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KANAAT KiTABEVi 

k
• L-h toplanan Parti DirJanı toplanhnna riyaset ediyorlar 

Müli Şefimiz, evvel ı MI°" _ 

~-sız-l'rlf'urtta Mebus 
ve 

li11zur içinde Seçimine Bugün 
Başlanıyor 

için 9 Müstakil Namzet Var 

Sovyet Birliğinin Londra sefiri de 
Polonya Hariciye N.azın Jr son günlerde Lord Halüaks ile bir-

Miralay Beck <Sonu. Sa: 10; Sil: 4) 

'f-
ltlaiyeciler, enkaz altında 

ltartarıyorlat 

Yenişehirde 5 Kallı 
Bir Apartn .. an 

ÇOktii, 8 Kişi Öldü 
9 Ağır, 4 Hafif Yaralı Var 

kat ahşap ve Madam Krosoya ait 16 
numaralı iki kat evleri d 

1 
_, 

e atına ö&• 
mış ve y~pyassı ezmiştir. Solundaki 
duvaırcı Nikolaya ait on nıuna h vl 
de peşinden sürüklemek suretirı: .:a. 
ınıştır. 

Kurtarma ameliueai I- - ,.l 
" OCI? l.)'OJ' 

Çöküntü derhal polise. müddeiu • 
m~~iye .ve itfaiyeye haber veril • 
mıştır. Yırmi dakika sonra müdd ._ . . . eı 
umumı muavıru ve bir itfaiye gru 
h .d. . :>u 

a ıse yenne gelmiş ve enkaz altında 
kalanların kurtarılması ameli . 

yesıne 
başlanmıştır. Bu sırada enkazın al-
tından yer yer iniltiler, boğuk fer
yat .sesleri, bağırmalar yükseliyordu. 
İtfaıye hummalı bir faaliyet sarfe

~ derek enkaz altından kadın. erk~k, 
çocuk on yaralı toplamış ve bunlan 
sıhhi imdat arabalarile Beyoğlu Zı.i
kılr hastanesine göndermiştir. Bun
lardan ikisi hastanede ölmüşler, di
ğerleri de tedavi altına alıruntşlar
dır. Kurtarma aı:neliyesı devam e
derken enkaz altından saat 17,S ta 
Fatma sağ olarak çıkanlınış. on t.e

kizde şoför Nacinin, 19,5 ta 14 va
şında Todorinin cesetleri bulunmuş
tur. 

Kurtarma ameliyesi saat yirmi 
dörde kadar devam etmiştir. Halıcı 
Yusufun karısı Sultanla, görümcesi 
Ayşe ve iki yaşındaki çocuğu İlhan 
diğer Yusufun kansı Makbule Ue 
kızı Fikriye de enkaz altında kalmış. 

(Sonu. Sa lO, su lJ 

Facia yerinile, 1lazazeJeleri kurt.cırmalt için arama )'tlpılıyor · 
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SUAL. CEVAP PENCEREMDEN 

Bah~rr 
Yazan: M. Turhan TAN 

E ski Türklerin yaz dedikleti ba
har işte geldi İbni Milhenna 

ve Kişgarh Mahmut gibi üstaıllann 
yazılanndan anlıyoruz ki ilk çağlar
da Tümler bahara yaz, yaza ise yay 
diyorlardı. Sonralan yay, yalmz ok 
atmrya mahsus olan kemana münha
sır bir JısJım oldu, yamı yerini de 
Farisiden gelen bahar aldı. Ben ken
di hesabmıa bu değişikliklerde 1>1r 
mana bulamam: Yazı niçin atmış ve 
yerine neden bahan alınıJız? .. Buna 
ma.ktil bir cevap verilemez. Hele 
Zindüpazeıd lehcesinde vahar ola
rak tedavül eden beharı · aonraduıı 
bahar şekline soktuğumuza göre 
ilk hamlede vahan almak daha iyi 
değil miydi, .dJyenleri de akli "·e 
mantıki cevaplarla ilzam etmek k~ 
lay kolay mümkün olamaz. 

BirKumMotörüf 1 ı-~ - -ı; 
Kaptanı ve iki /' / yakacıkta Büyük Bir 
Tagfasi/ekagıp ı S h d H JA . V 

· Mensucat 
Mühendisliği 

lzmirde Kadın Tahsili için 
Yüzünden Bir 
Cinal}et Çıktı 

S - Mens~at mühen 
~in Avrupaya gitmek · 
rum. Bana nereye gi 
tavsiye edersiniz? 

Inebolulu lsmail. yanında tayiala- I' a a a eye an ar 
H ~ıu Mustafa, Mehmet 0ı.1u 1 

lzmir, (TAN) - Tepecikte, Al- c _ İpekli mensucat için 
n~. mahallesinde k~dın. yüzünden I saya Liyon şehrine, pamu~l 

\ 

1 

~ır ~ınaye~ olmuş, H~seyın llkba~a.r 

1 

yünlü mensucat için tngıl 
1 IıSmınde bır genç, Saıt namında bırı· Manchester şehrine gitmeniz 

n asan og ö 
1 

Mehmet olduğu bald~ ~yın en altıncı •• • •• "' 

j sini öldürmüştür. · d · . . sıye e enz. 
! Cınayet, Saidin namuslu ve çocuk- 8 

günü Namazgah motorıle kum almak 4 Gundenberı Suren Heyelan Sahasında 
için Çekmece ta~fl~rına gitmiş, ve 
!bir daha dö~mem:ştır. Aradan bir yarın Profesörler Tetkikat yapacak 
k gu .. n geÇı.nce akıbetlerinden en- , · 

aç ·ı . , 
dişeye düşen .. a.~ esı motörlerle Siliv-
rlye kadar butun sahili taramışlarsa 
da bir ıze rastlamamışlardrr. Yalnız 
Büyükcekmece muhafaza meınurlan 
hir yelk.enliye ve :ı.1orya taırafların- ı 
da da bır motöre ait old-t.ığu tahmin / 
edilen tek~e enkazı bulmuşlardır. 
Namaz~h motörünün geçenki fır- j 

t~larda battığı ve motör sahlbi Is
ınaıl:l~ tayfa Mustafa ve Mehmedin 
boğuldukları t·/ımin edilmektedir. 

---~----

BELEDiYEDE : 

Son günlerde İstanbul ve ci
varında yağan yağmurlar bazı 

heyelanlara sebep olmuştur. Bu 
arada Yakacıkta Ayazma mev
kiinde Şeker suyunun bulundu· 
ğu arazide dört gün evvel bir 
heyelan başlamıştır. Hila de· 
vam etmekte olan heyeliıı, 10 
metre murabbaı genişliğinde 

ihukabll Ayazma mevkiinln alt 
tarafında ve üzerinde bir ağıl 
bulunan saha ise bir metre ka
dar yükselmiştir. Hadise dün 
sabah vilayete, üniversite coğ. 
rafya ve arziyat şubeleri.ne ve 
Ziraat Vekaletine bildirilmiştir. 

Vilayet ziraat müdürlüğü 

de keyfiyeti dün telgrafla 
Ziraat Vekaletine bildirmiş, 

fenni tetkikatta bulunmak iize-

l lu bir kadını evlenmek vaaclile kan-

ı
' dırarak fena evlere göürmesinden ve 
~üseyinin de buna müdahalesinden 

1 olmuşur. Hüseyin, Saidi bu kadınla 
1 görünce: 
j - Böyle namuslu bir kadın bu ev-

lere giremez! 
Diye kavgaya tutuşmuş, kadın fır

sattan istifade ederek kaçmıştır. Bu 
kavgadan sonra Sait, Hüseyinin yo
lunu beklemiş, sopa ile üzerine hü
cum etmiş, o da cebinden bir çakı çı
kararak Saide saplamıştır. 

· Fakat olan olmuş ve bizim "ya1." 
nnız manasını değiştirerek yerine be
har geçmiş. Yalnız bu kadar mı ya? .• 
Fars dilinde sözü güzelleştirınck, 
vezni kolaylaştırmak, ahengi olgun
laştırmak gibi maksatlarla ınev::ıtı o
lup (bahar) manasına gelen (behn
ran) kelimesini de almışız 've mesela 
Nedimin: 

Gel ey faslı beharan mayei Aramü ha
bıınsın 

Bir Malzeme 

LCiboratuvarı 

Kurulacak 

yer üzerinde vuku bulmakta
dır. Şeker suyu ve bu suya ait 
depolarla, bir miktar bağ ve bir 
kaç tarla heyelan sahasında bu
lunmaktadır ve dört gün evvel 

1 

başhyan kayma neticesi olarak• 
toprak Ayazma mevkiinden aL ş~ğı~·a doğru çökmektedir. Ru:a 

re bir hey.et gönderilmesini is· 
temiştir. Üniversite arziyat ve 
coğrafya şubleri profesör ve 
doçentlerinden miirekkep bir 
heyet te yarın mahalline gide
rek tetkiklerde bulunacaktır. 

Çakı, Saidin bacağında bir dama
ra tesadüf etmiş, ~azla kan kaybe
derek ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Katil Hüseyin İlkbahar, a~ '!eza-
1 I da derhal muhakeme edilerek be~ se

ne hapse mahkum edilmiştir. 

En!sl hatınm yari dili par ıstırabımsın 
Beytinde görüldüğü gibi güle giile 

Juıllannuşız. 

Bununla beraber Fars dilinin ha. 
kilci sahiplerine karşı yüzümüz dai
ma ak ve alnımız daima açıktır. Çiin
kü onlardan bir bahar kelimesi nl
mışsak binlerce bahariyyc yazmışız 
ve on binlerce beyitte o kelimeye 
canlı bir habar ıtn, bahar nefaseti 
işlemcğe muvaffak olmuşuz. Mesela 
Naili'~i a~a1nn. Onun belki yüz, belki 
bin yerde: 
Havayı aşka UyUn kCtyl yare dek gideriz 
Nesiml subha refikız, behare dek gideriz 
Dediğini, Ziya Paşanın bir gün: 
Görmeden a~n nisarun beher elden 

gider 
Güller tıhir rôm olur amma hezar elden 

gider 

Belediye, gerek yol ve gerekse bi

na inşaatında kullanılan malzemede 
hHeye mani olmak maksadiyle bir 
malzeme laboratuarı tesis etmiye 

karar vermiştir. İnşaatı üzerine ala

cak olan müteahhitlerjn istimal ede
cekleri malzeme nümuneleri evvela 
bu laboratuarda tetkik ve tahlil edil
dilcten sonra inşaatta kullanılmasına 
müsaade edilecektir. 

Valinin Meıguliyeti 
Tekrar rahatsızlanan Vali ve Be

lediye Reisi Lutfi Kırdar, ·işlerin 

çokluğundan dolayı dün evinden çı

karak belediyeye gelmiş, öğleden 

sonra bir müddet belediyede bütçe 
Di?mişse ertesi gün de: 
Hincer olur umurı cih;ın bir nihayete işleriyle meşgul <ı.J.w. .. ~t'P.'· .Liıtfi Kır-
Şayfin ~taye meyli, behann hazanedir dar saat 14 ten sonra da Partiye gi-
Dlye söylendiğini görürüz. · derek orada meşgul olmuştur~ 

örneği çoğaltmıya mahal yok. Re- Belediye Bütçesi 
har, ne~;behar, köhne behar, her dem 
behar, ebri behar gibi kelimeler ,.e 
terkipler eski edebiyatı baştan ba~a 
doldurmuştur. Lakin bahan böyle 

939 senesi belediye bütçesi hazır
lanmıştır. Bütçe diln son defa encü
mende tetkilc edilerek tabedilmek 

bo1 bol intak eden şairler, yerinde üzer'e matbaaya verilmiştir. 
denilmlyecek bir iş mi işlemiş oln· 
yorlardı? .. Mesela; Dördiincü Mura
dın huzunında irticali olarak: 

Esdi nesiml nevbehar, açıldı gilller 
subh-dem 

Açsın bizim de gönlümüz saki! meded, 
sun, cami cem 

Mutlalı ve müsammet tan.ında

ki kasideyi hem inşa, hem inşat ede
rek dinliyenleri hayrette bırakan 

N ef'i, bu feyzi boş yere mi behardan 
alıyordu? 

Bursada Bir Katil 

Mahkemeye Verildi 
Bursa (TAN) - 935 senesinde, 

İnegölün Mozal ve Sulhiye köyleri 
arasında öldürülen Mustafanm kati
li olduğu iddiasiyle Muzal köylü 
Ali Çakmakçı tevkif edilmiştir. İne
göl sorgu hakimliği, Seyit kızı Hani
fe adlı oynak bir kadına her ikisinin 
alakalarından dolayı bu cinayetin 
vukubulduğunu tesbit etmiştir. Ali, 
şehrimiz ağırceza mahkemesine ge
tirilmiştir. 

Yapdacak lıler 
Bursa (TAN) - Vilayet umumi 

meclisi, 939 mali yılı bütçesini 
1321100 lira olarak kabul etmiştir. 

MAARiFTE: 

Silivri Halkı 

Mektep Yapıyor 

MOTEFERRlK : 

Süvarilerimiz Dün 

~ Avrupaya Gittiler 

Erbaada Cinayet 
Erbaa, (TAN) - Destek nahiyesi

ne bağlı Boraboy köyünde bir cina
yet işlenilmiştir. Tal .;ilat şudur: 

Maarif Vekaleti, kendi paralariy- \ Kahraman suvarilerimiz Niste ve 
le bir mektep tesis etmek istiyen Si. Romada yapılacak olan beynelmilel 
livrililerin bu h~ustald isteklerine müsabakalara iştirak etmek üzere, 
muvafakat etmiş ve bir pl~n hazır- dün saat 12 de, Citta di Bari vapuru 
lanıp Silivrililere verilmesini İstan- ile, Marsilyaya hareket etmişlerrıir. 

bul maarif idaresine bildirmiştir. Si- Galata rıhtımında, bir çok zabitler, 
livrililer, mektep binası için arala· ve büyük bir halk kalabalığı tara· 

fından teşyi olunan ekibimize, albay 

Mustafa oğlu Kadir Karagöz ile 
üvey kardeşi Mustafa, bir kaç şahsa 
ait olan· bir miktar ceviz kütüğünü 
hazırlamak ve sahipleri ile yarı ya
nya bölüşmek üzere ~e başlamışlar
dır. Bu esnada Himmet oğlu Nuri, 
Şahin gelmiş ve işin kendisine ait 
olduğu iddiasında bulunmuştur. Çı

kan kavga sonunda iki kardeş. balta 
ve sopa ile Nuri Şahini öldürmüşler, 
dört saat sonra da yakalanmışlardır. 

rında 40. bin liraya yakın bir para 

temin etmiş bulunmaktadırlar. Ay
rıca mektebin inşaatında da bir çok 
Silivrililer bedenen çalışmak arzusu
nu izhar etmişlerdir. Yeni orta mek
tep binasının önümüıdeki den sene
sine yettştırtlme.:nm: ı.;aıışııcu!c.1\.1.ı:C. 

Saim Önkan riyaset etmektedir: E. 
kibimiz, Yüzbaşı Cevat Gürkan, 
yüzbaşı Eyüp, yüzbaşı Cevat Kula, 
ve Saim Pulatkandan müteşekkildir. 

Yunanistanın Milli 

Fuhıa Teıvik 
Babaeski, {TAN) - Posta Fatma 

ve Halime Abla isminde iki kadın, 
genç kızlan ve kadınları fuhşa teş
vik ettikleri ve randevuculuk yap-

DUT•...... ~---·- _. 1..1• ... '~ •• , .a._, __ 
D t y · t mill' .P ı muhakemelerine de başlanılmıştır. 

Yeni •i.r. ltkmekt911 .. os bet~aınış daü~W '"ah~ ayyram · Hali:me ahlanın sermayelerinden 
t 1 Ü 

'd . . t t munase ıy e n sau unan bol stanbu maar ı aresının s an- k 1 h 'd b' k b 1 . Havva ve Zekiyenin Hayra uya . . . onso os anesnı e ır a u resmı v 

bul 45 inci ilk mektep ıttihaz edıl-
1 

d y Kl'"b .. d kaçtıklan anlaşıldıgı, Posta Fatma 
v • yapı mış gece e unan u un e . .. v. • .. 1 mek üzere Aksarayda yaptırdıgı bı- b' .1 . ı· da bazı şahıtler gosterecegım soy e-

. . . ır suvare verı mış ır. . . . k talik edil ·şı· 
nanın inşaatı ikmal edılmıştır. Mek- diğı ıçın muha eme mı ır. 
tebin arkasındaki Musalla medrese- Hapishane Yıkıhyor Giilizar isminde bir kız da, Posta 
sine ait arsa da istimlak edilerek Ço- Yerinde yeni Adliye Sarayı kuru- Fatmanın kendisini kandırıp ~ena 
cuk Bahçesi ittihaz edilmek üzere lacak olan eski hapisane binasının yola sürüklediğini iddia eylemekte
mektebin bahçesine ilave edilmiş ve birçok kısımlan yıkılma tehlikesi dir. 
burada tesisata başlanmıştır. Yeni göstermiş, matbaa kısmı da kendi 
mektep bu hafta zarfında tesellüm kendine çökmüştür. Milli emlak mü- Kütahyada Fakirlere 
edilerek tedrisata başlanacaktır. dürlüğü bu kısımlan yıktırmak su- Yardım 

retiyle tehlikeyi kaldırmıya karar Kütahya (TAN) - Halkevi tara-
Toprak Bayramı 

Bursa (TAN) - Toprak bayramı 
Ziraat mektebinde kalabalık bir 
kütlenin huzuriyle tesit edilmiştir. 
Mektep müdürü Fazıl Gider, bir nu
tuk söylemiş, talebeden Mehmet 
Turhan ve Nanm Yeniiz, topıak 

hakkında manzumeler okumuşlardır. 
Halkevinden avukat Hullısi Köy

men ile valinin de nutuklarmdan 
sonra merasını bitmiştir. 

. · B' d. v k 1 fından fakirler menfaatine tertip edi-
vermıştır. ınanın ıger ısım an-

len kıyafet balosu büyük rağbet 
nın da yıkılacağı fen memurları ta- görmüş ve külliyetli hasılat temin 
rafından tesbit edilmiştir. Bunun 

etmiştir. 
için burada bulunan mahkumlar * Kütahya (TAN) - Vilayet u· 
başka hapishanelere gönderilmiye mumi meclisinin, hastahane yatak a
başlamıştır. Tekirdağına da iki grup dedini arttırmak ve hastahaneyi ye
halinde 80 kadar mahkum gönderil- ni levazımla teçhiz etmek için geçen 
miştir. senedekinden fazla tahsisat vereceği * Jandarma umum kumandanlı- haber alınmıştır. 
ğı jandarma için yeni kabul edilen o--
elbise ve kasket hakkındaki tali- Babaeskide Zahire 
matnameyi bütün alakadarlara ta- ihracatı 
mim etmiştir. Jandarmalarımız ya. Babaeski, (TAN) - Kazamızdan 

Bugün bahan terennüm eden tek 
bir şairimiz, bahan tavsif eyliycn 
tek bir edibimiz bulunmadığına gö
re eskilerin bahardan aldıktan o son
suz ilhamlar biraz garip gorunur 
amma garabet tabiatin güzelliklerini 
Ahenkli kelimelere, zarif cümlelere 
sararak nesillerin zevkine yadig.\• 
bırakanlar da değil'bahann semedani 
bir bedia olarak bin bir cilve ve bin 
bir tecelli içinde doğuşundan heye
can duymıyanlarm kayıtsızlığında-

dır. 
Bahan sevdlğiınb kadar onu ka-

lemle ve fırçayla bize sunanlan tla 

Bu sene ezcümle Gemlikte bir 
kaymakam konağı, İznik göl ünde 
iskele yapılacak, vaziyeti müsait ol
mıyan köy bütçelerine yardım edi
lecek, Ahmet Vefik Paşa hastanesi
ne su temin edilecektir. 

lzmlr lktısat 
Fakültesi istiyor 

İzmir - Vilayet mecilisinin son 
içtimaında, İzmirde bir iktısat fakül
tesi açılması için hükümet nezdinde 
temenniyatta bulunulması teklifi ka 
bul olunmuştur. 

kında yeni formalarını giyecekler- bu sene, geçen yıldakinden fazla za
dir. hire ihraç edilmiştır. Miktar ve cins * Bir müddettenberi Avrupada şöyledir: 

bulunan Ali Kılıç ve Şakir Kesebir Buğday 858, kuş yemi 546, arpa 
dün sabah şehirimize dönmüş- j 372, yulaf 287, çavdar 110, mısır 40, 
lerdi.r. gündöndü 18 tondur. 

sevelim. 

Tırtll Mücadelesi 
İki senedenberl İstanbul civann. 

daki çam ağaçlan~da tahribat yapan 
kese tırtıllarına karşı açılan müca
dele neticesinde Bakırköy çevresin
de ve Yeşil.köyde hususi eşhasa ait 
550, devlete ait çamlardan 4900, 
Üsküdar ve Kadıköy cihetlerinde eş
hasa ait 1650, Sanyerde eşhasa ait 
700 çam ağacı tırtıllardan temizlen

miştir. 

Köylerde Terakki 
Karaman (TAN).- Köylerimizde 

yatılı mektepler, halkevlerl ve hü
kumet binalan yapılmaktadır. Rad
yo teşkilatının genişletilmesine de ça 

!ışılıyor. . 
Bir çeşme ne idare edilen k8ylerl. 

mizin çolmıda bugilia 20-30 tulum 
bah kuJUlar yapıbmf bulnnmalda-

br. 

Parti Divanı 

S - ilk ve orta tedrisat 
leıtirerek temel okul 
sekiz senelik okullar 
meselesi Maarif Şur 
göriifülecek midir? 
C - Maarif Şurasında kon 

cak meselelerin ruznamesi 
neşredilmemiştir, Fakat ma 
yaset ve sistemine ait her türl 
seleler konuşulacağı için bu 
zuun da tetkik edilmesi mub 
dir. 

• 
S - /lçebaylar için An 
bir haf talık kurslar açıl 
doğru olmaz mı? 
C - Bu, Dahiliye Vekaletin· 

receği lüzuma bağlıdır 

• 
S - Garp devletlerinin 
Latin harf ini kabul et mi 
dir. Fakat harflere 
başka şekiller veriyor. 

' medeniyet dünyasında 
kesin kullanabileceği m 
rek alfabe bulmak 
değil midir? 
C - Bütün milletler ar 

müşterek bir alfabe ve müştere 

lisan tesisi maksadiyle espe 

icat edilmiştir. Fakat bu t 

müsbet netice vermemiş, E 

bütün milletler arasında vaP 

mıştır. 

• 
S-Meşrutiyet devrinde 
ni Mecmua,, yı çıkaran 
1'alttt ~maı n111 e::u11uır: 

C - Bilmiyoruz.~ 

• 
S - Hatnyda yeni Tiirk 
leri kabul edilmiş midir'! 
C - Edilmiştir. 

• 
S - Mutallaka ne deme 
C - Kocaslndan nikahı bozu 

ayrılmış kadın demektir. 

• 
S - Şarkta tesis edüece 
niversite fikrinin daya 
niversite ıçın V adan 
münasip bir yer yok m 
C - Üniversitenin Vanda 

fikrinin dayandığı sebepleri b 
diğimiz için bu suale kati bir 
vermek mümkün değildir. 

• 
S - Türkiyede Türkl~ 

rafından tesis edilen şı 
l.ere ecnebi ismi IH!Tilt 
mi? /mpeks gibi. 
C - İktısat Vekaletinin bu 

te müsaade verdiğine göre, vet 
lir demektir. 

t"---™ -- ---

T AKVIM ve HAV 

ı6 Mart 1939 
PAZAR 

3 üncü ay Gün: 31 
Arabi: 1358 
Sefer: 5 
Güneş: 5,511 - Öğle: 
İkindi: 15.50 - Ak§am: 
Yatsı: 19,56 - İmsôk: 

Ye~ilköy meteoroloji istasyonurıd11 

nan malümata göre. dün, hava yu. d 
nup doğusu ve Anadolu bölgelerı0 

lutlu ve mevzii yağışlı. diğer b61~11 de kapalı ve yağışlı geçmiş, r{iz~r 
radenizin garp kısmile Trakyadıı 
istikametten kuvvetli, diğer bÖıg 
umumiyetle cenubi istikametten. g 
raflarında kuvvetli ve yer yer fırtı~ 
llnde. şark taraflarında orta kuV''e 
ve Marmara denizinde cenuptan ; 
radenlzin garp kısımlarında şıroııl 
tına şekliı1de esmiştir. 

Dün İstanbulda lıava bulutlu 
rtırdr cenubu prblden 
metre hızla emdltfr. Sut ı• te 
,. 702-4 mtlhrM!tre. IObuD8t -
lf.I .. - dOIOk 8.2 --..... 



~ ~ 26-3-939 

l~.A.N 
Gündelik Gazete 

--<>-
TAN'ın hedefi: Hııber· 
de, fikirde, tıerf8Yde 
temiz, dUrUat. .. mimi 
olmek, karlln gazeteıl 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELi 
'l'llrkiye Ecnebi --- -1400 Kr. t Sene !800 Kr. 
7so s Ay ısoo " 
•
1
00 : a Ay soo " 
SO " 1 Ay 300 " 

P.tıneuerarası posta ftUhadına dahil 
0Iını;,an memleketler için abone 
~eU müddet ıırasfyle 30, 18, t, 

,S liradır, Abone bedeli peşindir: 
Adreıı değlstirmek %5 kurustur. 
~ap tein mektuplar 10 kurut· 
Ult "'11 UAvesl lAzımdıt'. 

GONüN MESELELERİ 

lo111anya 
~eselesi 
lialledildi 
Ç ekoslovakyanın işgali üzerine 

oııı Orta Avrupayı kaplıyan harp 
" 'Utları zail olınag~ a başladı. Orta 

Al'! ""\\>nı lik . 
ır ~ Payı tehdit eden harp teh esı, 

tar Oslovakyadan şark ve cenubu 
d kiye doğru ilerliyen Alman or: 

,J ~ Romanyayı istilB. etnıesı 

llaıbukı son yapılan anlaşma ile 

~Ya Romanya meselesini de si. 

~a işgale lüzum kalmadan hal-

§ bulunuyor. 

l'tıı '11nıanyanın Romanya toprakla
~ da değil, Romanyanın petrol ve 
~:11'ulatında gözü vardı. Bugün 
1() 1f> Petrol meselesidir Bütün mo -
le~ harp kuvvetleri petrolle iş
lilt · Zengin petrol menbalarına ma
deı 0hnayan bir devletin uzun müd
li harbetmesine imkan yoktur. 
,\~Uki umumi bir harp vuku~da 
..... arıyanın hariçten petrol getır -
~~~ "d ~a ""'çtür. Dahilde kömur en çı -
iht7'1akta bulunduğu petrol de onun 
~ .. !acını tatmin etmemektedir. Bu 

l1>w ~-- -- - ,, - -- ----· r-· ... v•• 
"<ttıe • fiddetle ihtiyacı van:br. 

.\} . ted' ~i ilt· lllanyanın Romanyadan ıs ı-
lidtr ınci madde de, zirai mahsulle -
ııı · Serbest ticaret usulleriyle Ro
'tlı~~adan aldığı mahsuller onu tat
l'altla etmemektedir. O, Romanya to~
eı! tında kendi ihtiyacını tatrnın 
~il ~ek lllahsuller yetiştirilmesini ar-

tnıektedir. 
ttll.dl!u iki ihtiyacı kendi kontrolü al

h~ temin edildikten ~nra Roman

' askeri işgal altında bulundu • 
t latııa lüzum yoktur. 

~ ~ dün Ajansların Romanya l -
dil~· llıya arasında akt ve imza e-

"litn· b 1m )a~ 1 ildirdiği anlaşma, A an-
~lc b.~~ davasını tamamen hallede-

a--nıyettedir. 

' u anlaşma, Almanyanın Ro -
tiııı 'adan elde etmek istediği bü -
ttJt llladdeleri temin ettiği için, ar -

)a .\ınıanya nazarında bir Roman. 

~~eaeıeaı kalmamıştır. Romanya 

~h.J.ıleai halledilince Orta Avrupayı 
~t t eden harp tehlikesi kısmen 1-

\> 'dUrnış demektir. 

~ ~~nız, Macaristanın Romanya • 

~lar ı.r takım metalibi vardır. Ma

~' Cihan harbinden 90nra Ro -

' 'Ya lllaak edilen toprakları is't etmek isterler. Almanya Ro

~ac:• hudutlannı garanti edince 

da11 l'iatanın hudut tadili davasın • 
ltı \>az .\tın geçmesi lazımdır. Bu sebep. 

!'lstııı.. an • Romen anJ.qması Maca· 
~ ... ,ın ho 
"eıı btr Şnutsuzluğunu davet e • 

~l?t)' Vaziyet ihdaa etmiştir. Al -
l)ıelt ;rıın Macaristanı memnun et -

<leRlldıiıı ne yapacağı henüz mal'liın 

~~~Ya meselesi halledildik
l'\ıpad ra Almanyanın Orta Av
~arı~ a Y~ni fütuhatını hazmedip or
b.a.taı edınceye kadar sükiitu mu -
~l.lss~ı·etınesi ihtimali çoktur Hatta 
l'ıtıtJt,, ırıiye 26 martta Irat edeceği 
~ -.rıda 'h . 
e edil . ~ .' tıyatlı bulunması tavsi-

M dıgı söylenmektedir. 

ll.irı oaarnafih. totaliter devletleri -
bare1c rta Avrupadan sonra.ki hattı 
~ltlld etleri, M ussolininin bu nut • 

arı so 
ş· nra anlaşılacaktır 
lllıdilik hava durgundu.r 

TAN 

/ 

F 1 K R A 

Milli Ruh 
ve Sanat 

Yazan: Şükufe Nihal 

M anlsada yaptırılacak sanat abi
desinde müsabakayı bir ya

bancı kazandı. Heykeltraş (Pu\·:ı

son) a elli bln lira vereceğiz ve lıı 

para mukab"ilinde, öbürleri gibi, 3 i
ne bu defa da, bize yabancı bir 1rn 

fanın, yabancı bir ruhun hazırlamr
ya çabaladığı eserle bağnmızm ya
rasını, kanımızın ateşini, destanınu

zın azametini ebediyetlerde yaıata
cağız, öyle ml?! .. 

Demokrcuilerin tulihatı arttırmıya karar uermeleri üzerine tezg~hlara konulan yeni Jeniz ejderlerinden biri 

Totaliterler Uzun Bir 
Bu, bana, sanatı hala bir fantezi 

saymaktan ileri geçemediğlmW; mil
li ruhu ve bu ruhun sanatta oynıya
cağı büyük sırn bili sezemediğimizi 
çok acı bir surette gösterdi. 

Hcirbi Kazanamazlar 
~~~ .. Yazan: 4~~~1 1 

PIERRE COT 
1 

939 yılında yeni bir Avro~ 
pa buhranile karşılaşacağı

mızda şüphe yoktur: Bize bu ~~
naati veren Hitler ve Mussoliııi.. 
dir. Çünkü onlar bugünkü vaziyet
lerile iktiıfa edemiyecekler ve Av
nıpadan, Afrikadan ye~ his~eler 
istiyeceklerdir. Bu talebın. do~a
cağı büyük buhranın arifesınde, 
bütün ihtimalleri hatırlamak ve 
askeri kuvvetlerin hali hazırdaki 
vaziyetlerini tetkik etmek faydalı 
olur. Acaba kuvvet hangi tarafta- · 
dır? Demokratların blokunda mı? 
Yoksa totaliter blokun tarafında 

mı? 

S on a1tı aydanberi, iki hare
ket, demokrat bloku askeri 

bakımdan zayıf düşürmüştür: De
mokrat blok, Çekoslovakyayı kay
betmistir. Çekoslovakya demek, 
kırk f~rka asker demektir. Avrupa.. 
nın en iyi ağır topçuları da bu mil
letin ordusundaydı. Çekoslovakya-
"'"" tU";ı;..ol'i 'UD.,;,,o+h·'''" gQ'J,pT!) ho-
kımdan ehemmiyetini de bu hesa
ba katmak lazımdır. Çekoslovakya, 
Fransız ve Ingiliz hava kuvvetleri
le Sovyet hava kuvvetleri arasın
da emin bir irtibat teşkil ediyordu. 
Almanların da itiraf ettikleri gibi, 
bugün, Sovyct Rusya, dünyanın en 
kuvvetli hava kuvvetlerine malik. 
tir. Bu irtibat hattı mevcut olsay
dı, Almanya, şiddetli bir mukahe
lei bi1misil görmek korkusile, 
Londrayı veya Parisi bombardı
man etmekten çekinecekti. 

Diğer taraftan, demokrat blok, 
tspanyayı da kaybetmiş bulunuyor. 
Halbuki, demokratlar, 1914 ten 
1918 e kadar Fransa ve lngiltere 
tarafını tutan cümhuriyetçi lspan· 
yolların sempatisine çok güvenebi

Urlerdi. 

~~(!!!F!!!!R!!!!A!!!!N!!!!Si!!i!i!iAi!!!N!!i!IN~S!!!!A!!!!iiBi!!i!i!il~K~Hiii!!iA!i!!!!V~A~N-A_z_ı~R~I)~~~ 
mışlardır: Avrupa demokrasisinin 
ezilişini, Amerika hazmetmiyecek
tir. Amerika, Avrupa demokrasisi
nin inkırazını bir facia sayıyor, ve 
bunu - neye mal olursa olsun - ön
lemek· azminde görünüyor: Göze 
çarpan hakikat budur. 

Dünya davasının malumları bun
lardır. Bu vaziyet karş1S1nda tota.. 
liter devletler ne yapabilir? 

• B üyük Alman askeri tarihçi-
si Delbruck, iki harp ~kli 

kabul ediyor: 
1 - Düşmanı yıpratıci bir mu

harebe, 
2 - Neticeyi çabuk alma ıtay.:si

ne matuf "hareket hami,,. 
Totaliter blokun vaziyesi, birin

ci şekil h arbi ter cihine müsait de
ğildir. Harp uzarsa, geçen zaman, 
onların aleyhine olacaktır. Çünkü 
o takdirde, iktısadi buhran, orduya 
da sirayet edecektir. 

Bugünkü dünyada, iktısaden ha
kim vaziyette dört devlet vardır: 

Amerika, Sovyet Rusya, Alman
ya ve lngiltere. 

Almanya, bunlardan en az bir ta.. 
nesinin yardımını temin edemed~n 
uzun bir harbe dayanabilecek va
ziyette değildir. Zira, kendi men
balan, düşmanlanrun menbalann
dan evvel kuruyacaktır. Nitekim, 
Almanya 1918 harbini de, rakiple
rinin "yıpratıcı harp'', yani uzun 
tabiyesini tutmaları yüzünden kay-

betmiştir. Uzun bir harp kabul et
miye, 1939 yılındaki Almanya ve 
Halya, 1914 yılındaki Almanya ve 
A vusturyadap daha kabiiiyetsiz 
vaziyettedirler. Nitekim, . General 
Fuller, pek haklı olarak şOyle de
miştir: 

"- Eğer Almanya harbi dört 
haftada kazanamazsa kaybeder . ., 
Şu halde. Alman)f6, anlaşma, 

kuvvet, ticaret veya tehdit yoluy
la, şarki Avrupanın veya Rusyanm 
iktısadi zenginliğine ortak olama
dığı takdirde, vaziyet değişmiye

cektir. 

Almanya, Ukrayna zaferini ka 
zandığı veva Sovyet Rusya He an
!aştığı takdirde, netice, demoıtral 

devletler aleyhine !ccidir ve de
mokrat devletlerin en büyük hata
l:ırı da, dahtli siyaset end işelerile 

Rusya ile anlaşmaktan kaçınmala
ndır. 

• 
A caba totaliter Almanlarm 

"Blitztrieg,. dedikleri "kısa 
muharebe., yi kazanaıbilirler mi? 

Bazı salahiyettar Almanlar VP 

Italyanlar, bu suale: 
- Evet! cevabını veriyorlar. 
Onlar. şiddetli bir hücumla, ilk 

hamlede düşmanlanna hareketi
ni felce uğratacaklanm umuyorl~r. 
Hava kuvvetlerine. motorize kuv· 
vetlerine güveniyorlar. Yine onla
rın kanaatine göre, Fransanın işini, 
lngilterenin veya Sovyet Rusya-

Sultanhamamındaki Son Yangımn Hatırlattıği : 

nın yardımı yetişmeden bit" 
.. mk'' d .. lrınek mu un ur. 

Fakat yine bazı salahiy~t sahibi 
Alman erkanı harpleri "kısa har 
tabiyesinin de kendilerini zafer;; 
ulaştırabileceğine kani değildirler. 
Onlar. Ispanyada gördüler, anladı
lar ki, modern silahlar, mütearrız
lardan ziyade müdafilerin işlerini 
kolaylaştırmaktadır. Yine onlara 
göre, Majinot ist!hkamlannı, bi.r 
sürprizle ortadan kaldırmayı kur
mak, tahakkuku mümkün bir hul
ya değildir. 

Mütearrızm, düşmana uzun harp 
yapmak fırsatını kazandrran iktısa
di ve askeri imkanları da yıkması 
lazımdır: Runu başarmanın da iki 
çaresi vardır: Fransaya, Ingiltere
den, Rusyadan veya Amerikadan 
yapılabilecek iktısadi veya askeri 
yardımları önlemek için "Manş,,1 

kapılarını tutmak. 

Fransanın - totaliter devletlerin 

muhtaç oldukları iptidai maddeler
i:te istifade edememesi için -

şarki Avrupa yolunu kesmek. 

V alna bunu Almanya da he
saplıyor. Hatta, Kont Von 

Schlieffen'in de bunların tahakku
kunu temin maksadile hazırladığı 
bir plan var: Fakat bu plan, ne 
bu işlerin başarılmasındaki tehli-' 
keyi, ne de güçlüğii ortadan kaldı
rabilir. 

Demokratlara gelince, acaba on
lar, 1939 da, kopması muhtemel o
lan harbin tehli:kelerinı ortadan 
kaldırmak için neler yapabılirlcr? 

Yukarda anlattığımız iktısadi se
bep yüzünden totaliter devletler. 
uzun bir harbı kaza.namazlar. Bu 
itibarla, demokrntların şu dört cep 

· (Arkası 8 incide) 

Yangın Tulumbası ! Ş imdi, faşist doktrinlerine 1 
merbut olan General Fran-

konun zaferi, onları çekindirmeli- .-------------------------------------------..._ 
dir. Zıra bugünkü halde ispanya, 
Fransa için tahkim olunacak, hatta 
belki de müdafaa olunacak, üçün
cü bir huduttur. Ve şimali Afrika 
ile temas zayıflayacak, tehlikeye 
girecektir. Ingiltere için ise, Cebe
lüttarık gayri kabili istifade bir va
ziyete girmiş, Umit burnu ve Hin
distan yolu da cidden tehlikeye 

düşmüştür. 
Bu suretle, Avnıpada askeri va

ziyet demokrat blokun aleyhi~~ bir 
şekle girmiştir. Saklamtya luzu'll 
ve imkan yoktur ki. demokrat 
blok, altı ay evvel göze alamadığı 
harpten bugün daha fazla çekin
mek mecburiyetindedir. 

Bu kadar zaman içinde, dünya
nın siyasi mukadderatı da yeni bir 
istikamet almıştır: 

Irkçılık propagandası hemen bü
tün dünyayı uyandırmış bulunu
yor. Amerika. Yahudi aleyhtarlığı
nın bir barbarlık halini almasına 
öfke'enmekte. ateş püskurmekte
dir Roosevelt' n sözleri. ' Fortune., 
gaz t!'sinin neşrett ğı ~nkette: _A
merikanın Fransa Ingıltere s1lah
lanmasma iltihakı, bütün bunlar, 
Amerikan halkının hissiyatındaki 
seri ayaklanışın, uyanışın delille
ridir. Diktatörler, Avnıpanın akı. 
betine J~kayt bir dünya seyretmek 
sansından tamamıle mahrum kal
:. 

• 

(Tulumbacılar hep bir aiızdan) - H4VYYYYI alhn ta.dan sa içen yaldızı bol CibalikapılılaT ! 

sanat, ruhun kahplaşması, mad
deleşmesi olduğuna ıöre, bizi nesU
l re söyllyccek kaya parçasının iç;n. 
;e yaşıyacak, canlanacak olan ruh, 

hangi ruhtur 
Biıiın yaşadığnnız o efsanevi kab.-

nlık giinlerinln sarsmttsile kal
raıııa ru}ıu oyulmamış bir yabancı, o 
hı, salı taslara nasıl oyar? Bu 
b" "k nıa ~ 

uyu d heyecanı, bu ilhamı nerc-
mukad ~O ruh yalnız, bizim içlnılı-
den alır· 1 ı . k vcrde o amaz ..• 
dedır; baş a - ~1• Sanat· duvus, 

\il der. .. , ' • o,; 
Sanat, s . ettir· Sanat; ham· 

heyecan, saJJ11ınlY t idealdir. 
ledf h ttır sana ' r, aya • bizhn• zafer. 

YUrt, hilıni dert, ', 
biünı· biıiın olacak ... 

' sanat ta __ 1_. aban-
Şerefbnızın ab\deleşınnaul y 

cı ellerden bekleJllek, affolun~a
cak milli b'- t -r.\ değil nıı. 

ac eneP" Wm sa-
Bundan başka da ister b • 

natkarlara., i t 'bancılara venl
sin, abideler si ~r yha ... an paraları 

çın arc-
çok bulanlar var. 

Ben, bu fikrt de reddedtyofUDl· 
Şehirlerimiz k" 1 rl l ftll1'8SIJ.-' oy e mı r- . 

lıklanna, lhtiyaçlanna rağmen 9b1• 
de yaptırmak arzusunu gösteriyor· 
larsa, kurtulduk, denı kt' 

S e ır. 

dan~t he~ecanına Ytikselebilıneyi. me enıyet göklerinin üstüne ertşınck 
sayarım. Sanat, bize sefk t i ilik 

.. ilik ·ı 8 
' Y ' guze ı ham eden sırd 

b" · · ır. Sanat, 
ızı ınsanlığın üstüne yükselt • 

d
. . en dın-
ır. BU' sanat eserin" bakarak 

..... dil .. ürü' 'Ceştt-.":,. şun z, gururlanınz: ın3zi 
mızı, ş~refimizi okuruz hız h -
B' ' a rrz 

ır nusram, bir bestenın, bir tablo~ 
nun rhularda yarattığı dalgayı hic
bir medeniyet eseri, hiçbir sö h" · 
b• ·1· z, l('-
ır ı ım yaratamaz... · 

Sanat eserlerini bir süs sayarsak, 
onlara makul hadde layık oldukları 
değeri vermezsek büyu''k gii 1 • • • n erınıı-
zi, büyük in.llılabımızı, büyük kah-
ramanlarımızı istikbale nasıl tamta
cağız? Bunlara verilecek para çok
sa, alınacak fayda, ondan pek çok 
daha büyüktür. 

Keşke, yollarımızda, her adım tıa
şmda karşınuza büyüklüğün, güzel
liğin, idealin sembolü ol bir he"·
kel, bir ahide çıksa! .. Büy\lk hatı~
larnnızı, büyük kumandanlarımızı 
büyük sanatkarlarımızı hatırlata~ 
eserler önünde, gençtik her zamım 
yiiksek duyguların heyecanile aııı-
lanarak yükselse!.. ' 

Bence, ibideye verilen para fazla 
değil: lakin bu parayı. bizi bbe 
benzetemiye<'ek bir kalıba dökecek 
olan yabancılara vermek, milli bir 
(gaf) tır. 

Merhum Ahmet Haşimin vaktite 
abidelere dair bit' yazısı vardı: 

(Eğer, abidemizi yapacak sanatkiır 
yetişmemişse, onu yabancılara yaı>· 
tıracağnnıza dağdan kocaman bir 
kaya parr;aın getirelim, onu bir mey
dana koyarak üstiine zaferimizin t~
rihini atalım ve şöyle ~·azalım: "Bu
giin hunu bir sanat eseri haline geti
rehileeek sanatkarımız ~·ok; bu sn
natkar yetiştiği giin ka~·ayı oys:m. 
bir sanat eseri haline getirsin! .. " 

Raşimln bu hüyük fikrilc h:iliı 

tilyleriuı ürperir. 
Bugün, birçok krymetlf sanatkin

ıynmız ~·etişmemis olsaydı, Raşimin 

teklifini vet'lne ı?etlrmek en mukaı]. 

des. milli ihlt' iş olurdu. Zaferiıfti

ı:;n l(Urtıl"ttnu hövl~t-e hY('e in~inn .. ,.. 
rl'k.. f .;kin foıtc httl(iin hfz; daııı.dan 

O<>l'ıl nıı " hir lı ı•,·a nal'rac;1 n n1r1nli·• 

,.,· · h•rn l· ı 1•yn m<'rlıur etm;"<'""k· 
(Kriııcl> len• ı ~u\'ason) lara hovuıı 
cğdirmiyecek sanatkarlarımız t .... 

ken onlara karşı alat'a(!ımız müsta~
ni durumla hem biiyiik bir nank.:i'r
lük etmi;,, hem de gencllğfn ümidini 
kırarak sanat, ideal a<1kını sfindiir· 
tniis olmaz mrvt7.! 





~ 
~ Oğlunı, gezmeye gittiğimizi, 
' geleceğimizi yazdığımız 
)'~ bu babanın gfü-ebileceği bir 

koydun mu? 
'-'t\... • 

.:.vet anne' 
'~ . ......, ereye koydun? 
~ektubu bir toplu iğneye ge 
~ iğneyi de, başı yukarı gel
it~ · llıere, oturacağı iskemleye 
'"llJdllln. 

* 

-.!~nci sinek: _ Bugün yollar 

,~i ~inek: -Yollar çok kay
.. Galiba çiğ yağmış .. 

' Fazla Param Yok 

Şoför: 
_ Geldik bayım! dedi. 
Taksiye baktılar. 125 kuruş.gos-
. du· Miisteri parasını saydı. 

ıenyor · ~ 

Sonra dedi ki: 
_ Affedersiniz! 25 kuruşluk yol 

. do"nu"nüz' cebimde tamam gen ye · 
yüz kuruşum varmış· Fazla param 

yok. 

* 
Hastahkta 

_Nasılsınız bay? 
_ İyiyim ç'>k şükür, amma ge-

l de öyle fena hastalandım ki çen er 
1 

.. 
1 
.. 

yatakta her gün. adları yazı ı o u-
ler arasında adıma rastlayacak mı 
yım diye gazeteye bakıyordum. 

* 
Geceleri 

_ Ben geceleri pilav yediğim 

zaman hiç uyuyamıyorum. 

_ Ben de aksinr 
_ Nasıl? 

- Geceleri uyuduğum zaman hiç 

pilav yemiyorum . 
---- --- = _.........,..---.::-------

iİTE BUNU, 
BİLMİYORDUM • 

~ -" ~ ~uş kadar aklı yok derız 
htf dt., kuştan da beyinsizi var. Tu· 

''~l mi, bu iri yapılı yılanın 
-~ b 11e: kıiçucük serçenin bey~i, 

& acım ve ayni ağırlıkta imış. 
>ti~; Afrika vahşileri bu çok 
~b ağaçların tepesine kadar 
~-~e~ için, yavaş yavaş kayan 
~ . ır ıpten istifade ediyorlar-

C 
~b .. ( Gumüş kılıç adı verilen bu 
htt "~ Yalnız, Havai adalarında, 
b%l' lkanın kraterinde bulunur. 
~"ıdi~ın başka hiç bir yerinde 

sıne 
l) rastlanmamaktadır. 

'-; liint domuzları hava ihtiza· 
~~~rşı gayet hassastırlar. Bazı 
~etlerde, onların bu duygu
~" leli rı ~tifade ederek tayyarele
~ keşif hususunda çareler 

dır. 

Hayvanlar 

Sularda YCZflyan bu vahşi hay-
1)(111111 iyi geçindiği biricik mah
talı, ağzına •erb•t,e girere/r o
nan di,Ieri arasında lıaLtın d 

parçacıklannı yiyen bir kuıtur. 
Resimde gördüğünüz dört par-
ayı münaap ıekr.lde biraraya 

~etirerek bu vahıi hayvanı mey
dana getiriniz ve ne olduğunu 

biliniz. 

BUm;;e';bde 
Kazananlar 
y cznMi .,yunu:Ja 

TAN 

Kavuşamayan 
Rehayla Oğul 
Hikaye Yazan: D. T 

On beş yıldır biribirlerinl mıştı. 
görmemişlerdi. Nefes aımadan , dinlenmeden, ge-

Hasan, ne günlerdir süren açlı- ce ışığı altında koşuyorlardı. Ha-
ğım, ne de yorgunluğunu düşünü.. san, ta yükseklerden inen yolun Li-
yordu. çe ayrıldığı noktaya gelince durdu. 

Dal ve yapraklardan ibaret, tal- Yiıztl sapsan, kagıt gibı oldu. 
var adlı yayla evinden !Çeri girer Yolun, tam uç çatal olduğu yer-
ginnez, ağzın9an ilk çıkan söz fU de, boylu boyunca uzanan iri, es-
oldu: mer bir kaya büyükluğündeki gol-

- Alim nerede? genin üstüne bir bulut g'bi kapan. 

Dile kolay, tarpam on beş yıldır dı. 
bi.ribirlerini görmemiıflerdi. O, u- Bu esmer gölge, nefes almıyor. 
zak şehirlerde iwçillğe, para~ bakmıyor, duymuyor. çıtırdamı-
mıya çıktığı zaman Albi daha bir yordu. 
yaşında yoktu. Şu şimdi, çobanlık Biraz sonra. yanlarına ııelen de-
ettiği sırtlarda Aliye babasının ge- jirmencilerin Ahmet. ye•·de cans.2 
Jişini iletmiye giden yaşlı bacı, o yatan Alının hemen berisinde, pat 
zamanlar, al yanaldı, dipdiri bir lamış bir kurşun buldu. 
kadındı. Annesi, daha bir !c•ç ay- Bu, zavallı çocuğun. yolu üstün-
lıkken ölen Aliye ti o vakitlerden- de rastladığı. eline aldığı. ar!zma 
beri analık ediycJ\:du. götürdüğü ve nihayet iste. bir~en. 

Aliyi, bulutlara en yakın tepe- bire ate~ almı:ısil~ can.c;ız vı--re uzan-
de, bodur bir çalının altında bu'du. dığı, ö!düğü kurşundu. 
Kendinden geçmiş, yanık yanık ka-
val çalıyor Arada bir. uzaklaşan 1 
kovunlara ıslıkla sesleniyordu 

Bacıdan. babacıının köye gelmiş 
oldu~nu duyunca. deliye diindıi 
sanki .. 

Kaybolan 
On Para "- Sen git ana•ık. ben tMelden 

şimdi yeti~ir. koyun,an değirmen
c;Jerin altılma iletir, babama ulaşı
rım,, dedi. 

Saatler geçiyor. Aliden h81n 
'· haber çıkmıyordu. 

Kuşlar yuvalarına çekilmi,lerdi. 
Yıldızlar, çoktan, pencere'erin. 

den bakan sarı !laçh köy kızlarının 
aydınlık yüzü gibi ışıldanuya baş
lamışlardı. Köyiın üstünde, toz gi
bi hafif b'r bulut dola,ıyordu. Gü-. 
nün sesleri, aydınlığı çoktan din· 
mişti. 

Hasan, zıp zıp yerinde zıplıyor. 
"Bu oğlana ne oldu ki,, diye ho
murdanıyordu. 

Kapı, birdenbire, hızlı hızlı vu
rulmıya başladı. Bacı da, o da k&-

1 pıya koştular. 

Değirmencilerin adamı, daha se
lamünaleyküm, demeden, "Ali ne
rede, bizim iri koyunla, san kuzu
ya ne olmu~?. ,dedi. 

lki insan şaşkına dönmüşlerdi. 

Biriıbirlerine baka kaldılar. Değir

mencilerin Ahmet anlatıyordu: 
- Bu akşam, koyunlar gün baL 

tıktan, yıldızlar dolduktan sonra 
kendi kendilerine atıla geldiler. 

Beyninden vurulmuşa, kalbi 
kopanlmışa dönen Hasan, 

mavzerini kapar kapmaz kendini 
dısan attı. 

Dar köy yollannda, bir yılan gJ
bi süzülerek, atan bir yürek gibi 
kosarak ilerliyordu. 
Amasından yapı kadm da fırla.. 

- Hayır ola! Nereye bJyle? 
Bunlar ne a kuzum? 

- On paramı düşürmüşum. Fa
tıhten Taksime kadar aramıya çık
tıın. 

- Allah! Allah! insanın bu ka
dar aktllısını da hiç görmemiştim. 

o 
EGLE NCELI 

OYUNLAR 

OYUNU 
Bu oyun, istendi cu 

ıle oynanır. 11 kadar CJ1Uft 
Oyuncular halka h 

lar. allnde otufUl'· 
Oyunu ıdare eden . . 

nin adını söyler. once kardeŞ\. 
Mesela: 

- Benim kardeşimin 
dır, der. adı llasan-

Arkasından, her oyuncu . 
_. 1• , Ya Ültedi-
gı sua ı sorar. • Kardeşfnı 

t ? " B nerede o uruyor .. , ugun ne Yedi . 
sualler. " Ktbl 

Her oyuncunun bu suallere vere. 

ceği cevaplarm muhakkak bu kar
deşin adının ilk harfile ba§laması 

lazım. 
Meseli: Oyunu idare edenin kar-

deşi Hasan olduğuna göre, verıle
cek cevaplar da, Haydarpaşada; hL 
nuneli tatlısı, gibi olacak. 

Şaşıranlar oyundan çıkarlar. Se>
na \alan birinci olur. 

SA ~I bn2!U_!!~.i .. 
Herkestn ld . Ço-ğı faydalı bu um. 

-ı 
1 

·a ' i ~ L' M E C E 
BU 'LMACA 

hatırla~a olurlar. Birden başlı
cuklar b la sayınıya başlarlar. 
Yarak sıraY .. 1 biten veya 7 nin 
ı;, - d' . yedi ı e • 
.ı.-..en ısıne rastlıyan çocuk. 
!nlali olan bir sayı yerine 
bu ~ ıeıneı, onun 

~ 

<=>-
ma • 

şpı Düş 
9 

1 ' ' 8 ,, 
ıo 12. ·~ 

• 6 .& 
ıs-

" .J ,,. 

1- Usttek atalar sozunun ne ol
duğunu bulunuz? 

il - Ortadaki dıkey dörtgeni 
(mustatih) dort miısavi kısma 

böl unuz! 
Her parçadaki sayıların tutan ö

bür parçalardakinin tutan kadar 
olacaktır. 

III - Çoban çocuk, size kendi 
katırı ıle arkadaşını, bir de arka
dasının e egın:i soruyor. Bulunuz! 

C< .. E VA p· L 1 
ME.SELELER 
1 - lkı ~eşıt fasulyeden bırinin 

kilosu, otekinin kilosundan 7 kuruş 
fazladır. Her ilcı çeşit fasulyeden 
de yedişer kilo aldım. Verdığim pa 
ranın rakamları şunlardır: • 7", "l" 
"4". 

Acaba. her iki çeşit fasulyenin 
kilosu kaçar kuruştur. 

il - Ben ilci rakamlı bir sayı
yun. Solumdaki rakamın iki miııli
ni sağımdaki rakamla benim ara
ma koyarsanız. tamam on iki misli 
çoğalırım. Acaba ben kaçım? 

lll - Annemin yaşının rakam
larını toplarsanız. benim vaşım cı
kar. Benim yaşım. kardeşimin ya
şının üç mislidir. 

Kardeşimin yaJI ile benim yaşı
mı vurdurursanız, annemın yaşı çı

kar. 
Ben kaç. yaşındayım. Annem kaç 

yaşında, kardesim kaç yaşındadır. 

IV - Yanmımın yansına. dörtte 
birimin dörtte birini eklersenız 5 o_ 
lurum. Ben kaçını? 

I - 7. 14. 
il - 30. 
111 - 12, 48, 4. 
lV - Ben 16 vım. 

bo •ayıyı !IJY diyenden sonra sı-
rrı, der. BorD taki ed .. n 

rası &elen bomlu sayıyı P - -
sayıYı s" 1 n.nın böylece vuze 
k oy er. uı - anlar eı-
1 adar deyarn eder. Şaşır 
erine birer tokat yerler· 

Kalemi hiç kalc:lıriıiad 
ciam resminin nasıl çlzü.ru~ a
göriıyorsunuz. tbd 

A harfinden B harfine kadar bu 
resmin tistlinôen geçerek elin~ a
ıştırın! Sonra, ayni resmi. ba._ 

bir kağıda bu şekılde yapabilnuye 
alışın! Çok hoşunuza gidecek. 

-+<o o 0 0 o o -Jc 
o~~o*0 oo 

o o o o o o 
-'\' o.._ o o o ~ 

o -k o 
o 0-\( o o 

o Oo oo*o 
~ o 00 o 

o -'k o ~ o o 
~ o .J(.. ""T' o 
W o o o o o* 

Bir beyaz yıldızdan öbür beyaz 

yıldıza giden devamlı bir çizgi çi

ziniz! Yalnız bu çizgi bütün siyah 

yıldızlardan geçerken, onlardan 

her biri arasında. daınıa ayni ~Yl· 
da halka bırakacak ve hiç bir npk.. 
tada kendi kendisinı kesmiyecek
tir. 

• n ••• .. .. ., . .. 
.so 

·'" 
36· 

.ı 

., 
•• 

Eğer bu tabloyu tamamlama& is

tiyorsanız, bu sayıları bir tıre ile 

numara sırasına gôre birleştıriruz. 

Bakalım ne çıkacak? 

Bir Mesele 
2, 3, 4, 6, 8, raltamlanndan lkltri· 

ni yan yana getirin! Uçüncü bir ra
kamla vurd11n111! Bunlann basılı 
zarbı ne ise kalan iki rakam 
yan yana geldiği zaman meydana 
gelecek adet te ayni olacaktır. Ya
pm 'blkalvn! 
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Karamanda Terakki vej Totaı~terler • 

1 H 
Uzun Bır Harbı 

mar areketJerİ l Kazanamazlar 

Kartımallll'a s.z.Jiye parkı 
Karaman ((TAN) - Radyo neşriya- tt:· Elektrik cereyanının takviyesi i
tından herkesin istifade etmesi için çın bir hattın değiştirilmesi havai 
beş, altı semte hoparlörler konul- tellerin daha muntazam bir ~kle ko
muştur. nulnıası kararlaştırılmıştır. lstasyo-
İstasyon ve belediye parkları rnun- nun da elektrikle tenviri ihtimali 

tazam bir fekle getirilmiştir. CilınhU· Vardır. 
riyet meydanına ve etrafına so--ıoo rfaha sıhhi bir içme suyu getirtil
fidan dikilmiştir. Daha da dikilecek- nıesine de çalışılacaktır. 

lpsalada Bir Hayvan 
Sergisi Açıldı 

(Başı 5 incide) 
heden hareket.e geçmeleri lazımdır: 

1 - Hiç gecikmeden, iktısadi ve 
teknik teşriki mesai. 

2 - Erkanı harbiye anlaşmasile 
korkunç bir hücum önünde birkaç 
hafta içinde aşılamıyacek kudret
te bir müdafaa hattı kurmak ve bu 
suretle, düşmanın kısa zamanda 
muzaffer olabilmesi ihtimalini ta
mamile önlemek ve uzun bir harp 
için hazırlıklı, ihtiyatlı bulunmak. 

3 - Sovyet Rusya ile teması sık
laştırmak: (Orası dama zengin ve 
emin bir iptidai madde ve asker 
membaıdır.) 

4 - Totaliterlerin Akdenlzde, 
merkezi A vrupada, ve Afrikada ye
ni zaferler kazanmasına ve uzun 
harbe dayanabilecek hale gelmesi· 
ne meydan bırakmamak. 

• 
Eğer demokrat memleketler 

bu müşterek enerjiyi gösterebilir
lerse, kendilerini tehdit eden teh.. 
likeyi önlemiş olurlar. Bu takdir· 
de, bütün beynelmilel davalara e
saslı bir nizam verebilirler. Ve an
cak o takdirdcdir ki, Almanyayı, 
Italyayı, dünyayı rahat bırakmıya 
hiç korlpnadan davet edebilirler. 
Axsi takdirde, medeniyeti tehdit e
den tehlikeyi uzaklaştırmakta çok 
güçlük çekeceklerdir. • 

-0---

Y ardunseverler 

Kongresi Toplanıyor 
Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)

Bayan Mevhibe ismet lnönünün yük
sek himayelerindeki Yardım Sever
ler Cemiyeti önümü7.deki çarşamba 

günü Çocuk Esirgeme kurumu salo
nunda senelik kongresini aktedecek
tir. 

---o---
Sömikok Fiyatları 

Ucuzllyacak 
Bir müddettenberi Zonguldak "e 

Eregli komür havumızdan istihraç 
edilen köndirlt?ritı satış fiyatlan ü
zerinde tetkiltatta bulunan heyet pi-
yasamı~a getirilmekte olan kömür-
lerin fiyatlal"rndan tir miktar- tensil 

Sagiye getirilen sığırlar 
1 
edilebileceği neticesine varmıftır. Ez.. 
cümle piyasamıza toptan ve bir el

iklnciliği Koca Hıdır köyünden den tevziatı yapılmak sureHle satıL 
Şevket Özgüciın hayvanı kazanarak makta olan sömikok kömürünün ton 
beş ve üç lira almışlardır. başına 3-3.5 lira kadar daha ucuza 

İpsala (TAN) - Köy kanununun 
tatbiki yıldonümil munasebetile, 
merkez nahiyesine bağlı Koca Hıdır 
köyünde merasim yapılmış ve muh
telif hayvahların getirildiği sergiler 

Yaşını geçmfyen kara sığır hayva- verilebilmesin"n imkanı olacağı tah
natından yirmi beş kadan getiril- min edilmektedir. 

'1' AN 

~Öl<UYU C U )Jt?t 'i 
1 MEKTUPLARI 

Düşkünler Evindeki 
Dagak iddiası 

H - 3 - 939 

Toplantılar, Javetla : 

Doktorların Toplanfltl 
Türk Tıp Cemiyeti ayın 28 ıncle 

narak fU ruznameyf görüşecektir. 

ı - Sprue vak'aları üzerine o.-•" 
fettfn Çellk, 1 - Asld askorblkle 
edflmlt scorbut vak'alan Hllml o, 
3 - Koroner haatalıklannda ~çla 
vl l!kr"em ter"lf Egell. 

------------------------""""""' YENi NEŞRIY AT : 
DüştQnler evindeki hastalardan o

nunun imzası ile şu mektubu aldık: 
Burada ekserimiz 10, 12, 20 sene

dir milletin himayesine sığınmış bi
kesleriz. Bunca yıldır sayısız meza
Iiın ve me§&kkatlere katlandık. İca
bında dayak ta yedik. Şikayetleri

mizi allahtan gayri işiten olmadıjı 
gibi (lUtfen) dinleyen de çıkmadı. 

lanm pek İyi derece ile kazananlar -------
getirlleceti hakkında rektörün bir ÇOCUK : Çocuk Esirgeme Kunınlll 
ifadesi varmıı. Bu bizi hem mütees- nel Merkezi tarafından çıkanlmakta 
sir etti ve hem de·hayrete d"·iirdll. (Çoouk) adlı derginin (111) inci 

K9 çıkmıştır. 

Eğer birlik idare heyeti azalan her ---------------------":,; 
hangi bir makam tarafından tu·in 
edilecekse mesele yok. 'Fakat bl~iın 
bildiğimiz bu ıfbi ıeyler intihapta ••••••••••••il!'. 

Şimdi ise gördüğümüz hüsnü mu
ameleyi, şefkati inkar etmek nankör
lüktür. Evimizde, değil dayak kal
bimizi kıracak bir söz bile işitmiyo
ruz. Bu dedikodunun ancak içimizde 

olur!. 
Tıp Fakültesinden 
KiZllll Demircioğlo 

* Den~bank Koopaatili : 
bulunan bir takım münyebetsiz ve-----------
çekemiyenler tarafından yapılmış ol- Gazetenizde Denizbank koopera-

tifine dair bir şikayet gördüm de 
ması gerek olduğundan gazeteniz va- aklıma geldi: 
sıtasile mektubumuzun neşrini ve 
böyle bir vaka olmadığının anlapl- Maaşlarından her ay derhal ke-
masını saygılarımızla dileriz." silmek üzere kredi fişleri verirler. 

* Fakat bu fişlerle sigara istersenjz, 

Pa.taJan 6ir temenni: alamazsınız. Mahrukata ve giyeceğe 
ihtiyacınız olur, fiş kabul etmezler, 
nakit para isterler. 

Kooperatifin ııJlmı satan gemi
lerde bu fişlerin on paralık kıymeti 
yoktur. Fakat adı kredi fişidir. O 
halde bu fişler niçin verilir? Neye 
yarar ve bilhassa gemilerde niçin 
geçmez? Bu anlaplacak bir muam· 
ma dejildir!.. Kredi fişiyle lahna 

pırasa alınır da, sigara niçin alın

maz? .. Bu fişler ay başuıda memu
run maaşından nakit olarak kesilir. 

Fakat memur bir kaç lüzumsuz et
yadan maada olan lhüyacını hariç
ten tedarik etmeje mecbur ve muz
tar kalıyor. Kooperatifin yüz kurut
luk fişini seksene hatta yetmi§e kır
dınnıya başlıyor, kırdıra kırdıra da 
bir kaç ay sonra m88§SIZ kalıyor. 

Halbuki bizim bildiğimiz koopera
tifçilik, ortaklarına izami kolaylık 

gösterecektir. 

Kaşelerini tecrilbe etmif obaydı 
cehennem hayatı yaşatan .,. 
muannit bapirmndan _., 

kalnuyacaktı. 

Bütün ıstırabları dindirir, 
diş afnlan ile tııUtmekten m 
Ut •in, •m ve sancılara katfl 

huşa milessirdir. 
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~akın Tarının En Esrarlı Çehresi~ 12& 

Abdurrahman Sır Küpü imiş 
Ghdettinin Son Günlerde Kendini işrete Verdiğini, ! 
~Örpe Cariyeler Peşinde Koştuğunu da Anlattı 

bıı~· gözümüzü kırpmadan Bir aralık: . nın ve .. tah~ın~~· tatlı canının kaygı-
~Uk. Meğer bizim Abdurrah - Sadik Baba. dedı. Yazık, tu- sına duşmuştu. Anadoluya saldıran 
u ,bır sır kaynağı imiş. Dokun- tamadık ~ ~.damı . d~şman gib, o da Ankaraya karşı 

dı 
11

soyledi. S,ly edikçe hatırla· Başımı onume ~ğmış •... utancım- bır.~~~he almıştı . Taraf taraf ateŞ-
1-1,k atırladıkça coştu. Or- dan yere geç~ıştım. Butu~ haya- ledıgı ısyan'arın söndürüldiJğünü, 

)Qr ağarrnıştı. 0 hali söy- tımda, sayısı bır .ka~ı geçmıy~n b~ sırmalı kordonlu hain paşalannın, 
"l>t~ . sıra ile biz de not tu- tedbirsiz ~~ket~mın a~ısı yureg~- A~~~rlarının e~ilip sünildüğiJnü 
"'~ ~· Neler söyledi neler, diye me çôkmuştu:. Işın mudaf.aa edı- ve butun bu hadiselerin işgalci 
"'1tı ihn. Çünku bu söz, aldığımız lecek, tevil go~ur~k. yerı yoktu devletlerde havf ve hayret ve biraz 
111 bi~tın rniktar ve ehemmiyeti- ki.. Bir şey soyliyemıyor'. acı acı d.~ takdır hissi uyandırdığını gö-
lııııı dli'nıiye kafi gelmiyecek. o- . düşünüyordum. ~.~tlı. ve şef- runce, hainlik damarları büsblitün 
&it ~ IÖyle.mediği söz açmadığı katli Esat Paşa teessurumu derhal kabarmış, ak gözlerı kararmıştı. 
Aıı, f 1rrtadı diyorum. Hepsini de- anlamıştı. Ta!lı. bakışları, tatlı so.z- Milli galevanı bastırmak. kükriven 
~ en enteresan olanlarını leri ile yiıreğı.~ı. yakan ıstırap ate- millet; boğdurmak için bir düşman 
~ rırna kısaca bildinneyi şıni söndürmuştu ve- devlete, yurdun incisi olan lstan-

"...._ buldunı: - Bununla beraber, Zeki?i~ J~a- bulu peşkeş çekmekten. tacını, tah-
le ~ Padi§ah son günlerde neler- in şahsiyetinde!1 daha çok ışınıız.e tını omuzlayıp. hanedanını peşine 

8 elki güzel değildi. 
Fakat onu, bu kupkuru .. 

§lehrinin bunaltıcı geceainden ıı:::ıı 
sa kurtulup bir serap manzara~ 
sığıııDll§ ~nıl~.n ~emli, yeşil bir iç 
bahçede gormüştu. Sefil bir avlu ... 
Şu kadar ki saksılar tue sulan.nuı 
taşlar yeni yıkanmıştı; aydınlık u~ 
zaktan vuruyordu; kadının çıplak 
vücudünde tenini yer yer, gölge 
gölge belli eden tek bir dantel su
vare elbisesi vardı; bir ufacıcık 
mermer havuz başında, buza kon
muş kavun sarısı §eftaliler yiyordu. 
Böyle olduğu için de insana hoş kır 
kulu, serin etli, diri, tatlı gorünti.. 
yordu. 

Ona baktığını f arkeden arkadaş
larından yerlisi, te§Vik edercesine: 

- Türkçe bilir, sohbeti de gü
zeldir ... 

Dedi. Haftalarca süren ~tin pet
rol araştlrmalarından sonra Me
zopotamyanın bu yeni kurulmuş, 

asker merkezi Ucra kasabasında o
tel, lokanta, buz, içki ve kadın bu
lan mühendisler eğlence evlerini 
dolaşıyorlar, para sarfediyorlardı. 

s; ~gul oluyor, dediniz. Söy- yarayacak malumat kazandık ~e~l takıp Bursaya gideceğini bildir-
~lı lb.. Artık mabeyn dairesine mi? Zekiyi ele geçırmış ?Is~_ ~ı~. mekten utanmamıştı. O devletin M edeniyetten bir müddet u-
' 

1 
bıle yok. Memleketten kaç- Eminim, bu .. adam~a~ . edındıgımız Istanbuldaki büyük bir adamına, zak kalına&, ona kavuşunca 

~il, b~diğiniz hükumetten ba'ber~erin yuzde hırını alamazdık. hıyanet ~r~~ğı D~~t Feritle, şu en fena tarafından kAm almağı icap 
'1 b" "~ıni aldıktan sonra ken o habısten.. .. .. .. .. .. haıberlerı gondermışt.i: ettirir. Sergüzeşt yapmağa müsait 
~.:,'Usbutün işrete ve kadına Sözü ıle buyukluğünu gerçekten " .. işte, demişti. Başvekilinize, yarı vahşi, ıssız, tehlikeli meınle. 
'~ lşittfk. Sarayda, §imdiye göstermişti. . • iktidar mevkiinde bulunan hükll- ketlerde ömür sürmüş iseniz bunu 

Hatıraları 

ISTANBUL 
[

., . . ....• Yazan: ·····--··········ı - ······· 
Refik Halid ...... 

-. ır .... lcor olası gözüne ilipnemiş Abdurrahmanın~ bılhassa ~ahdet metinize, Istanbulda bulunan siya- her giin görmüşsünüzdür, yapanla- ksinlz, 
~~ genç ve körpe cariyeler tinin firar hazırlı.gı .h~ında ver- si memur ve kumandanlarıruza ay- ra acımışsmızdır, sonra düşünüııce ~emeyiz, ::::.infzde ... Biz gi- Ya, l>elllbe du ~ ibaret çiçek-
' b lider ayak, hepsi sıra ile fe- diği haberler o ~~n .. ıçın çok ehem- lardanberi anlatamadığım, vuku hak vermipinb:dir. Ob lerile erauvanım ., ..,._.-Jrlere sarı-
~ ca~YUna giriyorlar. Gündü:z- miyetli görülm~ştu. Bu hususta bulacağını inandıramadığını hadi- Türkçe konuşan temiz kıyafetli ürü bir ıeY demedi; yalnız al- lı ilk kJra~? Garune .. · ~';lalarında 
ıa.; '--gı ve '-·t, --leri de kız- hükumet merkezınden gelecek em. selerin şahidi oldunuz.Mustafa Ke- bir adamın yanına yaklaştığını gö- nındaki çizgi derinleşti. yerken,,._.. r- il kler' 
.""'lt ı... ~c e--- l ak V h y .u.ıs:or aib' · ısıtan Ç e · '> ~ "4l!~et ilernleri oluyor. Bir re kadar uyanı:k bu u~m ve .a. - malin arkadaştan ve adamlan hep ren kadın, kendisinden evvel ,etta- Kadın bir dilim feftali uzata- ılan deriai 0 ı lÇ ak lı 
tı.. ~ eUsine gelinciye kadar pek dettinin firanna mini o~ ıçın ihtilalcidir. Bunlar yalnız Türkiye- lileri ikram etti: rak tekrar sordu: etinde diş Ye ~ar acayip n .. ış ' 
~ ar değildi. Sarayda göze çar- Esat Paf& bir takım tedbırler al- yi değil, bütün cihanı altüst ede- - Buyurunuz, dedi. yerseniz so- - Neresindensiniz? Ben Arna- lar? Hurnıaı r ert kalan haDl hun;p-
\ıı. ~ ii r e k k a r a r t a n mıştı. Beşiktaş P<>lis merkez me- cekler. Bunlar yalnız benim, taç ve yayım! ~öylüyüm. Ah, kim bilir şimdi görünen kav: ~dar tadı ~c;ın an 
't..., ~la Yardı. Herkes kederli muru Mehmet Beye pek mühim tahtımın. Islamlrğın değil ayni za- Biribirlerine sordular: "Nerelisi- oralan ne güzeldir! Bilirsiniz ya, nine sere ı.._~nctrıeri? Çıplak te-
l. '""'11 .. gı'ymi .. s" ser~. t dantel tuvalet {' nuyordu. Şimdi öyle değil. vazifeler vermişti. Bu arada bana manda sizin de düşmanlarmızdır. nlz?,, ikisi de İstanbullu ç•tı. Fa- Akmtıburnundaki gazinolan.. Ila- ---, llrınelı kadın . 
~Paşa, :musahip Mazhar ve da, Yıldız sarayının, Tünel başın- Sahsımı ve saltanatımı yalnv.: kat kadın şapr görünerek: ni sular §lPır şıpır, serin serin oy. le bunları öyle tarif • Peltek şıvesı-
~ tin ağalar, esvapçıbqı Ib- da (Ha~n) apartma~ı~a ~u~u- siz kurtarabilirsiniz. Ben sizin dos- - Haydi, dedi, ben bu Allahm nar da bu gazinoların aynalarına kat isimleri geçtik etnuyordu~ fa-
'61.... ~.., ~rberbaşı Mahmut, tütün- nan bir duşman zabııı ıle gızlıce tunuzum. Ne isterseniz vermeğe cehennemine dü§tüm, günahımı çe- vurur, aynalarda vapurların geçti- görüyordu. Çe erkek boyle 
~ Şukrü, hademe ve mınkai cereyan ettiği söylenilen muhabere hazınm. Binaenaleyh bana süratle kiyorum, siz ne arıyorsunuz? ii görülür! E yüp denizindeki F 
"ı :Un müdürü kaymakam Zeki ve münasebeti takip etmek, için- yardıma koşunu~. Ankarayı tanı- Erkek uzun söylemek istemedi: Böyle aöyliyen kadın etrafına ür- nasuna da gid e~er gazi· 
~~hın sadık betıdeleri sa- dekilerin hissedem1yeceği bir şekiL mayınız. SuThü benimle akdetmek, - Hiç ... Şöyle, arkadaşlarla do. kerek bakmchktan sonra yan sak- zamanı Okıneydanı sı:Uış, &Urup 
~ da yüzleri birc}enbire de ıarayı uzaktan ve münasip bir hem size ve hem bana büyük men- laşmağa geldim. sının içinden bir küçük şişe çıkar- şır, Halıcıoğlu kı:vılanna a~. kızıııa-

lon günlerde. ıuntt.e çemberlanwıık iti düfiiyor- faatler Dliıh~lr. - Bu mevalmcle ı.tamulu bara- dı, baı parmağile ikincisinin ara- şermiş. Deniz bi; renkte ~olge dtl-
ciu. (Devamı var) karak? Yazık! Ama mademki döne- sına tolu döktü, kokladı. Kokladı Hint falı gibi üzerinde 4~nıiş, 

~ le~~-saraya~ ·~ ıe- Saray, kuvvetlendirilen Beşiktaş __ -· değil, sömürdü: rap tortusu, yavru ağzı bi • f'l-

~~ b:..~~e '::ını:.: :;:;~:ı::U .::ı;:,,: :f.~ 1 L o k M A--N----.--... - pi'IWll l lümmp;1~~l7::ıen~= ::e~e;:~~n~~~r k~lir;,ç:: 
~~ ~k . ~eldıği gun ~ldu. Her memurlarla Adeta sarılmış ve bil- ı llllH!ll IH#lll clım da! zannettiği bir dunıan k 

0 ~ugunu 
~ ıyı ve bepretli haberler hassa işlenilen ve işlenilmiyen bü· :;.::::·-M • K ı ~ N - Sevda meselesi mi? günlük tütsüsü! ap armış; 

~ ~ ~.~m;,~:! ·:~ :~:!::.:\":~:;::, ~= " G. L ;ı:;::r: L E R . 1~1 
jim? ~;;~":-'uy::, :;-;:; O:k~1:ı;t;ın ~;:,~::.; d.~·7·şt· 

cı_ Çıeıır: Yaşlan durdu. Somurt- bir simitçi tablası kurulınuş bir de ~ 1 huyuma ... Başka şey! s~larında her kayık, a: ;:~~~: 
l..... ~ ler güldü. Şimdi, harem kunduta boyacısı oturtulmuştu. A- Erkeğin yüzüne muhabbetle, şeL bır ışıkla t.utuşmuş, aheste aheste 

~~bire e,ya toplanıyor. Geçen- sıl ifllyeu arka kapısı da, tam kar- BÖBREK YERiNDEN KAYARSA... katle baktı. baktı. ilave etti: yanarak erıyor, erirken dökülen at' ~şanı, koca bir kamyon şısına isabet eden bir evin alt ka- - Buna siz sebep oldunuz. renkler cızırdayarak sönüyor 'b' 
tı ~._,elli Yedi tane büyük bavul tına bir kiracı gibi yerleştirilen ar- Böbretln kayman -en dyade mesaneye giremeyince böbrekte Kadının gözlerinde, deminki do- görünüyordu. gı ı 
t...!-s>%Ya. ~unlarla gidiş hazırlı· kadaşlara bırakılmıştı. Gözlüyor, sat taraftakinin kaymas1- ba- birikir. Bir taraftan ıancı, hem de nukluk yeri.İıe, birdenbire güneş Kadın tozdan bir tutam daha 
... ~"" ğı soyleniyor. Sarayd .. a ~ gelenleri ve gidenleri izliyorduk. yanlarda pek (Ok bulunan bir epeyce siddetU sancı olur. Bir ta- vurmll§ UZ&k tepelerdeki camlan kokladı. 

"411"'-vh 1 u• ai ah haldir. Valai böbreklerin ikisi de, raftan da bo"brek .ı ... -' y.o. 

N 
-... ~ erat, a tm ve gurn -s Dö'rt gu"nlük bir mes , Abdurr - ıt"..-•• ,..ser. •· hatırlatan çok keskin, -ici, il'l-retl Kibarlaşmıcı+ı; en dü<:mu"ş kad n 11 belkemlğinln iki tarafında, bulun• Jaa böbrekte idrar biriktikçe IU• e-y 6 y• 'S 

'tt..; .. varsa hep bavu ara man ile tablakar Alinin bütün ih- duldan yerde, Yai De çevrilmiş yun tazyik arttıiı için, bu taz. bir ıpk parlamıştı. Vücudüı:ıü de bile böyle iyi şey~r dtiştinlince ki-
. Börıtıedik YL Söylüyorlar barlannı teyit edecek, mevcut şüp- küçük bir loca gibi yerlerinde, ytk ilk zamanlarda 0 'büklftmtl istekli bir kıvranış dolaşıyor, için barlaşabilirdi. 
~ heyi büküm derecesinde kuvvetlen biisbiltiln sabit bir halde bulan· dtizeltmiye yetQir, o vak.it idrar için gerildiği seziliyordu. Beraber hatırladıkları 0 kiirklü 
~ dairesinden harice sır direcek mahiyette neticeler ver- mul~r. İnsan hareket etmese bl· gene ~er. Aneak böldüm devam yamaçlar, boğürtlenli dereler ve 

'

:"'l "'n.ı... diye, kı'mseye :-:- verdilc-. -ı..+ı. le nefes aldıkça böbreldert az (Ok ettlEçe, ve arttıkça, ilıttindekl taz- E erkek, arkadaşlarına "kala- ku tu k la 
•'"-. ~ ıu.iof... ı yik Y oru rla, o serin, kôpukliı, 
~ 'l\-.-.-- yani hava tebd .. ı· B' ... assa alınan bu tedbirler, ha- oynar ar. artık bilklilmfl a(am•. Neti· cağını, siz gidebilirsiniz.,, k 1 l 
•"ll'l .. ~~uu-a, .u:u Fakat bazılannda böbrek nor· cede böbrek harap olm... manasına bir i t lladı b çap m su ara süslü kararsız, yos-

i - ıçuı izin bekliyen, dort ıice gönderilmek üzere hazırlanan, mal olarak bulunduta yerden pre yo ve ir ma, helecan verici Istanbuldan ken 
~ erıcı':BriYenin izinsizlik yüzün· batti cıandıklanan bir çok saray eş- hayllce aşağıya iner. Sat tarafta- __:;ı.:tetb:e:!~i~'ı:n:::::=. iskemleye oturdu. Ortaya dört şi- disi de bir zerre idi. Istanbul tnn.. 

~ ikle.r~ ve nihayet can ver- yasının gizlice kaçırılmasına mani ki böbreifn soldakinden daha zl. drr. Çok defa. böbreji kaymı, olan şe bira geldikten sonra artık senli zaikinden kopmuş bır altın yald~lı 
~ •. de lfıttik. olmuştu. Milli hiıkimiyete dayanan yede kaymasına sebep zaten, sal bayan onun f81'lunda bile olmaz. benli olmaga nasihat vermeğe hak mine, Istanbul denilen çini kubbe-

' .a •llıı evvel Vahdettin tarafın- yenı' idarenin, böyle pervasızca ha. tanfta karaciter bulunmasından Böbrek tarafında hiç bir •in duy- .kazanmış gibi: den düşmüş lale resimli bir zaril 
~ ~~d dolayı, sağdaki böbrejin normal madıh l(ln mide bozulduiundan, - Şunu kullanmasan iyi eder-
\i~ ~ a bulunan Damat Fe- reketi, sarayı göz hapsine alması, olarak ta biraz daha aşajıda bu· baş dömtleıdnden, uvkusazluktan, sin, dedi, daha gençsin, kendini bi- parça idi Daha yakından bakmak 
eli:~ te . ~ bulunan zırhlılardan sarayın kıiçük ve orta mensupları· lunmasrdır. çok sfnhfüfkten ,ikbet ederek tiriyorsun. istetiyordu. Istanbul gibi hem akı-
~ ~~ ıle bir telgraf çekiL nı canlandırmış, dillendirmişti. Bal İnsan zaytfladıiı vakit vticudil- hekimine milracaat eder. Böbre· cı, hem durgun, açıklıkları ve kuy-

ta... lfıtt~. Dönen rivayete tacı, k!-pıcı, tablakar, aşçı, bahçı· ::- bütün Yailarlvle birlikte böb- l'ln kavmıs oldutuna hekim mey- - Doğru söylüyorsun ama baş- tuluklarile hem ışıldak, hem gölge-
Vtl._. .'h.._,,nlerde sarayın ba.... van bademe gı'bı m, • ..,._ı..demler, lerlnln etrafmdaki yal' da en- dana çıkarır. ka ne yapabilirim? Ara sıra mem- l' k' l' iM...~ """SU 6& ~wau dlğl için, böbrek kaymasının en lekete sıla 'tmek ı.:.- S ı, yarı ır ı. yarı temiz, o ruhta, o 
~~ı ..... lizlice çıkanlacak. Italya bele' 

0 
barem a~aları bulbül gibi ı. Bu sinir hallerine sebep, böbre- ' ya gı uuım.. ıcak- mahıyette bir şey oluvermiştı·. ~ ::'"l'llıde bi a Ef di ,.ilyük sebebi zayıflamaktır. Bun- tin kayması mıdır, yoksa hem sf. tan, denımizlikten, istediği gibi ko-

ı., . ~ n rine gönderilecek- pkıyorlardı. artık. Müştak en , dan başka iistüste' çocuk dofaran nlrlert bozan, hem de böbreti ye- nUf8cak adam bulamamaktan bo- Artık kendılerini, dışardan, sonu 
~ eıy~ Feride çekilen telgraf- her akpm kağıtlar değil, emin o- ~81.'::ıe:a;:ıri!=e a~..i:v. :evy:ed_' rlnden oynatan başka bir .ebep ğuluyordu. güç bulunur kocaman, kavruk bir 

ını. arın yola çıkarılaca~ lunuz defterler dolusu havadisle mi vardır -'--dı'LI hald b rnliın kucakladı~ını farketmı'yor_ ,.. --, a• şecek ırerırlnliit kalmaz. Bundan ' ıı-n "'' e arası Düpedüz, kupkuru yerler, ne bir ~- 6 

ı..~litıe . ., geliyordu yanıma. Bu arada hazır- da böbrek ka:yar. Fakat bir ,.olan· henfht iyice hall.-dilememlıı ltlr me • .._...,,_ b lardı. Burada yeni sulanmış birkaç 
.. ıııt ""-" oturduı...·mu• odaya flk tanan ecvaların yerli yerine konul· d d hnb " selediT. O meMılentn halllnt he- -~ var, ne ir ağaçlık ... Bahar saksı. "iseliv. en bir ufacık fıskı'ye ~lll.l !i'" • YJ akıl a a .. rek yalnız hapa detll, kimlere hırakarak. kaymış böbre- belli değil, güz belli değil.. Sonra " 

~ serperken, biz de Abdur- duıto.• ve sandıkların kırılıp, Y - kanndakf uzuvlann hePSfvle bir· ıc.ı hl bi b vardı ve kafalarında birteviye renk. 
- 1 5.. lm t·.._ IJkte, mide iJ.-, karaclX.arla, kalın Ki Slt t r vaziyete ptinnek JA. U sıcak, bu yabani halk, bu hiç kil k 

"" ' •uern ekete gonderilece- d "' haberini de a ış IA "' "I'"' "' -d ba şe . oku değiştıren bir lstanbul iti.. . "''IİJd ıa· · banakla birlikte aşajıya dotru ...... rr. tmadığını sandığı gölge aalmıyan 

'
..:".'~,. elenıış, merak ve endişe Bu mesaiıııiız çok devam etmedi. in Bunan için de en kolayı ameli· .. ı K · 1 · k ba yaşıyordu. -1atıan . . er. guneş. oy u, a , pmarık Fran- K d k 
~ :It, S Y\lreğini serinleştir- 0 güne kadar her türlü hainliği, Böbretin yerini deil,tirerek az yat yaptırarak höbrelt yerinde sız çavuşları! a .~n ~~ rar şişesiı:ıe elini gö-
tt "cl~iğ~bahleyiıı Esat Papya nankörlüğü yapan Vahdettinin bu veya (ok asaltva doğru lnmetdyle tesp~: ettirmektir. Ancak kannda Şikayetleri kesince Istanbulu öğ- turdu, tozu çektı ve içinde 
~ titJ. rrıu~?Uz uıun raporun ihtiva kara yüzlülüğünü de göstermesi, onun isine halel l'elmez. ffattA in· ::;: hira:s Y:ı:.ı:::\~T:~ o!:,.:!ıöenn: miye başladı: Boiiazıçinde •"~·m boyalı bir Istanbul filmi çevrilen 
~~ ~t ırn haberler, işlediğimiz tıldığı ihanet deryasında istediği ~~~r~t~"~t~:..T!:~ev~~~e~~Y;~~ c-e ...... " knn1t1111 il~ «ezmek lvt O· loşluğunu, auıarn: mor kadlf:li;nı başını usulcacık erkeğin dizine bı-
l)ı~'llf Pol:rnıştı. Biraz sonra, Be- ~bi kulaç atıp yüzmesi için, saray kat böbrek kaVlp ta aşaitva doğ- tar. Ö1ı:U fizf'rlne bl-r kann kor- anlatmıya çabalıyordu. O kayık ııe- raktı. Böcek kabuğu morluğunda-
~~ ~in nıerkez memuru Meh- serbest bırakılmıştı. ru inince dümdüz inmez, hem aşa- saır vapbrarak vezerken bunu zintilerı, ay mehtabı, Sarıyer, Bent- ki gözlerinin bebeklerınde Noel 
d:"i d~ rni~asa~ındb~ idik. Tablakir Sırası gelmişken, Vabdettiniıı iıya dotru, hem de karnın ortası· takmalr ihmal edilmezse çok ra- ler, ya Sultansuyu? Buradaki or- çamlarına asılmış çok ışıltılı oyun-
"'ll ~.ıı...._. ~ ıp ır surette saray- bir ta ini vesi. na dotru mail olank iner. Halbu· hat edilir. caklar gfıbi titreşen. dönüp dönüp 
1-ıcı .. _·- "''rtnu hainliklerinden nes ' ki höhrekle m-·n- anı•1ftdaL.1 td. Böbrek ka---- ••• -'l_a._.__ mam hatırlıyor muydu, böğürtlen- ld 
t 

"'l'ı lı: f, eşyalarını bırak- __ ,_ - cnyleıneden ..,,... "' ~ K1I J·~- -~aa·-.. ıuau le pın aşan bir sürü hoş şekilli. ,.,._ 
1lt oı.,.,,_ . ' lel lAnet olllMllA uzere, ..- ral' Yola yerinde ı.ahıt n1da-ndan llert 1reltnce en iyi -are stlpbesiz rle örtülü ufacık mınltılı deresi- ...... -

L b •'lgçu Alıden .. 1..ıı ..... _,.._ T. ihin b ........ .,.. oı:u '- " cuk,.a sevler oynaşıyordu·, orada bı"r il~ q•r ilcisi ~ ~ geçem11ecelfm. :ar u.- ... ..., o hl( kavmaz. akdllk te hundan tearar semlnnive nlı~aktrr. E- ni? Yosun tutmuı kocaman kestane " 
Ş;ı~ ~ . ni sılacı etmiş, trene kendi elleri ile sıv8ı§tırdığı kapka- tYkar. Böbrek •satıya ve karnın rlmfs olan YailaT tebal' toplanın- ağaçlarını? Dalıua ıslak duran ve tenlik vardı 
<I~~ kata UZere ~anlarına 
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komi9er ra yilzü ile çıkan ve hanedanının da ortasına dom inip te idrar yola ca böhrek te artık yerinden oyna- basınca ökçeler gömıilen kırmızı - işte. dedi, onu bunun fçin 
"il" raıt bır sandal ıle Hay- _ .. iı karartan bu yüreği de kara :verinde ııablt kahnC'a bu yolun va· ma. olur. to .n kuUan1yorum. gidemed Jim Istan-

-10luna k ık yuzun kan kısmı btikillnn böb~te İıa- Böyle, zayıflamaktan böbre.x...:n praa.nı. san papatyalar ve çadır bula kavu•mak için ... Bu benım P"-
A k çı armışt . adam, yavuz milletin, yurda saldı- ııl olan idrar oradan aeçerek me- kayması bir (Ok defa modaya"'~. çiçeklerile donanan çayırını? saportumdur .. 
C"'\ ~rne. dojru, Esat Papnın ran düşmanlar üzerine atıldığı, hal- aaneye ılremes.. yaNk vtlcatlannı ineelten bayan. Bahannda fulya demetlerinı ha-

"" 'btıt ql'Jı•nıda idim. Pqa yüzü- km yediden yetmipne kadar sa- Bunun netieealnl tahmin etmek larda slrflWilttlnden ha da on- tırlıyorclu, mor salkım hevenkleri· Erkek şişeyi kaptı, dedi ki: 
1 k hldı günlerde, tacı- te SÜ~ delildir. Böhnıkteld idrar lana kulainıa küpe olmalıdır. ni ve katmerli leyllk dallarını... - Oyle ise bana da ver .. Zira 

=-...... ---=~-----~...:..._---~-=--~~----~..::_-----~~-=-:.._..=..=.::....::.._.::.::.=:.:==::=_ __ ~...:_:~::~:__::~:_~~~~~ben~~d~e~gide~~mi~y~o~ru~m:! __ ~~~--~_J 
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(Barı 1 incide) 

lardır. Dün gece yansına kada~ bun
lar bulunamamışlardır. }iadısenin 

· old ustünden on üç saat gcçmış. ugu. 
na gorc oldükleri tahmin eılmektc
dır. Makbule ile Suıtıının ikisi de 
dokuzar aylık gebcdırler. 

Apartımanda kimler 
oturuyordu? 

Apartımanın birincı katında şofor 
Naci ile karısı Fatma, ikinci katında 
marangoz Simon ile karısı Angeliki, 
baldızı Elcni, üçünciı katta Mango· 
sar caddesinde marangoz Pavli ne 
karısı Katine, on dort yaşında oğlu 
Todorl, on uç yaşında kızı İstasa, on 
1ki ya~ında kızı Andirnoki oturuyor
lar. Bu kata dün Fenerden 45 ya~m
da Madam Markiri Yani ile, Ligor 
Yani misafir gelmişlerdir. 

Dördüncü katta Halıcı Elazığlı 317 
doğumlu Arnp Yusuf ile karısı Sul
tan iki yaşında kızı İlhan, 12 yaşın. 
da oğlu Muzaffer, 10 yaşında kızı A
. c,. 4 y ıoo oglu Karni, Davutpn

. adan misaf • .P 6 elen baldızı Ayşe ile 
yni katın diğer odaalnnda yine ha

licı Yusuf ile kansı Makbule kızı 

Fikriye, oğulları Fıkret ve Hikmet 
5 inci katta apartımanın kapıcısı Ni
koli ile karısı Domino ve akrabasın
dan Froso ve Anna oturuyorlar. 

Hadi•e e•ncuında 
evde bulunmıyanlar 

Hadise esnasında marangoz Slmos 
le karısı Angeliki ve baldızı Eleni, 
Sıınosun kayınpcderinin ziyafetinde 
bulunuyorlardı. Halıcı Arap Yusuf 
seyyar oldugu için sabahleyin evden 
hah satmak için çıkmıştır. Çocukla· 
rı Muzaffer, Ali ve Kamil de sokak
ta oynadıkları için facia sırasında 

dışarda bulunmuşlardır. Diğer halı
cı Yusuf ta hadiseden on dakika ev
vel çocukları Hikmet ile Fikreti gez
dirmiye çıkarmış ve miıthiş giırul

fü uzcrine eve donduğu zaman faci
ayı oğrenmiştir. 

Enkaz altından çıkarılanlar 

Hadise akabinde enkaz altından 

!kurtarılarak Beyoğlu hastanesine iı· 

çü ha!ıf olmak uzere şu on bir yara
lı gonderıbnıştir: 

Katina Anestı, Pavli, Ligoryani, 
Domin<> İstefani, Fatma, 1st3sya, 

Andronokı, Anna Fro o, Margiri, Ni

koli. 
Bunlardan lstasya ile Andronoıd, 

Anna Froso hafif, diğerleri ağır ya
ralıdırlar. Agır yaralılardan Margiri 
ile Nikoli biraz sonra olmuşler, hafif 
yaralJların, ilk tedavileri yapılarak 

cıkanlmışlardır. 

Eleni Yani de Haııekı hastnnesinP 
kaldınlmı tır. Bunun da yarası ağır
dır. Bir de Necati isminde on dort 
yaşında hafif yaralı bir çocuk v:ır

dır. Çocuk apartıman çokerken S\l

kaktan geçf ği için yıkıntıdan fırlı

yan bır taş parçası ile bacağınd3n 

yarn1 nmıstır. 

F ma naaıl kurtarıldı? 
K .. Iarma go-

re, çoküntu, birincı katta oturan ~o-

f ·r Naci ile kansı Fatma oğle yem<..'-
o a· ği yedikleri bir sırada olmuştur. ır 
aralık hafif sarsıntı duymuşlar, son
ra duvarlardan sıva doki.ılmiye baş
lamıs ve daha sonra da apartım_an 
~kmustur Ttfaiyc butun teşkilAtile 
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Polonya Litvanyanın 

istiklalini 

Müdafaa Edecek 

26. 3. 939 ~ 

_E_K __ O_N_O_M_iJ 
(Başı 1 incide> 

kaç defa göri.ı müş bulunuyor. Anla· 
şılan Ingiltcrenin deniz aşırı tıcarct 
nazırı Mıster Hudsonun l'losko\iada
ki teşebbuslen yalnız ticari mahiyet
te değildir ve Ingıltcrenfn siyası fa
aliyeti ılc de alakadardır. Mister 1Iud 
son. dun Sovyct ticaret komiserı ile 

Dokuma Sanayiimizd 
istihsal Nisbeti 

Gittikçe Yükseliyor 
dört sa.ıt goru n:ıuştur Goru meler .. Devlet ı tmclerinin murrumbcsi ı-
devam etmektcdır. 1 ıçın kabul edılmı olan anun hıi-

Lord Holifaks. haftn sonunu Lon- ' kumlcrınc uygun olar<\k "Sumer 
drada geçırmcktcdir. Kendisi bu sa- Bank Birles k Yun ipligi ve Dokuma 
bah Fransız sefıri ile Alman masla- Fabrikaları., firması altında b rleşti
hatgti:r.arını kabul ctmlştir rilmiş olan Fcshane. Hereke. Bunyım 

saat on sekiz buçuğa kadar enkaz ıjc. j vardı. Mal sahibine haber verilmişti. 
tünde çalışmıştır. O aldırmadı, demişlerdir. 

Beyoğlu tahrip aıniri Cemal, Polis bundan sonra Aleko Rakayı 
enkazın şurasına burasına kulağı- buldurmuş ve ifadesine müraca.ıt 
nı koyarak topra1',-tın udeta nabzını etmiştir. Tahkikat bugün de dev-un 
dinlcmis, bir aralık bodrum kata i- edecek ve hadisede suçlan bulunan
nip çıkmış, enkazın sol taraf.ını işa- lar tesbit edilecektir. 
ret ederek: 

Katina ne diyor? - Şuraya kazmayı vurunuz. Bu
rada diri bir insan var .. Sesini duyu- Madam Katına hastanede kendisi
yorum, demiştir. Butun faaliyet bu- ni gören muharririmize faciayı söyle 
rada teksıf edilmiş, bıraz sonra, iki anlatmıştır: 

kat obnuş bir kadın çıkarılmıştır. Yu_ - Dün misafirimiz vardı. Önle 
zü mosmor ol.muş, agzına toprak 'yemcgi için balık hazırlryordum. A· 
dolmuştu. Sıhhıye memurları, burnu- partıman sarsılır gibi oldu. Ben 
na eter koklatmışlar, ağzından top- Pavliye: 
raklan çıkarmışlardır. Cansız görün
düğü halde, sedye ile imdadı sıhhi o
tomobiline nakledilirken hayat es.rl 
gO.stermiştir. Şoför N~cinin karısı 

Fatma oldubl\l anlaşılan bu kadın has
tanede ayılmış, kendisini gören ınu
harriririmize faciayı şöyle anlatmı}
tır: 

- Aman apartıman sarsılıyor, de
dim. O, ehemmiyet vermedi. Sonra 
tavandan önümüze tuğlalar düşt•i. 

Biraz sonra da müthiş bir gürültü 
ile apartıman başımıza çöktü. Sonra 
ne olduğunu bilmiyorum. Pavli ne
rede, misaiirlerim ne oldu? 

İttisalindeki evin sahibi duvarcı 
Nikoli de şunları söylemiştir: 

- Salatalık aldım. Eve geldim. 
Kapıdan girerken baktım ki, bizim e
vin kaldırımları ayrılıyor. Karıya ba
ğırdım: 

- Yemek yiyorduk. Birdenbire 
gok ba ımıza yıkılıyor gibi bir gürül
tü oldu. Ben Naciye sarıldım. O da 
bana sarıldı. Böylece toprak altında 
kaldık. Bağıra bağıra avazım kesildi. 
Şimdi kendimi hastanede buldum. 
Kocam Jlercde? - Aman madam dışarıya çık .. Biz 

Fatma, beş buçuk saat toprak al- kapının eşiğinden ayak atarken a
tında kalmış ve bir mucize halinde partman çöktü. 
hayatı kurtarılmıştır. Tabibiadil Enver Karan dün has-
Yarım saat sonra da iUaiye kocp.sı tanede yaralıları muayene etmiş, ölü-

Nacinin cesedini çıkarmı~tır. 1 leri görmüş ve gömülmelerine mü-
Fatmanın sol bacagı kırılmış ve ka- saade etmiştir. Tahkikata bugün de 

fası yarılmıştır. devam edilecektir. 

Vali hôdue yeri(lde 
Saat on sekizde Vali ve Belediye 

Reisi Llıtfi Kırdar, hadise yerine 
gelmis, B<!yoğlu kaymakamından ve 
itfaiye kumandanından izahat al
mıştır. Saat on dokuzda hava karar
dığı için itfaiye civardaki binaların 
damına iki projektör kurmuş ve fa. 
aliyetine hu şekilde devam etmiştir. 
Lutfi Kırdarın emriyle iki grup ha
linde kurekli amele getirilmiş, bi
raz sonra da oksijen tesisatile put
relleri kesecek bir usta gelmiştir. 

Saat on dokuz buçukta Todorinin 
cesedı bulunmuş. topraktan çıkarıl-
mıştır 

Halıcı Y ıuul geldi 

Son Haftanın· 

Piyasa Hareketleri 
Dün Anadoludan 275 ton buğday 

gelmiş ve bir kısmı satılmıştır. Son 
hafta içinde piyasamıza getirilerek 
satılan buğday miktarı 1335 tondur. 
330 ton arpa, 380 ton mısır, 105 ton 
çavdar son haftada satılmıştır. Buğ
day fiyatlarında tebeddiıl olmamış
tır. Nlğdenin çalı fasulyeleri 17,20 
kuruştan verilmiştir. 

Haftalık piyasa tebeddiıllerinc go
re: 

BUGDA Y: Bu hafta icınde şçhrı
mize az miktarda mal gelmesi ve 'top. 

Bu sırada Halıcı Yusuf vaka yeri- rak ofisinin piyasaya mal arzctme
ne gelmiş ve apartımanı yerinde bu- mesi buğday fiyatlarını tutkun bir 
lamayınca butun kuvvetini sesınde hale get:rmiş ve cinslerine gore '3 4 
toplıyarak bağırmıştır: para kadar fiyatlarda fark husule gel-

- Ah mahvoldum. Karım nere-ı miştir. Istanbul fıyatlarından daha 
de? Kızım İlhan, ah İlhan evladım elverişli olan Izmir ve havalisine A
İlhan... Muzafferim, Aliyem Kamı. nadoludan kulUyctli partiler sevke-
lim hepiniz yok mu oldunuz dilmektc olduğu haber alınmıştır. 

Yusuf bir çocuk glıbi hlingur hlın- ARPA: ihracat şimdilik durmuş-

gür ağlamıya, kendisini tesliyeye tur. Pıynsamıza gelen mahdut bir 
çalışan memurlara anlatmıya başla- kac vagon arpa yerli sarfiyat içın te

beddulatsız fiyatlarla satılmaktadır. mıştır-

- Ah ben bu evin sakat olduğu
nu anlamıştım. Mal sahibine soy
ledim. O bana: 

- Muhendislere muayene ettır

dim. Daha 100 sene dayanır. dedi. O 
adam, sebebi felaketimiz oldu. 

Tahlis ameliyesi devam ederken 
mudd ıumumi R fat ta Taksim polis 
merkezinde tahkikatına devam et
miştir. Hadisenin hafif yaralılannı, 
halıcı iki Yusufu ve komşularından 
bazılarını dinlemiştir. 

Bunlar dil birliğile: 

- Apartımanda aşağıdan yultan
va do~ sekiz metre kadaT' ~atla'k 

lÇ CEVIZ. Piyasa sağlamdır. lyi 
mallaı· 73 kuruşa kadar muamele 
~ormektedir Kabuklu cevız 21 22 
kuruştur. Gelen mallar dahıli sarfi· 
yat içın satılmaktadır. 

TIFTIK: Bu halta içinde kayde '8-
yan satış muamele'eri olmamıştır. 

lng ltcre, fiyatlarımızın biraz gerile
mesini beklemekte, Almanya ise fi
yatlarını yilkseltmemektedir. Hafta 
içinde ceman 320 balya miktarında 
tiftik s.-ıtıl m ıştır. 

YAPAK: Tebeddülatsız fiyatlarla 
485 balya Trakya ve Anadolu kırlµm 
mallarından satılnn§tır. ihracat için 
yen· talepler olmammır. 

Ayni siyasi faaliyet Pariste de de- ve Merinos yünlü fabnkalarımızın i
vam ediyor M. Bonnct. dtinkil ının malfıtında, son yıllarda bir lnklsaf 
Sovyet Birliği sefirini. daha sonra kaydedilmiştir. 

Fransanın Berlin sefirini kabul et- Bunlardan ılk üçu eskıden kurul-
mi~tir. muş fabrikalardır. Sümer Bankın i-

Bele.ika Hariciye nazırı da bugün darcsinc geçtikten sonra noksanları 

İngiliz sefirini kabul etmiş \·e hu ikmal edilerek modorn usullerle işle.
münasebetle iki taraf uzun bir ko- tilmiyc başlanan bu fabrikaların rhn
nuşma yapmışlardır. dımanlnrı seneden seneye artmı tır. 

Feshanc fabrikasının 1935 senesin
Lehiatanda siyaai faaliyet 

deki kumaş imalatı yekunu 766,651 
Lehtstandaki siyaı;i faaliyet te gÖ- ıdi. Bu imalat 1936 senesinde 843.118 

ze çarpmaktadır. Varşovadan gelen 
haberlere göre :U.h hukumeti daha metreye. 1937 de 944.442 metreye 
ııeniş esaslar üzerinde kurulacaktır. çıkmış ve 1938 senesinin yalnız ilk 
Siyasi liderler. bunu tc.-min edecek 11 ayında unalat yekunu 1.041.017 
imkanlar aramaktadırlar. metre olmuştur. Ayni fabrikanın yer-

Ordu umumi mufettişi Marec:al li yapağı istihl8.ki, imalat seyrine mu 
Smigli Ridz. bugün devlet reıc;t ile vazi bir satış kayd<.!dcrclt 1936 da 
gôrüşmüş. hükümet. amele parti.-i i- 532.160 kilodan 1937 de 779.347 ki
le temas etmek istemiş, fnkat amele loya c:ıkmış ve 1938 ılk 11 ayında 
partisi memleket haricindeki liderle- 'i82,827 kiloyu bulmuştur. 
ri Vitosun memlekete dönmesi temin Hereke !abrika:ıının 1936 da ima
olunrnadan evvel. hiıkumetlc> tcSTlkl lat yekunu 420.434 metre iken 19:i7 
mesai ctmiyeceklerlni bildirmfşlPr- de 517.587 metreye çıkmı ve 1933in 
dir. Vitos bir miiddet once l)ir hani!; yalnız ilk 11 ayı zarfında 537.973 
mahkumiyetinden dola) ı Lehistan- metreye ytikselmiştır. Ayni fabrika
dan kaçm1ştı. nın iplık imalatı da 1936 da 5107, 

Lehistando hüküm süren kanaat. 1937 de 9259 kilo iken 1938 in ilk 11 
"memleketin istiklalini korumnk j. ayında 55526 kiloya çıkmıştır. Fab

rikanın yerli yapağı istlhliiki 1936da 
cin,, icabında harp etmektir. L~h or-

dusunun resmi gazetesi, Lehistanın 

bu hususta kati bir azim ile hareket 

edeceğini yazmakta ve bütün gazete
ler bu yazıyı nakletmektedir. 

Litvanya istiklalinin her hangi bir 
tehlikeye diışmesi ihtimali de Lehis
tanda icna tesirler bırakıyor ve Le

histan, Litvanyanın istlkUHni k ndl 

istiklali gibi tanıdığını bildiriyor. 
Bugün ayan meclı i, Lehistan ile 

Litvanya arasındaki ticaret muahe
desini tasdik ederken Litvanya lehin
de tezahürler yapmış ve aza. Litvan
yanın bugün çektiği ıstıraplara ya
kından aşina olduklarını söylemişler_ 

dir. 
Anlaşılan Almanya ile Litvanya a

rasındaki ticaret müzakereleri r,cle

cek ay başlayacaktır. 

Macar. Slovak hududunda 
Prag, 25 (Hususi} - Macar as

kcrlerile Slovaklar arasında yen!ıden 
çarpışmalar vuku bulmuştur. 

Diplomatik mahfillerde söylendi
ğine gorc "Slovakyayı himayesi nltı
na,, almış olan Almanyonm normal 
bir şekilde müdahalesi lazım (!€'1-

mektedir. Slovak hükümeti, Slovak 
ara7.islnde çarpışmalnr olduğunu ve 
Alman kıtalarının yardımım talf'n Pt. 
mek zaruretf basıl olnbılcccğinf Ber
line bildirmiştir. 

Slovak makamları. gönüllu topla
maktadırlar. Askerlik ubeleri gonıil
lü kaydedilmek istıyen gcnçlarle do

ludur. Bunların arasında henuz 18 

Nifaksız 

ve 
Huzur İçinde 

( Daşı 1 i ı.ı:ırle J 

ttin çalışkan ve kıymetli evlatla
rını hizmet ~·oluna scvketmekteki 
mm•affakıyeti hcrgiin daha ziyade 
kendini gHstermektcdir. Nifaksı1. 
\ c huzur içinde l·ahşma hayatının 
nimetlerini \'atandaslara temin 
etmek hashca emcllmizdir.,, 

• 
Nifaksız ve huzur içinde çalıŞ-

ma. İşte Türkiyenin 15 sene
denberi elde ettiği muvaffakıyetin 
ve karşılaştığımız yeni meselelerde
ki muvaffakıyet ümidimizin sırrı bu 
iki kelimede toplanmıştır. 

Turk milleti Milli Şefinin etrafın
da bir fert gibi toplandıkça daima 
nifaksız ve huzur içinde çalışma im- ı 
kAnını bulacak, önüne çıkan ve çı

kacak olan her türlü dahili ve harici 
meseleleri halletmekte güçlük çek
miyecektir 

yon ve Magybercua'yı bombardıman 
etmişlerdir. 

Macar hava kuvvetleri. 7 Slovak 
tayya.res~i dü ünntişlerdir. Mu-ka
belcbılmısıl olmak üzere Mac ar tay-
yareleri de İglo hava meyd 

yaşını doldurmamış bir çok mektep- bombardıman etmi lerdir. 
anını 

tiler de bulunmaktadır. Mus•olini telgral göndermi~ 
Askeri makamlar. süratle mtidafa-i p T rag, 25 <A.A.) - Havas· 

aya hazırlanmaktadır. Bu makamlar, Emin .. h!r ~enbadan veril~n, fak:ıt 
her taraftan Çek ordusu tarafından kontrol.u ımkanı bulunmıyan bir ha-
terkedilen harp malzemesıni tonla- bere gorc Mussolini Hi•] ... re b" ~ 1 • • 11 ... ır .e -
maktadırlar. Elde mevcut bir çok si- graf ~o.n~ercrek Slovakyayı işgnl 
lalı ve cephane vardır. etm~s~ ~çın Macaristana müsaade •t

Dün akşam Macar tayyarelerinın mesım ıstemiştir. 

Spiska • Novenes üzerine yaptıkları 
bir akın neticesinde 6 kişi olmuştur 

Macar tayyareleri bu sabah ta H f)T-

ny • Ozorovce'ı bombardıman ~tmış
lerdir. 

Duchantez, keyfiyetı, derhal Bu

dapeşte nerdlnde protesto etmiştir. 

M acaıUtan te/Qip etmiyor 
Budape§te, 25 (A.A.J - Resmcm 

bildiriliyor: 

* Bukreş 25 A.A.) Macar ord ı-
s~~u.n. seferber edilen kısmının ter
hısı ıçın yapılmakta olaı sıyasi mti
zakerelcre intizaren Romanyanın te

:ı~ul ettiğı askcrı ~dbirlere deva.n 
yor. 

Seferberlik münasebetile Transıl
van~a halkının gosterdıği vatanper
verlik ehemmiyetle kaydolunmakta
dır. 

Hwlut tahdit ediliyor 
Macar kıtalan, dün munta~am Londra, 25 (Hususi) _ Orta Av-

Slovak kıtalarınrn taarruzuna ugw ra- rupadan gelen en son haberlere .. 
Macarist· · gore 

mışlarsa da 23 martta İ§gal ettikleri an muşterek bir heyetin 
mevzileri muhafaza etmişlerdir 1 kSlobvakl ytma ~u.dudunu tahdit etmesini 

· a u e ıştır 
Slovak tayyareleri Ungvar Roesn- Sovyet R · ·ı T _ • 

' usya ı e ~hıstan arasın-

BORSA 
25 • 3 • 939 

ÇEKL.lm 

Londra 
Nevyork 
Par! 
Mil~no 

Cenevre 
Am terdam 
Berlln 
Brilbcl 
Atlna 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Budnpe tc 
Bilkres 
Bclgrad 
YokOhama 
Stokholm 
Mo kova 

T c 1 

93 
126 617 

3 352 
6 66 

28 51 
67.21 
so.7g 
21.30 
ı.o~5 
ıs& 

ESHAM V'F. TAH\'11 A 1 

İkramiyclı Ergani 
Sı\ as - Erzurum l 
1938 ""' 5 H zlnc tnh\>Oi 

41.569, 1937 de 19406, 1938 de~ 
kilodur. Ynbancı yun istıhl 
1936 da 6000, 1937 de 26796. 19 
39361 kilodur. Yabancı yun ~ 
garn) istihlfıkındeki bu artış fa 
nın daha iyi evsafta kumas iınıı.1 
susundakl piyasanın talebini ıca 
mağa matuf mesaisinin neticeS 
muştur. 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 

1 2 1 • 6 6 1 8 

SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAŞI: 

1 - Acele. r 
2 - Bir har! e Bahtly rlık e S t 

3 - Rıyazt b r tfıb r e sı.ıvtıt 
Şart edatı. 

4 - Po t cı cl~i e GcnışlıK • 
yerı. 

5 - Baynt değil e İspanyanın 

6 - Bır vilAyetlmlz e Sakat. ~ 
7 - Toplamak e Bozanın bır tı 

Kadınlar yapar. 
8 - Mukaddes bir şcy e Mns!Ce 

olur. e Emmekten emir. 
9 - Bır hnrf e Dakiknd n 

Bır sesli harf. 
10 - Mü vcddc 

daki ticaret muahedesinin 
haftaya başlanacaktır. 

Pragdn faşist. lideri Generııl 
jidir muhim faaliyetlerde b 

maktadır 

Berlinin resmı gazetesı olal1 

lomatiche Correspondens 
Sovyet Rusya ile sıkı dostıuıctl" 
zir etmekte ve Almanyanın 

muvazeneyı muhafaza için lt 
bir Lehistan mevcudiyetine tB 

olduğunu anlatmaktadır. 

Ayni gazete Almanyanın t 

ile Macaristan arasında rnıı 
hududun tesisine razı oldugurıll 
tırlatmaktadır. 



Dünyada mevcut 

bütün f eylerden 

üstündür. 

Onu ko~nuz 

KREM PERTEV 

il ~en bedeli 8030 lira oian ıfündir, motor ve dinamo yağı sa
.. ~ ve aatreden mürekkep 5 kalem malzeıne 12/4/939 Çarfam
..... ~ti taat (lS) On bette HaydarP8Pda gar binaSındaki satmalma 
~u tarafuıd k palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
~_ite linnek : en~ tanunun tayin ettiii veıailde 602 11? 25 
:"lluk nıuvakkat ~t ve tekliflerini muhtevi zarflannı eksiltme 
~ laat (14) On dörde kadar komisyona vermeleri ~dır. 
lınıı..~ ite aft f81'tnameler HaydarP8Pda gar binam'ldakı satınalma 
~u tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1940) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

Mik.tan Mubam· 
menB. 

" 7,5 te
minatı 
LtraKr. 

:ıL. " -
Saat 

LfraKr. 

~- 1 adet Sif 750.- 56 25 Pazarlık H 

- 20oo HaydarpaP 
" " 

2 
" A k lOOo " 1 Sif t. 5000.- 375 çı 

t " tanbul ekllltme 14.30 
~ ISartnameleri mucibince yukarda mlktarlan yazıh basküller hl-

11 • röaterilen usullerle satın abnacaktır. 
~. - l.f ulıanımen bedelleri. muvakkat temJııatlan ekslltıne saatleri 

~da g·· terilmifti 
~- -_ Eks;::me 4./4/9~9 tarihine rast]ıyan Sah günü Kabatqta Le-h:' \'e Mübayaat Şubetlindeld Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
' - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı-

t . 
~.":""" Sooo Kg. lık baskülün milnakasasma iştirak edecekler 1 gün 
~·~_kadar fiatsız tekliflerini Tuz Fen Şubesine ve 1000: 2000 Kg. 
~ ~ nıünaıtasuma iftirak edecekler de ~iatsı:r: teklifl~rini bir 

~·~eline kadar Müskirat Fa ikalar 1 
,,. Wa-

~~lfrl:abuıtfii n . 
...-: """- ~tme;te lftlrak edecekler eksiltme günü kanunf vesaik ile 
~arda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (1704) 

~Sulh hukuk hAldmlilln
~etıdek Hukuk Haki.mi iken 
~ ~tarihinde vefat eden Ali 
.:ııııı.. t.t terekesinin Eti '-:!"' 
~ af1?dan vaki müracaat uze
t.w... . esuıe vaziyet edilerek men-

,,:,.a_:wı_ tahrir edilmiftir. Kanu
Ll_ ~ 534 cü maddesi nıu
L,~iiteveffanın mirasçııannın 
~en itibaren üç ay müd
~ ~ sıfatlarının Hendek 
~liğine bildirmeleri ve 
~ürun ~61 ci maddesi 

lrıüteveffanın alacaklı ve 
b ve kefalet sebebile dahi 

UlU!lanlann keza bir ay 
lıl8.::.. ıartında vesikalarile birlik
ıi. ---..tları ilin olunur. Tereke 

TAN 

YALOVA KAPLICALARI 
Yalova. Kaplıcalan çamaprhanesi için ÇB!Uflr yıkama maktbası, 

Buz Makınetll, Bulaşık yıkama makineleri almacaktır. AJakadarların 
her gün sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar Galatada Deniz Bankta 
4 üncü katta Yalova kaphcalan müdüriy9ttne müncaat edllmaL 

MERSiN SALI POSTASI 
28 Mart salı günkü MenJn Postası J8PılmıJllcütır. Bana muka

bil 31 Mart cuma günü Mersin po9tasına kalbcak (Tan) vapuru 
yalnız sah postasında olan iskelelen de ilivetm ulnymcütır. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi '1863 
SıaıiJ/,,; w Türki~ Cümlıuriyrti il' münakil multa'"lmamesi 

2292 Num•r•lı I0/6/ 1933 l•rihli ltanun/a tasdik ~dilmılJİr 
( 24/6/ 1933 ıarılıli 2435 Nu1J11Jralı R,şml O•ı~ı' J 

SermaJ••I: 10.000.000 lnalllz Lira•• 
ihtiyat a!Jçesl: '1.250.000 lnalll• Lirası 

TClrklyenin batbca Şehlrlerlnde 
PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONORA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN. IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI EROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
VUOOSLAWA, RUMANVA, YUNANiSTAN. SURiYE. LÜBNAN 

ve HATAV'da 

Filyalleri ve batan DOnyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mewfuat hesaplan kil~adı. 

Tıcırl krediler ve vesaıkli krediler kilşadı. 
Türkıye ve Ecnebı memleketler Ozerine keşide senedaı iskontosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tıhvilit, altın ve emtaa Ozerine avans. 
Senedat tahıılitı ve saire. 

En yülcaek emniyet şartlarını hıız kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mGsait •arflarile ( kumbarah veva 
.:ı:ı:.ı.~--~-- um arasız ) tasarnif flesa.,tan açelıl' 

28 - 3 - 139 

ARKA ROMATiZMA 1 • 
BEL 

LUMIAGO 
• SiYATiK 

* •• bQUlD 

alrı1ara 
brp 

APARTIMAN DÖJIYıc ~=~--
Sa•dalyalar, Karyo1alar p lr L E RE : 

vesair her neYi " tık mobil. • ..... •llfolar 
FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

Asrt Mobllya Mağaza11: Ahmet Feyzi 
Janbul, Rız..,... yobfu No. 88. Tel. 23407 

1 J 

T. C. ZIRAA T BANKAs 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirli ........ 
Şube ve ajanı adedi: 282 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lir 
ikramiye Verecek 

Ziraat Banka11nda kum'barah ve lhltana tasarnf heaaplannü en 
n 50 li..,u bahmanlara senede .ı defa çekilecek kur'a De apiıtlaki 

plina VÖTe waınlye daiJtılaeaktrr. 
4 Adet 1.000 Liralık C,000 Lira 
4 " 500 " 2,118 " 
.c • ısı • ı,IH • 

ff " iM • 4.008 • 
100 " ll • S.HI " 

ızo • 41 ,. '·• • 
168 " 10 ,. 3,ZIO " 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir 1ene içinde IO llradan aşalt' 

düşmiyenlere ikramiye çıktıl!etak dircle ~ 20 fululyle verilecektir. 
Karalar aenede 4 defa. l B)'lal, 1 Blrlnelklnun, l Mart ve ı Bawl· 
ran tarihlerinde ee~lecektlr. 

~----------------.............. , 
Erdek asliye Mahkemesinden; On D HA ~ sen• evveı ıaybu~ ~er~ şim- r. f 17 CEMAL 

diye kadar kend1ainclen hiç ~ ha- Da•Hlye Mlhllaı1111 
ber alınanuyan Erdeğin Halıt pap Pazardan 
mahallesinden N~ otlu Hüseyin .... de ._, CH.H ••• 

. . 11 e, Sah. Cumartesi ız •• bdu fi. 
Hilmi ve Nun kızı Haynyenin gaip- karan OlvanYola No 1ft.t 

liline hükOm verilmesi talebile kar- r----------· 
deşleri KAmil tarafından Erdek aa-
liye hukuk mahkemesine ikame olu
nan dava~ kanunu medeninin 32 
nci maddesi mucibince mumailey
hbn Hüaeytn Hilmi vt! Hayriyenin 
hayat ve mematı ve bulunduğµ yer 
hakkında maltimatı olan her şahsın 
bir 1ene zarfmda Erdek asliye hu • 
kuk mebkemeslne bildirmeleri ilin 
olunur. 

Telefoe: 

Santral Memmeai 
Bü711k mOesseııelertn telefon 

santralini idare etmlı lltttdan 
tecrilbe ile ve ellndeld Wll1aı
larla •bit bir bQan it ara· 
maktadır. lcabmcla btanlıuJ. 
dan hariç tehirlerde de çalıfa
blllr. fdaremlr.dea BOrUJmaaı. 



BGtGa dOnJaca ıalrdlr eclD- • 
mit mhllf ..... Uk ~. 
Gece tçtn yatlı. ıQndftl ıçln 

yajm balll aeıWena qefltlert 
hUIUll YUO W ttlplerm atılır. 

tNGtı.tz KANZlJK 9CZAIRSJ 
tsT.ANBUL - BBYOOLU 

Türld79 it Bıan'ır. 
Banca Commercia1e İtallanı. 
Banco eli Roma. 
SeJAnlk Blnlram 
OlmenJı •ok•. 


