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MUHIM BiR MULAKAT Kış Pek Şiddetli 
Yugoslavya Saltanat Balkanlarda Soğuk 

Naibi ile Romanya Yüzünden 200 Kişi 
kralı Diin GOriiştüler öldü, Yollar Kapalı 

KRAL CAROL PRENS PAUL 

Sovyet. Fin! Bu Görüşme Esnasında 
Harbinin V enedik Mülikatı için 
Akıbetleri Fikir Mübadele Edildi 

Yazan: Uoyd George 

Eski İngfUz &şveklll Sovyetler Besarabyaya Tecavüz Ederlerse 
~rkfyede yaln12. Tanda nqredilmek 

re tem hakkı aatın a1ınmı~tır.> Macaristanın Taarruz Etmiyeceği ve Balkan 
Finlerin Sovyet taarruzuna karşı Mukavemetini Kırmıyacağı Haber Veriliyor 

kahramanca mukabeleleri ve 
::rıak mukavemetleri, bütün Avru- Londra, 12 (Hususi) - Alınan haberlere göre, Kral Karol 

deınokrasilerinın dikkat ve heye. ile Yugoslavya Saltanat Naibi Prens Pol, iki memleket hududu 
~rıını uyandırdı. Bu harp, mücaue. üzerinde görüşmüşlerdir. Görüşmen.in Venedik mülakatı hak-

~asının azami derecede genişle- kında fikir mübadelesi için vuku bulduğu haber verilmektedir. 
~esi tehlikesini arttırmıştır. lngilte.. · 
.. ~ F ı Bu münasebetle Italya ve Macaristanın Sovyet hululüne karşı ~ ransa, talya ve İsveç, Finlan. 
l Ya açıktan açığa yardım etmekte birlikte mukavemete geçecekleri meselesi tazelenmiş ve Roman-
"~ ls,..eç yoluyla harp malzemesi yanın Sovyetlere karşı Besarabyayı müdafaaya geçtiği takdirde 
•0rıd"-ektedır· ı..... M . tan T sil al k bb -

41
11 ..... acans ın ran vanyayı ma için, teşe üs edip etmiye-

fil ~u arada tayyareler, tayyare da- ceği meselesi de ileri sürülmüştür. Rivayete göre, Sovyetler 
te toplar ve mühimmat ~önderild1k- ::ı Besarabyaya karşı bir harekette bu

~ ba~ka İsveçler Fin ordusuna yar. ı!!!~~!il!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!i!il!!!!!i!!!!!!!!~ı lundukları takdirde N.acaristan, 
it içın yığın yığın gönüllüler ce j Transilvanya hakkındaki taleplcrın. 
~ketınektedirler. Sovyetler tarafın. 25 O O O O O O den feragat etmemekle beraber. Ro. 
lnü bitaraf sayılan devletlerin bu 1 1 manyaya karşı bir harekette bulun-
~abalelerl Moskovayı hiddetlen- s • mamak ve Balkan mukavemetini 

ektedir. Sovyetlerle diğer A vrıJ. ter l ı n 1 İ k kırmamak niyetindedir. 
:ı:e,..~etleri arasındaki münasebet. • 
h· gtttikçe fenalaşt1ğını gösteren y • Budapeşte, 12 (A.A.) - Bugün Ha. 
ı:ı alfunet te İngiltere, Fransa ve enı Kredi rlciye Nazın Csaky, Ciano ile yaptı. 

Ya Sefirlerinin Moskovadan oy- ğı görüşmeler hakkında Nazırlar 
znıaıarıdır. Diğer fena bir nokta da, Meclisinde izahat vermistir. Nazırın 
dıkıl'llatı nıatbuatını., tsveçe karşı aı- lngiliz - Fransız Bürosu izahatı dört saat sürmüştü:-. 

ln arı tehdit vaziyetıdir. Balkan Konseyi toplantuı 
~tere ve Fransada, İngiliz do- Memleketimizden Belgrat, 12 (A.A.) - Avala Ajan. 
la asile, Fransız ordusunun Fin. sı bildiriyor: Bu sabahk1 bütün ga-

lu lldaya daha tesirli yardımda bu- Mübayaata Başlıyor zeteler Balkan antantı daimi konse. 
~tnaı~ istenmektedir. Fakat sa- yinin 2, 3 ve 4 şubat tarihlerlnde 
,._ Yetli ınahafil, henüz bu cereyanı ı İngiltere ve Fransa mfi"Sterck ' Belgratta toplanacağı hab<·rini bü. 
o.ellb."l_ 1 ekonomi merekezi memleketi. yu-k başlıklar) şr t kt di 1 -...•.·uı; eden bı'r va.,.;yct alınan1u:+1ı. a ne e me e r er. ,..., ... °"~ mizden alınacak mallar l(in fa. 
b~ltef~lerin Sovyetlcrle muharip aliyete geçmiştir. Almanyanın Vreme gazetesi diyor ki: 
hır \'aııyete girmeyi icap ettirecek Macaristan, Slovakya, Roman- "Balkan milletleri için, dört Ha. 
~...,.harekette bulunmıyacakları zan. ya, Yugoslavya ve Bulgaristan ridye Nannnın bu toplantısı bOyük 
.... uıı- k kanallariyle memleketimizden bir ehemmlvet 1 kt d JI • •• ~ ."'ile tedir. Müttefikler, Alman. · 8 ma 8 ır arp~·-.,,a ı almakta olduğu mallarm fngil. t h · d k 1 d 
h ._ı e harp ettı·kıa_ri bu sırada teşk1'. nıpayı a np e er en, BA kan ev. ~":ıi tere ve Fransa piyasalnrır.ca 
bir ıı, fakat bununla beraber büyük mübayaa edilmesi için hazırlık. letlcri, Balkanlan harp fırhnHın-
ha devlet olan Sovyetler Birliği ile lar yapılmıştır. dan uzak tutmak arzu!'iJe vaziyeti 

rhe girmekten çekinirler. Piyasamıza gelen haberlere tetkik etmek üzere toplanıyorlar. 
S göre, son anla•ma neticesinde Her h ld B Ik t ._ k 1 ,_ o""etler de, müttefiklerin -....... 1 " a e a an an an.. nnsey • 

.._ • J ı: ı...- Türkiyeye 25 milyon sterlinlik 
lldaya h 1 . - d bı'r , __ _.i •"'ıldıx... gı"bı" muhtelif Balkan devletleri harici:ve nanrlan-

le..ı . arp ma zemcsı gon erme- ""~ " ~· 
• 1rıı bi h b b h 1 mallanmttın mUbayaası i,,.ı·n de ı na A vnıpa harbinin ihda4' ettiği va· ~ r arp se e i say:nıya enuz ... 
eylet- kted' Fak A 1 on beş milyon sterlin 'tahsis 0 • 'Zİyeti tetkik ve buJt'finliü şartlar al. 

~--· -· uıeme ır. at vrupa, 1 -~dan unmuştur. Flransız ve İngili7. tında Avrupanın bu kısmında sulhO 
~ _ _ ın buzlu ovalannda yeni müşterek ekonomi bfir~unun muhafanı etmek lmklnhınnı dupif 
L• buyuk bir harbe gırm· ek -"bi v• lzmirden -ınni bin ton ilznm v• 
Ql o· -

3
' u "' eylemek fınatmı verecektir .. ..: nı bir tehlike geçinnektedir. Va.. incir almak üsere yeni bir sipa. • 

... Yet, 

1 

riı venllil Paristen biJdiriL 1 
~ ~ sÜrekli uyanıklık., muhakeme, 

11 

mektedir. m Londra, 12 (A.A.} - Romadan bu.;;. 
lıüııeru idareye muhtaçtır. raya relen bir telgrafa !Jfu'e, Balkan 

c&oa•· Sa: •· Sil: » ..., .._ C8oaa Sa: 1. Sü: IJ 

Ariantinde 
de Sıcak 

Dalgası Yar 
-o-

Sıcaklar Yüzünden 15 

Kişi Öldü, Yüzlerce 

Kişi Hastalandı 
Balkanlarda ve Avt'upanın 1'azı kr. 

sımlarında uzun senelerdenberi gô. 
rülmemiş çok şiddetli bir kış hüküm 
sürüyor. Devıunh kar ve tipi .vüzün· 
den Yugoslavyada, Romu.nyada, Yu
nanistanın bazı mıntakalarında ve 1. 
talyada bir çok münakale yolları ka
panmış, yüzlerce kaza kaydedilmış, 

soğuktan dlenlerin sayısı, tahminlere 
göre, bir kaç yüzü bulmuştur. 

Fırtınanın şiddP.tinden açık deniz. 
deki bütün vapurlar limanlara ilti
caya mecbur kalmışla: ve seyrüse. 
fer durmuştur. Karlara ..aplanan bir l.olıomotilin kurtaralmanna calışJıyar 

Bütün bunlara mukabil, Cenubt 
Amerikada, şimdıye kadar bu mev. I 
simde görülmemiş bir sıcak dalgası 'FelaA ketzedeler·ım·ız 1.,. ·ın 
hüküm sürmektedir. O kadar ki tafsi- • 
latını aşağıda okuyacağınız veçhile, 
boğucu sıcaklar yüzunden bir çok 
kimseler ölmüş, bır çokları hastaha· 
neye kaldırılmış ve yıizlerce kişi 

hastalanmıştır. 

Memleketimizde kar ve ıoğuk 
Şiddetli soğuklar, memleketimızdc 

de kendini hissettirmektedir. bmir. 
den gelen haberlere göre. dün 3k~a
ma doğru sulu kar halinde düşmiye 
başlıyan yağmur ve esen şiddetli şi. 

mal ruzgarı bütün gece hızı

nı arttırarak devam etmiştir. Mene
men, Manisa ve Bergam'i havalisı."l. 
de şiddetli kar yağdıgı anlaşılmakta
dır. İzmir için nadi!'en kaydedilebi
len bir soğuk hükiım sürdüğu bildi. 
riliyor. Şarki Karah;sardan gelen bir 
telgrafta da, o havalid.? "tahammul 
edilemiyecek derecede şiddetli soğuk 

(Sonu Sa: 7. SU: 3) 

Belçikada da Kralın 
• 

Himayesinde Yardım 
Komitesi Teşkil Edildi 
iki lngUiz Kruvazörü de Dün lskenderuna 
25,000 Sterlinlik ilaç ve Malzeme GetirdJler 

Ankara, 12 (TAN Muhabirinden) - İngiltere hükfuneti, 

z~~leden zarar gören vatandaşlanmız için 25,000 İngiliz lira

lık levazım ve ilaç teberrü etmiştir. Bu yarclım, geçenlerde İn
giliz hükiimetinin nakit olarak gönlerdiği 25,000 lngiliz lira

:--:1 sından hariçtir. 

................................. 1 Öğrendiğime göre. bu ilaclarla Ji. 
ğer malzemeyi hamı) bulunan GoJa-

iSMET INöNO 
YAZAN: YUSUF 

Kafkas cephesinde, ikinei ordu er. 
kanıharbiye Reisi İsmet Bey·- Filis
tin cephesinde lsmet Bey... Alman 
Generali Guhr, zaferi nlhniyi düşü. 
nürken, felaket yüklü istikbali ha. 
her veren ismet Bey ... 1'1ustafa Ke
malin hayran olduiu lsmet Bey._ 
Başkumandan \'e Erkanıharbiyei u. 
mumiye Reisi Enver Paşanın vasi • 
yeti: 
"- Eğer ba$Jma bir kaza ~eJlrse, 

derhal, Başkumandanlığa Must~fa 
Kemali Erkinıharbl~·ei amumıye 

1 ı . i . 1 ' reisliğine smet Beyi ~ettr rsm z.,, 
Bu eJli beş yıllık bliyUk hayat des

tanı yalnız kuru vesikalarla değil, 
san~tklr bir kalemin çizdi~ güzel 
bir dekor içinde. bütnn canhheile, 
heyecanla bir roman gibi ~e(mekte. 
dir... Ve Büyük Şefimizin harrket 
dolu hayatı. heyecanla oldu!u kJldar, 
ibretle okunacak bir ders. milli bir 
ibret. •e fazilet dersidir ... 

YAKINDA TANda 

ZIYA ORTAÇ 

tea İngiliz kruvazorü ile Antemor is. 
mindeki muavin kruvazör bugün Vi
samiral 1:ovey'in tcumandasında :ts. 
kenderun limanına ee1mişlerdir. 

Bu gemilerin getirdikler> sıhhi mal 
zeme ile giyecek vesaire mi.lttarı 650 
tondur. K.:...:~azörler limana vasıl o
lur olmaz hamulelerini kendi vasıta. 
lan ile karaya çık!lnnt!:l2rdır. 

BelçikaJa tqkil edilen komite 
Yurdumuzdaki zelz~l.? ielakctınin 

bütün insanlık aleminde ve tahsiseD 
memlekttimize karşı takdir "e mu • 
habbet hislerini taşı:yar milıetlerde 
yüksek bir alaka uy3ndırdığı ve fe. 
lAketzedelerin ıstırabını karsılayacak 
acil yardımlara tevessüı edildiği şıik
ranla görülmektedir. 

Bu meyanda Belçikada df!hf ayan 
ve mebusan meclisle:-1 Haricıyc mızı· 

r:~~~~~~~~:-1 
i Pazartesi günkü niishamı7.dan i 
ı itibaren fefTikan """'"'",.""· ı 
•••••••••••••••••••••••••••• 

• 
rı 

• 
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İ .Ş. İN . ŞAKASI 

Balta Hediye 
Etse Daha 
İyi Olurdu 

Yazan : NACI SADULLAH 

1-srnail Hakkı Baltacıoğlu, ya
kından tanımadığım halde 

sevdiğim ve saydığım hakiki münev. 
\'erelerden biridir. 
(Yakından tanımadığım halde .. 

diyorum: Çünkü, bizde 'şahsiyet., sa
hibi olabilmek, eser yaratmı~ a de
ğil, ahbap kazanmıya bağlıdır. Birer 
"Şöhret Şirketi,, kurarak "edip'', 
"şair", ''nasir". hatta "dahi" tanın. 
mıs bir çok kimseler tanırsınız ki, 
birihirlerine mütekabilen yazdıktan 
"methiye" ]er, -hemen hemen
ortaya koyduklan :ıı,.egane "eser" ler. 
dir. Bunun içindir ki, bizim caddede, 
bir insanın yakından tanımadığı 
hususi menfaatler ve he!iaplarl:ı ken
disine bağlanmadığı bir vatandaşı 
sevmesi, ve savması, kurnaz bir ha· 
.ıirganın, çilriik bir işe sermaye ko.y. 
tnası kadar imkansızdır. Fakat. Is
nıail Hakkı Baltacıoğhı, bizim cad. 
dede bile, benim gibi bir çok Yatan. 
da~lann sevgisini ve saygısını, hu ka. 
bil basit ve kiiçUk hilelere bıışyur· 
JnJya tenezzül etmeden telkin eyli· 
:yehilmiş sayılı ''kıymet" lerden bi. 
tidlr.J 

Çok sevdiğim ve saydığım bu 7.at 
41İstiklaJ,, gazeteı;inin dUnkü ntisha. 
11mda, "Doktor İzzettin Şadan,, a bir 
açık mektup,, yazmış. Bu mektu
bunda 
''- Ben, diyor, bir milddettenhe

rt, insanlara para mukabili akrl sa
tıyorum Fakat sana vereceğim akla 
mukabil, para istiyecek değilim!,, 

Galiba, ''Bedava sirke, baldan tat 
lıdırl,, sözlinii hatırladığım için, üs
tat İsmail Hakkının muhatabına ale
nen hediye edeceğini vaat buyurdu. 
ğu "akıl,, dan ben de müstefit ol. 
mak istedim. Ve onun yazdığı şu sa
tıdan, -içlerinde kapılacak "akıl., 
bulmak ümidiyle- okumıya başla. 
dnn: 

"- Doktor ... Ben bu yıl Oç bOyilk ki
tap neşretUm: Tabii !arkında bile değil

sin. Sevin, öğUn, diye ııBylilyorum. Mem
leketimizde 10.000 öğretmen olduğunu 

blldll:!lm için, ben de "Toplu Tedris,, 1-
ılmll eserimi tam 30 bin tnnc bnstırdım. 
Eh ... Du kndnr cok kltnbı koyacak depo 
1'0ktu. Bereket versin, depo aramıya ho
eet kalmadı: Okuyuoularım, kltnp dnha 
basılırken :torma halinde k pı~tılnr. Şim
di elde nOshıı.sı knlmndı!,, 

(''Açık Mektup., un burasında, Üs· 
tadın yazısına bir "havadis.. karış· 
mış. Yazı, "tertip hataları., ile şöhrcl 
kazanan "İstiklf,l,, gazctesimle inti
şar eylediği iı;-in, bu garabete şaş. 
mayınız. "İstikliıl,, refikimizin ayni 
niishasrnda, Mahmut Yesarinin bir 
fıkrası var: Delikanlıların hazırla
dıkları "tekaiit muharrirler,, liste
sine adı da karıştırılan de«erli ro
ınancı, bu fıkrasında diyor ki 

"- "İstiklal .. in ilk niishasrndan 
heri, başına gelmiyenlef kalmadı: 
Birinci sayıda bir tertip makinemiz 
kırıldı. İkinci sayı çıkarken, yine bir 
tert~p makinesinin cıyataları gev:şe. 
di. Üçiincü sayı hazırlanırken, ~aze. 
te miirekkchine zeytinyağ, diirdiincli 
nHshada ise, tertip ınnkinelcrimiı. 
den birine mangal kiilii karı.;mış ... 
J<'akat, biitiin bunlar olagaıı şeyler. 
dir. Ve inşallah, yakında. bu talih. 
sizlikler yakamızı bırakacaktır:,, 

Tertip hatalarından kurtulmnsı ta
lihe kalan ''İstiklal,, refikimizde. ga. 
zete miirekkbine, Jıalis "Ay\•ahk,. 
~·a.11, veya tertip makinesine manı:al 
külii karıştıktan sonra, bir makalesi
ne de, bir ''havadis,, karışmış, cok 
mu? Hem "mağşuş veya mahlfıt 
yağ,, oluyor da, "ıııahlUt veya nuığ. 
şuş makale .. nicin olmasın? Zaten, 
hu yeni refikimizin, bu kabil fırıza. 
lara uğrıyacağı, adından da belliy~ 
di: Bu devirde, "İstiklal,, i suika<ite, 
kazaya, ihanete, veya felakete uğra
mıyan kaldı mı ki? 

T ürkişe Poıt ıahibi, mahke
menin kararını dinlerken 

Yerli Bezler 
Bir Tipte 
Olacak 

Yalnrz 
Lirafrk 

Dün 

Mal 
200 Bin 

Satıldı 
Ikhsat Vekaletintn kabul ettiği el 

tezgahları dokuma nizamnamesinin 
tatbikine bu ayın O'l altıncı güniin
den itibaren başlanacaktır. Nizam
name hukümlerine göre, bu tarihten 
sonra bütün bez ve dokumalar ayni 
Norma tftbl tutulacakı bunların boy. 
ları, ağırlıkları ve fiyatları her yer
de ayni olacaktır. Tıca ret odası ve 
sanayi müfettişleri nizamnamenin 
tatbikini kontrol edeceklerdir. 

Mensucat .fabrikalarımı? yeni ta
lepleri karşılamak !çln piyasaları
mızdan yapak toplamıya başlamış -
lardır. Dün Trakya malhrının kilo
su 75 - 78, Anadolu mallan 60 - ti5, 
yıkanmış göz yünleri 38 - !JO kuruş. 
tan olmak üzere 250 bin kilo satıl
mıştır. 

ihracat iflerinde inkişaf 
Iki gündenberi ıhracat piyasasın

da canlılık olmaktadır. Muhtelif 
memleketlerden y~ni siparişler g1:>l
mistir. Zahire, kuru ıneyva talepler! 
artmaktadır. Fiyatlar müsait olduğu 
için tüccarlar siparişieN~ müsbet cı::
vap veriyorlar. Dün iki yl.iz bin 11.:' 
ralık ihracat olmuştur. Fransızlar Ho 
bin kilo ham ipek ile külliyetli mik
tarda fındık almışlardır. Amerika, 
Avustralya, Slovakyay;ı iç fındık sev. 
kiyatı devam etmektedir ... Slov_ak)'.a
ya seksen bin portakal gonderılınış-
tir. 

Şişli Hastanesi 
Şişlide yupılacak hastahan~nin pla 

nını hazırlıyan mimar \'al!erin .rn~
avini, hastahanenin maketını hamı
lcn dün şehrimize gelmii~tir. Mimar 
Istanbula nafıa müdürilc birlikte ma
keti araziye tatbik edeceklerdir. Ay
rıca hasbhanenin dahili tesisatile 
kanalizasyonuna ait planları da ha
zırlıyacaklardır. 

Sipahi Ocağında Yan~n . 
Dün akşam saat 19.15 te Sıpahı o. 

cağında bacadaki kurumlar tutuş
muş. yangın çıkmış, v7 c;atıya Ei.ray.et 
etmiştir. Itfaiye va dınde yc!tışmış, 
aeş daha ziyade bUyLimeden söndü
rülmüştür. Bunun içindir ki, bu hatayı da ta. 

bii görün. Uana kalırsa bu "Jtata'', 
bizim meslekda~lara, bir yenilik Şimdilik güle güle doktor!,, 
te ilham edebilir: Ve onlar, bundan Bana sorarsanız, doktor İzzettin 
sonra, uzun makalelerine. ufak tefek Şadan, iistadm bu "açık mektup,, o 
fıkraları, şiirleri. havadisleri, dedi. ir.inde, he)·hude yere ''akıl,, arayıp 
koduları kasten karıştırabilirler. Bu durmuştur. 
sayede, makale, çeşitli, e~lenceli, Fakat ne yapalrm? Bedava '\'erilen 
sü~Jii olur, Ye daha zevkle, dnha ko- "akıl hu kadar olur. istiklal gazete
lay okunur: Sıkmaz. yormaz. Ni1e. si sah,ibi dostum Bay Nizamettin Na
kim ben de, üstadın makalesi arası- zif te akli tiiccarı üstat Baltacıoğ. 
na kazara karışan havadisten. iini. tunu~ anaforcu nıiisterilerindcn ola. 
~·ersitenin yabancı dil ~ursları~a ?a- cak. Fakat bence, iistat İsmail Hak. 
ır t:ı~~ ve f~~·dalı ,~1alııınat edımlıın.1 kı, dostlarına. verece~~ hediy~leri ta-j 
Ve ~azıyı:. ~ !"~ o kapılacak akıl., ı yin etmekte ısa bet gosteremıyor: 
bu~mak umıdıyle okumıya devam Yazdığı "açık mektup,, .tan anla-
cttim:) dığıma göre, Doktor İzzettın Şadan, 

"- Doktorcuğum.. "Sosyoloji,, dergi aç1kta imiş. Nizamettin Nazif ise, a
kitabınun akıbeti de böyle mesut bir d- çıkta kalmaktan kurtulmrya çalışı. 
kıbct oldu. (Belki yazısının ba:> tarafını yor. Baltacıoğlu İsmail Hakkı, bun.. 
unutrnu$sunuzdur. Yani üstat: "Bu kıta- lara yahnisi yavan olan ucuz, veya 

' ~. b. "h l bım da kapı~ıldı!,, diyor, ve devam edi- bedava "akıl,, verecegıne, ırer a -
yor:) ta,, hediye etse ya? Bu sayede, .ikisi 1 
"- Ben, eski darilfünun mezunuyum. de, birer baltaya sap olur, gıdeT

Üniversiteden mezun olmadığım için, sos- lerdi! Fakat, baba yadigarına düş. 
yolojiden anlamam. Asıl ihtisasım da, kün olduku anlaşJlan ''Baltacıoğ)u., 
bahçıvanlıktır: Ayıp değil ya? Fakat "Sos- icap ederse, baltaları taşa vuruyor 
yoloji,, yi zorla öğrendtrn; ve yazdım. da, yine kimseye vermiyor: 
Yazdıktan sonra da, tam 500 bin nüsha Nihayet onun bu gaileti gösterme
bashrdım. Tanesi 150 kuruştan, 750 bin sinin sebebi de anlaşlldı: 1\leğer cö
lira eder değil mi? mert iistadımız, parasız kaldığı de. 

Bu paranın 530.000 llrasfle sana, Çam- virlerde, dostlarına \'erebilecek baş. 
lıcada bir "psfknnnliz,, IAboratuvan yap- ka bir şey bulamadığı için... akıl 
tıracağun. Orada rahat rahat çalı$ırsın: dağıtmış! 

•1••·-··~·····- .. - ' .. ; "'' 
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Erzincan mıntakaıında kurulmak üzere teberrü edeceği kırk portatif evin 
hazırlanmasına nezaret eden Tayyare labrikaıı sahibi Nuri Demirağ 

.Memu.rlar 82 Bin Liraya 
Yakın Yardım Yaptılar 

Nuri Demirağ F elô.keizedeler 
için Portatif Evler Yaptırıyor 
Milli yardım komitesi dün de va. 

tandaşlann yeni yardım]arını kay
detmiştir. Perşembe günii akşama 
kadar bir gün içinde 35,958 lira eo 
kuruş Kızılay merkezine, 24, 786 lira 
26 kuruş ta kaza :nerkez1.erinc olmak 
üzere 60, 744 lira 86 kuruş teberrü e. 
dilmiştir. 

Bunlarla Islanbul halkının fclf..ıkr;t. 
zedeler için verdiği para 781.fı-10 li
raya baliğ olmu!j bulunmaKtadır Is· 
tanbul vilayeti dahUinde bulunan 

YARDIM 
Listemiz 

14 üncü liste 
Lira Krş. 

mülki ve askeri m?murların maaş1a- Evvelki yckıln 
rından kesilen paranın miktarı 81 İş Bankası tarafından 

H245 33 

bin 258 lira 70 kuruş tutmaktadır. İstanbul ~ubesine 
Bunun pek az bir mi~tar1 ,ımumi ye. Beyoftlu Hawıgazı şirketi me
küna dahil değildır. Bu itibarla umu.. murin kısmı tarafından 
mi yekün 800 bin lirayı geçme.~tedir. 

197 92 

Bunlardan başka dün ve cv~·eJki 1444~ 25 
gün de bir çok vatanda~!a:· komiteye Yalnız on dört bin dört yüz 
müracaatla teberrü vo.aclinde bulun· kırk üç llra yirmi beş kuruş
muşlardır. Bilhassa iki miiessesenin tur. 
yardım hususunda gösterdiği . büyük 
alaka herkesin takdırini mucıp ol-
muştur. Bu müesseselerden birisi 
Singcr kumpanyası, diğeri d7 ~ultan. 
hamamında Brod muessesesıdır. Bu 
iki müessesenin k.omitcy~ davet ed,
len mümessilleri, Ticaret odasınca, 
kendilerinden ist~nUme.:;i muv.1fık 
göri.ılen miktarı az bulmuşlar, Sın
ger kumpanyasının mümessili ken
dileri için taydir editt'Jl 500 ıira ye. 
rine 6500 lira. kumaş tüccarı Brod 

lar için ölüm tehlikc:si ihtimali olmı
yacaktır. 

Nuri Demirağ, bunun için .:.nimar 
ve mühendislerine emir vermıştir. 
Tecrübeleri muvaffc1kıvetle neticelP
nir ise, Nuri Demira~· Erzincana l.:u 
evlerden pek çok ev yatltırıp hediye 
etmiye karar vermiı:jtir. 

Felaketzedelere ev bulundu 
da 500 lira yerine 2000 lira taahhüt Vilayet, Sirkecideki misafirhaneJe 
etmişlerdir. Bu mues.;ese ayrıca. E. bulunan felaketzedeler için dün I<~a. 
minönü kaza Kızılay şubesine de kül tih kazasında 25 ev tedarı}{ etmiş V" 

liyetli miktarda para· verdigi için bu evleri sahiplerind~!1 kiralamıştır. 
takdirle karşılanmıştır. Bugün bu evlere soba kurularak ını. 

safirhanedeki ailel.:!r buralara naklc
N uri Demirağın teşebbüsü dilecektir. Vilayet ay.rıca bu vatan-

Müteahhit Nuri Demirağ, Erzin- daşlara eşya da vertceği gibi ev kira. 
canda kurulmak üz~re dörder odalı sından maada nüfus baş1na günde o-
40 portatif ev teberrü etm0ktedir. tuzar kuruş ta yiyece!{ bedeli vere
Nuri Demirağın yapılmak:.ı olan bu cektir. Büyük olan evlere, iki üç, kü· 
evlerin her bıri 48 kazık üzerine ku- çük olan evlere de birer aile yerlcş
rulacaktır. Nuri Demiraı1 bundan baş tirileccktir. 
ka amyant -ile talaş tozundan imal e. Kartal ve Pendiğe gelenler 
dilmek üzere Erzincan için ye11i bir Erzincanda zelzı:?ie felaketine uğ. 
ev formülü aramakt:ıdır. Bu formlil rayanlardan bir aile efradı olan Mus
tatbik edildiği takdirde evler gayet tafa Düzkaya, Mahmur, Şükrü, Mer. 
hafif, yangın ve z2lzeleye karşı da met, Nadire ve Muzaffer, Kartala 
mukavim olacaklardı:. Bu evl~r, her gelmişler, Kızılay şubesi tarafından 
hangi bir sebeple yıkılsa bile, hcıfH bir evde iskan edılmı~lcrdir. 
oldukları için enkaz altında kalacak- 1 Erzincan hattında işliyen şef tren. 

S Ü A L C .E V A P · 
S. - Finlanda lılmlerlnln 

sonunda birbirine benzer 
çoöunun 

kelimelere 
tesadüf calllyor. Bunların hususi bir 
mlnaıı mı vardır, yokaa kelimeleri n 
teıekkülünde bir hususiyet mi vardır? 

C. - Sovyet - Fin harbi münasebe
tile çokça ismi geçen Fin şehirlerinin 

veya tabirlerinin mAnasını anlamak i
çin asağıdaki lügate bakınız: 

Nehir: Jaervi. 
Orman: Metsae. 
T epe: Maeki. 
Körfez: Lahti. 
Köy: Kylae. 
Nehir: Jok.L 

Demektir. 

• 
S. - latanbul vlllyetl hudutları da-

ka~ kuruştur? 

hlll nde vesaiti nakliye Ocrett tarlfelerl 

C. - Bu sütunda bunun izahı mü-ş
küldilr. Otomobiller taksi saatine göre 
kaydedilen ücreti alırlar. Pazarlık edil
mez. Binek arabalarında belediyece 
tasdikli tarifeler vardır. Vapur tarife
leri her yıl muntazaman tesbit edilir. 
Tramvay ve tren tarifeleri muayyen
dir, değişmez. Otobüs tari!e!eri otobüs-

!rin içinde ve yolcuların riirebileceğı 

bir yerde asılıdır. Rakam '~:-... :ğe bu 
sütun müsait değildir. 

• 
S - Yazıl m ı' ııt r lerlm var, kitap ha· 

llnde bHtırablllr mlylm? 

C - Kitapçılarla temas ediniz. Şiir

leri beğenirlerse basarlar. İsterseniz 

kendiniz de basbrabilirsiniz. Bunun i

çin kitap basan matbaacılarla temas et
mek ldzımdır. 

lerden olan kocası Baba Nihat ile i
ki yavrusunu kurbaa veren Fikriye 
de Kartalda babası mLi.tekait Saminin 
nezdine gelmiştir. Bayan Fikriye, 
yaralıdır ve Kızılay namzet doktoru 
Ali Rıza Kelekim tarafından tedavi 
edilmektedir. 

Yine zelzele felaketzedelerinden 
Sarıkamış topçu taburundan mtite
kait lsmail de Pendikteki akrabası
nın nezdine gelmıştir. 
Bunların hepsine, Kartal Kızılay 

şubesi tarafından yrdım edilmekte
dir. 

Kartallıların yardımı 
Düne kadar Kartalda, zelzele fe

laketzedeleri için 519D lira 48 kuru:; 
toplanmtştır. Bunun 2680 lira 89 k'..l
rusu Yunus Çıment? fabrikası me
m~r ve mustahdemlcrı, 346 lira 90 
kuruşu Maltepe Atış okulu jandar
ma erleri, 270 lira.:rn kuru~u memu
rın 45 lira 56 kuru~u Kartal jandar
ma' erleri, 36 lira 3~ kuruşu da ilk 
me:ctep talebesi, mi'ıteb..ıkisi halk La
rafından verilmiştir. a356 kalem muh 
telif eşya da 27 denk yapılarak gön
derilmıştir. Hiç kudn~ti olmıyan fa
kir kadınlat, bu denklerin :'apılma
sında ve toplanan şeylerin tanurinde 
çalışmışlar, bostanla;:da elli kuıuş 
yevtniye ile ıspanak ve pırasa tlemctı 
yaparak çocuklarına bakan dul ka
dınlardan bir çoğu da haitalıklarını 
teberru etmişlerdir. 

Yardım turnuvası 
Galatasaray klübü, hasılatı zclzE>le 

felaketzedelerine v.'.!rilmek üzere b~r 
basketbol turnuvası tertip etmiştir. 
Müsabakalara, Robcrt Kolej m:ıal. 
!imleri Galatasaray, Pera, Kurtuluş, 
Bozku;t ve Yüksel takımları iştirak 
edecek ve eliminasyon usulile yapıla
caktır. 

Müsabakalar cumartesi ve pazar 
günleri saat 8 ve 9 da Galatasaray 
klübü lokalinde yapılacaktır. 

K urban ke11eceklerden rica 
Beyoğlu Halkevind0n: ~rzin~~m 

ve havalisi zelzele felaketzeaelerme 
gönderilmek üzere evimizde kavur
ma yapılacaktır. Bayram münasebe
tile muhitimizde kurban kesecek va
tandaşların kurban e~lerini evimize 
vermelerini rica ~derız. Bu nayırlı 
yardımda bulunacak zevat adr:_sı:
rini nihayet 17.l.9i:O carşamba gun11-

ne kadar evimize bildirdikleri tak
dirde etleri kendi vesaitimizle aldır. 
mak için Hızım gelen tertibatı aJaca-
ğız. 

Dün taahhütte bulunanlar 
1500 Niyego (Eczacı) 

300 Hacı Bekir Zade Muhittin (1300 
kilo şeker) 

700 Manifatura Türk limltet ıdrketl 
858 Kefeli Hacı Yusuf ve Sabri (102 

adet palto) 
1500 Şişli cam fabrikası 

1500 Aleksi K. Pesani 
3000 Narliyan ve LAtifyan 

450 Türk Kontrplak limitet 
200 Hulki ve Refet Evin 
800 N~ım Refik Bezmen ve ortakları 

6500 Singer kumpanyası 
1725 Rndyolin 
1000 Tozmeto 
1300 Ahmet Topbaş 

500 N'uri Topb~ 
1000 Katalon biraderler 

Danimarkalı Jolandırıc 

suçlusu mahkeme haz 

Türkiyed 
Almanları 

Organı 

Türkişe Post Gazet 

Sahibi Mahkum Ol 
Almanyanın Türkiye aley 

propaganda faaliyetin~ alet 
matbaasında muhtelif broşür 
san almanca Türkışe Post g 
sahibi ve Universum matbaası 
müdürü Muzaffer Toydemir, a 
de müddeiumumilik tarnfınd 
lan davaya dün Yedinci Asliy 
Mahkemesinde baslanmıs ve b 
sede muhakeme n~!tıcelenmişt' 

Müddeiumuminin iddianam 
matbaada zabıta tarafından y 
ara~tırmada Alman Hariciye 
retının neşrettiği beyaz kitap 
yetler Birliği Hariciye Komise 
lotofun bir nutkunun türkçe te 
si ve diğer Türkiye aleyhinde 
pagandayı ihtiva ed~n bazı m 
larrn bulunduğu ve bunlarda 
anın adı yazılmadığı, kanunen 
deiumumıliğe gönderilmesi ica 
ikişer ni.ı..shasının muddeiumu 
gönderilmediği bild.ı ıldikten 
za verilmesi istenilmekte idi. 

Bu iddianame hakkında bir 
ceği olup olmadığı sorulan Mu 
Toydemir, Türk ka.mınlarınct 
bulunduğunu soylemış ve matb 
da böyle bir hadisenin vuku b 
sına müteessü olduğunu Have 
tir. 

Bu broşürlerin Alman kon 
hanesi tarafından gönderildiği 
etiketlenmesinin istendiğini an 
Muzaffer Toydemir, 'l'ünüşe Po 
zetesi ile fazla meşg:ıl olduğu iç 
broşürün müddeiumurrıiliğ.J g 
rilmesi ile alakadar olamadığın 
dirmiştir. 

Müddeiumumi muavını 
matbuat kanununa aykırı harek 
mekten suçlu Türkişe Post mut 
müdürü Muzaffer hakkında a 
amme davası üzerıne, suçlunu 
man Hariciy~ Nezareti tarafıncl 
man beyaz kitap Alman - Leh 
ranına ait son safhalar, Sovy 
Birliği Halk Komiserleri heyeti 
si ve Hariciye Komıseri Molot 
nutku ve köşesinde almanca ol 
Alman sefareti matbuat servisi 
keti bulunan sırküier ve br 
lere matbaanın ismıni koymadı 
ikişer nüshasının müddeiumum 
gönderilmediği için cezalandın 
nı talep et ti. 

Suçlunun avukatı Suat Lutfi, 
zaifer Toydemiri müdafaa ed 
beraetini ve şayet teczıycsi cih 
gidilmek lazım gelirse sabık ma 
miyeti bulunmadığı ıçin cezasını 
ciline karar verilmesını talep et 

Mahkeme, Muz::.ıffer Toyde 
suçunu sabit gördü. Ve suçluy 
lira para cezası ıle mahkeme har: 
vermiye mahkum ettı ve cezayı 
etmedi. 
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BUGÜN 
l~as;c;i Hcıırp 

Yazan: Ômer RıZKJ DOGRU L 

M Ut~cfiklerin harbi kazanmak 1. 
hı') çın güvendikleri en mühim i. 
~ lerden biri, iktısadi harp \'e onun 
)'a lllan nıiJletinin yaşayışı üzerinde 
y/ac~~ı tesirdir. Bu harbin Alman
~1 duşündürecek bir mahiyet aldı. 
c .. 1• gösteren bir hadise, Mareşal 
.;rıngin, iktısadi harp diktatörlü. 
:~.tayin edilmesidir. 

ltlii:ut~hassrsların anlatışına göre, 
2iba tefiklerin iktısadi ablokası yü. 
1-ıı den, Almanya tarafından yapı· 
de hor.mal ithalat, yüzde kırk beş 
ea:ec:~sınde düşmüştür. Alman ihra. 
ı.ı··ı ıse, mütemadiyen düşmekte, 
.. :ttefiklcrin Alman ihracatını nıli. 
ı.te '!eye karar vermeleri ise, hu dü~ 
it. Yı arttırmış bulunmak1adır. Fa
le t Alrnanyanın karşılaştığı güçlük. 
k:·~hununla da kalmamaktadır. Cün 
d 0nlinıUzdeki kıs aylannda Bulkan 
~ t\'letlerile de ticaret mübadelesi, 
ı:a~ ve miihim güçlüklerle karşılaş. 
b tadır. Romanya, Yugoslavya ve 
ti~lgaristandan Almanyaya gönde. 
\r en_ petrol, buğday, kereste, bakır 
lt:~~ı~e eskiden Akdeniz yolile sev
d •lır, bu mallar Akdenizden Şimal 
..,erıb:ine geçerek, HamhıırgR vanrdı. 
1 ~kat müttefiklerin tatbik ettiği ab. 
~ a, bu yoldan istifadeye imkan bı. 
la nuyordu. Ve bu yüzden bu mat. 
:tıe tın Tuna yolile Almanyaya sevki· 

11 ba$lanrlmıştı. Harbin gecen a~·la. 
iti.' ıarfında bu şekilde hareket edil. 
l ·~. fakat kış mevsiminin şklddet. 
• ._':~rnesi üzerine, bu yol da kapan· 
-.ı~trr. 

1 
.. Gilndelik telgraOann anlAt1ş1na 
~re, Tuna yolu donmuştur. Ve bu 
~tden Tuna yolile yapılan milnnl a. 
.. ~tatil edilmi$tir. Esasen Tuna, a. 

'>I Yukan her sene bu mevsi'Tlde 
~Cçilrnez bir hale 1?ellr ve bu vn1i. bit iki, Uç ay devam eder. Bu t.al>İİ 
Jı dise, miittefiklerin açtığı ikhsadi 
!'!_he kuvvet veren bir amil teşkil 

e"'1ektedir. 

ka Akdeniz yolu ile Tuna yolunun 
d P~nnıası üzerine, Orta Avrupa 
t Clnıryollanndan istifadeye bakmak. 
kan başka çare kalmamaktadır Fa. 

at bu demiryolunun esas itibarile 
~n derece yüklü olması ve kudreti. :n çok üstiinü olan işler yapması 
01ayısile, Almnnlnnn i~ine pek te 

~~ranııyacağı ve derde derman teş. 
illi etmiyeceğl anlaşılmaktadır. 
~ovyet Birliğinin Almnnyaya yap· 
~ Yardımın derecesi ise, henüz ta. 
Bııuh etmemiştir. Bir rivayefo gö. 

te, bu yardım, Almanyanın ihtiyacı. 
!lı tatmin etmekten cok uzaktır \•e 
~u !Üz.den Almanların kendileri de 

errn bir ho nutsuzluk icindec'h·. 
~nkü Sovyetlerin istihsalfori evveli 
la "Yctlerl tatmin etmeyi \'C arta ka· 

il bir ~ey bulunursa, O"U ihraç 
~trncyi istihdaf etmektedir. Diğer 
Qlr rivavete göre, Sovyetlerin Al. 
bıan ihtiyacını tatmin edecek \'R7.I. 

l'ete r?elmeleri kin, hiç olma7.sa; iki 
~nelik hlr ihzari devreye ihtiya~ 
•rdır. Hulasa Sovyetlerln Alman. 

:•Ya yaptıktan ve yapacaklan va~ 
Urun ma'ftiyeti ht'!nfüı: tavazzuh et. 

lllerntş bulu~maktadır. 
ı, Almanya bakımından va7iyetin 
Q~· rnerke7.de olduğu sırada l\laresal 
~lingin iktısadi harp l1ile taV7.if 

edılrncst, Almanvanın da sık1ntıya 
~~kabele mecbUJ'iyetini hissettiğini 
vııtermektedir. 

Gı lk.trsadt sebe~lerfn haJ'!' neficesl 

Salla da Bir 
Fırkası Daha 

Sovyet 
evrildi 

Tayyare 
Akınları 

Devam Ediyor 
-o-

Müttefikler Amerikadan 

(Y l L d c h • d 12 Bin Tayyare Alacak uovget er a oga ep esın e L<>ndra,12(Hususil-Almantay. 
yareleri bugün de Ingilterenin Şark 

V • B • 'r H l sahillerine akın etmişler ve derhal 

i enı ır 1. aarruza azır anıyor ~:r::ı~yi~e:~er~~~i~a~ee::ıng:ç~~ 
Londra, 12 (Hususi) - Finlanda . tayyarelerle tayyare dafii toplar ta-

harbine dair alınan en son haberle. rafından mukabeleye maruz kalmış. 
re göre Sallada §iddetli muharebt lar ve bir tek bomba atmadan geri 
henüz devam etmektedir. Burada dönmüşlerdir. İngilterede tehlike 
Fin kuvvetleri tarafından çevriler. işareti verll~emiş ve halk akını tc-
Sovyet fırkası, kendini kurtannıya maşa etmlştır. 
uğraşmakta ise de muvaffak olama. Diğer taraftan İngiliz tayyarelerı 
maktadır. Sovyetlerin bu fırksyn de Almanyanrn garbiru:le keşü uçu • 
tayyare ile yardımlarda bulunduk· şu yapmışlar ve Heligoland üzerinde 
lanna bakılırsa Fin çevirme hareke. uçmuşlardır. Alman tebliği de bu 
tinin son derece şiddetli olduğu an. hadiseden bahsederek f ng1liz taarru-
laşılmaktadır. zunun hiç bir hasara sebebiyet ver. 

Diğer taraftan Sovyetlerin muhasa· 
ra altındaki bu fırkalanru kurtar. 
mak için yeni kuvvteler hazırlamak. 
ta ve se\'ketmekte oldukları oildiril· 
mektedir. 

Sovyetler yeni bir fatl1T'fl%(J ~ _ 

hazırlanı)'''1lar 
D:ğer taraftan Havasın aldığı ha.

1 

Mühim mu11allukı}teller gösteren Fin kayakçılarından bir gnıp 

berde Finlandanın salahiyettar mah. ettiğine ve tavassutta bulunmıva 'lımr ol- Jngillere yardımı genifletiyor 
fellerinde hakim olan kanaate göre. duğunu Von Ribbentrop vasıtasil0 kendi-
s tl Lad Öl' - c.:· it d ! Londra, 12 (A.A.) - İyi mıılOm:ıt alan ovye er oga g ;.ınun .,.ıma n e sine bildirdiğine dair Amsterd:ınıa bazı h flld "~ lld'"" ö ı 111 . . mı: a en u 0 • en ı.;ıne g re, ng ere-
muhte lif noktalardan taarruz ede- haberler gelınektcdır. 'Znnncdllditüne gö- nin Flnlandaya yardımı d:ıha z.lyade ge-

re, verdiği cevapta Rıısyıı Balbktıı k:erdl· 
sine deniz ilslerl ve Petsamodnn lsWadc 

ceklerdir. Sovyetler bu nl)ktalardan 
geçerek Fin müdafaa hatlarını çevi. 

ebnek hakkı verildiği ve Şarl~ta Finlımda 
receklerini ümit etmektedirler Sov- Ue olan hududunda tashlhat yapıldıi.ı tak-

nlşletflecek ve Finlanda ordusunun gay
retlerine hem karoda, hem de h:ı\'ada mü
zaheret olunacaktır. 

Cenubi Afrika hQkt'lmetlne ~decek olan 
tayyareleri, bu hükümcUn F:rJandaya 
verml:s olması Londrada bilyilk bir rrem

nunlyetle karşılanmıştır. Bu uıyynreler, 

Finlandaya sevkedllmlş bulunıı•uktadır ve 
SovyeUcre karısı harektıta iştiı&k cd..:cek
lcrdlr. 

yetlerin başlıca taarruz hedefleri Vi
puri olduğu muhakkaktır. Çünkü 
coğrafi ban sebepler dolayuiyle Ca. 
relie Berzahı Finlandaya girmek için 
takip edilecek en iyi yoldur. 

Son Sovyet tebliği şudur: 
"Uk.ta ve Repola lsUkametlncle lc8$lf 

kollan faali,yetl olmuştur. Petrnzavodsk 
istikametinde Kltela mıntakasrnda piyade 
kıtalnn arasında ke$1f ve milsademe faa· 
liyetlerl kaydedilmiştir. Carelle berzahın
da topçu ve keşi! kollan faaliyeti nlmuş• 
tur. Havaların fena glbnesl, hava faallye
Une mlni olmaktadır.,, 

Bugün yJnni Sovyet tayyaresJ A. 
bo limanını iki defa bombardıman 

etmiştir. Bombardıman esnasında 

bir Ru11 teyyaresi düşiirülmilş ve teh
like müddeti altı saat devam etmiş.. 
tir. 

llitler sulh taoa111twula 
6ulunmUf 

Dafly Express gazetesinin Amstcrdam 
muhabirinin bildlrdlline gare. HJUerln 
Stallni sulh tekliflerinde bulunmıya teşvik 

dlrde .ulh milzakerelerlne cı:lrtc:mdie ve 
P'lnlanda hRrblnden vaz geçmı:ı:e hazır 

oldutunu blldlrml:ıUr. 

Ayn! muhabire göre, Hltlerl bu sekllde 
tavassuta sevkeden Amiller şunl..ırdır: 

1 - Ancak bu suretledlr ki, hen' Sta
linln hem de Mussolinınln do!'Uuğunu 
muhafaza edebilir. Fin Sefirinin beyanah 

2 - HiUcr Ffnlanda harbi bahanesne Bir müdettenberl Macarıstanda 
lnglltere ve Fnınsanın fskıındinavyaya a- bulunan Finlandanın Ankara sefiri 
dam ve harp levazımı gönderecı>klcrinl Onni Tallas dün sabahki trenle re
zannediyor. 

3 - Flnlıında harbini ileri sürerek Rus- f;kasiyle birlikte şehrimize gelmiş. 
yanın Almanyaya göndcrmedıgl loUd:ıl tir Sefir Fin - Sovyet harbi etra. 
maddeleri HJtler her ne olurs:ı olı:un elde fında gazetecilere şunları söyleıniş-
ebnek istemektedir. tir: 

Sovyetler a.aker topluyor ••Ecnebi memleketlerden ıtclen sempati 
işareUerlne son derece memnunuz. Fakat 

Moskova, 12 (A.A.) - Reutcr bil- bu, bize kAfi dcflldlr. l\fuazz.dm düsmanı-
diriyor: Sokaklara yapıştırılan ilan- mıza knrşı bizimle bir olnrak dövüşecek 
larla 1921 ve 1922 sınıfları silah al. kimselere ihtiyacımız var. Bununla '>era-
tina çağnlmaktadır. Her sene daha ber knranmız. katidir. DOvO:ımete devam 
sonra yapılan bu davet bu sa:ıe şiın.1 edece~lz.. CünkO heoimlz ~~lllyor-ız. ki, 

did l t mcmlekotlmlzJn lstlkbaJI için e:ırpısıyo-
en yapı mış •r. :ruz. Bunun için ya ölecek. yahut zalere 

1919 sınıfı ile 1918 in yansı geçen kavuşacağız. 
sonbaharda silah altına alınmışbr. "Bo~evlk bir Finlanda yaşıynmaz. Bu-

mediğini yazmaktadır. 

Alman tayyareleri Keynes adlı 
1706 tonluk küçük bir vapuru batır. 
mrşlardır. 

"Burnbanks., ve "Dondolo., adlı 

iki balıkçı gemisi, İngilterenin şL 

mali şarki sahili açığında iki Almarı 
tayyaresi tarafından yarım saat bom 

bordıman edilmiştir. Kaçmıya mu. 
vaffak olan bu gemilerin mürctte. 
batına da bir şey olmamıştır. 

Batan vapurlar 
2719 tonluk İngiliz Granta. 7 bin 

tonluk Elesa ve İtalyan Traviab İn
giltercnin şark sahillerinde bir ma. 
yine çarparak batmıştır. 

Graf Von Spee knıva7.nrünüıı 

Montevideo'ya ilticaya mecbur eden 
iiç İngiliz gemisinden biri olan A· 
chilles kruvazörünün Brezilya açık 

lannda diğer Alman korsanlariyl<> 
de muharebe ettiği hakkındr.ki ha. 
herler Bahriye Nezaretinde tekzio 
edilmektedir. Bu havallde Alman 
harp gernlleri mevcut oldu~ hnk
krnda Bahriye Nezaretinde malılmat 
voktur. 

Amerikadan alınacak tayyar~er 
Fransa ve İngiltere öniimüzdeki 

iki sene içinde Amerikadan 12.000 
tayyare satın almak için icap eden 
muameleleri yapmışlardır 

nu takdir eden Flntandaldar, Omftle dB
vn.oyorlar. Flnlandııhlar vııtanlımn3 baıt
lıdırlar. SovyeUer, lsveç ve Not\oeçe yak-
18.farak Şimal kısımlannı tşcal etnıek is
tiyor. Avrupanın bu kısmına bnlşevik.lik 
yayılmaması lç!n yardım beldlyoruz . ., 

Memurlarda 
Mesuliyet 
vahimesi 

Yazan: 8. F'El.EK 

Y anm 11fituna 51ğmıyacnk bir 
mevzua temas edeceğim. Mak. 

sadım bunu icabı kadar incelemek 
değildir. Çiinkii o bir derin ve csnslı 
bahistir ki; böyle bir giinliik ömrü 
olan kısa ve fani bendlere sığmaz. 
Maksadım, yara üzerine yalnız na
zarı dikkati çekmektir. Misal isteme· 
yiniz! Nereye baksanız, bol bol misal 
bulursunuz: 

Bizde memurlan mesuliyet korku. 
su ismi altında ürküten bir vahime 
var ki; devlet mekanizmasımn ve bu 
mekanizmanın işlemesiyle aHi kadar 
halkın zararına olarak inkisnf et. 
mektcdir. Acil bir çok işleri, ne ta. 
rafa çekmek liızım geldiğini bildi~i 
halde mahza kendisine ~<ız gelmesin 
diye mafevkinden soran memurların 
ad,..di yiizlerle, binlerle sa \•ılamaz. 

Gerçi hadiseler, bu gibilerin sırf bu 
sistem sayesinde mc\•kılcri"i muha
faza ettiğini göstermek suretiyle bu 
usulün tercih:ne hak verınh or değil 
amma, bir mt>mleket hizmı-tini nt-f. 
sine hizmet tdRkki etmediğimiz için. 
dir ki bu vahimenin sakath~ndan 
hah,;etmiye, ve hu sakatlıktan zarar 
gördüğümüzü :1Jenen ortnvll atmıya 
kenılimizde mecburiyet hissediyo. 
ruz 

Kırtaslycr.iliktcn hergtln şiknyet 
et.nektcyiz. f nanır mısınız ki. bu kır
tasıyeciÜk denilen şey kaf:rtlann ka • 
lemlerin, mürekkep ve hokknla.ruı 
hüneridia·? 
Eğer her bMmiz. kendlm1zden 

sonra gelenlerin lş!erini kıskanç bir 
merkeziyetçilikle kendi ahsımıza 
irca etmek gayretine düsmesek te 
herkese kabilivetine v~ yerinin ica. 
hına göre salahiyetler bırakımk, ve 
yalnız bırakmakla kalmayıp bu saltı
hiyetler mevcut . iken tekrar "şu ışf 
ne yapalrm?t, diye sornnlarn "eliniz
deki vazife talimatıuımcsine ı:öre 
bunun tayini size aittir,, cevabiyle 
mukabele edip o işi yine onlara ~iir. 
diirsek kırtasiyeciliğin en az yüzde 
ellisi kalkar. 

Alelumum memur irin bir ftjte ini. 
siyatif yani resen hareket teşebbüsiin 
de bulunmak karlı bir şeydir. Ynpaca 
tını daima yu1ı,~rdım suı:ır:ık orı..Jnn 
geleni y1tpma" emiıı tchlikesiı bir 
usuldür. l.akin iş ... alııı•h•ri ve umn. 
miyr.tle nıemlcket vnzifell•ri idn hu 
zara. lıdır Ciınkıi lın sornı:ı nr.JnJ"a, 
bclclemt: ile ıaınnn kaybedilir. Muh. 
taçlar e-ıl'ir. i~ ımhiı.ıl'tı :.n:hmır bel
ki tJe bu gecikm,.ler tclMısi ınıiınkiin 
o:Oııya('ak akıln•tler ·I •, ~ll"'''. 

Bunu bir yalın kat misnllc canlan. 
dıralım: 

- Bana bir dolma yap! Oedifiniz 
aş('ınız size: 

- İçine soğan koyayım mı? Pirin. 
el nasıl hazırhyayıın'! Dolmıtya ha· 
har konur mu? glhı sualler sorsa 
memnun mu olursunuz'! 

Misali pek ('iy intihap edişim. bü. 
tün bu istilamlnr ve suruıı;turmalann 
ne derece aykırı olduf.<uou' göstermek 
kindir. 
Şimdiye bdar VR7.İfe<ılnl iyi t"Ör. 

milş, halkın işini mııhaheratla sürün. 
cemeye dli$Urmcmi' bir memurun 
mesul olduğunu bilmiyorum. Amma 
hunun aksine olarak işleri muhabe
ratla sürUndilrenlere de bir sual te. 
v•cllh ettiJlnden haberdar de!ilim. 

Bu hendi bitirirkrn şurayı hatır. 
latmak isterim: Her insan gibi me-

bı e11nde müessır olacağı malöm ol. ı---------·--
ar:kıa beraber. onun ht'nOz k1tti bir 

_____________ , murun da ha,v11fta bir takım mesuli. 

oı ll mahh·etini almadığı da kabul 
11nrnaktadır. 9 Gataponun ,Ji olan Himmler'in •İyah muhafız· bilhassa Alman aazetelerlnln Sovyetlere fskendervari 

la hctısadt ablokayı geçen harbin son. lanna ait SchwGTze Korps razetai, /ngiltereılen fütuhat yaptırmalan bu endişeleri artbrmıştır. 
4 tında yapıld:ğı "'ibi, u:ami df'rece- Fakat Orta Asya ahvaline ait mevsuk malumat sahibi 

11e 5ıklaştırmıya imkan hulunmanuı. balueden bir yazuınıla, lngilterenin hariç kala- olan Efganistan hükömeti Orta Asyada, müstesna hiç 
ı, da bunu göstermektedir. Bununla cağı bir milletler cemiyeti tefkili lüzumundan bir askeri laaliyet bulunmadıtına kanldir.,, 
oİr8her iktısadi harbin tesiri tnknr 
tı;"rnaz ve hu tesir, günden güne bahaeJiyor ve bunun, bir fehri hırsızlardan ve • 
~enecektir. katillerden temizlemeğe benzeıliğini •Öylcdik- ~ /talyan gazetelerinden Corriere Dellaaara, Ma. 

8 ten sonra /ngilterenin Türkiye gibi bir A11rupa car. ltalyan konıqmalan dolayuüe )'adılı bir 
ulgar Başvekili devleti .ayılmağa luJJıı olmaılıfuu Uave ediyor/ yazıda diyor ki: * "Macarutan, blok •iycuetine malaalütir. Fakat 

tt1enemenciogvlu 8 tTaymh) in dJplomul muharriri ftlJllan bildiriyor: üçüncü bir tarafa d.,ğnulan doğruya müteveccih 
Yeni harp bqladı başlıyah llindlstan - Efganlstan olmıyan herhantli ifbirliğine hazırdır. Peıte bu· 

yetleri vardır. Bu nıe~uliyettcn halk 
zaranna, maslahat zarnnna ve za. 
man zaranna sıyrılmak çareleriııl a. 
ramak ve kendini mufovkin emirle
rinden mürekkep bir zırh içerisine 
koymak re\•a değildir. 

Memur. cesur ve feraıtnti nf'ris g. 
bibi olmak lazımdır. Memleket ve 
miUetin menfaatleri de bunu amir
dir. 

Memurlara bu ~esıtret ve mesuli
:vet hislerini vermek için ne •aznnsa 
yapmak. yurdun s,.!iiınetl ve i!lleri. 

1 mizln sfirat ve selim,.tle t"ercyanı 
bakımından ihmal cai1 olmıvan bir 
7anıref halindedir. Vaknl:ır ve ha. 
diseler hergiin hu zarureti bize acı a
cı göstermektedir. Şe f •ne ı•r hududu üzerindeki kabileler, Sovyet hilkliınetinln, AL günkü Macaristan. Romanya hutlııtlana kabul re 1 1 man •-vikiyle bu havaliye karcı bir tecavüzde bulun. L! b -1 il-' • b 

""i »" etmiyor, ve ıimdiRİ eynam a vazıyet u mae- y 1 N İb• 
._ ması ihtimalini dilıü.nerek, bu tecavüzlere karşı geL I • b ugos avya GI 1 
c.İy f t Ve d• leyi umumi siyaaet ıahaaına nak ettiğı içın u me-

G e r 1 mek için hazırlanmaktadırlar, Bu kabileler ayni za. •elenin mkUnet dairainıle hallini ütıyor. Zağrebe Gidiyor 
1. Sotya, 12 (A.A.) _ Bulgar Ajan!;) manda hudut boyundaki Müslümanları da bu yolda 
oUd hareket etmlye teıvik etmektedirler. "Pt!fteyi alakaılar eılen ıliğer iki meselenin binn- Belgrat. 12 (Hususi) _Naip Preııs 

itiyor: Menemencioğlu ve yanm. * dai Yugoılavya ile Macarütanın münaaebetleri· Pol ile Prenses Olga pazar günü Zag· 
~i Şahsiyetler bu sabah sarayın G Hintli.tan laaıluılrı üzerinıleki kabileler arannda dir. Bu münasebetler, •on zamanlarda fok düzel· rebe gidecekler ve orada bir kaç gün 

Ususi defterini imza etmişlerdir. uyan alametleri görülmüyor. Fakat Veziri.atan- mİf ve iki memleket aranrula iıbirliğıne müsaade kalacaklardır Bu ziyaret, •lırvat hal-
ll.30 da Menemencıoğlu Başveldl J-L! I L~ J LJ!r laal _.J G E _.Jecek bir mahiyet almlftır. /kincüi ise Macana- kı tarafından izhar olunan arzuların 
leöseivanofu zı'yaret etmı'c:tı'r. Saat wn pi laRİri e nwci iyetteair. eçen 'Y- eu bir mukabelesidir. Hırvatlar. Sırp • 

:ı liild Al ~.Jil • b' L_ Al h"L'!.- t' tan ile So11yet Birliainin münaaebetleritlır. Bu ıla 13 30 d e ena enn ır RUml gan URUn1e rne 0 Hırvat anlaşmasının başlıc:ı .,·aratı"ı-
. a Bacuekil ve Bayan Köseiva- ka b' bb • • • I f-L b bb L h' t .J L-•L--- ii • 0k' •mi._ il f y· Tfı ır tefe üse gtnfmlf er, ıuıat a tefe üs, e ıslanın or aı:ıan 1raucrncuı zenne ı ı m... ...- larından birisi olan bu devlet a:!amı. 

~ 
0 

' bir öğle ziyafeti vermiştir. Zi. lngila ve Alwan hükrimellerinin müıterek hare- ket arcuırula müşterek hudut lui.ıl olmcuından nı Zagrebte selamla:nak arzusunu 
'l'~fette Türk misafirlerden başka ketile bertı:ıral eJilmiftir. üeri geliyor. şiddetle izhar etmişlerdi Sırp • Hır-
ç·ı rkiye, Yugoslavya, Romanya El- * "MacarLtana göre, Karpat dallan Sol1yetlerin vat anlaşmasının ve Yugoslavyanın 
ı erı, Yunan Maslahatgüzarı, Kralın • "Taymls., Efpnlstan ve Wndistan meselesine dair Jurak yeri olmalıdır. Ve Sovyetler Jaha Üeri IIİ· dahili selamet ve huzuru hakkınrla 

bıiinıessili, Bulgaristanın eski Anka. :yazchiı bir bapnakalede diyor ki: Lul-'!.' el'd' B .~:.-.1 müsbet bir kanaat uyandıracak Ct!an 
!'& El Jerek Avrapaya n "' etmem ı "· u ,,.ıı.u.uen bu ziyaret bahtiyar bir har~kettir. t. 
"''• ?isi Kristof, Hariciye Umumi "Sovyet - Alman anlqmasma ait haberlerin Hindis. Macaristan bu kati hmlut hattını miidalaaya ha-
6'..ll,fbı Altınof, Hariclye müdürleri tan hududuna kadar yayılması Uzerine, buradaki ka· 1 çinde yaşadığımız nazik devirde. bu 
l'e Tu~ k' hazır zırdır.,. hareketin bilhassa hususi bir ehem· r ıye Elçilik uıeınurlc1n L----b!i~l!el~e~r...::!S~o:vy?!et~l~e~ri~n~~n~ly~e~tl~er~l~n!d!n_!en~d~i~c!ey!e~~d~il~ş~m::!!!ii!ş,:.... ............ ---------...;;;.;... ... ....:;;;... ... ________________________ ....,. 
b .. ı -s mı'yeti vardır. >&ıU?unuşlardır. 



Suçlu Kimseyi· 
• 

Doland~ı·niamış 
Dün Sekizinci Asliye Ceza mahke. 

mesmde Danımar.ca!ı bir gazetecin.n. 
lstanbulda yaptığı dört •iolandırıcı. 
lık davasına bakılmıya başlanmıştır. 

Mevkufen muhal<eme edilen suçlu, 
Karl Nordfords, uç sene evvel Dbnı
markadan seyahat makeadile \ıyrıl. 
mış ve yırmı uç memleket gezdıktpn' 
sonra fstanbula gelerek' memleketi 
dolaşmıya başlamıştır. Sahte olarak 
tanz.m cttıği bazı evrakla, kendısinin 
Cenevre Beynelmil~l gazet.?cilik ce. 
mıyetınde aza olduJun:.ı vl! Danimar
kadakı Turıst Maga7in veısaire glbi 
gazete ve mecmuaların .nuharrirı ol 
cıugunu iddıa etmış ve dört kışiyi do-

. landırmıştır. • . 
Frederik isminde birini, mecmua 

• 
çıkarmak ve matbaa malzemesi ve. 
receğıni vaadetmek suretile dolan. 
dırdığı iddiasını tekzip eden suçlu. 
yalnız Fihter'den dort lira, Dedıkas 
isminde birinden 140 lira aldığını ve 
bu paralar mukabilinde makbuz vor
diğıni soylemiş ve kendilerıne teda. 
tik edeceğim vaadettiği :natbaa rnal. 
zemesinin bir kısmının polisce n1Gsa· 
dere edildiğini, bir kısmının da evın
de olduğunu iddia etm.ştir. 

lngilizce tercüman vasıtasile mü
dafaası sorulaA suçlu, hiç kimseyi do. 
!andırmadığını ve davacılarla arasın .. 
daki münasebe\in bir hukuki: müna
sebet olduğunu soylemiş ve gelecek 
celsede almanca iyi bilen bir müter. 
cim bulundurulmasını istemiştir. 

Müddeiumumi Orhan, bazı şahit. 
lerin celbini talep etmiş, ve mahke-
me, tercüman temini ' ve şahitlerm 
celbi için başka güne kalmıştır. 

B OR·SA 
12 - 1 - 1940 . 

Londra S.21 
Nevyorlı 12~28 . I?ar>• ' 2.9002 
Mllano 6.68 
Cenevre Z9.105 
Amsterdam 69 2as 
BrQksel Zl.9010 
Ati na 0.96.') 
So~a · 1.5925 
Madrld 13.19 . 
Budape~ 23.!\525 
Bükres 0.965 
Belgrad ' 3.]57~ 
Yokohnma 31.045 
Stoltholın 30.82i5 

• 
'ESllAl\J·VE T.ı\IIVILAT . 

Ergani 19.81 

Sı\'as • Erzurum VI. 19.17 

SPOR: 

E ~yleı b.egi 
Hiik,nen. Galip 
. lkinci, kilme !tarştlaşmalarında 
Kurtuhış khibi.ı Bcylcr~yini mnğllıp 
etmiş, fakat Beyler!leyliler Kurtuluş. 
lu bir oyncunun nskerlik dolayısile 
nizami va~iyetine itiraz etmişler<lı. 
Bu oyuncunun gayri nizami oldu;,tıı 
tahakkuk Jttiğindep •Beylerbeyi klü
büni.ın bu maçta hükmen gnlibiyetıne 
karar verilmiştir. 

İstişare Heyeti Toplanıyor 
Beden Terbiyesi merkez ıstişare 

heyeti. şubatın ilk haftasında Anka
rada toplanacaJdır. Bu toplantıda 
ceza, hesap; idare, ecnebilerle temas 
talimatnameleri üzerıııde görüşüle. 
rek kararlflr .verilecektir. 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam BanltaH Türk Anonim 9.)rketi btanbul şubesine birin

ci derece ve sırada ipotekli olup tapıa111ına üç ehli vukuf marifctile (43961 
dort bın üç yuz doksan a1tı lira kıymet takidr edilen ·Boğaz çindc Sarı. 
yerde Ortaçcşme sokağmdb sağ tarafı Çehreli zade Ali Mufrez arsası, sol 
tarafı mütekait bli arsası ile bakkal Nuri bahçe6i, arkası Zelİi bnhçesi ve 

Snü yol ile mahdut eskı 2f\, 27,27, 27 mükerrer yeni 43,1 43:2/43 No.lu Ya 
kup ve Kcthuda kii.tfüı Halıl vakıflarındrn son yapı~an numara tnjn g<.irc 
43 No.lu fırın, 45 No. lu dükkan ve 47 No.lu evin evsafı: 47 NoJu ev dorı 
basamaklı mozayik merdivenle girilir zemini çimento şaplı bir taşlucta biı 
merdıvcn altı. Birinci kat: bir sofa pzerinie dört oda, bir hela ve bir mnt
bahtan ibnret olup ufak b~ koridordan çfkılır zemini çimento şnplı el tıı. 
lumbasınr havi bir taraça ve ittisalinde zemini çimento şaplı bir tnşlık. 
tan ibarettir. İşim taşlıkt..an !uruna iniltn bir merdiven. mevcuttµr. Bu kat 
ayda on bir lira kira getirmektedir. İşbu gayi menk1'lün altında 43 No. lu 
fırın: Cephesi camekan·! zeıfıini kara siman bir taJiık . üzerinde bir tez. 
guh bir ocak ve bır odur. depo mah;ıllinden ibaret olup bir hela ve ittisa· 
lindeki 45 No. lu dükka'\ln arka tarafına •geçilir kısımda bir oda. bir he
la, bir matbah mevcuttur. !şbu fırın asma ı'tatmda zen\ini kara ~in:.cn 
döşclı bir hamur yoğurma mahalli il~ bir taş odadan ibarettir. 45 ~o. lu 
dükkun: Cephe kısmı ahşap kepcpkli zemini çimcato şaplı dükkiındır. 

B:ıhçc: Hududu kısmen tahta perde ve kısmen de .drvarla tnhdit edıl.niş 
içinde bir kuyu ile etrafı tuğla divarlı ve üstü açık b'r ahır mevcuttur. TJ. 
mumi evscıfı: Gayı menkul kagir, 'Zemin kat tavanı putr~l arası voltn ge. 
merlidir. Birincı kat odalarında sokak üzerine ik' cumbası mcvc~ıttur. 

İçinde elektrik \'C fınn dairesinde terkos lesi.zatı vardır.' Tamıımı 27B :\12 • 
olup bundan 160 l\'l2 bina ve mütebakisı bahçe ohın gayri menkulün t<ı· 

mamı açık artbrmaya .ıconrnuştur. 
1 - Işbu gayri menkulün arttırma şnrtnam;si 21-12-!1!>39 taı ilıin. 

den itibaren 937 /3918 No. !le İstalıbul Dordüncü İcra dairesinin rrıua):
yen numarasında herkesin görebilmesi için c!;ıktır. İl5nda yazılı ofo.nlar. 
dan fazla malümat almak istiy<mlcr işbu şartnnmeye ve 937 /3018 dosya 
numarasiyle rnemuriyctimizc müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmc..ya iştirak için yukarda yazılı kıymet'n yüzde 7,5 nisbc. 
tinde pey veya ıhilli bir bankanın temıpat mektubu tevdi edilccc!air. 
(Madde 12~1) 

3 - İpotek sahibi alncaklrlarla d' h a1ükadar1arm ve irt'Cak hal:kı 
sahiplerinin cayn menkul uzerindtki hakları9ı hususiyle faiz ve.• m:ısra. • fa dair olnn iddialarını ;şbu Hal\ tarihinden itiLaren yirrpi g n iç'ndc ev. 
rakı miısbitcleriyle b~rUkte memuriyrtimize bi\dirm lcri icap ccicr. Ak~i 
hnlde ha~lan tnpu s cilli ile sabit olmadıkçıt s:ıtış b~d .. iınin pnyl::ı.m..ı. ın. 
dnn bari~ kalırl:ır. 

4 - Gösterilen günde nrttırmaya fştira1' ed~nlcr arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 't0Jl\8muı kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. , 

5 - Satış Em!Cık ve.Eytam Bankasının 844 No. lu kanun 'hükümlerine 
tabi olduğundnn mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikınci bir 
arttırma yapılmaksızın gayri menkul 16-~-940 tarilllinde Cuma günü 
saat 14 ten 16 ya kadar İ~tanbul Dördüntü İcra Dairesinde yapılacak 
arttırma neticesinde üç defa bağırıldıktan, sonra satışa rüçhanı olan d ğcr 
alacrudıların bu gnyri menkul ile temin edilmiş ala~nkları mecmuundan 
fazla olmak şartiyle en çok' arttırana ihale edilir. Böyle bir livdel e::\Pc . . 
edilemezse ihale yapılmaz ve satı ta\ebi aüşı!r. 

6 - Gayri m"nkul kendisine ill#lle olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içind parayı vermezse ihale karan fesholunarak kcndisinrlen ev. 
vel en yiıksek teklüte bulun.an kimse arzetrniş olduğu b=delle almağa razı 
olursa ona, rnzı olmaz ,·eya pulurıma1.sa hemen on beş gün müddetle: art. 
tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihhle edilir. İki ihale ara~ındaki !ark 
ve geçen günler iç'n yüzde9beşten hesap olunacak faiz ve diğer zara .. lar 
ayrıca hiikme hacet kalmaksızın memuriyetimizcc alıcıdan tahsil olu-
nur. (Madde 133) • 

7 - Alıcı nrtlırma bedeli haricindc olarak yalnız· tapu ferağ harcını 
yirmi scnelık vnkıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğc mcc. 
burdur. Müterak m vergiler, tenvirat ve tanzifat ve telliıliye resminden 
mütevel!it belediye rüsumu v~ müterakim vakıf icnresi alıcıya ait olma. 
yıp arttırma bedel'nden tenzil olunur. _. 

İşbu gayri menkul yukarda gösterileı;ı tarihte İstanbul Dördüncii 1cra 
memurluğu oda~ında işbu ilan ve

0 

gösterilen artlırnıa şartnamesi dairesin. 
de saulacağı ilan olunur. 

Emlfık ve Eytl'm Bankasın~an: İşbu gayri menkulü salın alnnbr arzu 
ederlerse bankaca takdir edilecek kıymetin % 50 sine kadar bankadan 
Jstikrazda bulunnbilirler. 

• . " 

BU G'Ü N 

MELEK 
Sinemasında 

Herkesin ~e~eceği, ~eğeneceği, Alkışhyacağı . . 
Nefis .ve' Han1<u1Cide Film . . 

B 1 R A K 1 l M 1 S . K 1 Z .L A R 
' Senenin en büyük Fransız Filmi. Baş Rollerde: , • • 

1 

1 
Ml.CHELINE PRESLE l\IARCELL'E CHANTAL - JAKEJlm; 

DELUBAC ·- ANDRE LUGUET 
l"ilıne ilave oJarnk: FOKS JUR:SAL dünya bıtvfdislcri ve GRA1'' ·,·on SPEE Zırhlısının infilk ve Batısı 

rürkin Radvodifiizvon 1'~1 

fUrkiye Rad,•05u Anknre ıud 
Dala& Unınlnitn 

1648 m. Jll2 ıKcs. ııo 
T. A. P. 31.7 m. 9•65 Kes. 20 

• Cumartesi, 13. 1. 1940 

ı ' , J,lugiin saat l ve 2.30 da Tenzilatlı matineler 1 
' ........................... -. ........................... --... , 

13.~0 Progrnm ve Memleket sııat 
13.3~ Ajans ve Metrorolojl ha 
13 50 Turk Milzl~I. Cal:ınlnr: KL'fll 

Seyhun, Cevdet Çağla, İzzettin 
7.uhtQ Bnrdııkoğlu. 

1 
2 BUGÜN, 

i 'f> E.K 
Sinemasında 

T ·Ü R K Ç 
F. 1 İ., "1 B 

E 

1 
s· ö 

R D E 

Z L 

N 

Ü 

. 1. ·• ŞERLOI( HOL~ES' ( B?ske~viffe'r'in Köpe~i) 

2· • •. 3 Palavracılar ·Polis. Ha.fiyesi 
Ayrıca: GRAF SPEE Zırhlısının· l\Iontcvidcoda infilakı ve bat!şı 

Senns1ar: ~F.RLOK ıtoı,MES 12.30 -- 3.10 - 6.- 3 PALAVRJH•TT ,Al? :?.- - 4 45 - 7 "I\ 

Suare 8.40 ta 2 Cilm birden 

,w , .. 
7 

- !"""ii~ ... ·ş;;;;;-~;;~-.. i;.;t;ij~.-H;y;;;~ .. -·i =-, 

lstanbul ALE_M.DAR-;;-Mii..'Ll~i~~·;~~;~·~hü;u-;;=ediyorlar. 
JEANETTE l\fac. DONALD ve NELSON EDDY 'nin (LEYLAKLAR AÇARKEN) 

şnheserinc yine' kendilerinin rakip ol:ır:ık yarattıldan ve bütün tlünyaıJ:ı bir he:re('an zclzt-lesi .~yundıran a~ 
7.amnndn Renk!; filimlerin en son icatlarının bir zaftri olan 

• .................................................................... ·--·-··· .. ••• .. ·- •• 1 ...... ·---·· ... ····-···· .............. - ............ . 

SEViSTiGiMIZ GÜNLER . . 
Yenj• Teknikli Baştanbaşa Renkli 

.................................................................... ---·····---·---.. ---···---------.... ·-·r·····-··················· 
SiilJcı· 1'~ilnu bıanbulu da yerinden oynatb. Böyle bir San'at, ı\~k ve Teknik harikası uqcak bir asırda 

bir defa ı:öri.ilcbilif. 

Aynen: JAKİE COOPER ve WAl.iLACE BEERY' nin ................................................................................................ -.... 
i ' : 

i Canbcz acıe Ç·ocuğu I . . 
ı ......................................... - .................................... _...... ............ : 

Bu Hafta Programa erişilme, 

bir heyecan vermektedir. 

1 - Okuyan· Sadi Ho'9eL 

1 1 - Kazım Us - KUr~lllhlcazıc:ar 
kı: (Kani dJ'iliJ), 2 - Zeki Arif - 1' 
Hhlcnzklı~ c:'lr'~ı· <Yıllnr l?t'Çlyor), 3 -
Pınar - Kiı•dllihlC'n7kftr şarkı: ( 
yine l"Öl!'.'enle t::ıbııh etti bu j{ÖnlOm ), 
Kürd'l"hlcazkiır şarkı: (Niye kilst!ln 
ı,an.ı). 

il - Okuyan: Meflıaret 8aönalc. 

1 - Cevdet l;:ığla: Keman taksimi, 
<:;üreyya Bey - Su7.'nlık şarkı: (Sen5l• 
celer g~ti), 3 - Ye!':nrl Asın\ • ff 
şarkı: (Yine kalbim yaşar ağlar), 

Mus:ı Süreyya - H&7.zam şarkı: (Sen 
ki bnharın gülilc:ün), 5 - ZekU 
Suzinlık şarkı: (Ey. hilsnQ cemal), 

14 30 Müzik: Rlynsetlcfimhur Ba 
'(Şef: İh!':an lCünçer). 1 - ]I. Pares: 
2 - Weber: Valsa davet, 3 - A. 
ene: La Dauphlnoise (Uvertlir), 4 
Leh:ır: Eva operetinden Potpuri. 15,I 
15.30 Müzik: Cıızband (Pl)l 

18 cıo Program ve Memleket saat 
18.05 Müzik: Radyo Caz orkestrası, 

Konuşma (Yurd bilgisi ve sevgisi), 1 
Serbest saat, 19 10 Memleket saat 
Ajaruı ve' Meteoroloji haberleri, 1 
Türk MQzlltl: Peşrev, Yürilk semai. 
c:az semaisi. Ca1anlar: Ney: Basri 6 
Tanburl: Refik Fersan. KUddüm: 
!'.ialll Poyraz. 

Okuyan: Muzaffer fıkar • 

, 1 - Bayaq peşrevi, 2 - A!t7! 
11aynU Yürük semai: (Sövle güzel 
nusavver m!!':ln), 3 ..,... Ü'çUncü Selldl 
c:;uz!dillıra Yürük semai: ( Abü ta bile 
eb), 4 - Basri ürıer: Ney taksimi, 5 
ı:fatlg Znde - Neva Nakı~ YUrük ı 

'Bir zaman idi hem ağuşu h~al old 
l'IUZ). t 

19.55 Türk MO?lıtl· Oyun havnlan. 

D 1 K K A T nlar: Hn.kkı bermnn, Şerit İçli. 
• ! ';ür, Hamf}i Tokay. 

Du Tlafla Pro<'ramımız maalesef Çnrşamhadan itibaren temdit olunmıynr,khr. 20.tb Konuşma CGQnQn meselel 

Çünkii Çar~ambadan itibaren TARZAN'ın oğlu ı Başlıyacaktıri ~ ·~~~5 RT~:: ~;~:,ıtıee;2~;n1~~=1f:se 
"".:!,':......,'!!"'t"'.._':'.""!lllllllil .. l:mlml:::lll ...... mlilEJl ................................... ~ ...... ~z:~ ...... ,,~ 1 Ök~. 

+e:nr::::ı;);+, •• . • 11 

• 

SAKARYA' da 
İstanbulda gciri..ı 'mcnnş oıiyük 
bir fılm: Şen ve şuh bir Fransız 

fılmi • 

· MACERA KADINLARI. 
(Aristokratlar khibti;

0 

VIVlANE RO~JANCI!: · Eı.lllRE 
POPESG:U •• 4RMAN Bl!:Rf'•riRT 

G nun lü ı -.1 rilr n 1fıkr.dar 
b ,>uk bir f im 

Denizat tı A vc1 Gemisi 
(FrnnsızN söz'ü) ' 

RICHARD GREE'N -
GEORGES BA/\CROFT ile 

Denizaltı harbinin bi..ı~ün h,cye. 
canını yaşatacaktır 2 ·1i.iyiık ve 
güzel film birden.. İlaveten 

Fox Jurnal c;on dtinya haber. 
leri ve GRAF von SPEE'nin in
fililki ve batışı. Bugün saat 1 
ve 2 30 da tcnzilfıtlı motineler 

Brodvay Serenadı 
Ciil'lgers Roges vo 

Fred Astaire 
l\Ietro Jurnal SOi'\ 

haberler 

Yalnız 1 de ve 4.30 da 

AŞK ve ŞÖHRET 
HARRY BAUR 

YENi NfiŞRlY AT: 

YIKILAN GURUR - Turhan MClnfr 
Çağıl taraf ndan türkçeye nakledilen bu 
eser kitap halinde çıkmıştır. 60 kuruş fi· 
yalla her kitapçıda bijlunmaktadır. 
SiYASİ iLiMLER - (MOlklye) mec

muasının 105 inci s:ıyısı da çıkmı~tır.' Pro
fesör Emin Erlşlrgilin "Tanzimata dalr 
meseleler,, başlıklı yazıslle bıışlıyan bu 
nüshada birçok kıymeUl yazılar vardır. 

İçtlmal ilimler sahasında bir boşluğu dol
duran mecmuayı okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

!_.. 
E ' Dans ve .Tango kral ve kraliçesi, 

D STAi E 
ve 

GINGE'R .ROGERS 
En son 1940 şaheserleri u v u· ı< • 

D· A N s· 
Filminde bütün modtrn danslatını... Criollo tangosunu göreceksiniz. 
'D:ıns dünyayı idare ediyor, Bu Çarşamba akşamı ' u M E R SiNEMASINDA 

• ,w. ........................... _. .................. . 
Türkiyenin en meşhur musiki iistadlarının hazırll,)tlığı .. .. 

se"T"i~J~ k·u~· Çk iiı_m~ • · 
r Altında Cem·ıe 

MELEK 
Sineması 

Bayramda Daima En Güzel Filmini 
Gösterir. Fakat Bu Defa Çarşamba 

Akşamı Göstereceği 

c 
Baş rollerde: Tyroqe Power - Alice Faye - Al Jolson 

filmi sizlere Büyük 'Caz ve Büyük ·Vals'i unutturacaktır. 
.Yalnız bu Cimle ııınhsus ofmak üzere önümüzdeki Çar~mbadan itibaren 

...... he.r gece suarelr ı~jn numaralı biletler şimdiden ayırtılır 4w 
.. 

ö L Ü l\I . 'I AD 1 
Tstanbul Kasaplan Türk Anonim • .T j Y ~ T I{ O L~ 

Şirketi idare meclisi aiasm9aıı Na.. 

ili Günaltay Rahmeti Rahmana 

k~vuşmuştur. Cenazesi bugilnkq Cu

martesi günü Acibadeındeki köş. 

künden knldınlarak Osmanağa ca.. 

misinde öğle namazı: kıİındıktan son. 

ra Karscaahmetteki aile• kabrista

nına defnedilecektir. Merhum şehri

nıizin sevilmiş ve tanınmı§ tüccar. 

lanndandı. 

Çiçek getirilmem~ rica olunur. 

•• 

Şehir Tiyl\tro&u 
TEPEBA$1 • O R A M .. KİSMINOP 

Bu aksam saat 20.80 da 

HAYAT BİR RÜYADIR 
X6mt'!tH Kısmı lsriklll cııdrl-~ınde 

BugQn gQndilz saat 14 de 
<&OCUK OYUNU) 
Bu aksam 20.30 da 

a SÖZÜN KISASI • 

Halk' Opereti 
Bu ak$am C9l da 

'• ŞiRiN TEYZE • 
• ZOZO Dalmasla 

1 - Okuyan: 8ema.,at Özden..., 

ı. - Blmcn 'Şen • Kilrdlllhlcuklr 
lu: ( A ~I aşkın dile etU \!ser), 2 -
1 • 
mani Sadi - SegAh şarkı: (Ruhumda 
nağmede sevda sesi vardı), S .- Fabl 
Nikriz ,arkı· (Gönül ne için llte,lere 
sın), 4 - Faiz Kapancı - Nihavent 
kı: (Gel güzelim Çamlıcaya), 
• 11 - Mustafa Çıı!lfar. 

1 - Etem efendi - Sultaniyegan p 
(Bu güllzarın yine bir nevbahan), 2 
Yesari Asım - SultanlyegAh şarkı: ( 
Heybelide), 3 - Blmen Şen - Yeglh 
kı: (Ne gülün rengini sevdim), 4 -
HU Zade - YegAh şarkı: (A benim 
mün nuru) . 
• 111 - Okuyan: M Dzeyyen Senat' 

1 - -Mahmut celftletUn Pş. - I 
şarkı: (Dili biçare), 2 - Arif Bey • 
fahan sarkı: (Dilsme ey Aşık hayali 
3 - Isfahan tOrkU: (FeslPJen ektim 
bitU), 4 - türkü: (San Kurd~le), 22-
Milzik: KOçilk orkestra (Şef: Necil) 
kın), 1 - Paul Llncke: Darılma (Fan 

zl), 2 - J. Strnuss: Bahar sesleri, S 
Franz I..ehnr: Göltergat~ operetind 
Potpuri, 4 - Leopold Wenlnger. Vo 
kıyılarının şarkısı. 5 - P;ıul Llncke: "ı/ 
nüs (Vals), 6 - Brııch· Kol Nt?rey. 

2?. 15 Mcmlekl!t saat ayan. Ajaruı b• 
berlt't'i Zlrnat Esham - Tah\•ntıt. Knmbl 
yo Nukut Borsası <Fiyat). 22.35 Konu 
ma (Ecnebi dillerde - Yalnız Kısa • Dal' 
"a postaslle), 22 35 MUzlk: Cazband (1'1.) 

(Yalnız Uzun - Dalga postaslle}, 23.25, 
23.30 PYannki program ve kapanış. 

•• 
Hava Kurumu 

MoC:lel Müsabakas.1 
Hava Kurumunun tertip ettiği Model 

müsabııknsına knydedılmlş bilttln gençle' 
rin - hava şartları ne olursa olsun ,... 
Pazar gilnU saat tam sekizde m~eııeril' 
birlikte Galntnsarny Lisesine gelmeleri r1' 
ca edilmektedir. • 

Modellerin ucurulmn ınn lmklln olm•"' 
dığı tnkdirdc de, Jurl Ye miltehı:ssıstıı' 
modelleri tetkik edecek ve kntegorller I• 
çlnde birinciler ve ikinciler seçilerek bun" 
lnra mukdfaUar verllcccktlr. Tlltk HP'°' 
Kurumu bu toplnntıda mlliıabaknya tıtl"' 
rak için model yapmış olan gMclere ge" 
lccck milsabakalara hazırlık olmak nıe"' 

re model malzemesl verecektir. 

Ö L Ü 1\1 
İzmirli (Bezzaz Zade) Mehmet 

Bukct'in oğlu ve Tevfik Ali Fuat ne 
Halim Buket'ln kardeşi Refik Buk6 
dün rn.hmcti rahmana kavuşmuştur· 
Cenazesi Bugünkü Cwnarte5i gürıil 
saat 11.30 da İstiklfıl caddesinde ııs .. 
lep hanındaki apartımaiıdan kaldı .. 
nlarak Ağa Camiinde namazı kılıtı"' 

dıktan sonra Feriköy aile mezarlığı
na defnedilecektir. · 
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~'AN 
AllONI 81DILI 

TDrıcıye Ecnebi -140o Kr. 
1lo • 
40o • 
1SO • 

1 tene 
1 Ay 

1 Ay 
t Ay 

• 
'· HOO K 

1500 • 
IOO • 
100 • 

llllleueraram poırta ittihadına dabll 
Olnu,yan memlelretler tçln abon 
bedeu mOddet surulyle 10. 11. 
l.a liradır. Abone bedeli ~tndt 
Adres detlıtlrmek H kunıtb.ır 

e 

'· r 

~ap için mektuplara 10 tunı,ıu 
Dul lllvesl IAzımdır. 

k 

~l&ketimiz. 
karşısında 
'tabancı 
t.1emleketler 
ö frendiğimlze care, Bel~ilca 

• . 

A. 
bir 
ete 

na Kraliçesi, 30 kişilik 
~ teşkil eylem" ve bu hey 
1Q tan felaketzedelerine her t 
~rdım temin etmei'e çahımak 
·-.fesini vermiştir. 

ür-

ta. 
ı. .. 

llllhassa yabancı memleketler 
::"kdnn, büyük ve milli feliketlm 
M-_~ alaka gCSsterflmesi, yara 

ste • -eglerimlzl, ~erl bir taha911fl 
.... tmaktadır. Bel~ika Ana Krali 
::ıw.. bir kadın incelifi, bir ana şe 
ltutiyle harekete geçmesi ise, yara. 
'L-~ - duyduhmm sonsnz sın 
~ıeten - çok milesslr bir me 
ı._ Dl olmuıttur: Bunun ldndir 

et!. 

f-

yı 

r. 
ki, 

,.... insan kadına karın duydufum tir samimi ~Ukranı l7har ~tmeyi, sa 
)o bir vHlfe, sade bir borc tanım 
..._;. bir lhtlya~ olarak, biltOa nr 

us . 
1-

h.. 
&1111111la duyayorua. 

Yutmuyoruz t 

111 
Bahsini etmekten asandı!ımtz A 

d •n propagandası, maalesef, usu 
tilştlrerek, .,lan defj<ıtirerek. sim 

;: tenhe deil<ıtirerek. faaliyetini h 
tuın biraz daha genişletmekten y 

rrıuyor. 

1. 
l 

a, 
er 
o. 

n 
t-
k-
n. .. .. 
s. . 
'· 

ti Onlann, mHell, TOrk • Alma 
.,:ret muahedesini tazelemek a 
J.nd11, hangi ~relere ha~ vurdu 
t. nı, ve hangi 1'ekillerde propaıro 
ı._ '.Yllpbklarmı. bundan evvel de t 
,..~ _fftfnnlıttlk. Ba mabada k 
l_la'1raali irin uydurdnklan havadi 
191'1, t1kardıklan cf P.ıfikodu1an ite t 'beriye ı-önderdikleri mekt~"lar 

t-J'annameleri. bu ~fltunlan takip e 
İ:!~ nlanlar, kolavlrkla hahrhvab 
le eklerdir. Hatta, 1'1rçok müessese. 

l. 

re mfl"8caat Pıf erek: .. 
lb - Bize, Alman mah almtv 
lb ahta( bulundufnnuza, veya A 
.:: manann"an çok memnun oldu. 
~111ta dair birer vesika yaY.1n!,, de. 

a 
1-

Ş~rinl de anutm1tmıssınn:dır. 
h nıdl ise, meselA dUn, "Cilmlmr 
.~" ~Heteslnin blriMI sayf'annda 
• .. ıözde havadis,, lntlıtar ettL B 
.:•adla, memlekete, 'Bayer., adm
ll iri nıa~sesenin, Tilrkiyedeld faa 
,::ine nihayet veTtte!inl bildir 
ht a. Bu havadisin içinde de, "Ba 
ıı-" mOesseseshtin, methO aenas 
~or, serveti. hnvnk sermayes 
~ ltlltan, bftvilk lu"Ymetl etra. 

ı. 

' a 

. 
1-. 
1 

1, 

ai mal~mat (!) verflivorda. 
!"ttta•, 'ba havadisi (!) srörflr g3rmes 
lttııı lıtaa olanuşundakl hikmeti der 
ti\. kavramakta ~rlilk ~kmemi~ 
lıetest lıllteklm, bir ba<ıb lstanbul p. 
-. • ba havadisi okuduktan sonra, 
~ hallslntlne, saf'f vetfne inan 
~ 18fietlne dU""O" derhal. "Da
• " mOessese!lne ha" TUntnk. ha 
..,:-ta f-r.fthat lstemı .. t1. Zaten. lttt 
llı1 t bekllven ve utf"n, o handlıd 
lllaq fı"8ah kan .. mak. hrn,.lamak 

1118 •dlyle nM!'f"tmı .. olan "Bayer, 
1tttı:"'~I. kt"ft"lslnden seltett llOl'lln 
llalrt •\lre verdltt ea eevaw-lal"la, za. 

• al ortaya koynun olayorda: 

' . 

. 

. 
' 

~ B1a. buradaki faa~mt. nlha,el 
~ istem-Sik. Bu Jibden. Mreok 
'- tGecartan da, bQyilk zarar ,erecek
....:__lremıeketlnlz ~ Dlçtan mahrum Jra· 
r:::!:. bt haplar 7UtamJYMa1mn& bt 
.. ~ .. Plar lçemlyeceblnbo Bu Jibden. bel
-.....~-etlnbde, hastabklar ~ 
.:...._~ Fakat - 79palım ti, bD. b57le 
~ etmete - lstem'7a lltem'7a -
~~ ÇQnkO devletiniz. cln1ettmlzle 
~ llluabedeslnl imzalamadı. Halbuki, 
laıt ticaret muahedesini tmzalamıt o
~ lrlf!ftlleketlerde, mOesaıı.emlz., faalt7e
~devam edebilmektedir. f"'8llah, si
"-. ... ~bu muahede imza olunur da, biz 
~m. taratımm tapla11P lltmel• 

• rnabkQm kalnuı7UI. 

-~ite. ltanlan okayanl .. , •aldkl 
lall ltaadı kanamakta .Otl01l eek. 
~hrlar deitl ml1 Vllol. •ulanan 
.. Plıhnda nsulll. Alman pro•cı111. 
h natnr G3be1s'ln • lllff seUstna .. :-;,-eak dereHde ~anidir. Fa. 
lreftd ana nhnea, arhk Ttlrkf~I• 
'-*m Uertne faatl1et Ahall'I elamıya
~ btlntle tnanmalanm iste. 
"-thıeı' hekWllbals AJmaa ..-.-. 
... '9nts: lanaa .......... Wkrar 

• a.ı:- y......,_._ v. ~ 

' Bu J8Z1t notlan, vesikalan toplamak ve tasnif etmek için tıikıöi lüzumlu 

metodlara dair Sadrettin Antel'in hazırladığı makalelerin sonuncusudur : 

tetlllfmlz teJleri Judıktan IODl'a, 

bu kiğıdın fazla kalan kısmını ma. 
kasla keserek evvelce kestiğimiz e
sas kağıdın alt kısmına yapqtır

malıyız. • • • 
FİKRİ-. İSTİHSAL 

TEKNİGİNİN 

Eğer yazımızın bir kısmını tııma. 
mile hazfetmek icap ediyorsa, bu 
kısım kesip çıkarmak, üzerine ka. 
lemle çizmekten daha iyidir. Çün
kü göz ve zihin fikı:lerin teselsülü
nü, bunlar kağıt üzerinde doğru. 
dan doğruya temas halinde olduk. 
lan ve aralarmda • çizilmiı dahi 
olsa - baflta bir yazı bulunmadıjl 
zaman daha iyi takip eder. 

au kesme ve yapıştırma siste-

ESASI NEDİR? 
minin, bir yazının tertibi e

aslı bir surette değh;tırilmek ts
tendiği zaman da büyük faydası d~ 
Jrunur. Bir yazının muhtelif kısım. 
lannın yerlerinin değiştirildiğini 

göstermek maksadile bir çok yer. 
]erine bir çok işaretler koymaktan, 
yahut evvelce baş'lta bir sayfaya 
yazdığımız bir mt!tni tekrar koP;Ve 
etmektense, makas ve kola kıı11an. 
mak daha kolaydır. Bu suretle, bir 

E nelki makalelerimde 
verdiğim izahattan an· 

latılmıtbr ki, rasyonel bir fik· 
ri mesai tekniği kullanmak ıu
retile, muhtaç olduğumuz bü
tün vetrikaları toplamak ve mu
hafaza etmek; onlan, ietendi .. 
ği zaman derhal bulabilecek 
bir tarzda taaııii etmek müm· 
kündür. 
Şüphesiz vesika toplamak bir 

gaye değil, bir vasıtadır. Bununla 
beraber, ilmin bazı şubelerinde iı 
bölümü bunu jcap ettirmektedir. 
Meseli tarihte, bir çok müt.ehas
sıslar bütün cehtlenni munhasıran 
vesika araştınnıya hasrelmt!kte. 
dider. 

Tarih ilminin bu §Ubesine Heu
riatique ismi verılınektedir. Bu 
nevi işler için çok kabiliyetli olan 
bazı kimseler, tariht terkipler yap
mak kabiliyetinde olan tarih iılim
1 erinin vazüelenni kolaylaştır
maktadırlar. 

Umumiyet itibarile lf bölümQ bu 
kadar ileri gitmiı değildir. Her 
kültür sahibi adam, h.1yatının b:ızı 
devirlerinde fikri istihsalitta bu. 
1 unmak, bir kitap veya makale yaz. 
mak, bir komunikasyon, bir tez ha-
z ırlamak mecburiyetinde ıtalacak-
t ır. 

IDç f(lpheslz, kitap ve makale 
y azmak, umumiyet~ bazı kimsele. 
re has bir kabiliyettir. Bazı insan
lar bu lfi diğerlerinden daha kolay
lıkla ve daha muvaffakıyetle ya
p 
J 
y 

arlar. Fakat maalesef bu insan. 
ar bu tabii kabiliyetlerini ekseri
a fena kullanıyorlar. 
Orijinal, kıymetli !'ıkirleri ol· 

madığı halde, adeta bir nevi neşir 
ıptil4aı ile mütemadiyen yazıyor. 
lar. Kitapçılar, ve kütüphan1:ler, 
bu mahiyette binlerce manasız ve 
d eğersiz kitaplarla doludur. 

1 
Ju'Les Payot bu neviden insan

ardan bahsederi(en diyor ki: 

iç 
Bnmtiere gibi bazı muharrirler 
in yazmak, ancak ölümün sus. 
urduğu marazi bır ihtiyaçtır. t 

g 
f' 

Fakat bir çok defalar, orijinal 
örüıleri ve fikirleri olan insanlar, 
ikrl istihsal teknığıne vakıf olma
dıklanndan, yazı yazmıya cesaret 
edememektedirler; acemice yaza. 
rak gülünç olmaktan korkmakta
dırlar. 

onıann f1krt istihsal tekniği
ne vukufları, hayırlı bir ka • 

zanç olacaktır. Bu tekniğin ea:ı.slı 
noktalarını gösterelim: 

dil 

d 

L V eaib aramak: Bir fikir in. 
sanın zihnine keadilljinden gelse 
dahi, bunu • evvelce başkalannın 

§Ünmilf ve 18Zmlf olması lhti. 
malinl dalma gözönOndıJ bulun· 

urarak • tahkik etmelidir. 

d 

B 

ili 

Aksi takdirde miitıtahU vaziyete 
Opnek tehllluıR nnhr. Bizim fÜP

hesiz, o mevzua ait toplanmıı ve
slkalanmız, notlanıııız olabilir. 

unlara, yeniden toplayacalınm 

veslkalan ve alacaJmuz notları da 
ve etmelidir. 
Bir kelime ile, mevzııun bir bfb

Uyografvcanm yaparak ife ba§1a. 
malıdır. 

D. - Menn tahdit etmelr: say. 
d 
Jedillmlı pkUde mevzua hi.klm ol· 

uktaa IODl'a, ODU tahdit etmek 1'. 
ı:undır. 

Yazmak ltlyadmı henllz kazan. 
ma •lf olanlar, umumiyetle wL 
k1opecllk blr terava7 73pmıya mü· 
t.emaylldirJer. Yaııl. blr flkıi, bir 
menuu ilk tarthl meaplnden ala. 
rak buıüne p1lnclye bdar geçlr
dill bOtb lltilıalelerl g&ter~k, 
IMa mınm berine ileri silriilen bil-

YAZAN. 

Sadrettiri Celal Antel 

tün fikirleri, bütiln vesikalan zik· 
ret!llek isterler. O suretle ki, asıl e
sas fikir, teferrüat arasında kay. 
bol ur. 
Lazım olan, esas fikrin bütün e

sere hikim olmasıdır. 
111. Plan hazulamak: Yazı iş

lerine alışkın olanlar, kağıt üZPri
ne plin çizmekten müstağni kala. 
bilirler. Yazmıya başladıklan za
man eserin plinı zihinlerinde ha
zırdır. 

Fakat müptediler için, kağıt üze
rine plan çizmek zaruridir. 

Evvela bir plan taslağı çizmek, 
üzerinde düşünmek, onu düzelt. 
mek, değiştirmek ve ancak bu pla. 
nm her bakımdan bizi tatmin etti. 
ğine kanaat getirdi~imiz zaman ya· 
zı i§ine başlamak lAzımdır. 
Yazılacak eserde, bir çok milel

llfierin işhat edilınesi, o:ılann e
serlerinden bazı parçalann kayde
dilmesi, müracaat eserlerinin me
hazlaruı, gösterilmesi icap edecek. 
tir. 

Bütpn bunlan bize, şüphesiz fişle 
"imiz temin edecektir. 

Ancak, bunlan eseri 7aza:-ken 
kolaylıkla ve zaman knybet. 

meksizin bulmamız lizt:ndır. Bi
naenaleyh, adeta otomatik bir su. 
rette elimizin altına gelebilsfuler. 

Bunu, şu suretle temin edebili
riz: 

Mevzuumuzu ali.kadar eden her 
neviden fişleri önümüze sıral.ırız. 

Bunlann her birıne, birincisinden 
sonuncusuna kadar, hirer numara 
koyarız. Sonra bunlarırı her biri• 
ni birer birer alarak, plamn hangi 
kısmında kullanılabileceğini düşü. 

nürüz ve planın bu kısmına, o kıs
ma ait olan bütün fişlerin numa. 
ralannı 1'aydederiz. Bütün fişleri 
bu suretle elden geçirerek üzerle
rindeld numaralan, planda ait ol· 
duldan kısımlara yazarız. 

~ 

Bu kayıt muamelesi bittikten 
sonra görürüz ki, plan sadece e. 
saslı fikirlerin bir fihristi değildir; 
ayni zamanda, bütün vesikalanmı
zın ve notlanmızın, !işlerimizin na
sıl kullanılacağını gösteren bir reh
berdir. 

VJ. Yazma tekniği: Rasyonel 
bir yazma tekniği ile r.alışmıyanlar 
umumiyetle şu suretle hareket e
derler: 

Müsvedde defterine fikirler ak. 
la geldiği gibi kaydedilir. Sonra, 
bu suretle meydına gelen yazının 
bazı yerleri silinir, çizilir, sayfa. 
nın kenarına çıkmalar yapılır, baş

ka bir sayfaya miiracaatlar 5şaret 
edilir. En nihayet, bu yazıya. say
fa üzerinde yer kalmadığı için • 
ilaveler ve tashihler yapmak im
kinı kalmadığı zaman, mitsvedde 
temize çekilir. 

Bu kannakanfık rnüşveddenhı 
temize çekilmesi kolay bir lı de. 
ğildir. Yazımızın son ıeklini olta. 
duğumuz zaman, onda bir çok re
daksiyon hataları, eksikler, fikir
lerin diziliş sırasına ait takdim v~ 
tehirler görürüz. Bütün bu kusur
ları, okunmaz bir hale gelen müs. 
vecide üzerinde görmiye i.mkôıı 

yoktu. 

Bu mahzurlard:ın kurtulm:uım 

basit bir çaresi vardır: 
Yazılanmızı, numaralanm~ kA

ğıtlann bir taraflanll3 yazmalıyız 
ve arka tarafiannı bof .nrakmalı· 
yız .. Yazımız bittikten sonra göz. 
dell geçirdiğimiz zaman. bazı yer. 
lerine bazı iliveler yapmak lüzu. 
mu hasıl ol~uğu takdirde bu ila
veleri, sayfanın bi~ kenanna veya 
köşesine yazmamalıyız. Kağıdı t:ir 
makasla, yeni yazının ilave edile
ceği yerden. kesmeliyiz. Sonra ya. 
zımızı yazdığımız kağıt eninde 
başka bir beyaz kağıt alıp onu kes
tiğimiz yere kola ile yapıştırmalı
yız. Bunun üzerine ilive etmek is-

kaç dakika içinde, bütün yazılar 

yerli yerine konur. Bu tertlptE:n 

memnun olmazsak yazıyı eski ter
tibine derhal koymak her za.man 

mümkündür. 
Bu şüphesiz yeni ve tatbiki gQç 

bir sistem değildir. Bu, Lamen. 

nais'nin mesai metodu idi ve bu. 

gün bir çok gazeteciler bu metodu 

kullanmaktadırlar. Ancak pyanı 

teessüftür ki, bir çok fikir adam· 

lan, ll5e ve üniversite talebeleri 

bundan istifade etınemektedirler. 

Bu meseleye ait son ve faydalı 

bir tavsiye de fUdur: 
Bu mevzua ait yazdıltmız ese. 

rln mükemmel ıeklini aldığını zan. 

nettiğimiz zaman, onu derbul nq

retmemeliyiz, bir kaç zaman bırak

malıyız, hatta onu hiç düfilnme. 
meliyiz. 

Bir kaç hafta sonra bu eseri tek. 
rar okuduğumuz zaman. kusurlan
nı daha iyi görür ve onu daha ko
laylıkla düzeltiriz. 

Fikr! mesainin rasyonel bir su. 
rette tanzimi teknığine ait olan se
ri makalelerimiz burada sona eri
yor. 

Bu yazılanmtn takip edenler 
görmüşlerdir ki, kavranması ve tat. 
biki çok kolay olan bu tekniğe gö. 
re çalışıldığı takdirde. emeklerL 
mizi, zamanımızı hatta paramızı 
çok tasarruflu blr surette kulla
narak azam! verim almak müm
kündür. 

Bilhassa, anprfk bir surette ca. 
hşmıya alışan yaşlı lnsanl.ır, böy
le basit ve verimll bir tekniği vak· 
tile kazanmadıklanndan dolayı çok 
müteessif olacaklsrdır. Fakat on. 
lar, itiyatlarının ~göreneğin esa. 
reti altına girml.J olduklan için 
eski çalışma m~todlannı bıraka• 
rak yeni tekniği almakta çok güç
lük çekeceklerdir. 

(Devamı ., incide) 

AFRODIT HAKKINDA RESiMLi ANKET: 1 

Gazeteci Ibrahim 

Hakkının göril-

§Üne göre Afrodit 

nasıl olmalı?. 

DOnyaea meşhur Franım Edibi Pf1er Lalzln esa. 
tirde• alarak yaratbiı Afrodlt romana da lldal ka.. 
dar meşhurdur. Blmen baıtka •ir çok m.tenl dille. 
n tercilme edilml,tl. Sanat w edebl1atımıs ban. 
dan mahrum kalamasdı. Memleketlmlae h11' eok 
gtlzel eHrler tereilme eden aTbdqunn Nanhl BaJ. 
dar Afrodltl de temls •ti' tlal6p w takdire ll11k bil' 
tereflme De Tilrk~ bsandınlı. Her nedense P. 
•telenle Wr mlnabp bqladl. Afrodlt mlateheea 

• 

' 
Romancı ve gaze-

tecl Aka Gündü-Yf \/, zün görü§iine g6-
( 

A' 
re Afrodit nasıl 

olmalı, 

-

midir delil midir? iti pzeteel arkada!flamnm1an 
İbrahim Konyalı galiba muziplik olsun diye kirilk
ledl. 1' bfl,.Udfl. Guetemizin mizah kamı 1nabanlrf 
...... ar Sirkenldlbla Efendinin bile dikbtlnl (!ek· 
llÜf. Banan berine kendi kendine bir resimli anket 
aemq. Bize getirdi, •ts de ima •tr seri teşkil eden 
h mlsahl anketi teberrtlken neşre Nşladlk. Ankete 
gelen cevaplana iJrlnclılal 7aruaki aftıha••ıda bu
laeaknnn. 

SAGLIK öGüTLERi 

Ayakları Üşüyen 

Kızlar 
Banan sebebini ipekten çoupla. 

nn inceliğine atfederseniz pek doğ· 
ra olmaz. Zaten en yeni moda 
ipek çoraplann alh hem lacivert 
yahut vişne çilrüğü renl(indc ve 
hem de muhafaza ettikleri teni 
göstermiyecek kadar kahnca oL 
duldan halde ayaklann üşümesi.. 
ne karşı hiç faydalan yoktur .. 
Kq modası olarak itat edilen ve 
ipek ~oraplann üzerine giyilen la. 
sa konçlu kahnca beyaz çorapla. 
rın da -ince bilekli kibar ayak· 
tarda pek şık görünmekle bera. 
her- ftşfiyen ayaklan ısatbh pek 
f(lphelidir. -Oşiiyen ayak şosonla. 
nn içinde bile üşllr. 

Demek ki üşümenin sebebi 
-tabii havanın, hele bu sene pek 
insafuzca, soğuk olmasından ba1-
ka- vilcudün içerisinden ıelir. 
Bir kere harrketıdzlikten, daha 
doirusu, az hareketten. Çür.kil 
vilcudUn tabii hararetinden en bU.. 
yilk kısmmı hisıl eden adalelerdir 
Onun için hava soğudukça vdcU.: 
dün daha ziyade hareket etmesi 
faydab olur: Soğukta adaleler da. 
ha ziyade lıararet hisll ederler. 

Sonra karaeifer, adalelerin (1. 

kardığı hararetin Bçte ikisi kadar 
hararet basil eder. Ondan dola
YI karaciğeri yol'J{Un olanların da 
OıtDdilkleri ~k işitllen bir alimet. 
tir. 

Daha sonra tiroit pddesl t1'8-
mek işine de kan .. r. Da ~dde iyi 
lıtlemeyince insan ~ok Bsilr. Gene 
kızlarda ba ruddenin işleri daha 
mfihfm oldufamlan onlann deli. 
kanlıtardan daha (Ok ilşilmelerl 
-hem az hareketten- h~m de ti. 
rolt pddesinden ileri ıelir. 
Gen~ kızlann muayyen dnlerl 
dfizellnelye kadar daha eok 0$0-
dilkleri kadınhk honnonlannın da 
viltude hararet nrmesindea olsa 
ıenktlr. Onun için ayaklan OşL 
yen kızlann bir (Oğu on sekiz ya. 
1t1na lfelfp te kadınlık hormonl81'1 
düzelince Uıilmekten kurtulurlar. 

Fakat vlkudün her tarafı daha 
u a,udotu halde neden ayaklar 
daha fazla tlıtfir? Bunun sebebi de 
pek ı..ıt: Hararet te elektn'k cibl 
h• cismin ll(lanndan (ıkar. insan 
vlicudilnlln açtan da elleri ve a. 
yak landır. 

Böyle ~ok fişUmenin kökUnden 
tedavisi, ,nphesiz, daha iyi olur • 

Bir kere de karaciferi muayene 
ettirmek. Jorran olup olmadıflm 
anlamak iyi olur. Bir ıea( lana 
kanclieri neden yorulm111 olsun, 
demek dofru delildir. Yorrualuk 
lni olabilir. 

Bele eo• D.ıtmekle lteraber, 
ıen~ kn kan.,. da oluna karacL 
ferin yorpnlufa daha ziyade h .. 
tın gelir. Karatileri tetkik ede. 
cek hekim elbette akeiteri de mu. 
ayene edetttlnden çok fltGmeala 
sebebi anlqılrr. 

Ayaklann eok lıOmeslne kal'lfl 
mavakbt bir (Bre aahahlan 4 ile 
1 dereee aruında •fuk 111 ile a. 
)'aklan )'lkamakhr. Bu q ilk n
manlarda tahll pek acı .relir, fakat 
aofuk aa vlleudUn içinde hararet 
histi eden ellıuı kamçılar, ayak. 
lar 1S1nır. 
Akıtamfan dıt nm nprafr sa. 

yuna a:vaktan bahrma• ta iyidir. 
Bunlardan hle birini yapamıyan. 
lar, hl( olmusa. sabahlan ayak· 
lannı kolonya suyu ile ovalıyabi. 
Urler. 

Bir de •alık:rall I~ ayakla. 
nn eok a,omealne kartı her vakit 
fayda vennı.tlr. Gene lna bira da 
aıemlrmekten (eklamezae.-

1 S YAN 
Sılımt mı aJcla llledlftn kanlı hanef 
Bir anda pçU )'erlere binlerce alle. 

Binlerce J'IU'ddqa, ezeU yurdu: Bir mezar, 
Tarih lı:adar derin medentn-et: Harıu1aar. 

Yarabl Nuıl tuavvura 11tmn bu Akıbet: 
Bat. &Gvde. kol. ~ w bacak- JtOlcıe 

ktl1ce et... 
~anıınla lap kmJ deredir, kar detti. akan. 
Enku lefnde fıfkıraralı: pıhb pıhb tan • 
Saçmaktadır bu levba)'a debşetle nakşım; 
Bedbaht olullann çula A.mUf ta na'ltnı • 
Sac blıf 101ar felekzede, divane anneler. 
Bir yanda arta kalm11 olan bir avuç beter. 
Onlar da ea1aPn. ao, ve sefil, Utrettr dunır, 
Sae ıı.t. l6toa batır a('lk, Avare, blıuur: 
B1nlenıe inan itte bak. öbQa " dul. 

,..ıım

fsyan lefndeyfm, yine hiç vann17or dillin: 
Bak turda balnflr kuzular, annemiz, diye. 
Blık burada verdi can aayımz penbe nasf,.e; 
Onlar ld, aoldular daha bir ıonca derme-

d• 
Solsan ~eektertn dflerlm ~ vermeden. 
Artık feclrlertnde de l(lller açılmann· 
Jtlft bOton bu ıtiz 7QI, sebnem sa~ılmaltllf 
Her renkte lhtlpmını ıom, penbe. mor, 

aan. 
Cfkunda aemum tafakm erwvanlsnl 
Artık bu levhl matemi kaldır utuldara. 
D&a arf(l feqlne. de ki: ((Sun "um bG 

manzara)I 
Yarabf N'aalbf bu:raa eler balı:kı hilkatin; 
Aı1lk 19W- Ve koplUD o ınev'ut la)'am.., 

tini 
R. Naib OYTUN 
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Türkiye Güz.ellik 
raliçeleri Hicran 

Hanım ve Gayrühüm 
Hicran bütfin bu feryl!tların, i

niltilerin, yaygaraların ortasında 

hakikaten bir kraltçe gi'.li mağrıır, 
zarif tebcs ümü ile iltıfatlar snça. 
rak ağır ağır geçti.. Ve gitti, en ge
rideki masada kendisini bekliyen 
iki asık suratlı -;eyyahın kar§ısına 
oturdu. 

Salonda bir mntem havns1 es. 
mi ti. Bıı lan y~lnyan bir ı;oğuk 
ruıgur bir nnda b•ıtün kalblcri dur .. 
durmuştu anki.. Ve garson iki ya
bancı ile oturan 'rüıklye g;.ızeilik 
kraliçesinin (!) baş ucunda ş::ım. 

panyıı §liesini pa lat~rken, salonda 
biribirine eklenen homurtular, 'ka
!ürlcr, dolaşıyor. H lk devirdiği 

sandalyal rdı:ın hıncını almıya ca. 
balayarak, bir an evvel temiz ha
vaya kavuşab1lm1:k telaslle itl:.'P• 
kakı a sokağa do ru akıyordu. 

~ ~ 

Sayda harnbelerıni gf'zmiş, yo
rulmuş, sahildeki gazinod:ı. kahve
mi içorck, bırer eyce ıuımnl gibi 
şırtlan dcnkl r , sandıld r, çar.talar 
yliklil otomoblllcı·de geçen Fı11s. 
tin yolcularını seyrediyordum. İn. 
giltere, Fran ada verilen seferber
lik kpran ortalığı &lhık bullnk et
lTliştl, evli evine, köylü köy ine dö. 
nüyordu. Yazı Lübnan köylerinde 
g çirmiye gelmiş Kudüs, Hayfa, 
Yafu :r;cnginleri d iJe, geride hı
rnktıklnn çamh v karlı topclorln 
d ha ilk merhaled doğan hosr t hıi 
avutmak için her dur~ktn birer ka
deh arak yuvarlay:ı yuvnrlayn, bı
rer cephe yolcusu gibi müte~kkil 
ve d lgm, ağnçsJz, suııu~ ve ne e
siz ş birlerine do u uçup gidiyor. 
lnr. 

Yüksüz, çantasız, mımtarsız lüks 
bir otomobil geldi, zıng:ıda \ önüm
de, kaldırımın kıyı md:\ dm du. 
Hemen yerinden fırfoynn şofdnın 
açtığı kapıdan ikl g"nç kızla - kim 
bilir, belı.J de kadın • bir altın kös
tekli, palabıyıklı, sıvri feslı, tes
bihli, iri yan orta ya)ı esmer bir 
erkek çıktı. 

Yan gözlE: onhırr-ı b~k"rlı<en • he
le birinin öyle enfc'i l)açnklnrı ve 
g rgin çorapları vardı ki - ş f!r
dım: Du kızlar türkoe, hem de İs
tanbul türkçesi konu~yorlnrdı. 
Adam da güzel dlllmizin ka§ını, 

gözunü yararak, pnlııra meram ım
latmıyıı çahiıyordu, 

- Nevin .. Bıık. şu kllşcye geçe
lim .. Zaten ne kadarcık oturacağı.z 
ki... 

- İçeri mi girelim yolmı Fettah 
Bey .. Tgrli misiniz, rüzgar doku
nur mu? 

Fettah Bey er vurıırak garsonu 
çağırdıktan sonra kızlara döndü: 

=- Malc§ yn .Nnvin, ıtlf\leş yn 
Gemila .. HepJ>i bertıl>llr burda otu
racak. Hava guzal.. Yullah .. 

Ve ikinci masay yerle tiler. A. 
dam bir nargile ısmarladı. Kızlar 
da gazoz istediler. Fakat çeneleri 
durmuyor ki mer kım sönsün. 

- Bakalım Kpduı; nasıl yermiş .. 
Allah vere '1 bize İstarıl:}ulu arat. 
masa .. 

- A valla1ıl oramam doltl'usu .. 
Biliyorum, sen Cdfıli dlisünuy\)r
sun. 

- Çok vefasızmıssın sen de Ce
mile .. Feridi, ne çabuk unuttun, 
a kolsun sana .. 

Fettah Bey marpucunı; sallı»a
rak soruyor: 

- Min bu Gelal u Farid .. Muş 
lôzım şimdi bu vul.ıd.. Halli sen, 
o ve Fettah bes! 

Elimde olmadan gUlüms<>miye 
başladım. Kızlar da bana bakarak 
giıhiyorlard•. Nihayet biri • Ne. 
vin ~ kendini tutamadı, gözlerimin 
içine bakarak sordu: 

- Affedersiniz Beyefendi, gali. 
ba tiırkçc biliyors4nuz -;iz. Kudtise 
kaç saatte varırız acaba .. Daha çok 
uzak mı? 

:_ Ilerde hudutta gümrük mua. 
melesi uzun şurmezs ~ uç saatte gi
dersiniz Kudüse .. Amn eşynnız da 
yok değil ıni? 

- Eşyıımız önden gitti Siz bu
ralı mısınız efendım .. Ne giizel türk 
çe konuşuyorsunuz. 

- Vaktile çok bulunrlum Istan
bulda, oraela okudum .. Yirmi seue. 
dir buradayım. 

Fettah Bey de dönınii dikkntli, 
dikkatli yiızume bakıyordu: 

- Yigirmi sene burada·! Ya se
lam. U leş burada, 

- Emlak var, dedim, arazi vnr, 
çoluk çocuk var! 

- Tayyib .. Tayyib.. diye yine 
nargilesinc daldı. 

Kızlar, tıirkçc bilen birini bul
duklarına sevinere~t bülbül kesil
mişlrrdi. 

- Istanbulu özlemiyor musunuz 
efendim? Neden bir fırsat bulup 
gitmiyorsunuz? 

- Olmuyor, dedım, o Juıciar is
todi im hnldc bir turlü olmadı ıi
tc ... 

- Gazete filan da geti rtmivor 
musunuz mektupla~mıyor musumız. 
Büsblıtun unuttunuz mu 1stunbu
lu? 

- Ne gazete, no kltap. ne mek
tup! Or daki eski do tlaıın, ah -
hapların adre lerlnı unuttum. Hiç 
bir haber aldığım da yok. 

Ve yal nlan s1rn1amukttm usan. 
dım mı, korktum mu bilmem, sor
dum: 

- Ya siz .. İstnnbuldan mi geli
yors\ınuz? 

- Evet, ikimiı de .. Üç aydır sc. 
yohatteyiı. Ben 039 Türl,iye gü
zellik kraliC'csiyim .. Nevin dcı !l?8 .. 

- Maşallah, d ~lım, cifte kra
liçeler. Demcık Turkiycdc de boyle 
§Pyhır yapılıyor. 

Fettah Bey de lafa karıştı: 
- Eyva .. Malum . Mçlilttil;ccm:ıl. 

Navin ve Gamil~ .. 

Kızlar devam ettiler: 
~ Hem görseniz nn .ıl! Öyle he

yecanlı, oyle gürultühı oluyor ki .. 
Vekil kı;;ları bile miısab kaya is. 
tırak ediyorlar .. İltiınn~. tııv:ıiy(:, 
gırla gidiyor. Bereket versin ki son 
iki senede reyler dağıldı un, n<'ti
cede kura çekildi. Yoksa belki hak
lçupızı yiyçcc}\lcr, bizi kazandırmı
yacaklardı. 

- Demek hula iltimas 'e tnYsi
ye usullC'ri baki.. Yazık, b\r de Tur
kiye değişti, diyorlar. 

- Hayır, diye atıldılar, yalnız 
bu müsabakada oluyor. Çünkü ka
dınlı!< meselesi.. Yalnız ımalar, ba
balar karqeşler değil. 1ostlar, lışık. 
lar, nişanlılar da işe karışıyorlar, 
bütün memleket piribirine giriyor. 
Bilir misiniz son rnüsahake.y;ı kı:ıç 
genç kız iştirak etti? Tı;m dokuz 
bin altı yüz kız, hem de valnız İs
tanbuldan, Anadoludan gelenlerin 
hcsa\ıını Allnh bilir. 

E, siz bu lara.flarn neye gel
diniz? 

- Avnıpaya, Amerikay.'l davet 
ettiler. Fakat ortalık karıŞlk. cesa
ret edemedik. Istanbulda da raha
tımız kaçtı, ouramadık ziyıı.retler. 
Hele gazeteciler nman Yarabbı! Ya 
izcJi vaç teklifleri her giın yığın, 

YJğln mektup, telgraf. Bari komşu 
memleketleri görelim eledik, Kalk
tık Halebe gittik, oradan Şam .. ve 
Beyrut .. 

- Şimdi de Kudüs, sonra avdet 
mi? 

- Lübnanda Fettah Beye rast
geldik .. Belli değil ki.. 

- Evvelden tanışl!' mı ;diniz? 

Fettah Bey elini vurarak ''Hat 
naara!,, diye nargileslne ateş ist~ 
di ve tekrar sırtını çevirerek ba
na döndü; 

- Eyva .. Ahbabı minelkadim ... 
Ahoo .• Minezznman! 

... (DevRmı var.) 

" (Başı 1 incide) 
Harbin en m"ühim hadisesi, hu 

hafta İn~iherenin bir milyo
na varan ordusunu iiç milyona .;ı. 

karmıya karar vermesidir. İngiliz 
kuvvetlerinin by. derece nrttırılması 
1941 den önce harbin !l'lukndderatı 

üzerinde müessir olamaz. Bu kararı, 
mecburi askerlik usuliinün kabulü 
sırasında tatbik etmek clahn muvafık 
ve bu tedbirin manevi tesiri dahn 
büyük Qlurdu. Mister Chambcrhıin'
in o zaman yalnız ıoo b~n askeri si
lah altına alması, İngilterenin harbe 
girmiyeccği, beş milyon asker çıkEI
ran bir millete karqı golmek fikrin
de olmadığı hissini vermişti. 

Geç kalmış olmakla bt!r.ıber bu kn. 
rarın verilmesi ısnbettir ve bu ka
rarın umumi vaziyet üzerindflki ttı

siri çok iyi olacaktır. Onun verecegi 
neticelerden piri, Alınanya ile Sov. 
yetlerlp girişmeleri mµhteın<'l o1an 
maceralara mtml olmpk ihtimalidir. 

Lord Lo~hian. Şıkagod.:ı söylediği 
nutukta, Almanyanm ilkba~arc1a kn
ra, deniz ve havada katı bir taarruz:ı 
girccegini söylemekte ve Almanya
nın daha fnzla bckliyemlyect"ğim ttn
latmaktadır. Ben bu iddiaya pek faz
la inanmamaktayım ve böyle bir 
iddiaya dpyanarak sür;.ıtl: bir zafer 
beklemeyi yanlış bulmnkt"'yım. Al
man erkan harbiyes\ Belçikavı çiğ. 

niyerek Mnjino hattına cenahtan 
vurmayı dlışilnüyor:.a Frnnsız ordu
su,Fransadakl İngiliz ordusunun yar. 
dımı ile, hiç olmazsa, 1 :ene kadıır 

Majino ile Şimal denizi rırasındaki 
me~afeyl müdafaaya kifayf't ecl"r.Al
man hedefi B<'lçl:<a sahili ise, İngi
liz - Fransız kuvvetleri Bc:lçlkahlo.
rın hudutlarını mi.ıclafac'l için hazır
ladıkları siperler Jzerinde Almanları 
tutabilirler ve bir sene gectikte!1 
sonra İngiliz takv!y _ km•ve::tleri :•e. 
ti lr ve açılan gedı ,l kapatır. 

Şayet Sovyetler Uirligi de Türki
yeyi tehdit edecek 'c evveti lrnnı. 
sonra Hindistnnı teh.ikeye koyacak 
şekilde şarkta nskeri .ınreWı.tı diı}li
nüyorsa, bir knç yliz .,in kisilik In
giliz ordusu ile d"'ğtl, foknl bu ha-
l valideki mahdut münakale \'Dsıtala
rile mukabele edemıyeceği muazzam 
bir kuvvetle kor ılaımcnktır. 

Bundan başka bu karıır İnqlltere 
imparotnrluğunun i~ ynpm'YR aznıet
tiğlni ve bütün kuvvetlerini reforber 
ettiğini gostermck edir Bu dn karşı 
tarafın sulhe talip o1mnsma ve tes!i
mlyett n farksız sah .... bir ı;ııJh~h 
kimseyi ta•mln etın.vccAgine inan. 
masma saik o\ıır. 

·~~~---~~.,_..,..~,......... ....... 
l\lı ırdaki Almanlar 

Tevkif Edildi 
Kahire, 12 CA,A.) - Dnı;yeki}i:ı 

emrile qazı Alman tcbaalım tr.vldf 
edilmiştir. MuvakkatPn serbest bıra. 
kılmış olan bu Almanlar, bu scrbes. 
tiden Almanyaya malumat gönder
mek için istifade ediyorlıırdı. Evle· 
rinde vesika ve silfıh puluıı.mustur. 

Tevkif edilenlerin adedi 27 dlr. Bun. 
ların bir çol!u Süveyşte ikamet et~ 

ınekteydi. 

İzmirde İhtikar Y npanlar 
İzmir, 12 (A.AJ - Vılfıyet ıhtlkr\r 

komisyonu, evvelkl gün toplanarak, 
haklarında ihtiJdır yırntıkları bildi
rilen bazı tüccarları dinlemiş ve ne
ticede ihtikur Yl\Phk1arı cınlaşıla11 
yeni demir ticarethanesinin ve bu 
tlcnretl\anc firmaları altındaki depa. 
}arın op beşer gürı müMetle kapatıl. 
masına k~rnr vermis ~re bu karın' bu· 
günden itibaren tatl:}ik edilmistlr. 

Çivi üzerinde ihtikar yaptığı an
la§ılan bir ticarethane de yeği gün 
müddetle kapatılmıştır. 

Bulgar Heyeti Mo kovadan 
Sof 1ava Döndii • 

Sofy14, 12 (A.A.) - ~foskovada 
Sovyet - Bulgar ticar.Jt m '1ahedesiııl 
rrıüıekere ve imf!:a eden Maliye na
zırı Bojilof'un riyaseti altındakı Bul
gar heyeti bu sabah Sofyaya dön-

Jll\iştür. 

İzmir Güre <;ileri Ankaraya 
Gittiler 

İzmir, ıı (T,AN) - Anknrada ya~ 
pılacak müsabakalara iştirak etmek 
üzere güreşçilerimiz hareket etmiş. 
lerdir. 

F elô.ketzedelerimiz l çin 

Belçikada da Kralın 
Himayesinde Yardım 
Komitesi Teşkil Edildi 

ma~ı t incideJ Yardım Cemiyeti Reisi tn.rafındnn i-
rmın ve müteaddit sabık nazır ile par ki bin sterling ve Nızam Haydarabad 
ti nüfuzlu ricalinin iştirakile ve Brük tarafından bir milyon 200 bin Ft·an. 
sel fahri konsolosumuz B. de Bodt'- sız frangı ve Nevyorkta mukim Mus
un da dahil bulunduğu 27 kişilik bir tafa Cafer Makedonya taraftndan 100 
yardım komitesi ~eşkıl edildiği mem· dolar teberrü edilmiş ve işbu paralar 
n\lniyetle haber alinmıştır. Kızılay cemiyeti tarafından tesellüm 

Zelzelenin yaptığı tahribat ve in- olumuştur. 

snn zayiatı karşısında derin bir elem Japon mebusan m~C'lh:ıl reisi tnra
duyan Belçika kralı Majeste Üçüncü fından zelzele dolayısile gönderilen 
Leopold teşekkül e-:ie.-ı bu komiteyi toziye telgnıfı, bugün Millet Mecll
yliksek himayelerine almak suretiie ~incle alkışlar arasında okun.\1uş ve 
çok şay~nı takdir ve iusani bir gaye verilecek cevap için riyaset divanı 
takip eden lçorrıltcntn faaliyetini tak- memur edilmi~tir. 
viye ve teşci etmiş bulunmaktadır. iskan edilen leliıket:r.edeler 
Majeste Kralın kezalik rıyni komite. Ankara, 12 (Tan Muhabirlnden)..._-
yı:: himayelerini verPo Maje tıı Va!ı- Mnlatyaclan gelon haberlere gdre, has 
de Kraliçe Elizabeth'in yüksek alci - tanelerde tcdııvilerl yapılurak Çıkan 
kaları mütchalli olılukları iılic"enabn- felaketzcdelerclen bir kısmı, kendi 
ne hislerin ve derin insı:ınlık dı.ıvgu- arzuları ne başka yçr]ere g:tmişıer
larmın ancak birer ifadcsı tc!iıkki o- dir. Dün Malatya istaı,,,on:.ından Ha
lunabilir. Haber ~ldığırrı1.ı göre, Ma- tay vilayetine 590, Mersine 196, A.
jeste Kral ve Valide Kraliçen;n hi- danaya 114. Antebe l07, Kayseriye 
mayelerindc böyle bir yarC:ım ko- 7, Elazığn 18, Marasa 21 . .:Jiyarbakı 
mitQsinin te~ekkülüni.in milletimizde ra 13, Madene 4 iellıketzed~ ge~ıpiş. 
uyandırdığı derirı tahas<ıiis ve ı;ıikr::ın tir. 
intıbalarınm ıırz ve ibliığma Brüksel Bugl\ne kadar l\fa.latyndn iskan e-
elçimiz memur edilmi~tir. dilenlerin sayısı 250 dır. Tutün atel-

D'ifer yardım ve teberrüler yesinde vücude getirilen hastahane. 
Filistin mUftüsü, E lğdncl elçhnız de 32 yaralı tedavi eÇ!ihnektcdir. 

vasıtasile Cüınh"rrcishıe tglqllm et- Antebe dün de 43 felaketzede sel
tiği bir mektupla hnreketiarz feHi. miş ve bunlar da muhtelif yerlerde 
keti karşıs111da duydı.ığu tcessiırlerini iskan edilmişlerdir. Mara~a Erzlncan
arzeyh~mi§tir. dan 22 kişilik bir kafilenin dcıha var. 
YunonistAnın g rbi Trakya vıılisi dığı haber veriliyor. 

namına ı;iya.ııi büro ı;efı ve Gc>rnül- Bu sabah Kayserlye de '\145 kişılik 
cine şehri mımına da bı~lediye reisi bir felaketzede kafü~si gdmiştir. 

ve Gumi.ılçine ba~\çgnfiolosqmu:ıu zi- Bunların 45 i memur ve subay aile~ 
yaret eqerck har~k~tiarz dohıyısıle sidir. 11 yaralı hastahanelere yatır;l~ 
teessür ve taziyetkrinin Reic;ici'iın- mı~lar, diğerleri iskan cdilıniş1crdır. 
hur İsm~t İnönüyc arzedilınesini ri. 35 feJCıketzedenin daluı gelm~sine in. 
ca etmişlerdir. tizar edilmekt~dir. 

~Iısır hahambıwsı Haim Naoı('I Adanaya bugüne kadar 900 fcla .. 
Reisicümhur 1nonııy•? göndt'rdigi bır ketzedc yerle tlrilmlstir 

telgrafta harekctiar.~ folfıketi dolayı- Konyaya 5 bin kişi gelecek 
sile en derin teessür ve taziyetlermi Konya, 12 (Tan Muhabirinden) ~ 
bildirmiştir. Buraya her gece tJı>len trenle zelzele 

Lahorda İsliim Cemiyeti ,.~isliğin- mıntakasından mütemadiyen yaralı 
den Cüm}rnrreisi Isrpı,:~ İnö•1üyc gc. kafileleri ile bu !e!Aketten sallme11 

len bir telgrafta hareketiarz feliıketi kurtulanlar gelmektedir. Geleıılcr .. 
yüıünden dolayı te~s-ı;i.lr ve tazıycler- den yaralılnr hastahanelere diğerleri 
le, bu felaketzedelere yarcltm olarnk otel veya evlere Y"rleştirllmektedır, 
1100 İngiliz liruşının göndet"ildiği bil. Konyaya gönclerilc~eklerin beş bin 
dirilmektedir. kişiye baliğ olnca~ı anhısılmaktaclır. 

Rangonda teşck~\.il ed~n ~arçlım Dün kaydedilen zel~eleler 
komitesi riyflsetinden Reiski.imliur Ankara, 12 <TAN) - Bu sabah sa· 
İnönüye gelen telgrafııı harf>kctlarz at 5 te Ayvalıkta G sanıyc slin•n şid
felaketzedcleri için knınitPyP 2000 İn detllce bir zelzele olmuştur. Has:ıı 
giliz lirasının t~berrü edilmiş bulun- yoktur. Dün gece rle bir buçµkta iki 
duğu bildirllmckt~dlr. defa tckerriir ed •n hafü ljars•niı~ar 

Hareketlarz felfıketzedc>ll'!rl için kayçledilmiştir. Ama:;ya ve civşrında 
Ku(iii~ ve Hayfa b0 ledi:elcri tarafın- da oldukça ~iddetU, Yoz({atta ortil ~id 
dan y~\zer ve Nablüs belediyesi i)p dette. İnegölde v~ Surki I<arahisarda 
l\lccllsi İslfım tarafından verilen 5J ğa hafif zelzel~ plmuştur 
şer İngiliz lirası ve diğer ba7ı _ zeva- Şarki Karahisqrda son vaziyet 
tın teberrüat yekônıı olan 400 lngilız 

Şehrimize gelen habrrler\? görı:?, İs. 
Hrası Kızılay kurumuna göndt'ı1ilmiş. 

tanbuldan Şarkl Kar{lhişan gonderı.. 
tir. len sıhhi yardım he;eti du!1 mahalli. 

Filistin Yahudi cemaati tara~ın : ne varmıştır. Heyet reisi ~erçk Şepın 
dan da felaketzedeler için GUO Ingı., ı Karahisarda, gerekse cıvarrla1<i köy~ 
Uz lirası kıymetinde sıhhi malze.no lerin vaziyetini, dun bir telgrafla vi
teber:ii edil~iş ve. bu_ malzema mem !ayete bildirmiştir. Anlaşıldığma 'Ö-
leketıIJlize gonderılını tır. re, Giresunla Şnr~i Karahişar arn-
T ees iir ve tazife t~lgrallart s1ndaki yol Jpsmen zelzrle çlolayısile 

Durban İslam Cpmıyctı :Jleisicüm., dağlardan yuvarlaııan cesim kayalar, 
hur İnönüye gönderdiği pjr telgraf.. kujmen kar fırtmasındaq tamgmen 
ta D4rba11 Müı;lümanhırıntn hare\rn" kapanmıştır. Ancak Giresun valili~ı
tiarz felaketi karşısında. clyyduklaq nin yard1mile, yolun 70 kilopıctrelik 
teessür ve taıiyetlerlnl ve fellıketzc~ kısmı açılmış ve heyet ptolT}obille 
delere yardım için 1eberrii kabulüne yoluna devam etmiştir. lieyc:t, bu 70 
başlançlığını arıeylemilJtlr. kilometrelik kısımdan sonraki volun 

Cornvalda'dan Frank Garver de açılmasını mümkün görmediğiqden, 
Ctimhı.ırreisimize gönderdiği bir mek baıan atlı_\. bµzan da yaya ,liirilmek 
tupla hnreketiarz felaketi lrnrşısında suretile Giresundan Şarki Karnhisa
duyduğu teessürden tazlytılerini ar.. ra pir haftada varabilmiştir. Kaza 
zeylemiş ve feJakctzedelcre 1:}1r yar. merkezlle 90 köyünde ceman 1286 b
dım olıırak gönderd:~ti beş İngiliz lı- li.i, 304 yaralı, 11i95 ölü hayvan, 
rasıqm kabuHlnü ı:Hıeqıi§tir. 2235 tamamen yıkık ev, 418 kısmen 

Verilen bir habere nazaran :ıvı::1let- yı}pJmış ev mevcut olduğu teshıt e
ler Cerpiyeti sıhhiye dairesi felak.,t- dilmiştir. Mahalll hükiımet derhal 40 
zedeljlr için aşı ve serum gijnrlerdiği. baraka inşa ederek açıkta kalanları 
ni bildirmiştir. buralara nakletmiştir Bu kaza mer. 

-arezilya elçisi, harcketiarz dolayı- Jçezine sıhhi yardım heyeti İstanbul
sile ~a:ı;iyetlerini bildirmiş ve Hari. dan iaşe için erzak, çadır, elbiselik, 
ı::i>'~ Vekaleti umumi katipliği vası. saç levha, çivi, kereste ve sair mal
tasile felaketzedelere bir yardım ol- zeme iştemiştir. Bu kazara bağlı A
rrıak üzere 91 dDlar teberrü evlem:ş- lucra nahiye ve köylerinde nisbeten 
tir. az hasar tesbit edilmiştir. BuFada şinı 

• • dilik 144 ölü haber alınmıştır. Gerek 
Kızılay Cemiyeti Umumt Merke- Şarki Karahisar merkezinde, gerekse 

zinden: civar köylerde felaket n<>tices: olar'lk 
Reisicümhurumyz; ve Milli Şefimiz hastalık ta zuhur Ptmiştir. Bunun i

emirlerine olmak fü:ere zelzele fela- çin kaza merkezinde şimdilik yüz ya. 
ketzedeler icin. Londradan Ranaen taklık bir hastahnne açılmasına te-

Ven edik 
Malô.katı için 

• Fikir Taatisı 
(Başı 1 incide) 

antantı konseyi, Belgrat toplantı5 

da, Bulgaristanı Balkan 111tanl 
girmeğe davet eyliyecektir. 

F ranıız gazetelerinin 
mütalaaları 

b .... Parls, 12 (A.A.) - Bu sa .. 
Fransız mabuatı Venedik konu~ 
larına büyük ehemmiyet verrncı
dir. Ordre gazetesi diyor ki: 

"Öyle gözüküyor ki, halyn Alınan> 
kımıldanmıyacağı kann tlnrledlr. Alrt1 
yanın Balkanları lktı~aden istisın r et 
sinin bizzat kendi menfaati iktıza•ı 

olduğunu Bcrllnc anlatmış ve cebir · 
rlnc tntlılığın ve İtalyan yarım ad 
sUkö.neUn Almanyaya kıymcıl blçtımr:ı 
istifade temin eyledlğınl gl3dtçrmlştlr 

Figaro gazetesi Balkanlar hak1'1 
da şöyle yazıyor: 

"Macarstann karşı Sovyct tehdidi E 

si bir hakikat değil, bir faraz\yedlr. i 
yan - Macıır hattı hareketinde müşııhe(I 
si mühim olan elbet, müşterek askrrl 
müdııfııadan ziyade Tuna ve Balkan /. 
rupasmda Sovyct nilfuz ve müdahale 
karşı dunmık azmidir. Realist olln 1 
yan siynı;cU kendi menfnDtlni, SovYetl 
rııı vıı komQnlst ihtlllılinın tevessO 
~arşı ırıukavmneı harckeUni idare etıneı 
tc bulınu5a benziyor. Bu, çok kty:ıse 
l;ıir harekettir ve bundan ancak heyJr 
kagi!ir.,, 

Polatlıda Büyük 
Bir Yangın Oldu 

Ankara, 12 CA.A.) ...,_ DUn akşll 
sant 8 de Polatlıda çıkan bir ya~ 
neticesi 'Qeledlye dairosi ile 22 anı: 
kan yanmıştır. Yangımn çıktığı Jı 
ber verilir verilmez Ankaradan Jıı> 
susi bir trenle vilftyet jandarma :k 
mnnclanı ile bailarmda itfaiye ]ç 

mandam olduğu halde bir itfaiye t 
kımı Polatlıya gönd·'rilmiş, ger 
Anknradan giden itfaiyenin miid 
halesi ve gerek orada bulunmaktn 
lan askeri kuvvetlerin mÜl'S~ir yıır 
dımı He Polatlıyı tchrfü eden vanı; 
nın önUne geçilmiştir. 

Fransız Sos ·alistleri de 
Komiinistlcr Aleyhine 

Rey Verdiler 
Paris, 12 (A.A.) - Fransız sosy 

list partisi parlarrı~nto gnıpu, Le ~ 
Blum'un riyasetinde yaptığı bir toP' 
lantıdıı komünist enternasyonalin iC' 
rnatını derhal takbih etmiyen kO
münist mebuslann mebusluktan <l\İ' 
şürillmelerlni 38 muhalife karşı 69 
reyle esas itibarile kabuı etmiştir. 
~ 

l\fiJlet Meclisinin Dünkü 
Toplantısı 

Ankara. 12 (A.A.) - 13. M, M. bıl' 
gün toplanarak subay ve askeri me' 
murların tekaüdü h;:in "titbe ve sınıf• 
larına göre tnyin olunan yaşları bıl• 
diren kanuna bir m elci·' Utıveswe ~.il 
kanunu kabul eylcmistir. 

l\Ieclis, Ereğli köm!.ir havzasın{la1'1 

ocoklardn ı>Utun Qlnrak klıllanılmııl< 
iizere dışardan getlrtileceh kereste• 
nin kilosundan alııuı.1 resmin beş ktJ' 
ru~a indlrll111esi ve Hatay menşe \'e 
mevritli ınahııulfıı ve ınamuJfıtın güftl 
ryk resiml~rinin indirilmesi, !nhisat• 
lar idaresi tarafından 19~0 yılı ihtl' 
yacı için dışardan tedarik edflecel< 
sıı.ndı}tlık tahta11ın gümrük resmin• 
den tenziltıt yapılmasına ait VeJdllf'r 
Heyeti lçararlarının t:ıııdi}<i hakkın· 
daki layihayı kabul et111i§tir. 

şebbüs edilmiştir. ıwrıca mµptaç "' 
!anlara )'emek tevzi etmek {izcre bit 
de ~şhnne ıesis edi\mi~tir, 

Çivi •ıkıntıaına karfı tedbir 
Hükumet zelzele sahalarında )"apı• 

lgcak inşaat için p!yas;ıdan yüz tol1 
çivi tt?daril\ etmive knrar vermiştir: 
Sehrimizcje bulunrın J,'earct Vekiılet1 

rrılistt'!şarı Vehbi, pu husuı::: için diifl 
piyasadaki çivi tüncarlarlle temas et• 
miş ve k€)ndilerile l.>ir anlp~ına imza" 
hırnı§tır, Ticaret Vı;!Viı1cti. piyasanın 
sıkmtı çekınpmcsi için Ayrupfldafl 
çivi getirtmek üzere ayrıc oir an .. 
laşma yapmıştır. 

Kızılaya ygp,ılan teberrüler 
J\nkara, 12 <Tpn Mµruıt lrindc-n) _.., 

Zelzele feliı}rntzedeleri için evvelki ak n• 
ma kadar Kızı lal umumi rneı kezi vezne• 
sine yatırılan ianenln miktan 1,884,61?3 
lira 'i'2 kuru58 baliğ olmurur. 

Bu yek6na Efgan Kralı tar~fından ve" 
rllen ~ bin sterlinin tutan ohm 15600 ,e 
Efgan Jl.'ihraz cemiyeti tarafından veri' 
len s bin sterline %ar511ık 'llan ;as.ıoo Jir8 

da dahildir. 
Bundan başka dün akşam hmlrden ıeS 

bin, Konyadan 15800, Muğtadan 6148, Cll' 
nakkaleden 21 bin, Boluda!l 7794, AdB" 
nadan 58988. Erzurumdnn 11500 lira te• 
bcrru edilml5tir • 



ye 

TATLI HULYA 
- İTALYANCADAN -

~~~............. . .............. . 
S ize Bayan Hertayı prezante 

ederim. Büyük babamın dt. 
Y:_ceği gibi, sapına kadar kadın. 
~u~Uk cevahirci Otto Blum'la ev• 
enınce, çılgıl\ bahtiyarlık yılları: 
YaşaınıştL Sonra, bir gün beklen. 
~-ez bir hastalık, kocasını düpe 
duz sağır bırakıverdi Bu hali ile 
artık ticaretini idare edemezdi. Bu 
Yüzden, Bayan Herta. kabul ve 
Çay salonlarından eteğini çekti; 
lnağazanın başına geçtL 
Mağazaya, Bayanla, o zamana 

k~dar eksik olan bir şeyler g~l
?nişti: Bir güzel boyunla, iki gü. 
ıeı el. Bu boyunla eller, kararsız 
lnüşterilerin gerdanlıkl:ırla bile. 
tikleri almalarına yarıyorlardı. 

iye. cmf cmf cmf ö cf öy cmföshs 
Rocası, kendini bahçcsı ile uğraş.. 
lnıya vermişti. Zaten artık genç 
değildi. Elli yılının otuz be~inl, 
Pozisyon yapmak için didinmekle 
geçirmişti. 

Bu sabah, saat onda, villasın
dan çıktığı zaman, kapı önünde, 
§lk otomobili ile şoförü Rodolfo, 
her zamanki gibi hazırdılır. Şo-
for, kara kaşlı, !tara gözlü bir de• 
Ükanlı. Bu delikanlı da.ha ilk gü. 
tıiinden onun aklını başından al. 
J:ruştı. Düşünün: Onu hizmetine 
almak için kaç yılll~ emektar şo. 
förünü işinden çıkarmıştı. Üç ay 
Önce bir gün, öğleden M>nra, o 
binde bir yaptığı yaya gezintile. 
?inden birinde, yanına. bu genç 
Rodolfo yaklaşmış, pek o kadar 
kompliman yapmadan: 

- Bayan, derru~ti, nz önce sizi 
otomobilinizden inerken göroüm. 
Ben şoförüm; altı aydır da iısi· 
~nı. Rica ederim, beni hizmc:?tini
ıe alınız. 

- Ama benim şoförüm V8J". 

- Onu kovunuz! 
Ve bayan, eski şoförü kovmuş· 

tu. 

D aha illt gününden, genç şo. 
!ör, Hertaya otomobılin 

kapısını gülümsiyerek açar, şu 
\reya bu elbisesi için kompliman
lai- yapardı. Bir sabah, hatti. 
fazla kompliman yapmadan. ken. 
disfni pek gönül alıcı l-..ılduğunu 
Söylemeğe kadar varmıştı. Hemen 
defedilmeyi icap ettiren bir kaba. 
hat, değil mi? 

Halbuki, Herta, ilkten kendisi· 
hl böyle cesaretlerden uzak tut
nıasını tavsiye ile iktifa etti. Bu· 

tıunla beraber, elbiselerine, şap. 
~~larına, iskarpinlerinl:! daha çok 
ıtına göstermeğe baş!adı. Bu hal
~er, aşktan dul g~çmiş, otuz yılı 
lle delikanlının kara gözlerinin 
kendisini uçuruma doğru sürükli
Yen ilk adımları oldu. 

Bu sabah, az önce dediğim gibi, 
!oför hazırdı. Ona otomobilin ka
P"1nı açarken: 

- Bu gece, bütün gece sizi dü-
l<hıd.. d dL um, e 
• liaydut! Güzel avını paklamak 
'Sin, böyle cesur olmak lazım gel. 
:~ğini her halde biliyordu. Yoksa, 
ır an bayanınııı kölesi şoför olu

\?erse Ye sussa, av kendini duymı. 
Ya Vakit bulur, parmaklarının a. 
tasından kaçardı. 

1-1 erta, yumuşak döşemeye 
.. dayanıp, gözlerini şoförün 

gliıet başının arkasından ileride u
ı&nan yola dikti. Kaç gündür, içi. 
ili, bir sıtma gi'bi, kaçmak fikri 
'arsıyordu. Onunla, neresi olursa 
0
1sun, bir yerlere kaçmak. Ama, 

~erıı hayatı karşılamak için para-
91 nereden bulmalıydı? Otuzuncu 
l'a§ta pasiyonların bir mantık fc
tıu Vardır. Bir tek çare vardı: Bü. 

~ bir satış yapmak. Bu suretle, 
OCasının hazır parasına el sür. 

~enıiş olurdu. Hareketinde bari 
U namusluluk vardı. 
Aşık kadının beyni, bu 'karara 

saplanmıştı. Mağazaya geldiği za.. 
ln~n. orada. gayet kibar bir kadın 
tnuşteri buldu! 

,_- Gustonuza göre bir şey bu
'<lllladınız mı, bayan? 

Sonra müteessir olmuş gibi ya
P&.rak: 

- Vah va'h, kolunuza ne oldu? 
Attan mı düştünüz? Yoksa bir o
totnobll kazası mı? 

Mü§terlnin kolu bağlıydı: 
- Yook .. Bisiklet kazasL Ustü. 

ne bineyim dedim, altına düştüm. 
- Yazık, çok yazık. Bilezik mi 

istiyorsunuz? 
- Hayır, bir lncl gerdanlık is. 

ti yorum. 
Herta, rüyasuu, realize etmek 

cehti ile, bin dereden su getire
rek, nihayet bir inci gerdanlığı 
20.000 lirete sattı. 

- Ama, benim yanımda para 
yok. Almak için kocama göndere. 
cek blr emniyetli adamınız yok 
mu? 

- O~maz olur mu? 
- O halde, benim için bir pu. 

sula yazınız. Benim kolum bağlı. 
- Hay hay, yazayım. - bir an 

duraklar - iyi ama, kaligrafin.iz 
olmazsa, kocanız inanır rnı? 

- Siz pusulayı yazınız. Ben ar. 
kasına şöyle bir haç işaretini ko.. 
yacağım. O, ondan anlar. H erta, kendini nihayet bahti

yar hayatına kavuşturacak 

olan satırlan yazarken, eli titri
yordu: 

"- Azizim Otto, bu pusulayı 
getirene tabii emniyet eder, bana 
20 bin liret gcm'-erirsin . ., 

Hcrta 
Müşteri, pusulanın arkasına haç 

işaretini koyarken, Herta: 
- Tuhaf, değil mi? diyordu. 

Sizin adlarınız, benimle kocaını.n
kinin ayni 
Gülüştüler. Sonra Herta pu~ula. 

yı Rodolfo ile gönderdi 
Müşeri aynca k~astn:ı böyle bir 

pusla gönderdiğini telefonla söy. 
ledl. 

Herla, mesuttu. Rudolfo ile kaç· 
ına anının yaklaştığını düşünüyor. 
du. 

Az sonra Rudolfo 20 hin frangı 
getirmişti. Paraları Herta, ger
danlığı müfteri aldı. Tath tatlı se
lamlaştılar. Şoför müşteriyi kapı. 

ya kadar çıkardı. 
Herta tezgaha dayanarak, iki e

li eli yüzünü kapanuf. kaçma.sının 
tadına dalmıştL 

Bir an sonra Rudolf oya: 
- Haydi, hazırlan! Deıuek içın 

doğruldu. Ama Rudolfo, müşteriyi 
çıkardıktan sonra bir daha dön
memişti.Az bekledi. Sonra kapıdan 
baktı. Ne müşteri, ne şoför, ne de, 
hatta, otomobil meydanda idi. Ak. 
şama kadar, bunuıı manasını anla• 
mıya beyhude çalıştı. 
Akşam eve gittiği zaman, kocası: 

- Aldırdığın 20 bin lireti ne 
yapmak için istedin: l{em o haç 
işareti ne oluyordu! 

Herta irkildi: 
- Anlatırım, dedi. 
Anlatamıyacaktı. O haçın ba'ıti. 

yarlık hulyaşı üstüne dikilmi§ bir 
haç olduğunu nasıl anlatablllrdi! 

Kömür Fiyatında ihtikar 
Kadıköydeki belediye kömür de

posu, kömürleri !>elediyenln sattığı 
fiyatla satmak şartile ~azıl Zaim ve 
Nikoli isminde iki kişiye devredil • 
miştir. 

i' ak at bu iki tüccarın, sömikok kö
mürlerini 23,5 !irs.ya satacaklıırına 
26 liraya sattıklan hakkındn beledi
yeye şikayetler yapıimıştır. Bu ;;:.kA.. 
yetl~r uzerine belediyecoJ tahkikata 
başlanmıştır. 

~a,ri istihsal.. 
Tekniğinin 

esası Nedir 1 
(Bap 5 incfde) 

sunun içindir ki, bu teknik bil. 
hassa, fikir hayatlarının baş

langıcında bulunan gençlere fay· 
dalı olacaktır. 

Onlar bu ihtiyacı şüphesiz yaşlı. 
lardan daha az duy2caklar, bu tek. 
niğin kıymetini onlardan daha az 
takdir edeceklerdir; hkat bu yeni 
tekniği onlardan clah:t kol<ıyhkla 

benimsiyecekler ve kullanabile. 
ceklerdir. 

Bilhassa liselerde. muallim mek· 
tep'erinde gençlere bu •eknJğl ka· 
zandırmak, mekteplerimizde ted. 
risatın verimini ~ğaltacak; mual· 
lim namzetlerini müstakbel vazi
felerine, lise mezunlannı. ünJver. 
site tahsiline daha iyi hazırlıya. 

caktır. 

(B:ışı. 1 incide) 
tar,, hüküm sürdüğü kaydedilmekte
dir. 

1 Yağan kar miktarı, İnebolud:ı. ve 
civarında 50 santimetreyi bulmuştur. 
Kastamonu ile İnebolu arasındaki ka. 
ra nakliyatı güçlükle yapılabilmekte· 
dir. 

Fırtına yüzünden bir kısım vapur. 
lar rötar yapmakta, bazıları bulun
dukları yerlerden açılamamaktadır

lar. Karabiga postru.mı yapan Seyyar 
vapuru Marmara atlasmdan Tekirda. 
ğına hareket etmiştir. Fakat oradan 
limanımıza gelmek üzere ne vakit 
kalkacağı belli değildh-. Güneysu ve 

Trenler kara aaplandı Karadeniz vapurh.n Pulathanede 

tkba1 Kocaeli Şirketi namına tah
sildarı bana müracaatla, lspartadaıı 
namıma 106 kilo sikletinde bir bal-
ya halı geldiğini ve bunun Haydar. 
paşada bulunduğunu haber vermiş 
ve şimer.difer idaresine ibraz ederek 
balyayı almak üzere de bir mektup 
istemişti 

Kendi antetli kağıdıma yazarak 
albna Ermenice imzam ile soğuk 

damgamı basarak pulsuz ve tarihsiz 
olarak kendisine verdim. İkbal Ko. 

caeli Şirketi bu mektubumu şimen

difer idaresine vermiyerek kendi im
zaları ile balyayı çektiklerini ve lü
zumsuzluğuna binaen mektubu yırt
tıklarını beyan etmekted1 rlcr. Be
nim hiç bir kimseye verilmiş bu 
mektuptan başka imzalı mektubum, 
kağıt ve senedim ve boreum olma
dığını ve bu mektubun da bir kıy. 
meti bulunmadığını ilan ederim. 

Kapalıçarsıda Sahaflnrdn nnmnra 
51 llahcı Aram PARUNAKYAN Evvelki akşam Sırkeciden hareket beklemektedirler. Slnopta bulunan 

eden konvansiyonel ve ekspres tren- İzmir vapuru, dün hareke! edE>rek 
leri Bulgaristanda hattm karl.ı ka- Samsuna vardığını telsizle bildirmiş- ,•••••••••••••••••11-.m••••••ıa•rt9'"
panması yüzünden bir müddet te _ tir. Üç gündenberi Ama.sro.da bulu. 
vakkufa mecbur kalm1şlardır. Kadar nan Ülgen vapuru dün Zonguldağa 
temizlendikten sonra da yoUarına muvasalat etmiştir. Ayvalık hattına 
müşkülatla devam edl?bilmiş!er, fa· işliyen Çanakkale vapuru demirli bu 
kat her ilci katar d.1 Yugoslavya hu. lunduğu Çanakkale limanından ayrı
dudunda karlara saplanıp kalmışbr- lamamaktadır. Dumlupınar İzmirden 
dır. Bu yüzden konvansiyonel treni 1 Mersine hareket etmiştir. 
de dün sabah Sirkecıye g~lememi~-ı İzmirden limanımı.za ha.rek.et eden 
tir. Fakat bunun yerine Sotyadan bir Kadeş vapuru çok ştddetlı 1.:>ır_ fırtı. 
tren gönderi:m.iştir. Avrupadan ge- naya tutulmuş, Çan:ıkkale Bogazını 
len yolcu yoktur. müşkülatla tutabilmiştir Boğazda da 

Tren memurlarının anlattıklar·na kar tipisine yakalanan Kadeş, Sed. 
göre, kış Trakyada pek şıcidctlı<lir vca dülbahir önün_~e ~ir gün yattıktan 
tipi halinde devam etmekte olan kar sonra ancak dun lıma~rmıza .gel~~ll-
30 santimi bulmuştur. istanbulla miştir. Bu vapurun rotarı bır gun -
Trakya arasında otobiıs servlc;leri de dür. İskenderundan gelmekte oları 
Çorludan itibaren kesllmiştlr. Evvel.. Etrüsk vapuru da evvel~i gece Ça -
ki gün Sirkeciden hareket eden oto. nakkaleden hareket ~t~ış, ~akat fır
büsler Çorluda kara saplan:n;.~ ve da- tınaya tutularak gerı donmıye ~ec. 
ha ileriye gidememişlerdir. Yolcular 1 bur kalmıştır. Vapur saatlerce ugraş
Çatalcaya dönerek yollarına trenle tıklan sonra tekrar yoluna devam et. 
devam etmişlerdir. • miştir. Bugün limanrmtza ~elmesi 

/talyada müthiş soğuklar beklenmektedir. Evvelki ak~am saat 

M.. • 12 (AA ) Ü ·· d 10 da Bandırmadan gelmesı icap e. 
ı ano, . . - ç ~un en- d .. k 

b · Ad · ı·k h ' ll · l ~ ki den Antalya vapuru ancak nn a -en rıya ı sa ! ~rınc e sogu a . 
b b bük. ·· ·· kt ı f t sam 16 da lımaruınıza muvc>salat e· era er um su.rme e o an ır ı. · 1 
nalar perşembe günu ço!t şiddetlen- debilmiştir. 
miştir. Trieste'de hararet sıfırın al. Erz.u~um vapuru Tı~hanı. k~~tar • 

t d 10 d .. ·· h'll d mak ıçın kaza mahallıne gıttigı ci-m a a uşmuş ve sa ı er e sey· .. 
· f in t "l d t T · betle vapursuzluk yüziinden dun rıse a amamı e urmuş ur. rıes... .. 

t • "d l f k ı· d ·· Mersin postası yapıl amam ·~tır. Dun e ye gı en vapur a::.- ev a a e muş. , 
kül. · tl ·· d ı ı kt d ' ı B Karabigaya da vapur kaldırılam:l. a a ~uca e e ey eme e r ı:: r. u ' .. K b. 
vapurların bir çoğu ':ıa~!ta limanlara m~tır Bartın vapuru bugun ara ı· 

~ t gaya ilave sefer yclpncaktır. 
sıgınmış ır. 

Villa de Novosti civarında bir e~a Tırhan yolculan neler 
treni tam köprü üzerlnden geçerken anlatıyorlar? 
kasırgaya tutulmuştur. Lokomotife Alanya civarında tehlikeli stirette 
bir şey olmamışsa da 7 vagol' demir karaya oturan Ttrhan vapurun·ı.ın 
yolundan birkaç matre aşagıda bulu. Etriiskle İzmire giden yolcıılarrndan 
nan şoseye yuvarlanmı~tır Keza A i.i· bir kısmı İzmirden de Kacleş vapu
risima civarında da bir trenin birkaç runa geçerek dün burayıı geJmişler. 
vagonu devrilmişti;. Trleste KızıJha. dir. Kazazede yolcular :iiin bfr mll
çı kazaya uğrayan yüzden fazla ın· harririmize hadiseyi şöyle anlatmış-
sana yardım etmiştır. lardır: 

Fırtınalar Venedikte de h üküm sür "- Antalyadan hareket etmiş, A'Rnya-
mektedlr. Venedlk kanalları kısmen nın yolunu tutmuştuk. Ne kadıır r,Pı;tl bil-

donmuştur. 

Yugoslav hududund·\ Drovona'da 
bir Yugoslav hudut muhafızı ısoğttk
tan donmuştur. Görz·clc de bir çok 
kişi soğuklardan ölmil!jtiir. Flor~n

sada şiddetli kar fırtuuıları esmekte
dir. 

Balkanlarda soğuklar 
Belgrat, 12 (A.A.) - Termometre, 

Cenup Rusyasından ~el~n soğuk dcıl. 
gasının tesiri altında bütün Yugos
lavyada düşmekte berdevamdır. 

Kar fırtınaları bütün demiryolu 
münakalatını felce uğratmaktadır. 

Parls • Atına treni Kabaniscfdc se-
kiz saat karlar arasında mahsur kal
mıştır. Cenupta da bazı trenler kar
dan tıkanmıştır. 

Jandarma ve kıtaat yolculara yar. 

miyoruz, yalnız saat 18 sulannda. idi.. Fır
tına şiddetini arttırmış, yolcula? arasm-
da tclAş başlamıştı. Alanyaya yııklaştığı

mız esnada da kar tipisine tutuMuk. Va· 
purun iki metre ilerisini görmek mumkiln 
olmuyordu. Dalgalar kaptan kö§~tünil ya
lıyor la rd.ı. 

"Birdenbire milthlıı blr gürilltll oldu 
Fırtınadan zaten sinirleri bozulmuş olan 
yolcular feryada başladılar. Bayılanlar. 

avaz avaz ba~ıran pek coktu. l\.z sonra 
geminin büytik kayalara bindirdiği anla
şıldı. Ambarlar su dolmuş, bütün eşya ıs· 
lanmıştı. Yolculann hepsi sand:ıılaı la sa
hile çıkarıldı. O geceyi geçirdikten sonra. 
ertesi gün gelen Etrüskle İzınire, oı-adan 
da Kade$le buraya Beldik." 

Tırhan'ın yüzdürülme.ine 
çalıftlıyor 

Dün Alemdar ta hl1s1ycslndcn ge. 
len bir telsiıle rımbardaki suların 
boşaltıldığı ve vapımm oturduğu 

kayaların kırılmasına çahşıldrğı, ha-
dım için çalışmakta iseler de, muh. va müsait ·giderse Tırhanın bir-hafta. 
telli noktalarda karı temtzlemeğe 

ya kadar yüzdürülebileccği lıildiril· 
muvaffak olamamışlıırdr. Ölenlerin 

miştir • 
sayıs~ henüz meçhuldür. .. .. Kazazede Tırhan •ıapuru hiçbir si. ~f 

Atma, 12 (A.A.) - Dutun Yuna- t . k t' d . tl J ,,.ıd·r En l 

Gayrimenkul Satış 
• JI 

ilanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk l\'lalıkemesinden: 
Terekesine m:ıhkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen ölil Mı::ırdlc: 

Frenkyan uhdesinde olup, alacaklı İttihadı Milli Sigorta şirketi nnmınn 1 ve 
2 incl derecede ve diğer alııcnklı Bankalar Grubu namına Ziraat Bnn!tasına 

3 llncil dt-.recede ipotek gösterilmiş bulunan Tophanede Kılıc;alipnşa maholle
sl eski Çöplük yeni Karamu~tafaı:ıaşa sokaeında (Yolcu salonunun kar!'l!'ındn) 

eski 14 - 16 yeni 227 numaralı kArglr "Frank,, hanı ile yanında kAln 2~7 - 1 
225 ve 223 No. lu depolar, acık arttırma sureUle 20 - 2 • 940 tarihine mUsadit 
Salı gilnil saat 10 da satılacaktır. 

Artbrma bedeli % 75 1 bulmadığı takdirde ikinci arttırması 8 • 3 • 940 

tarihine müsadlf Çarpmba günü saat 10 da icra kılınacaktır. 

Dell.Allye resm.1 ihale pulu, 20 senelik va kıt taviz bedell. tapu ferağ har· 
cı elıcıy.:ı alt olup, satı, gününe kadar vergiler terekeye aittir. Tamamının kıy
meti 92,8.'IO liradır. Arttırmaya glrebl 1mek için kıymetinin % 7 buc;uk nisbe
tll)de pey akçesi yatırmak veya mllll bir bankanın Noterden musaddnk temi
nat mektubunu ibraz etmek lAzımdır. Kadastro masrafı da alıcıya altUr. 

Mezki'ır gaynmenkullerln arttırma ~artnamesi 1 - 2 - 940 tarihinden itiba
ren 37 - 68 No. Ue herkesin störcbilm esi lc;ln ac;ıktır. İlı'lnda yazılı olnnlardan 
fazla malQmat almak isteyenler mahkeme kalemine mUracaat etmelidir. 

TAFSİLAT: 

227 numaralı "Frank" hanı olup 'ltArpirdfr. Clft kenatb demir kapıdıın gi
rilince zemini mermer dl5şel! bir taışlı ~a ve buradan çift kanatlı bir cııme
kAndan zemlnJ renkli cini d!SşelJ ikin el bir taşlığa ~rllir. Bu ta~lıktnn moza
vik ve demir parmaklıklı ve küpeşte!! merdivenle katlara çıkılır. Merdiven 
altında camekA.nla ayrılıhış bir kahve ocağı vardır. 

Elektrik ve su teslsab mevcuttur. 
BİRİNCİ KAT: Bir kotidor üzerinde 1 U! 7 numaralı odaları havi bir de 

camekAnla ayrümıs belAııı vardır. 
İKİNCİ KAT: Bir koridor üzerinde 8 llA 14 numaralı odalan havi olup 

iki hel.ası vardır. 

ÜÇÜNCÜ KAT: Bir koridor Qzerl nde 15 llA 22 numaralı odaları olup ca· 
JnekAnla ayrılrnıs bir hel!sı vardır. 

DÖRDÜNCÜ KAT: Bir koridor Qz erinde 23 HA 30 numaralı oda lan olup 
::amekAnla ayn1mı$ bir helfısı vardır. 

BEŞİNCİ KAT: Bir koridor üzerinde 31 llA 38 numaralı odaları havi olup 
~amekflnla ayrılmış blr helhı vardır. 

ALTINCI KAT; 39 UA 40 numara h odaları havi çatı katıdır. Burada bir 
hel! vardır. 

Harun mesaha! sathlyeııl mOste"rek methal ile birlikte 236 metre murabbaı
dır. Hanın altındaki dükkı'ln, Filips Radiyo atelyesi olarak kullanılmaktadır. 

Hanın klymetl 45100 liradır. 

227 • 1 numaralı depo, tamamen kı'lrg!r içinde ahşap bir merdivenle çıkı
lır. Ve ahfap döşemeli salon halinde bir kat1 vardır. Mesaha! saUıiyesi met
halle beraber 169 metre murabbaıdır. Kıymeti 12770 liradır. 

225 numaralı depo, tamamen kar !tir mesahal saUılyesi meUıalle beraber 
198 metre murabbaıdır. Kıymeti 14940 liradır. 

223 numaralı depo, keza klrgir olup bronz fabrikası olarak kufüınılmak· 
ta olup mesaha! sa.thiyesl metb.alle beraber 255 metre murabbaı kıymcU 2004f 
liradır. 

İpotek sahibi alaca"klılar1a dl~er a llkadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayrımenkul üzerindeki hak.larıru hususile falı: ve masrafa dair olan iddi
ı:ılarını evrakı milsbitelerlle 20 gün lçf nde mı:ıhkemeye bildirmeleri icap eder 
Aksi halde hakları tapu slcllllle sabit olmadıkça satıı bedelinin payl:ışmasın
dan haric; kalacaklardır. Bundan başka mezkur gayrımenkuller kendisine iha
le olunan alıcı tarafından derhal veya b~ gün Jçinde satış bedeli ile dellaliyc 
resmi yirmi senelik vakıf taviz bedeli tutarı ve kadastro masrafı mahkeme 
veznesine yatınlması şarttır. Yatırılmadığı takdirde alıcı hakkında İcra 1!1As 
Kanununun 131, 132, 133 üncü maddeleri ahk&mı tatbik olunacaktır. 

isteklilerin yukarıd.A gösterilen g Un ve saatte Beyoğlu 

Hukuk mahkemesine müracaat etmeleri, görmek isteyenlerin 
müracaat eJııelerl ilan olunur. 

Dördilnca Sulh 
han kapıcısına 

23430) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKET( 

TESiS TARiHi -1863 

Sıatı71l'n· v~ Türki11e Cümh'tırİptı; ile münakit mukavl'ftname.~I 
2292 Numarah J0/6/ 1933 tarihli k,111un!t1 tasdik edilmıştir 

I 1416//933 lanh/i 2435 Numaralı Resmi 0.:1 7 PtP J 

.

1 

gor a şır e ın e .tayı ı e6ı ı . • • 
nistanda kar fırtınaları ve şiddetlı 1 d d ~ "b' ncnı"zyollan ~f-.. .. .. . vece e yaz ıgımız gı ı -~ 

bir. soğuk hukum sur~a~ted:r. Mnh· idr.resinin dahili sigorta ~cşkilatına 1 ' 
telif yerlerde tren m~naı<alatı . dm·- bağlıdır. Denizyolları idaresi her se
muıtur. Atina • Berlın ekspresı kal. ne bütçesinden vapurldrın '·ıymet'- e 

kamamıştır. Deniz çok. dalgalıdır. ~c nin yüzde iklc:i nisbetinde s1gorta tah

Sermayesi : ( 

ihtiyat ~kcesl • 

10.000.000 1 ngillz Llraıııu 

1.250.000 incili.: Lirası 

f Qrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSllVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

blr ~ok vapurl:ır hare.ıtet edememış- sisatı ayırmaktadır. Fakat vapur ay
lerdır. rıca sigorta ettirfünc;:nis old<.ığu iç!n 

Amsterdam, 12 ( A.A.) - So~uk zararın telafi edilm :ısi inıkansrzdır 1 
dalgası yüzünden Hlllandada Rlıin Çünkü ayrılan yüzde iki za.r1rı k~ 1 • 

nehri üzerinde seyrisefai.n durmuş • tiyen karşılamıyar.aktır. 
tur. Nehir hemen hemen kaıniJen Fırtına yüzünden vapurımzluk st-
buzla örtülüdür. Gemilerin büyiık b!r kıntısı başgöstermiştir. Denizyolları j 
kısmı limanlara sığınmıştır. idaresi limanlara -;ığınmıc; "lan va- , 

Arjantinde sıcaktan ölenler purlara hareket etmelermi telsiz;e 
Buenos Aires, 12 (A.A.) - Arjan- bildirmiştir. 

tini 30 senedenberi görülmedik bir Limanımızda iki kaza a 
sıcak dalgası bastırmıştır. 10 kişi sı- Dün sabah köprü açıldıktnn sonra T 
caktan ölmüş. 80 itişi 'ıastahaneye ys Haliçten limana çıkan Mustafa kap. ~~ 

1 tırılmıştır. Bir çok kimseler de sı .. tanın idaresindeki şeref motöriinün ~; 

1 
caktan hastalanmr~lardır. Tarlnlür makineleri bozulmuş. ve fırtın ay~ ;fff} 
kavrulmuştur, ekmlerin tnnıamile tutularak tekne. sular_~ kap~lar:ık Şir- 1 1~ 
mahvolmasından korkul•ıyor. keti Hayriyenin Oskuda:- ı~kelesi:ıe 1 (tTh 

Denizlerde fırtına artıyor bindirmiştir. İskele ve motor hasara gu; 
Marmara ve Karaclcnizde fırtına uğramıştır. Kazadan scınra Uman - '~~ ·r 

k .. · bozuk motonı bütün şiddetile devam etmE>ktedir !etmesinin romor ora . 1 ~ 
Evvelki gün Karadenizd"! fırtınaya Kabataş önlerine <;ekmı:?tır. l • 
tutularak karaya oturan Rumen ban· Karamürselde oturıın balıkçı Meh. 
dıralı Bukrest ve İtalyan bandıralı medin motörü de dül" köprünün çı
Orkova vapurları henüz kurtarılama. kış gözünden geçtikten s~nr~ Ahmt>. 
mışlardır. Havalar sükunet bulduk· din idaresindeki ~ahk yulclu sanda
tan sonra kurtarma ımeliyesine ba~ la çarpmış ve batırmıştır· Ahmet kur 
lanacaktır. tarılnuştır. 

MISIR. KIDRIS, VUNANISTAN. IRAN. IRA.J<. FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VWiOSI AVVA. R1 JMANVA VUNANISTAN, SURiYE. LÜBNAN 

filvalleri ve bQtQn DOnyada Acenta ve Muhabirleri vard.lr 

tter nevi Banka Muam .. ı .. ı,. .. ı yapaı 

Hec;.1hı cari ve mı>v~ual heı;apları luisadı. 

Tıcari kredile' VP vesaıklı krPdilet kuşadı 
Tur kiye ve Ecnı>bi m~mlt!ketler üıerınP kP~iıf P ~eoedaı 

13,,rc;" enıırleri. 

Esham vP tahvil.it, .tltın ve emtaa fizPrınP 

Scn<:>dat lahsil;ı ıı ve saire 

,.,.,,,,"._ 

F n viiksclc emnİyPI ;artlarını haız kıralılc 

l<asalar Seruı~ı v:ırdır. 

isl<0nlosu 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı VPva 
kumbarasız) tasarruf hesanları ar.ılır. 
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50.000 Lira kazanan uğurlu bilet 

L 
·A L 
S .E ·s 1 • • 

. Malul Cemal Gişesi Wıibi CEMAL CANTEZ 

EN: BÜYÜK. iKRAMiYELERiNDEN 
• 

50.0:00 L i R A 
Dükkarl Komşus~ Bay Can'ın Aldığı: ve Resm 
Karşı T ar~fta G~rülen 4 3 6 9·. No. Uğı.İrl 
Biletin ·ı • 5._: P arCasil e Kazandırdı ve Ta· . .. 

:i o. o o O L ·ı R A. V E .R D 1. 
•••• ': lifi ... ··-· .............. :. .... • • ------ ı 9 4 o ·YII..-BAŞf KEŞİDESINDE DAIIİ:. 

100.000 LiRA: . Adana Tirol Grupunda Bay lsmail Özdein 'e 1 ----------------------.... -------------------------1 

Birinci 1 o.o o o .LiRA: Yeşildirek · B~kçisi Bay Hamdi'ye · 
·ikinci 1 o. o o o LiRA: · Aşirefendi Caddesinde ·aay Nişa"'a 
· . ·Üçüncü lo.ooo LiRA: Aşirefendi Caddesinde 79 No. da Çuvalci Bay jbrÖhim'_e 

· Kazandırdi ve paralanın tamamen verdi. ----··-·------' 

.. 

Sayın !Say ve BSyanlann artık uğurlu gişe Mamalda tereddüt ~tmiyerek yalnız senelerdenberi her keşide de· büyük ikramiyeler kazandırmakla nam veren 
' · İstanbul İş Bankası karşısında 15 No. da · . , · 

M A i. Ô L C E.· M A L ··G i S E"S i ·N E 
3 Keşidede .3 Büyük ikramiye 

TALiLi GISE 
' 

Birinci 
Keşi dede 

İkJncl 

• 
'''verdi. 

' 

80.000 LİRA 
• 

2G766 No. ·f 11 biletlr 
Arap Camiinde 
Bayan Saimc'ye 

10. o.o·oo Ll.R'A21820 No. lu hileli• 
Keşidede . sey~·ar komisyoncu 

• Bay tzrail Sikar'a 

5 · · Lı• RA 4369 No. lu biletle 0.000 Orl~köy Nar sokak 
• Bay Redri'ye 

T ALiLi GiŞE KAZANDIRDI. 
Milli Piyango Yeni Biletleri Gel.di. 

DİKKAT: Piyango çekiliş günleri her ayın 7 sindedir 
Adres: Kara.köy Baylan Pastanesi yanında No. 2 

TALİLİ ~iŞ~ 
~--:....--··------------------------' 

• 

PROTEJIN 
• 
Gençterl · 

FREN.Gİ ve BEL~OGUKLUGU 
Afetinden l<oruyan yegine llAçtır. 

1 

T ü R K 1 Y. E -.-~ 
Şeker Fabrikaları J\nonim Şirk.eti 

lstanbut 
0

8ür0sunda'1 • . . 
Zonguldaltta veya açık ağızlardan Derinceye Madm kömürü nak-• . 

lettirileceğinden vapur sahipl.crinin şeraiti öğrenmek üzere nihayet 17 

Sonkanwn 1940 Çarşa111ba giınüne kadar Bahçekapıda Taı· .Handaki 

büromuza mürac-aatlan. • 

Sahibi ve Neşriyat MUdtirfJ Halil Lutffl OÖROONCl). Gıt~t'ecilık ve 
Neşnyat T L. Ş ~asıldıtı yer. T A N , MathHtın 

Koşmaları ~enfaatlar.ı icabıdır. 61---• '_falih ve ka~erin cilvesi ! Daima ... ---•. , . 

KAD.ER Gişe~inin. · 
• 

Sattıaı biletlcrdediT. Her vakit en bü)'.ük ikramiyeleri Sayın müşteri.. 
!erine ve,rmekle mü!tehirdir. · 

:Milli Piyangonun dünkü keşidesinde dahi 

.KADER GİŞESİ:· 
~256 No. lu biletle Cibali (ütü~ inhisan fabr\luısınd~ amelE 
· · B. Emin Özene · 

i • 

· . 25000 Lirayı Kazandırd~ 
Şunu da hatırlatırız ki· Yılbaşı keşidesinin 200.000 liralık büyük ikra
miyeyi Nişaiıtaşında mukim baya!l Suzana ve 30,000 liralık ikramiyeyi 
de Kadıköyünde Söğütlü çeşme caddesinde 33 No. da Bay Mustafa ve 

arkadaşlarına KADER ·GİŞESİ Kazandırmıştı. 

l\1illi Pivan~onun yeni tertip "biletleri gelmiştir. 

lstan~ul Levaz~m Amirliğin,cren 
l!:y<lp Deftqdannda 1 numaralı ~Ik im evinin eorap aUSlnlerlnde ,ma 

tçtn ihzar edilen bina dnhl!Jnde ıatt cora p makinelerile çausmak tsıeyert 

. DGtterdarda l numanlı Dlk1mev1 Mildür liltüne milrııcaatlan. 

' Harp Akademisi Komutanlığından: 
Harp akademisine yevmiye üç.lira ücretle bir elektrlkcf alınacakıtr. Nalla V 

tinden tasdikli üçüncü derece ehllyetnam eyi halı olması şarttır. 
• Taliplerin 15 - II. kAnun - 940 tarlhlne kadar Yıldızda Harp Akademisi 

tanlığına müracaat. eylemeleri. (334) 

.Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
İşletmemiz tein Havza Nöbet tallmatna mesfne tevfikan Zonguldaktan ahn 

btn· ton maden ko~ürilniln lstanbula nakli hususu pazarlıkla talibine ihale 
lecektlr. 

İsteklilerin 15-1-940 tarihine ~astlayan pazartesi gQnO saat on beşte 0-
nhtımındakl umum mildilrlük binasında toplanacak olan satın alma ltomls7 
müracaat etmeleri, lli'ın olunur. (325) 

· Taliinizi tecrübe için siz de biletinizi , ·------- - ------------... 

Kqder Gişesinden Ahnız , GA YRIMENKUL SA Tl.Ş ILANI 
Taşra Siparişleri Seri ve ~luntazam göderilir. • 1 Beyoğlu Dördüncü Sulh H•ıkuk Hakimliğinden: · ADR. ES • 1 

fstabul Eminiinii No. 19, Telefon: Z3970 • 1 ı Terekesıne mahkemece el konulan ve tasfiyesine karar verilen Ö 
- ~ • • Bevoilu Parmakkapı No. 109, Telefon: 43~9ı; 9 # Mıgırdıç Firenkyan undesinde b~lunan Heybeliada Bülbjil sokak 

ve eski 9 yeni 93 numatah iki arsa açık arttırma suretiy1e 2012/9 

Beyoqlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 
• •. 

KIRALIK EM LA .K 
~ 

Semtl Mahalleal Sol<aOı No. Cinai 

Ortaklly Ortak6y Dereboyu 71 Ev 
Galata Mileyyet zade Aynab lokanta 4 Dükklln 8 - 9 hisse 

• Büyilkdere Çayır bası 29 No. Bostan yanında arsa 
Yukarıda yanlı emlAkln 31 - 5 - 940 gfinil sonuna kadar kiraya verilmesi a-. . . 

~ık arttırmaya konmuştur. İsteklllerln 23 - 1 - 940 günfl saat 14 de milracaat-

lan. f348) 

MiLLİ PIY ANGO 'iDARESİNDEN: 
1 

Biletlerin fptali!\de kullanılmak üzere muhtelif büyüklükte• (600J . . 
adet Zımba Makinası alınacaktır. 1 

Şerait ve evsafı hakkında tafsilat almak ve teklif yapmak tsttyenı,. 
rin en geç 25.1.940 tarihine kadar Ankarada Milll Piyango İdaresine, 
fstanbulda Taşhanında MilJi Piyango Bürosuna mOracaat etmeleri. . . 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: • 

• tarihine müsadü Salı günü saat 10 da satılacak. yüzde yelmt, 
bulmadığı takdirde ikinci arttırma 6/3/940 tarihine müsadif 
şamba ıtünü saat 10 da icra edilecektir . 

Tafsilit: Heybeliada Bülbül sokak 8 numaralı arsa 398 metre 111 

rabbAı olup tamam31ın kıymeti 318 liradır. 
Ayni mahalde eSki 9 yeni 93 numaralı arsa 415 metre murab 

olup tanytmının kıymeti 415 liradır. • 

isteklile~in yukarda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördün 
sulh hukuk mahkemesine gelmeleri ve arttırmaya girebilmek i 
yüzde •yedi buçuk nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

Gayri menkulün vergileri satış güı;ıüne kadar terekeye ait olup 
viz bedeli delliıliye resmi. ihale pulu müşterisine ait olup satıs ta 

~--• 'kaydı mucibince yapıJacağı ilan olunur. (23490 

,. Alaturka ve alafrang. •il\ 
Mükemmel 

Yemek, Tath , 
Pastalar kitabı 

Yazan: FAHRİYE NF.nlM 
Her eve lazım olan bu kitap 

bine yakın yemek. tatlı oasta
lar olsfrmesini kolay surette ta-

PETROL NiZA 
l - Şilenin Korucadağ Devlet Orlnanının A ve B ııerl!lfnden 5052 kental Me- rif eder. 

'Saç Bakımı 
~üzelliğin en birinci tartıd 

şe ve 2791 kental kanşık k6miir acık arttırma ile satılacaktır. • Fiatı: 100. cildlisi 125. kuruş 
• 2 - Arttırma 27 - ı - 940 tarllılne mllsadif Cumartesi günü saat ıo' da ya- Satıs veri: 

ı:ıılacaktır. • · ' tc:t~nhul fnlofRn Kit~h"v1 
3 - Meşe kllmilrllnb.n muhammen bedell 18 ve'kanıık tömQrün kentab 12 • .. ___________ .. 

tunıstur. 

)r. Hayri Ome 
• 4 - MuVtllc'kat teminat 87 Unı 8!5 kutı.ıstur. Dr. HAFIZ CEMAL · 

Paıaidan m'8da saat 04.30 dan 18 1 
c;ah. CumıırtP.51 12 "'" "'"""' tıı..ıı"""'" n 

fJhr .. vt .,,.,. l!:ff• "• .. ~".,, ....... n ....... 

<Yleden sonra Beyoğlu Alta~' 
,...,.~rto 'Vı l ':t? T'aı,.t,..n A'7"' 5 - Şartname ve mukavelename projelerini glSrmek isteyenler "Istanbul Or- · 

man Mildilrlilğilne mOracaat edeb!Urler. (3119) 


