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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

,Ç OCUK ANSiKLOPEDiSi 
Mu•Dlmlerfn ve mekt.ep taıebeslnln en kuvveW nr 
dımcm. çe>cufun en tengin ktltQphanesldlr. Çocufunu ae
Ten her babanın yavrusuna verebileceği en g(lzel hediye 
dlr. Milesseıemtz tarafından neşredilmiştir. Evinizde blı 

tane bulundunmuz. 

Türkiyeye Güveniyor 
Romanyanın ) 

Vaziyeti 
Yazan: M. Ze/ımya SERTEL 

Fakat bu ziyaret dahi gösteriyor 
ki Romanyanm vaziyeti gayet na
ziktir. Coğrafi vaziyeti icabı, Roman
ya Balkanların anahtarıdır. Bu ba
kımdan Romanyanın takip etmekte 
bulunduğu siyaset bütün Balkan 
memleketlerini ve bu arada bizi de 
şiddetle alakadar eder. Onun için 
Romanyanın vaziyetini iyice bilıne
ğe ihtiyaç vardır. 

* R omanyanın vaziyeti Münib 
konferanaında Almanların 

~ .. ....-........ 1.uı.ıv~c&A.ıJ..:ı..c11, ve: 

Orta Avrupa ve Tuna devletleri hak
ıkındaki emelleri taayyün ettikten 
80nra birdenbire nezaket kesbetmit
"tir. 

Clıamberlain Kamarada Sallı 
işinin ilerlediğini Söyledi 

Evvel Danziq 
Vermiş ••• 

Bir kısmı CebeJitarık civannd a toplanan Akdeniz filosunun 
büyük zrrhlılan 

Akdenizin Anahtarı Tehlikede 
. 

Cebelitarıktaki Italyan 
Tahşidatı Devamda 

Dün I stanbulda 28 
, Şalıit Dinlendi 

İstanbul otobüs işlerinde yolsuz-, muameleye konulmadığını ve ba"?ka 
luk yaptıklan için temyizde muha- otobüsçülerle anlaşması tavsıye e
keme edilen eski Vali Muhittin üs- dildiğini, valiyi görebilmek derdini 
tündağ ile arkadaşları hakkında dün anlatmak için üç gün SJrtı sıraya ka
fstanbulda asliye birinci ceza mah- pısında beklediğiniı Sahur Saminin 
kemesinde 28 şahit dinlenmiştir. nüfuzunu belediye musvini Ekram-

İlk dinlenen beş şahit ruhsatna- den aldığını söyledi D:ğer sabitler 
melerinin haksız yere cllerinden alı- de belediyede Sahur Saminin ve 
narak başkalarma verildığini, otobüs Kara Eftim oğlunun tercih edildi~ini 
işlerinde komisyonculuk eden Kad- söylediler. Mahkeme gelmiyen şa
ri bu işte 2 bin lira kadar kar etti- bitlere ihzar kesilmesi için gelecek 
ğini söylediler. salıya bırakıldı. Muhakeme hakkrn-

Eski makine mWıendisi Refet, ruh- daki tafsilatlı malCi.mat dördüncü 
Atiye almak için müracaatleriııin aayfamud.mr. 





ıt-4- 939 3 

flEK 
Biraz 
Konuıalım! 

Yamn: B. FELEK. 
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.M.ahkeriıelercle OLUM HABERLERİ 

Otobüs Davası için Dün 
VEFA T 

Yirmi Sekiz Şahit Dinlendi 

Büyük Erkfınıharbiye Reisi Mareşal Fevzi Ç kmnk'ın kenmesı v~ 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdüru Burhan Toprak'ın refikası Bayan 
Ayşe Muazzez uzun zamandanheri müptela olduğu hastalıktan kurtu
lamıyarak 17 /4 939 Pazartesi güniı saat 22 de rahmeti rahmana kavu -
muştur. 

Merhumenin cenazesi 19 :Nisan 939 Çarşamba gumi saat 11,30 da 
Gulhane hastanesinden kaldırılarak namazı Beyazıt camilnde kılındık
tnn sonra Eyupteki ailesi makbcresinde ebedi istirahatgühına tevdı olu-

OTOBÜSÇÜLERiN ÜSTÜNDAG VE SABUR SAMI iÇiN ANLATTIKLARI 
nacakUr. (2666) 

Istanbul otobüs işlerinde yol.>uz- - Nasıl şikayet edilir. Sahur Sn-
luk yaptıkları ve vazifelerini suiis- mi adamı uçurturdu, cevabını aldı. 
timal ettikleri için eski İstanbul vali Şahitlerden Bahaeddin de r eisin 
ve belediye reisi Muhittin Üstündağ suallerini karşılarken şunlan söylc
ıle belediye reis muavini Ekrem, di: 
varidat mudurü Neşet ve fen heye- - Benim Beyazıt hattına işliyen 
ti muduni Husnüniın Ankarada dor- iki otobusi.ım vardı. Fazla yolcu nl
duncu temyiz mahkemesinde duruş- dm, diye ruhsatiyemi elimden aldı
malan yapılırken mahkeme hadise- lar ve on dört ay seferden menetti
nin İstanbulda bulunan 54 sahidinin ler. Evvelce, Bakırkoy hattında ça
istinabe suretile dinlenmelerine ka- lışıyordum. Bu hattan, Maçka - Be
rar vermişti. Asliye birinci ceza yazıt hattına geçmek için Sabur Sa
mahkemesi dün, öğleden sonraki za- mi ile konuştum. O, bana bu hatta 
manını bu şahitlerin dinlenmesine çahşmak için iıç araba tahsis ettire
tahsis etmiş ve beş buçuk saat içm- cekti. Bunun için kendisine evvela 
de 28 şahit dinlemiştir. 400 sonra, 100 ve Kadri vasıtasiyle 

Şahitlerden ancak otuz beşine teb- de 250 lira ki, ceman 750 lira ver-
ligat yapılabildıği anlaşılı)ordu. dim. Bir miıddet çalıştım. Sonra 

Mahkemede suçlular bulwımuyor- ruhsatiyemi aldılar. 1stanbula mü
du. Yalnız avukat Kenan ömer, :fettiıler gelmiılerdi. Ben, o zaman 
Muhittin Üstiındağı temsil ediyor- DahiUye 'ekili olan krü Ka -
du. nın adamları oldukları için onun te-

llk dinlenen şahitlerden Mu3tafa sirl altında kalacaklarını zannedi
Ferah, Mustafa Gulserde, Emir Ha- yordum. Buna rağmen bildiklerimi 
san, Ali, Kemal, Avni kendi ruhsa- söyledim. 
t iyelerinin haksız yere alınarak bAŞ- Sıra şahitlerin ifadelerinde sık 
kalarına verildiğini, bu yüzden çok sık ismi geçen Boyacıköyünde 78 
sıkıntı çektiklerini, ekmek parasına nur)laralı evde oturan otobüs komis-
m uhtaç oldUklarını anlattılar. yoncusu Kadri Kara Beyoğluna r.el-

Ostündağ otobüsleri koruyor: mişti. Kadri bu işte şahsen ne kadar 
:istüade ettiği hakkında 1eveln edi-

Bunlardan Emir Hasan şahadet e
derken şunlnn soyledi: 

- Bay reis, oto buse bir adam faz
la almdıgı iddia edilerek ruhsatıye
miz istirdat edıldi. Derdimi dinlet
mek için tam bir ay belediyeye git
tım. Kapıcılar, polisler otobüs sahi
bi olanlar:ı valinin yanına sokmamak 
için kat'i emirler almışlardı. Otobus 
çuyum derken hemen insanı kolun· 
dan tutup atarlardı. Bu memurlnra 
tanınmadan Muhittin Üstündagın 
yanına girebilmek için bütün 7..ekfı

mı kullandım. Nihayet başımı ustu
ra ile traş ettim. Kapıcılara: 

- Ben pehlivanım vali ile görü
şeceğim, dedim. Bıraktılar. Muhittin 
üstundağın yanına sokuldum. Der
dimi anlatmıya başladım. Ağzımdan 
daha otobus kelimesi çıkarken, zıle 
bastı. İki polis, iki kapıcı beni dışa
rı çıkardılar. 

Sabur Samitlen 
pikayet edilir mi? 

Mustafa Gi.ılseren de: 
Mi.ıfettişlere verdiğim ifademde 

ısrar ediyoı-um, dedi ve bildiğini hu-
1.tsa etti: 

- Ben. haksız yere istirdat edi
len otobus ruhsatiyemi almak i~in 
bir buçuk ay bcledıyeye gidip gel
d ım. Muhittin Üstundağın yanına 
şoforleri ve otobus sahiplerini bırak
mıyorlardı. Nihayet bir gün mute
ahhıt gıbi girmeye muvaffak oldum. 
Kendisine derdımi anlatmıya başla
dım O, otobus sahibı olduğumu an-
1 } ınca, z pl gibı yerınden fırladı 
ve beni kapıcılarla dışarıya attıı dı. 

İlk sahitlerden birisi: 
- Bizim ruhsatiyelerimizin alın

masında Sabur Saminin mühim ro
hı vardı, denıiştı. Reis şöyle bir sual 
sordu: 

- Sabur Samiyi valiye şikayet 

ettınız mı? Ve: 

len bir suale de şu <.-evabı verdi. 

- Tahmini olarak iki bin lira pa
ra kazandım. 

V elada 20 numaralı evde oturan 
Hilmi Ellialtıoğlu da arabalarını 

Maçka hattımı geçirtmek için Kadri 
ile Kemale 500 lira verdiğini ve al
dığı makbuzun evine giren hırsız ta
rafından çalındığını sijyledi. 

Muameleye konmıyan 
müracaatlar: 

Eski belediye makine sube.si mü
hendislerinden Rcf etin şehadctı u
zunca sürdü ve avukat Kenan Omer 
bir çok defalar Sabur Saminin nü
fuzunu kımden aldığım kencisine 
sordurdu. dıyordu kı: 

- Ben belediyede makine mühen
disi idim. Vali ıle aramızda çıkan 

bir ihtılAftan sonra 936 yılında istifa 
ettim. Halen serbestim. Beledıyeye 
müracaat ederek Şişli - Beyazıt hat 
tı için musaade isteclım. Enternasyo
nal acentesi ile 20 arabalık bir şirket 
kurduk. ~stidamı belediye reisı mu
avini Ekrcme götürdüm. O bana bu 
hattın Sahur Samiye verileceğmi 

söyledi. 9-10-937 tarihinde başka 
bır istida verdim. Şişli - Fatiiı hat
tını istedim. Ekrem bana Halit ve 
Niyazi ortaklarla anlasmamı tavsiye 
etti. Sabur Sami ile ben ayni gunde 
ıstida verdiğımiz halde Sahur Satıi

nin müsaadesi komisyondan ve en
cumenden çıkmıştı . Benim istidam 
komisyona bile verilmiyordu. Orta
ğı Bektaş mukaveleyi feshetti. Bir 
gün Ekrem bana "sana müsaade ve
rilecek,, dedi. Ben lzmirlilerle anlaş 
tım. Halbuki bu hat da arkamdan 
Kara Eft.im oğluna verilmiş. Nlhayet 
ben nüfuzlu adamlar tavsit ctmiye 
mecbur oldum. Mebus Mustafa Mec
diyı Ekreme gönderdim. işim yine ya 
pılmadı .. Ekrem açıkça-

- Halit ,.c Niva~i ılc anlaşır ve 

mukavele suretini getırmezsen isti· 
danı komisyona sevketmem, diyordu 
ve öyle de yaptı. 
Bu işlerde Sabur Sami, Kadri ve J{a 

ra Eftim belediyede mühim tesirler 
yapıyorlardı. Sabur $aminin rolü bi
rinci saftadır. Hariçte öyle bir kana
at vardı ki belediyede Sahur Saml
den başka kimse iş göremez. 

Sen Sabur Samiyi 
ilti%am eJiyorftnt 

Avukat, Sahur Saminin bu nüfuzu 
kimden aldığını şahide sordurdu. 

Şahit: 

- O noktaya da geleceğim, diye
rek sozlerine devam etti: 

- Bir gün Halit ve Niyazi ile u
yuştum. Muvafnkatnamemi Ekrcme 
getirdim. O: 

- Dosyaya 'koy um. aeaı. o gun 
heyeti fenniye mudurü Hüsnü ·ı 
goril~Um. H nUz 1stıaam oraya gel
memişti. Ekrcme döndüm ve ara
mızda şöyle bir muhavere geçti. 

- Sen Sahur Samiyi iltizam edi
yorsun. 
-Hayır etmiyorum. O benim eski 

arkadaşımdır. 
O sırada benim istidam komisyon

dan çıkmış. Ruhsatname yazılmak 

için Ekremden mucip alınacaktı. Du 
sırada Vali Muhittin Ustündağdan 

resmi bir mektup aldım: 
- Siz kendinize menfaat temin et

mek için şurada burada propaganda 
yapıyormuşSunuz. Ruhsat alalı 38 
gun olduğu halde hattı henüz açma· 
dınız, diyordu. Halbuki bana ruhsat 
henüz tebliğ edilmemişti. Ben vazi
yeti anlatmak için Muhittin Ustünda 
ğa gittim. Kartımı gönderdim. Bir 
saat bekledim. Tam ben yanma gire
ceğim zaman Sabur Sami geldi. Gir
medim. Ertesi gün 1~.rar gittim. Sı
ra bekliyordum. Sami yine geldi. 1-
çerıye gırdL Adeta beni takip ediyor 
du. Ben varıdat müdürü Neşete git
tim, Sabur Saminin beni kovalar gi
bi peşimden geldigini anlattım. O 
da: 

-Vallahi biz de fena vnziyetteyız. 
Git valiye anlat, dedi. Ertesi gün yi
ne gittim. Uçuncü defa valinin yanı
na girmek uzere ıdim. Sahur Sami 
benden evvel içeriye girdi. Artik bu 
zattan kurtulmak imkanı yoktu. Ben 
de girdim ve Valiye: 

- Belediye reisi sıfatiyle size ba
z.ı şikayetlerim vnr, sizinle yalnızca 
konuşmak isterim dedim. Muhittin 
Ostundağ: 

- Bu yabancı değildir anlat di
~ ordu. Ben ricamı uç defa tekrar et
tim. O da ılk cevabı tekrarladı. Ni· 
hayet: 

- Bayım şikayetim bundandır, 

Sahur Samıdendir. Dedim. Ve bana 
yazdığı mel:tuba cevaplanmı vere -
rek bütün bu teahhürlerin Sabur 
Saminin yüzünden olduğunu izah et
tim. O: 

- İşini yaptım. Olacak dedi. Fa
kat işimi billıkis bozmuştu. 

Senden ve Belediyeden 
davacıyım : 

Bir mu".ldet onra kendisine mfi· 

racaat ettim: 
- Sozuniızü tutmadınız, yapılan 

işimi bozdunuz, şahsan senden ve be-
lediyeden d vacıyım, dedim. Bittabi 
bu şikayetimi dinlemedi. 

Avukat, burada bir daha soz al -
dı ve sordu: 

- Bay reis dedi Şahit dolambaç
lı yollardan yürüyor, Sahur Saminin 
nüfuzu kimden aldığını açıkça söyle
miyor. 

Şahit kanaatini şöyle izhar etti: 
- Benim kanaatimce Sahur Sami 

nüfuzunu muavin E kremden alıyor
du. Muhittin Üstündağ bilmlyerck 
bu işlere alet olmuştur. 

Karaeltimoğlunun 

söyledikleri: 

Şehadet sırası Karaf Plim oj!lu 
Pe r() n crlml ti. :Petro d:.n PYlr.111!1' 

arasından ıkarak mahkemenin hu • 
zurunda yer a1mıştı. Reıs şöyle bir 
ihtar yaptı 

- Kaç defa söyledim. Çıkmadı -
nız, mahkemenin emrine uymadınız. 

Reisin ilk suali suçluları tanıyıp 

tanımadığı idi. Petro: 
- Hüsnüyü tanımam diğerlerini 

tanırım. Benim bu hususta hiç bir 
malıimatım yoktur. Ben Sabur Sami
yi mutare..1<e senelerindenberi tanı • 
rım. 932 senesinde Üsküdar - Suadi
ye arasında otobüs işletiyordum. 

MUSIKL. DANS ... ŞARKI... CAZ::: 
Sinemanın en güzel kadmları .. 
Şık giyinen kadınlar... Dekolte giyinen 
kadınlar ... İşte yarın akşam: 

SARAY SINEMASININ 
Gii tcrccc-J:i Fransızca sözlü 

ARTİSTLER 
ve MODELLER 

Zengin ve emsalsiz Filminin Bn Rollerinde 

iDA LUP I NO 
ve R 1 C HAR D AR L E N 

2 büyuk Caz Orkestrası ve Şen Mevzu . 

Bueün Matinelerden itibaren 

1 p E K Sinemasında 2 Büyük Film 
1 • BRODVA Y KUKLASI 

(FraJ!sızca södü) 
ŞİRUW TEMPLE tnrafmdan Harikulade bir surette ynrablan ve 
Ktiçuk Artistin Bugüne kadar yaptığı en 1ıÜZel. en nefıs ve en eğ
lenceli Filmi. Dikkat: Bu FiUmde ilk defa olarak ŞİRL~n Hakiki 

arkılaruu dlnllyeceksiniL 

2 • OTOMOBİLLi AŞIKLAR 
Fransızca, Büyiik, eğlen celi operet, ha Ro1lerde: 

CLAUDEMAY • COLETIE DARFEUIL • ALERME 
Çocuklar fs;in \tenzilatlı flatıar .................................... -... 

Bu akşam 

MELEK 
sinemasında 

Seven hir kadının miie sir ao;;kt, 
B üyiik fedakarlığı herkesi he) ecnn 

ve merakla saracnk bir Film 

KiRiK HAYAT 
1 SON PUSEl 

Fransızca sözlü, Baş Rollerde: 

Herbert Marshall • Barbara Stanvic~ 
Aynca: Paramunt Diınya havadisleri. 

"---.. -.... -.. 1--Bu Aksam Sehzndcbnsı T u R A N 
Tiyatrosunda 

ZOZO DALMAS ve HALK OPERETi 
Tam ı~ dro ile ilk dC'f 

Z IR D ELiLER 

Tramvay yapılınca Bakırköy - Sır - •lııiiiiıiiıill••
keci hattımı geçtim. Şimdi Beyazıt -

Bllyük Operet 3 perde (K puç<'lll) O -
ke trası \ e &le - Fi ti rd zam y pıl

mamıştır. Local r ..,c nu r lı ye 1 
satılmaktadır. -

Maçka hattında çalışıyorum. 
Petro buti.ın otobus işlerinde ala

kadar olduğu ve bfitün şahitler onun 
adım verdikleri halde hiç bir şey bil
miyor gibi görünüyordu. Reis onu 

BİTIUEI\UŞ SENFONİ'ye nazire olarak yapılan .... 

DANI ELLE DAR I E U X 'nın 
güzel sesinden ilham alan bir nağme: 

bir çok şahitlerle yüzleştirdi. Kaça -
maklı cevaplar veriyordu. 

Şahit Zekeriya da: 
- Kara Eftlmoğlu beni Maçka 

hattında çalıştırmak için benden beş 
yüz lira istedi. Bu işte Kadri muta - ı 
vassıt rolünu oynuyordu. Nihayet 
300 liraya kadar indiler. Ben parayı 

ŞAFAGA DöNOŞ 
yarın akşam tam saat 9 da I<'EVKALADE GALA ıle 

LALE SINEMASINDA 
ancak noteıde verebileceğimi söyle- ••••••••••••••••••••••••••mııılll" 
dim. Onlar alınacak bu parayı Bele- 1 M E V L O T 
diyeden Maçka - Beyazıt imtiyazını Büyuk macera filımleri yıldız - ..,. Yannkı Perşembe gunu ikindi :na· 
alaca kolan miıhim adama verecek- !arının kralı maı.ından sonra Beyazıt eamü şeri• 
lerini söyluyorlardı. Ben Dördüncü HAR R y p 1 EL!.. finde Konya Valiliğinaen mütekait 
Vakıf hanındaki notere Kemalle git- Merhum Mehmet Hüsniı Zadil'm ru• 
tim. Parayı verecektim. Sonra para- Esrarengiz bir hayduda karşı huna ithaf edilmek üzere MevlUniJ 
mın kaynamasından şiiphe ettiğim i- polis hafiyelerinin mücadelesinı şerif okutturulaeağından arzu eden· 
çin bir bahane ile ora

0

dan ayrıldım. tasvir eden Jerin teşrifleri rica olunur. 
Beş on dakıka sonra bir adam gön - iKi YÜZLÜ ADAM 
derdim ve Artık para vermekten vnz 
geçtiğimi Petronun adamı Kemale 
anlnttım. Ertesi gı.in Belediye Fen 
Heyeti mudurüne ve varidat müdu -
rune gittim bu hat icin imtiyaz veri
lip verılmcdiğini sordum. Menfi ce -
vap aldım. 

Son ,ahit. 

Son phıt Musa da şunları söyle
di: 

- Emirgan-Eminönü hattını isti
yordum. Ekreme istida ile müracaat 
ettim. İstidamız umuru hukukiyeye 
gitti. Sekiz otobüs aldık. İşe başla -
yorduk. Kara Eftim de o hat için ça
lışıyormuş, biz belediyeye yapUğı -
mız teklifte Eminoniınden Emirgii -
na on kuru a yolcu tasıyacaktık 

Bi.ıylik focera ve sergüzeşt 
filminde 

Bu cum matinelerden itibaren 

TAKSIM Sinemasında 

Sonra bu l:ıattın müsaadesi Kara Ef • 
time l 7 ,5 kuruştan verildi. 

Vakit geç olmuştu. Mahkenle 
kendilerine tebligat yapıldığı halde 

gelmeyen yedi şahidin ihzarı ve 

digerlerine tekrar tebligat yapılma
sı için muhakemeyi önümüzdeki sah 
giıfıüne talik etti. 

İhzar edilecekler arasında Sabur 
Sami de vardır 

TEŞEKKÜR 
Scvgıli kuçuk ...oglumuz EDIS pf,· 

KlN'in olumu mi.ınn ebetıyle blzzB~ 
C nnze m ra 1111inı> i tırak veva şif9' 
h n ve t hrır n bey nı tazıyı:>t l ıt 
fund bulunmu olan bı cumle akr 
ba \ c do ti arımız ayrı avn tes · l< J 

re tee urumuz m n olduğundan e 
hür ve samimi te ekkurlerımizın ıb 
liiğına sayın gazetenızın tavassutunı.1 
rica ederiz. 

Cemal ve Maşuka PEKIN 

Kısa Hizmetlileri 
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19 - 4 - 939 

19 Nisan 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. ,, 

" .. 
1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1600 
800 
300 

Kr. 

" 
" 
" 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilfıvesi lazımdır. 

. M!l!11J:lilt1i!i!9:11 
Türkiyenin 
Kuvveti 
Nerededir? 
Taymis gazetesinin dünkü nüs -

hamuda tucümesini neşretti
ğimiz Türklyeyc ait yazısı şu cümle 
ile bitiyordu: 

''Bir Türk size yeni fabrikasını 

gezdirirken der ki: 
- Bu daha bir şey değil, siz bu

nu 10 sene, 20 sene sonra görün. 

TAN 

Bugün A vrupada kim bu kadar 
ilerisini dü,ünebilir?" 

Romanyanrn zengin petrol kuyu1arı ve sağda Avrupa merkezlerinde temaslar yopau Romanya Hariciye Nazrrı Gafenkc 

Yalnız bu cümle, yeni Türkiye -
nin nefsine ne derece güveni olduğu
nu göstermeğe kafidir. 

Avrupa dahili ve harici buhran· 
lar içinde kıvranıp dururk~n, Türki
ye, etrafına çevirdiği sulh hudutları 
ile emniyet ve istikbalini garanti al-· 
tına alan, ve bu suretle bütün kuv
vetini dahili imara sarf eden yegane 
memlekettir. Kuvveti de buradadır. 
Bugün bütün dünya onun dostluğu -
nu arıyorsa, onun bu kuvvetine va
kıf olduğu içindir. 

Bitlerin Romanya 
Hakkında Emeli Nedir? 

Çünkü Avrupada hayat günü gü
nüne yaşanan ve tehlikelerle muhat 
olan bir safhaya girmiştir. Kimse is
tikbalinden emin değildir. On sena 
sonraki inkişafı değil, bugiinü nasıl 

geçireceğini diişünmekle meşguldür. 

Harici ve dahili müşküller Avrupa
da iktısadi Jıayatı tahammül edilmez 
bir hale sokmuştur. Onun için Av -
rupalının nazarında halinden mcın -
nun, istikbalinden emin, iimitle do-

.. --- - · - -a ... v U•.J. U a & 

dır. İşte Türkiye bu memleketlerden 
biridir. 

ltalyayı Sağlama 
Bağlamak liin 

İtal~ a Cihan Harbinde müttefik
lerini yarıda bırakmıştı. 

Bu defa İngiliz Başvekili Musso
liniyi kandırmak füuidini hala ter -
ketmemiştir. Bir gün İtalyayı kaza
nabilmek ümidiyle, Arnavutluğun 
işgaline şiddetle muhalif olduğu ve 
bu hareket 1935 İngiliz - İtalyan an
laşmasma uymadığı halde, İngiltere 
bu hadiseyi İngiliz - İtalyan anlaş -
masını ret için bir sebep olarak ka -
bul etmemistir. ı 

İtalya, bütün vaatlerine rağmen, 
İspanyadaki askerlerini geri çekma· 
diği halde, İngiltere yine 1935 anlas-

~ 

nıasını bozmağa lüzum görnıemiştir. 
Çünkü Chamberlain, er geç Mus

soliniyi Bitlerden ayıracağına kani _ 
dir. 

Fakat, Bitler mazideki tecrübeyi 
gözönünde bulundurarak İngiltere
nin bu ayırma siyasetini akamete 
uğratmak için gayet pratik bir çare 
bulmuştur: İtalyaya askeri yardım -
da bulunmak bahanesiyle altı kolor
du Alman askeri göndcrmeğe karar 
vermiş ve buna 1\ılussolininin de mu
vafakatini :ılmıştır. Buna mukabil 
İtalya da Almanyada bir kolordu as
ker bulunduracaktır, bu suretle İtal
yanın yarı :yolda Almanyayı bırak -
ınasının önüne geçmeyi diisiinmüs -
tür. 

B ir kanun günü, bütün dünya 
ga-zetecilerinin müteaddid 

defalar tasvir ve tarif ettikleri 
Berchtesgadende, Nevil Chamber
lain, Avrupanın iki büyük demok
rat devletı namına Alman devlet 
reisi Hitlerle görüşmüştü. 

Bu mülakatta Hitlere bir kaç 
müşavir de refakat ediyordu. Hit
ler, salonu geniş adımlarla arşın
lıyordu. Kocaman masanın üzeri
-- ı...:;..-:~1. ""-'• Aur1ıTv1 h"l .. ;toc1 c::~ • 
rilrnişti. 

Mavi Tuna 

H itlerin parmağı, haritada bir 
mavi çizgiyi takip ediyor -

du: Bratislava Passo, Budapeşte .. 
Ve parmak durdu. Aşağıya doğru 
Genbos, Belgrat Demir limanları, 
Galiçya, dünyanın en münbit buğ
day anbarlarından ve petrol hav
zalarından biri... Tuna deltası. Ni~ 
hayet, 700 bin kilometrelik bir iç 
deniz, Karadeniz ki, yegane 
kapısı Boğaziçinde olmakla bera • 
ber, esrarengiz ve zengin Asyaya 
geçen yallardan biridir. Bu yol
dan, Asyaya müthiş muharipler, 
sel gibi a.:tınlarla Avrupaya doğrv 
geçtiler, 

A vrupanm yem sıyasi 

tarihine bir bakıt 

K ülleri henüz soğumamış sı

cak bir tarih devrine doğru 
geri dönelim: : 

1923 de: Münihte Hitlerin fiyos 
ko veren nükumet darbesi. 

1925 te: Mayn Kami'ın neşri. 
1930 da: Hitlerin mütereddit 

Alman Sosyal demokratlarına, VE 

can çekişen ihtiyar Hindenburga 
karşı ilk zaferi. 

1933 te: Avusturyalı bir eski 
muharibin Almanyada mevkii ilc
tidara gelmesi... 

1934 de: Dolfüs'ün katli. 

Kadının Yeri 1935 te: Almanyanın Milletleı 
Neresidir? Cemiyetinden çekilmesi. 

Gazetenin biri Univcrsitede kız 1936 da: Ren'nin gayri askeri 
talebeye şöyle bir sual soruyor: mıntakalarının iŞgali. 

- Kadının yeri ev nıidir, iş mi- 1938 martında: Avusturyanın 
dir? tamamiyfo boğazlanması. 

Genç kızlanmızın çoğu kadının Ayni senenin eylıil ayında, mı.. 
Yeri evdir, cevabını veriyorlar. ahedelerine ve karşılıklı yardım 

Bu c-evabı verirken kadının çalış· 1 paktlarına rağmen, Çekoslovakya
ınasına muhalif olduklarını pek tas- yı Almanyanın tek başına kıstır • 
rih etmiyol·lar. masr. 

Fakat hayat bu sualin cevabını Ve şimdi? Bakalım sıra kimin? 
\'ermiştir. Almanya bile kadını evde 
tutmağa muvaffak olamamıştır. Ka- Şimdi sıra kimde? 
dının me,•kii hayattadır. lla;vat onu/ 
nereye koyarsa orada bulunmağa 
mecburdur. Hayata karşı durup ka
dını e\•e hapsetmenin zamanı çoktan 
re~miştir. 

H itler. Pragda, 
Memelde .. 

Bratislavada, 

Aiman motörlü kıtaları Morav .. 
ya ve Bolıemyada nöbet bekliyor. 

Romanya Petrol Kuyulaıiyle 
AJmanganın Gözlerini Çekiyor 

YAZAN 
Andre • J • Ta ure 

' 

General Berttchot'un Romanyadaki askeri heyeti l\,;asından 

-r~---- ~upı..-.,,ı~ ıuac;arı:s,an lıu

duduna varmış olacaklar, ve Ma -
carlar, galibi alkışlamaktan başka 
çare bulamıyacaklar. 

Daha sonra sıra kimde? Kim 
yaşayacak? 

Romanya, ne acayip bir mem
lekettir ki, adı bile latinceyi hatır
latır. 

Coğrafi vaziyeti: Macaristanla 
Karadeniz arasına yerleşmiş, di -
ğer taraflarında da Rusya ile Bul
garistan var. 

Transilvanya yaylası merkez • 

dedir, ve üç yanından Karpatlar -
la dördüncü cephesinden de, Apu

senti tepesiyle müdafaa edilir. 

Bir tarafı denizdedir. Ve için -

den de, Tuna ile Dinyester nehir
leri geçer! 

Romenlerin vatanı olduğu gibi 

R omanyanın mesahai sathiyesı 
295000 kilometre murabbaı

dır. 

295 bin kilometre murabbaıdır. 
Bu suretle Avrupa kıtasında bu -
lunan 28 memleketin onuncu sı ~ 
rasında sayılır. 

Nüfusu, bugün 20 milyondur 
ki, kilometre murabbaına düşen 
nüfus mıktarı ile, Avrupada seki
zinci gelmektedir; ve yüzde yet -
miş beşi Romen olan ahalinin bir 

kilometre murabbama düşen mık
tarı 66 kişidir. 

Romanyalılar, Neo • Latin bir 
lisanla konuşurlar. 

Romanya, 1848 Fransız hare .; 

katından mülhem olarak, istiklali

ni, harici yardımlarla temin ede -
bilmiş bir millettir. 

İlk müstakil idaresi, 1859 da 
yani Kırım harbinden sonra, dü -

veli muazzamanm himayesi altın
da, ve Osmanlı İmparatorluğuna 
zımnen bağlı olarak Moldavyada 
kurulmuştur. 

1881 de, Romanya krallığı:, 
nıüstakillen teşekkül ettiği zaman, 
tahtında bir Alman prens otur
muştu. 

Romanyanm bugünkü kralı Sa 

Majeste fkınc Karo! ise; toprağı
nın altı ve üstü zengin olan bu 
memleket ahalisini, muvaffakıyet
le idare etmektedir. 

Hitlerin Romanya 

üzerindeki gözü 

Adet 5tibariyle çok ve iyi si-
lahlı bir millet, eğer pek fa

kirse, muhakkak kendisinden da -
ha az kalabalık ve daha fena silah 
ıı komşularının elindeki nimetle
re, toP.raklara göz koyar. 

Bu bir tarihi hakikattir ki şer· 
rinden hiç bir millet yakasını kur
taramamıştır. Bu itibarla, eğer Hit
ler, Orta A vrupadan sonra hede -
fini Romanyaya doğru çevirdise 
bunun sebebini. Romanyanın tabii 
servetlerinde aramalıdır. 

İşte bir kaç rakam daha: 
Bir Ziraat memleketi olan Ro

manya, Arjantin Cümhuriyetin -
den sonra. dünyanın ikinci mısır 
müstahsilı<iir. Ve son senelere ,ge
linceye k!idar da, dünyanın birinci 
"avdar yetiştiren memleketidir. 

1stihsalatının yüzde 32 si gıda 
maddeleridir. Yüzde on üçü sına
yi ve hayvancılığa aittir. Yüzde 
on üç nisbetinde sanaat ve hayvan
cılık, yüzde on dört nisbetinde me
ra ve yüzde yirmi bir de ormancı
lık istihsalatı yapmaktadır. 

Keneviı, yün, tütün, pamuk, 
pirinç ve ı:;aire yetiştiren Roman -
ya, gün gf'çtikçe, ileri bir sanayi 
memleketı haline de girmektedir. 

330 bin hektarlık bağlarından 
yetişen nefis üzümlerden her se -
ne, on milyon hektolitre şarap imal 
olunmaktadır. 

Ve 13 milyon baştan mütesek -
kil muazzam davarlarile, Roman -
ya, - İngiltere ve İspanyadan son
ra - A vrupanın üçüncü zirai mem
leketidir. Buna, 2,200,000 beygiri, 
4,400,000 sığırı ve 3 milyon domu 
zu da ilave edelim. 

Romanyanın, orman sanayii 
ise, hakikaten çok iyi organize e -
dilmiş vaziyettedir. Ve Romanya 
ormanlarında 1919 dan 1925 tari
hine kadar, 50 milyar ley kıymet 
tutan tam 21 milyon ton ağac iş -
lenmiştir. 

Haş.metli petrol hazretleri 

R omanya tabii servetlerinden 
yeniden yeniye istifade et

mektedir. Bu memleketin tabii 
kudreti ancak Amerika ile kabili 
mukayesedir. 

Romanyada bulunan petrol. kö
mür, su kuvveti gibi kuvyei mu
harrike, Avrupanın dığer hiç bir 
memleketinde mevcut değildir. 

Bundan başka, Romanya top
rnklarrndn, altın, gümüş, demirli 
veya demirsiz madenler, manga
nez, krom, Boksit, bakır, kiikiırt, 

kurşun, pirit ve tuz da fazlasıyle 
mevcuttur. 

Fakat petrol hepsinin başında 
gelir. 

Bu meşhur, ve dchhaş siyah al
tın, muharip ve gayrimuharip bü
tün milletlerin ağızlarım sulandı
racak mertebededir. 1936 yılında, 
8, 700,000 ton petrol istihsal edil
diğini söyler ve yeni yeni bulu
nan petrol kuyularının da, bu ade
di, yakın bir istikbalde bir kaç 
misline çıkaracağını ilave edersek, 
vaziyet anlaşılmış olur. 

Bu rakamlardan sonra, Hitlerin 
niçin Romanyaya teveccüh ettiği
nin. ve 23 Martta imzalattığı tica
ret muahedesiyle Romanyayı ikti
saden kıskıvrak niçın bağladığının 
esbabı anlaşılmış olur kanaatinde
yiz. 

Romanya için sulh veya harp 

A lmanya, senelerd<'nberi +ek 
silah patlat:nadan zafel'ler 

kazanıyor. Bunlardan en miihim-

mi, istihkamlarına ve silahlarına 

rağmen, hakikaten mütehassıs bir 

milleti -Çekoslovakyayı- en ile
ri fabrikalariyle beraber ilhak et
mesidir. 

Ayni metodla, Romanyaya da 

g~z koyması, ve bu suretle geniş 
bır erzak ve enerji menbaı ele ge
çirmeyi tasarlaması, tabii gorül

melidir. Romanya buğdayı, bugün, 

açlıktan kıvranan 86 milyon Al

manı doyuracak Prahova ve Mol

davya nefti ise, tayyare motorle
rini. mitralyözlü otomobillerini, 

kamyonlarını ve tanklarını hare
kete getirecektir. 

Bu yeni zafer tahakkuk ederse?. 
vaziyet ne olacak, ve Almanyamn 
Jilrüyüşü nerelerde duracak' 

Işte yakın istikbalin sakladığı 
esrar!.. Fakat, Fransanın Ingilte
renin de bu meselede söyleneı:.:ek 
sözleri olacaktır. Ancak bu iki de
mokrat devletin alacaklnrı tedbir
lerledir ki, Avrupanın mukaddera
tı taayyün edecektir! 
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Kuvvetimiz 
ikileşti 

Yazan: Şükule Nihal 

Hafta sonu ... 
On beş yaşındaki kmm Gil • 

nay, apartımanın kapısından, bir 
bomba gibi içerye atıldı. Bir hafta 
ayrılıktan .sonra, mektep dönüşü ara
nuzda geçecek olan samimi selim • 
}aşmaya bu defa ehemmiyet vermi
yerek, heyecanlı jestlerle nefesi tı
kana tıkan:ı konuşmağa başladı. 

- Muharebe olacakmış, öyle mi? 
Ben de gidiyorum. Vallahi, billahi 
ben de gideceğim. Katiyen mani ol -
mayın. Ne var, sanki, ben adam de
ğil miyim? Eğer yaşım küçük diye 
almazlarsa gönüllü yazılırım. Eğer 
siz izin vermezseniz kaçarım. Vata -
nıma hizmet etmek için evden ka· 
çarsam beni kimse ayıplamaz ki .... 
İzin vermclseniz siz vatan haini sa
yılırsınız. 

Kmmın bu vakitsiz telaşrna gay
ri ihtiyari gülmeğe başladım. O, va
tanseverliğini ciddiye almadığımı sa
narak giicendi; hıçkırıklar isinde dc
,,.am etti: 

- Benim erkeklerden ne far • 
kım var? Onlar gibi ben de silah 
kullanabilirim. Hiç bir şey yapamaz
sam hastalara, yaralılara bakarım. 

Askerin yemeğini pişiririm. Bırakmı
yacnksınız değil ıni, vatanıma düş • 
man girerken ben hainler gibi evim
de oturanı:ım. İşte, şimdiden size 
söylüyorum. Bakın nasıl kaçacağım! 

Kızımın heyecan \'C teliı§ı ço
cukça bir kapris değildir. O, devri -
mizin bütün genç kızları gibi; yaşı -
nın, tahsilinin, zekasının müsaade 
ettiği nisbctte ,·atanın, vatan müda • 
faasının ne demek olduğunu bili
yor; son günlerin biitün siyasi hava· 
dislerini öğrenmi~; Balkan ittifakın
dan, bizim harbe girmek ihtimali
mizden, Arnavutluk işgalinden kav
rayarak bahsediyor, kendine göre 
muhakemeler yapıyordu. 

Çocuğun heyecanını teskine ağ -
raşhnı. Bir harbe girmeğe mecbur 
kalırsak, erkeklerle beraber, kadın
ların da vatanlarını nıiidafaa etme· 
leri tabii olduğunu söyliyerek vat.a
na gi;sterdiği muhabbet ,.e alakadan 
dolayı kendisini tebrik ettim. 

Büyük Harbin başında, ben de 
kızım gibi, vatanı miidafaa etmek, 
yaşamağa hak kazanmak için bu 
toprağa kanım \'erenlerin arasına 

karışmak heyecamnı duymuştum: 
Lakin o zaman, bir çok haklarından 
mahrum olan kadın siyasi \"e askeri 
haklarından, şereflerinden de mah
rumdu. Böylece men11cket de yarı 

kuvvetini kaybetmiş oluyordu. Bu • 
giin. diınhııriyet idaremiz, İstiklal 
harbi gibi harikayı yaratmış olan 
kahraman 'fürk çocuğunun yanında 
onun kadar kahraman ruhlu Tlirk 
kızına da yol verdi. Kı7.un gibi, bii
tiin memleket kızlarının ruhunda 
vatan aşkı, en mukaddes bir ülke
dir. Ciiınhııriyet kadını, hem beşik, 
hem silah kullanmasını biliyor. Kuv 
vctimiz ikilt•şti; artık bir şeyden kor
kumuz yoktur. 

Kozan Köylerindeki 
Felci ket 

Kozan, (TAN) - On beş gün ka
dar evvel bu havaliye dtişen şidJetli 
doludan Tokatlık, Işıklı, Çukurören, 
!dem, Bastıçalı köylerinde cenıan 
yekun on bin yir::n! dokuz dönüm 
mezru arazinin harap olduğu aıı ıa• 

şılmıştır. 

Zarara uğrıyan yıırddnşlara hüku

metin yardımı bekL:milmektedir. 

Kozanda Bir Katil 
Mahkum 

Kozan, (TAN) - Saimbeyliııin 
Karakuyu köyünden Ahmedi an:.ızın 
bastırarak öldüren ayni köylii Dal 
Ali, Ağırceza mahkemesince ıdama 
mahkum edilmiştir. Ancak Ahmedin, 
Alinın metresini yanına alması, kat
le sebep olan husumetin amili gor:.ıl
mtiş ve ölüm cezası. otuz sene ağır 
hapse tahvil edilmı5tir Kati!., fıOO 
llra da tazmınat verecektir. 

-0---

Antalya Maarif 
Müdürlüğü 

Sivas <TAN) - Maarif müdürü 
Cemal Gültekin, Antalya maarif mü
dürlüğüne naklo1unmuştur. 
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: ~üneşli Oyuncular ~ 
~ Nasıl Paylasıldılar? ~ 
~ 
~ Giineş klübünün spor şube

lerini Iağvinden ve Genel Di
rektörlüğün, bu oyuncuların 

müddet beklemeden istedikleri 

daki kararından !>OJlra bu fut-
bolculardaıı Faruk, Yusuf, Sa
lahattin, Murat, Boncuk Ömer 
Galatasaraya, Hakkı Vefaya, 
Rebii Fenerbahçeye intisap et
mişlerdir. Rıza ve Reşat heni.iz 

1 bir klübe girmemişlerdir. Cihat 
I Birer birer klüplere dağılan Güneş- ile Niyazi talebe olduklarından 

Onu da 

Kaybettik 
= 

Kurtdereliye Ait Bir Hatıra 

Eaki büyük pehlivanlarımız

dan son kalan Kurtdereli de öl
dü. Meşhur pehlivanımıza ait 
Burhan Feleğin bu yazısı merhu
mu teeHürle ananlara bir hatı
radır. 

911 de Taksimde şimdi büyük 
apartımanların yapıldığı Talimha
ne mahallesinin Beyoğluna yakın 
köşesinde kurulmuş büyük bir 
sirkte o senenin proiesyonel Türki
ye Cihan pehlivanlığı müsabakası 
yapılıyordu. Ben şimdi ismini bile 
hatırlıyamadığım bir gazetenin spor 
muharriri olarak bu gür~şleri takip 
ediyordum. Bu güreşlerin çoğu şe· 

beke idi. Fakat şebekeye girıniyen 

iki adamdan birisi Kurtuereli diğeri 
onun rakibi Macar pehlivanı Çaya 
idi. 

Kurta'.?reli o vakit 42 yaşında ol

duğunu bana söylemişti. 
Gazete namma yaptığım bir mü

ıakaHa bana bütün bu pehlivan gru
pu içinde pehlivan saydığı tek adam 
olarak Çayayı göstermişti. 

Çaya o vakit 20 ~ 25 yaşlarında 
bir deli.kanlı olmasına rağmen Kurt
derelinin acı kuvvetinden çok çe· 
kiniyordu. 

liler kuvvct!~::s:~~arında İzmir ~ :::::~ırla:~kımlarında oyna-

~"'.....,"",....,..,,,.,.~.,,.~,...~~~~-/- ; 

Beşiktaşın Ankarada yenildiği maçtan bir enstantane 

Seyaha •ktaş 

TAN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

Taç ve 
Yazan: Naci SADULLAH 

M uhter-em saylavımız Hüseyin 
Cahit Yalçın, dünkü başma -

kalesinde, şu sualleri soruyor: 
"- Acaba, zavallı Arnavutluğun 

kırık ve kanlı tacı, Haşmetpenab İ -
talya kralı hazretlerinin mübarek 
başlarında şerefli bir süs mü olacak? 

Ve bu kanlı, bu kırık taç parçası 
sanki şanlı bir ordunun, kahraman -
ca mücadeleleri sonunda, bir zafer 
hakkı olarak elde edilmiş, şerefli bir 
ganimet midir?" 

Bu suallerin altına bir çok kimse
ler gibi, ben de imzamı atmak ister -
dim. Fakat ~ncc, bu taçlara, tıpkı 

İtalya kralı gibi, Zogo da, Negüs de 
layık değildiler. Zira ben, milletleri
nin istiklali uğrunda dövüşmekten 

kaçan kraHarın, Negüsün, veya Zo
gonun akibctlerine uğrayışlarına acı· 
yamıyorum. 

Düşünüyorum ki, yüz binlerce yi. 
ğit Habeş delikanlısı, ve binlerce 
Arnavut milliyetperveri, istiklal ve 
namus uğrunda başlarını feda etti -
ler: Halbuki, krallar, milletler gibi 
değil. Onlar bilakis, başlarını kur -
tarmak için taçlarını feda edip sıvı
şıyorlar: 

Bu itibnrladır ki, bence, tahtla -
rından indirilip şapa oturtulan bu 
kraHarın cesaretsiz başlarına, taçtan 
daha fazla yaraşan serpuşun adı da 
şudur: 

"- KüJlah!" 

• 
Atınanın tahliyui 

Şu kocaman serlevbayı dünkü 
gazetelerde okudum: 

••- Atina tahliye edildi!" 
Bu yürek oynatıcı başlığa bakın

ca, aklıma ilk gelen sual şu oluyor: 
"- Acaba, Yunanistan, bir raar

ruz ihtimalini hesaplayarak, payi • 
tahtını tahliye mi etti?" 

Fakat, serlevhanın altındaki ha
vadisi okuyunca anladım ki, tahliye 
edilen, Yunanistanın payitahtı değil, 
meşhur randevucu Madam Atin~ 

Maamafih bu havadis, yürekleri 
daha fazla hoplatır: Çünkü Atina 
şehrinin tahliyesi, bize şu teselliyi 

verir: 
- Endişeye maha1 yoktur: Teh

likeye karşı ihtiyati tedbir alınmış -
tır.!" 

llalbuki, Madam Atinanın tahli-
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~E_K_O_N __ O_M_i 1 
Son Bir Hafta içinde 
Muhtelif Memleketlere 

Yaptığımız ihracat 
Nisanın ikinci haftası içinde mem- r 

leketimizden dış piyasalara yükle -1 ,------------
nen ihracat malları şunlardır: Al -
manyaya 41,399 liralık tiftik, 9139 
liralık tilki derisi, 5850 liralık bar -
sak 2250 liralık porsuk 1441 pestil 
19 bin liralık yün parçalar 4425 li· 
ralık siyah havyar, 3980 liralık bal
mumu ve Fransaya 105,776 liralık 

yaprak tütün, 15 bin liralık ham af
yon, 3326 lirahk kamçı başı, 1521 ip 
kırıntıları, 25562 liralık tiftik gön -
derilmiştir. !ngiltereye 50 bin kilo 
ve bin lira kıymetinde kepek, 10792 
liralık tiftik, 1395 liralık sıgala bağı, 
Mısıra 4300 liralık tütün, İtalyaya 
4000 liralık balı:k, 2322 liralık yu -

murta, Danirnarkaya 1631 liralık 

nebati kösepe, 2224 liralık iç fındık; 

İsveçe 1380 liralık tatlı çekirdek, 

10970 liralık kirli yapak, Yunanista

na 1100 liralık yumurta, 1050 lira -

lık balık; Cezayire 541 liralık zey -

tin ve 475 liralık rastık taşı ihraç o-

lumnuştur. 

Bu ihracat nisanın birinci hafta
sı içinde verilmiş olan siparişlere a
it bulunmaktadır. Dün yeniden Al -
manya için tiftik, meşin, kedi ve til
ki derileri ile İsviçreye bir mıktar 

iHRACAT: 

~iyasadaki Durgunluk 
Zail Oluyor 

BORSA 

Londra 
Nevyork 

Par is 
Miliino 

Cenevre 

Amsterdan 
Berlin 
Brüksel 

Atına 

Sof ya 

Madrid 

Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 

Sookholın 

Moskova 
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ÇEKLER 

5.93 

126.6925 

3.3550 

6.6625 

28.41 

67.2475 

50.6625 

21.3050 

1.0925 

1.56 

14.035 1 
23.7875 

24.9675 ı' 
0.9050 

2.8925 1 
34.62 

30.56 

23.9025 

\.. __ ,. _____ _) 

yumurta ve Yugoslavyaya az mrk -
tarda zırnık satılmış ve ihraç mua -

meleleri bitirilmiştir . 

SATIŞLAR: 

Dün Gelen ve 

Satllan Mallar 
Anadoludan yeni kırkım mahsulü Dün piyasamıza 185 ton buğday, 

tütikle kuzu ve oğlak derileri kel - '13 ton arpa, 63 ton un, 45 ton Mısır, 
meğe başlamıştır. Anadolu iç piya - 40 ton zeytinyağ getirilmiştir. Fi
salarında muameleler devam etmek- yatlarda hiç bir tebeddül olmamıştır. 
teyse de şehrimiz piyasalarındaki Gelen malların ancak az bir .ı.usmı 
durgunluk: henüz tamamiyle zail ol- satılmıştır. 
""',,.,...,,.,+... iı.. .. o ... ..+ ;,.i .. ....ı-... .:_;_ ~Üfi!~~e fazla-miktarda EZ 
lere dahi henüz cevap verilmemek - sc ze 11111~~11 • '-'""''""" n.:ı · 
tedir. Öğrendiğimize göre piyasala - lannın kilosu 50 - 60, yer fas ye
rın vaziyeti hafta içinde salfilıa doğ- leri 50 - 60, ayşe kadın fasulyasr 

· d 80 - 100 kır domatesi 60 - 70 
ru ilerleyecektır Kararsızlıkların a • ' 

·1· ı .. 'tlerı· orta patlıcanların kilosu 140 kuruş
yavaş yavaş zaı o ması umı 
mevcuttur. Bilhassa siparişler arta - tan satılmıştır. 
cak olursa mevcut stokların biran ev- -----<lı----

Tallas itleri Gevşe)( 
Yerli fabrikalarımız namına Ana-

vel eritilmesi için mal gönderilme-
sine ba~lanması ihtimal dahilinde 

Grup içinde laf etmesini bilen 

maruf pehlivanlardan 130 kiloluk 

Fransız pehlivanı kasap Laurent ba

na bu adam için: 

Oyuncularına Uymuyor 
Beyaz - Siyahlılar Ankara 
Maçlarında da Aksadılar ye olunması, bazı kimselere şu ihtar-

da bulunur· dir. "' ' 
dolu yapaklarından kırk beş bin ki· 

loluk bir parti satın alınmıştır. Bu 

satışlar kilosu 52 - 53 kuruştan ya

pılmıştır. Eski sipariş olarak satıl

mış üç yüz balyalık bir parti tiftik 

dün Almanyaya sevkedilmiştir. Ta

kas işleri gevşemiş olduğundan dün 
ihracat muamelesi de olmamıştır. 

- Ben hayatımda Kurtdereli ka
dar kuvvetli pençesi olan adama te· 
sadüf etmedim. Ne zaman bileğimi 
tutsa kanım duruyor ve ellerim ugu
şuyor, demişti. 

Çaya ile olan gi.i.reşlerinden son 
geceki çarpışmayı goremedim. Lakin 
anlatanlara nazaran güreş Çayanın 
kolunun incinmesiyle yarıda bıra

kılmış ve bu yüzden o· sene cihan 
pehlivanlığı neticesiz kalmış. 

Kurtdereli merhumu t~myanlar o
nun büyük bir pehlivan olduğunda 
ve 'fürklüğü dünyaya tanıtmış olma
sında müttefiktirler.Gerç: merhumun 
güreşteki meharetini Çolak Mümin 
falan ayarında görmiyenler varsa 
da o vücutta ve o ~apta pehlivanlar 
Jçin zaten güreşin hurdalarını öğ

renmiye ne im.kan ne de lüzum var
dır. 

Kurtderelinin vefatiyle, dünyaya 
ün salmrş Türk pchllvanları nesli en 
son evladını da kaybetmiş bulunu
yor. 

911 de 42 yaşında ve 138 kilo sik
letinde olduğunu bana sövlemiş.olan 
merhumun 70 yaşında vefat ettiği 
ımlaşılıyor ki; büyük bir ihtiyarlık 

teşkil etmezdi. Allah rahmet eyliye. 
Burhan Felek 

---<>--

Siyah Kaplan Galip 

Hasmını iki y;,mrukta devirdi 

Cihan boks şampiyonu Siyah Kap· 
lan namiyle maruf Zenci Coe Louiz 
yirmi be§ bin kişi önünde rakibi 
Jack Raper'i iki sıkı yumrukta yere 
dcvirmi5tir. 

I\lüsabaka iiç dakika bile sürme
miştir. Zenci bu suretle kolaylıkla 

1Ulvanmı muhafaza etmiştir. 

Beşiktaşm seyahat maçları iyi git
miyor. Burada kendi stadlannda Fe
nerbahçeyi yenen beyaz siyahlılar

dan Ankara dönüşü hiç olmazsa bir 
galibiyet beklerdik. 

Yoksa Beşiktaşlıhr "Her horoz 
kendi çöplüğünde öter" sözünü ha
tırlatan bir vaziyete mi düştüler? 

Yani kendi stadlarında çıkardıkları 
oyunu başka yerlerde tekrarlamağa 
kadir değiller midir? .• 

Beşiktaşm toprak sahaya daha alı
şık olduğu muhakkaktır. Ankaranın 

yeşil sahası onları her halde yadır
gatmıştır. Fakat ayni Beşiktaşı biz 
Fenerbahçe stadında da seyrettik. 
Fener stadı da çimendir. 

Her halde Beşiktaşın seyahat 
maçlarındaki muvaffakiyetsizlikleri
nin sebeplerini daha başka taraflar
da aramak doğru olur. 

Biz bu hususta düşündüklerimizi 

kısaca şöyle topluyoruz: 

Beşiktaşm Fenere karşı beliren 
kuvveti, Fener muhadm hattıntn 

şüt mesafelerindeki' kifayetsizliğin
den meydana çıkıyor. Fener muha
cimleri hızlı ve dalıcı oynamadıkla-
rından Beşikta~n ağırlaşmış mua

vin ve müdafaası pek sarsılmıyor. 

Tabiatile müdafaası rakibin bece
riksizliğinden delinm.iyen bir takı

mın hücum elemanları şütçü olursa 
fırsatlardan istüade imkanını yal<.a· 
lıya biliyorlar. 

Halbuki müdafaa hızlı bir hücum 
karşısında bunalınca, beyaz siyahlı
ların iki içi geriye yardım mecburi
yetile taarruzda rahat kalamıyor. 

Çok kısaltılmış şekilde verdiğimiz 
bu hükümlere göre, Beşiktaşlıların 
muavin hatlarile müdafaasının bır 
tarafını tadil etmeleri lüzumu mey
dana çıkıyor. 

Bizden yazmak, dinleyip dinleme
mek klübün ve futbolcularının vazi-

yetlerini daha iyi bilen Beşiktaş ida
recilerinde ... 

Dahili: 

Fenerbahçe . Pera 
Fenerbahçeliler 23 nisanda Pera

lılarla hususi bir maç yapacaklardı. 
Sarı lacivertlilerle Ferahlar arasın
da hasılat meselesinden bir ihtilaf 
çıkmış olduğundan bu maçın yapıl
ması şüpheli bir vaziyet almıştır. 

Paralılar, bu vaziyet karşısında, 

evvelce de bildirdiğimiz gibi Gençler 
birliğini önümüzdeki hafta İstanbu
la getirtmek için muh~bere etmek
tedirler. 

Ecnebi Teması : 

l\lacar Takımı Geliyor 
Macaristanın Seget takımı İstan

bulda üç ve Ankarada iki karşılaş
ma yapmak üzere gelecektir. 

Macarlar 5, 6 mayıs tarihlerinde 
Ankarada Demirspor ve Ankaragü
cü ile oynıyacaklar, İstanbula avdet
le hafta ortası sah günü Fenerıbahçe 
ile karşılaşacaklar, cumartesi ve pa
zar günleri de Şişli ile oynıyacaklar
dır. 

Fikretin Cezası Bitti 
Fenerbahçe takımının sol açığı ve 

takını kaptanı Fikret iki ay müddet
le cezalı olduğu için maçlarda oy
nıyamamakta idi. Fikretin cezası ilci 
gün evvel bittiğinden önümüzdeki 
haftadan itibaren takmıındaki yeri
ni alacaktır. 

Eski Güneşli Rebii de ekzersisleri
ni yapmaktadır. Onu bu hafta sarı 
lacivert forma altında seyredeceğiz. 

istişare Heyeti Toplanıyor 
Beden Terbiyesi istışare heyeti 

klüp nizamnamelerini tetkik etmek 
üzere ayın yirmisinde toplanacak
tır. 

"- Tehlike serbesttir: "Serma • 
ye" nizi korumak için ihtiyatlı dav -
ranın!" 

• 
Kazaya ağrıyanlar: 

Bundan bilmem ne kadar zaman 
evvel, Şişhane yokuşunda yoldan çı
kan mahut tramvayda bulunan yol
culardan birisi de, Abdullah adında 
bir delikanlıymış. 

. Bir kaç vatandaşın ölümü ile, ve 
bir çok vatandaşların ağır yaralan -
malariyle neticelenen bu korkunç 
kaza esnasmda, bu Abdullah adın -
daki delikanlının burnu bile kana -
mamış. Fakat oğlan, canını kurtar -
dığına şükredeceğine, soluğu mahke· 
mede almış, 

"- Ben, demiş, vakıa, kazayı ya
rasız, beresiz, sağ, salim atlattım: 

Fakat o korkunç kazaya şahit olmak, 
sinirlerimi öyle perişan etti ki, titiz 
ve evhamlı bir adam haline girdim, 
tahsilim yarım kaldı, istikbalim mah
voldu. Binaenaleyh, tramvay şirke -
tinden, sebebiyet verdiii bu kaza yü
zünden uğradığım manevi zararın, 

yani benim hesabıma göre 35 bin li
ranın ödenmesini isterim!" 

Mahkeme, bu delikanlıyı dinle -
dikten sonra, "Tıbbıadli" nin de fik
rini sormuş. 

"Tıbbıadli" den gelen rapor, o 
kaza yüzünden, delikanlınm aklın -
dan bir kaç tahtanın eksildiğini bil -
dirince, mahkeme şu kararı vermiş: 

"- Tramvay şirketi, kendisin -
den istenilen 35 bin lira manevi za
rarı ödemeğe mahkumdur!" 

Hiç şüph.e yok ki, sinirleri bozu
lan o delikanlının bu kararı alışı, 

tramvay şirketinin sinirlerini boz -
muştur. 

Fakat ne yapalım? Tramvay ka -
zasına, daima biz uğrayacak değiliz 
ya? Abdullahın Amerikanvari da -

Yerli Mallar Ser9isi 
Yerli Mallar Sergisine ait hazır

lık raporu Iktısat Vekaletine gön
derilmiştir. Vekaletçe tasvip edildiği 
takdirde sergi yine Galatasarayda a
çılacaktır. Sanayi Birliği bu hususta 
ilk hazırlıklara başlamıştır. * Alman firmalarından bazıları 
memleketimizden portakal, elma, ku 
ru meyva, şarap, balık konservası, 

kesilmiş tavuk ve piliç, deri, gülyağı 
satın almak istediklerini alakadarla
ra bildirmişlerdir. 

Breslav Ser9isi 
Breslavda açılacai<. sanayi sergisi 

10 Mayıstan 14 Mayısa kadar süre
cektir. Sergiye gönderilecek eşya 
için Bulgar, Romen, Çek trenlerinde 
yüzde elli, Yunan, Türkiye trenle
rinde yüzde yirmi beş, Polonya, Ma
car trenlerinde yüzde 32, Almanya 
trenlerinde ise yüzde altmış tenzilat 
yapılacaktır. Yolcular için teuzilat 
yüzde ellidir. " 

-o-=: 
Biga Hayvan Pazarı 

Biga (TAN) - Civar kazalardaki 
şap hastalığı imha edilmiş olduğun
dan bura hayvan pazarı tekrar açıl
mıştır. 

vasmı kazanması sayesinde tramvay 
şirketinin uğradığı akibetin adı da 
şudur: 

"- Tramvay kazası!" 
Fakat, Abdullahın bu davada tam 

35 bin lirayı kazanışından sonra, pi
yanko talililerlne değil, kazaya uğ -
rayanlara imreneceğiz. Ve göbekleri, 
enseleri, cüzdan1arı birdenbire ka -
hnlaşıv.eren bahtiyar vatandaşlarla 
karşılaşınca, içimizi gıpta ile çeke -
rek şu tahminde bulunacağız: 

"- Muhakkak tramvay çarpmış 
olacak!" 

Kayadibi Nahiyesinde 
Çahımalar 

Sivas (TAN) - Merkeze bağlı ve 
Sivas - Kayseri demiryolundan yedi 
kilometre uzakta bulunan 44 köylü 
Kayadibi nahiyesinin 39 köyünde 
köy kanunu tatbik ediliyor. 
Beş mektep ile bir eğitmenden 

mürekkep maarif teşkilatının tak
viyesine çalışılıyor. 

Bu yıl iki mektep daha yapıla
cak, Hanlıköyünde yarım kalan 
mektep inşaatı da bitirilecektir. 'Üç 
köyün su ihtiyacı temin olunacak

tır. 

Bütün göylerin telefon, su, yol 
ihtiyaçlarının karşılanmasına da ça~ 
!ışılıyor. 

~ 

Bi9a Tapu Dairesinde 
intizam 

Biga (TAN) - Kasabamızın tapo 
dairesi çok muntazam bir hal almış
tır. Muameleler günü gününe görül
mekte, köylüler en çetrefilli tapo iş· 
lerini azami 2 - 3 saat içinde biti
rip memnunen dönmektedirler. 

Arapkirde Bir Ev Yıkıldı 
Arapkir (TAN) - Osmanpaşa ma• 

hallesinde Mevlut çavuşa ait olan 
iki katlı ev geceleyin saat 13 de yı
kılmıştır. Çavuşun kırk günlük kız 
çocuğu ve ahırdaki kısrağı ölmüş

tür. Diğer dört çocuğu, kendisi ve 
karısı kurtarılmışsa da içlerinden i
kisi ağır surette yaralanmıştır. 
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Korf u Adasının 
Başından Geçenler 
Akdenizde Kopacak Bir Harpte ilk 

Hamleler Kor/ uya Doğrudur 

YAZAN: FA 1 K SA B R 1 l adada 106,000 kişi yaşadığına gö
re bir kilometre murabbaına 155 

---------------- nüfus düşer. Korfu şehrinin nüfu-

Akdea.lz tarilıinfn her devrinde ta bli gilzelliif ve askeri e~enmıl:veüle 
büyük yer tutmUf olan Korfu'dan bir görünür 

Arnavutluğun iıgalinden 
sonra 1 talyanın tecavüzleri
ne devam etmesinden şüphe
lenen demokratlar ilk mühim 
tedbir olmak üzere Kodu su
larına bir filo göndermişler· 
di. Yunanistana karşı bir te
cavüzün bahis mevzuu olma
dığı 1 talya tarafından bildi -
rilinceye kadar bu gerginlik 
devam etti. Şimdi hadiseler 
bir intizar devresine girmiı 
gibi olmakla beraber Korfu 
ehenuni; tini kay betmemi~ -
tir. 

Diğer Akdeniz adalan gibi 
Korfu da şimdiye kadar bir 

çok hükumetlerin elinden geçmlş
tir. Yalnız Orta Zamanlardan iti
baren sayarsak Sicilyalıları, Ce
nevizlileri, Napolilıleri, Venedi~li
leri, Fransızları, Ingilizleri, Ital· 
yanlan saymamız lazım gelir. 
Bunlar arasında adaya en uzun 
müddet sahip olanlar Venedikliler 
olmuştu. Korfu 1401 den 1797 ye 
kadar hemen üç asır Venediklile. 
rin idaresi altında kaldı. Bu müd
det içinde Osmanhlar bir kaç defa 
adayı işgal ettiler ve Korfu kale
sini muhasara altına aldılar. Baş
lıcaları 1537 de Barbaros'un ve 
1716 da Ikinci Sultan Mustafa za
manında Kaptan H<><'a Mehmet 
Paşanın yaptığı muhasaralardır. 

Büyük ihtilal devrinde genç Fran
sız Generali Bonap:ırt, Campo For
mio muahedesile Korfu'yu Vene
diklilerden almıştı. Italyada ka
zandığı zaferlerin gururu içinde 
kendini kaybeden Napoleon niha
yetsiz hulyalannı orada hazırla
mıştı. Napoleon 1797 de bir dostu
na yazdığı bir mektupta "Büyiık 

imparatorluklar kurmak ihtimali 
yalnız Şarkta var. Ben bu adaları 
bütün Italyaya değişmem. Icap e
derse Italyayı baştan başa A vus
turyalılara bırakmıya razı olurum, 

fakat bu adaları kimseye ver
ınem.,, diyordu. O tarihlerde Bo
napartın hırsı hangi hudutlara ka
dar dayanıyordu bilinmez, malum 
olan bir şey varsa o da Campo For
ntio muahedesinin onun için çok 
kuvvetli bir basamak olması idi. 
l'f apoleon Fransayı avuçları içeri
sine almazdan evvel Avrupaya ta
hakkümünü bununla hazırlamış 
bulunuyordu. 

F ransızlar 1799 da Korf uyu 
bir Türk - Rus donanma

ıuun tazyiki karşısında terke mec
~ur oldular. Uçüncü Selim devri 
1di. Türkiye, müttefikleri Ingilte
re ve Rusya ile birlikte Fransa) a 
harp ilan etmişti. 1799 de Kadri 
l3ey kumandasında bir Türk fılo
ıu ile Amıral Okal'luf kumanda
Bında bir Rııs filosu birlesmis. Kor-

fu üzerine yapılan taarnızıa ~ ran
sızlar adadan çıkarılmıştı. Bunun 
üzerine Korfu merkez olmak üze
re burada sıralanan yedi adada fe
deratif yerli bir hükumet kurul
muştu. Hepanesos denilen bu yedi 
ada hükumeti önce müttefik dev
letlerin himayesi altında iken ada 
ahalisinin arzusu üzerine sonra
dan yalnız Rusyanın h!mayesi al
tında bırakılmıştı. 

Fakat Ruslar adalan uzun müd
det muhdaza edemediler, 1807 de 
Fran~nzlar Korfuyu yeniden elle
rine geçirdiler. 

N apoleon A vıııpada zaferden 
zafere koşar ve Fransa hu

dutlarını Şimal Denizi kıyıların
dan Vistül boylarına kadar geni§ 
letirken aklından Korfuyu çıkar

mazdı. Bir yandan ispanyayı ez
miye çalışıyor, bir yandan da Kor
fuda hazırlıklar yaptırıyor, Çar A
leksandr ile Tilsitte kararlaştır
dıkları veçhile Türkiyeyi çiğne

dilden sonra Hindistana kadar sar 
karak orada en büyük düşmanı o
lan Ingiltereye mühim bir darbe 
indirmeyi düşünüyordu. Napoli 
Krallığına getirdiği kardeşı Jo. 
seph'e yazdığı mektuplarda h~p 
bundan bahsederdi, imparator a
mirallerine şiddetli emirler veri
yor ve: "Gözünüzü dört açınız, Av 
rupanın bügünkü vaziyeti içinde 
hatuna gelebilecek en büyük fela
ket Korfuyu kaybetmektir, bu nal 
bütün planlanmı altüst edebilir.,, 
diyordu. 

Napoleon'un sukutundan sonra 
1815 ikinci Paris muahedesi ıle 
Korfu ve civarındaki adalar lngil
tereye bırakılmıştı. Adalarda yer
li bir meclis olmakla beraber In
gillzler memleketi kendi bildikleri 
gibi idare ediyorlardı. Halk bu 
sert idareden memnun değildi. Di
ğer cihetten 1864 te kopan isyan
lar neticesinde tahtından indırilen 
Kral Othon'un yerine Yunanıstan 
Krallığına bir başkasını seçmek 
lazım gelmifti. Bu mesele yüzün
den Ruslar ile Ingilizler arasında 
şiddetli bir rekabet baş gôstermiş
ti. Ruslar Çar ailesinden birini Yu
nan Kralı yapmak ~stiyorlardı. In
gilizler ise önce Kraliçe Viktorıya
nın oğlu Prens Alfredi, sonra o
nun istememesi üzerıne Danimar
ka Prenslerinden George'u ileri sü
rüyorlardı. Ingiltere kendi namze
dine rey vermelerini temin için 
Yunanlılara Ioniye adalarını bı

rakmayı teklif etmişti. Böylece 
diğer adalarla beraber Korfu da 
1864 te Yunanistana geçmiş oldu. 

K orfu Ioniyen adalarının Ke-· 
falonyadan sonra en büyü

ğü ve eı şimalde olanıdır. Mesa
hası 682 kilometre murabbaıdır, 

su ise 34,000 kadardır. Adada Kor 

!ululardan başka pek çok Arna
vut, Ulah, Maltız ve Yahudi ya

şar. Cihan Harbinde Korfu yeni
den ehemmiyet almıştı. Bozgun 

Sırp ordusu, kuvvetli bir Avustur

ya ordusu önünde Arnavutluğa 

kaçm~, sahillere sokulmıya çalışı

yordu. 1916 da Fransızlar bitaraf 
olan Yunanistanın protestolarına 

rağmen Korfuyu işgal ettiler. Bir 
kaç gün sonra 250 Italyan nakliye 

_gemisi Draç limanında Sırp ordu

sunun bakiyesini topluyor ve Kor

fuya geçiriyordu. Bu suretle Kor

fuya geçirilen 75,000 Sırplı ve Ka
radağlı asker arasında tifüs ve ko

lera hastalıklan çıkmış, 25,000 ka
darı Korfuda gömülmüştü. 

O rdunun peşi sıra Sırp hüku
meti de Korfuda yerleşmiş. 

ti. Hatta bugünkü Yugoslavyanın 
temelleri de Kod uda atıldı. 1917 
Temmuzunda Sırplar ile Londra 
Yugoslav komitesinin gönderdiği 
delegeler arasında bir pakt imza
landı. işte Yugoslavya Krallığını 
bu pakt doğurdu. Bu anlaşma mu
cibince Hırvatlar ve Slovenler 
Sırplarla birlikte oir krallık altın
da toplanmayı kabul ediyorlar ve 
bu krallığa Sırp Kralını seçiyor
lardı. Yeni hükumette katolik, or
todoks ve müslüman dinleri ayni 

hak ve vaziyet sahibi olacak ve la
tin ve Slav alfabelerinin her ikisi 
de kullanılacaktı. 

K orfunun ba~ndan geçenler 
bundan da ibaret kalmadı. 

Cihan Harbinden sonra idi. Ada 
sahiplerine iade ed.Umi§ bulunu
yordu. 1923 te Arnavutluk ile 
Yunanistan arasında hudut çizmek 

üzere Sefirler Konseyi bir komis

yon göndermişti. Bu komisyon Ge

neral Tellini isminde bir Italyanın 

reisliği altında iki Italyan ve bir 

Arnavut azadan mürekkepti. Bu 

heyet Yunan topraklarında vazife 
görürken bir pusuya uğratılmış ve 

hepsi öldürülmüştü. Katillerin Yu

nanlı olduğuna dair elde bir ispat 

yoktu. Yunanistan hükumeti Ital
yaya hemen tarziye verdi, fakat 
Italya Başvekili Mussolini bunu 

kafi görmedi. Italyan donanması 
Korfuyu topa tuttu, bu bombardı

manda şehir halkının bir çoğu te

lef oldu. İtalyanlar adayı işgal 
ettiler ve ağır şartlar ileri sürdü

ler. Milletler Cemiyetinin müda

halesi ile iki hüktlınetin arası bu

lundu. Yunanistan Italyaya 50 

milyon liret tazminat verdi, bun:.ın 

üzerine Italyanlar Korfuyu boşalt
tılar. 

K orfudan bahsederken şehrin 
9 kilometre ienubunda Gas

toni tepeleri üzerindeki Achilleıon 
kasrını hatırlamamak mümkün 
değildir. Bu şato, Avusturya im
paratoru Fransuva Joseph'in karı
sı imparatoriçe Etlzabet için 1891 
de yaptırılm~tı. Hasta Kraliçe 
1898 de Genoada bir anarşist tat"a
fından bıçaklanıncıya kadar her 
sene bu şatoya çekilir ve orada 
sıhhat ve huzur arardı. 1905 de 
bir gezintide bu şatoyu beğenen 
Almanya Imparatoru ikinci Vil
helm Achilleion'u satın aldı. Kay
zer bir aralık her sene Korfuya 
gelerek bir kaç hafta bu şatoda 
kalmayı adet etmişti. Amatör oy
macılığı gibi Kayzerin arkeoloji 
merakı da bu şatoda uyanmış ve 
orada yaptırdığı hafriyat netice
sinde eski ve çok kıymetli bir ma
bedin harabeleri bulunmuştu. 

1 

r-------------------------------~---~-== • FOTOGrAFLA ROPORTAJ L 
------:-----------------------------------~ Bir Alman Ailesi Nasıl 

Allenin oğlu Btıbah ktıl.kınca duvardaki 
propaganda llamnı okur 

Etsb yemek 

Ailenin kızı 

Allflnla ldlçilk km 

Raba 

Ana 

Oflu llnlformll ıl7• 

Nasyonal sosyallst içtimaına aider. 

Bir Alman ailesi, genci, ihtiyarı hep beraber o;a

fakla uyanırlar. Kahvaltıdan sonra iıe fırlarlar. 
Genç sokağa çıkar çıkmaz o giinün duvarlara ya
pııtmlmış propaganda ilanlle karşılaşır. 

• Oilu sabah okuduğu ilanın tesiri nltında ak.,am 
ıı elbisesini atar, üniformasını -'yer •·e ı 

• • &• • nasyona 
ı1osyalist ıçtlmarna ırider. Dlier taraftan baba da 
h•ftanın iki .ıinil etsiz vemefinJ ver. 0 da toDl•
tıya Pler. 
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A•iYI! 
SULTAN --r-1 

Girer Girmez Ellerini Çırparak Haykırdı: 
Ne Güzel Şeyler, Ne Zarif Oyuncaklar? .. 

Bafa, kaşlarını çattı: 
- Yanımıza, dedi, geldiniz. La

kin dost gibi değil. 
Ve elini uzatarak gemiden gö

türülen dilaverleri gösterdi: 
- Arkadaşlarımdan ayrılıyo • 

rum. Bu, dost işi midir? 
Deli Cafer, yüksek bir heyecan 

içinde on kat daha güzelleşmiş 

olan Venedik dilberini uzunca bir 
lahza süzdü, kelimeler üzerinde 
dura dura sordu: · 

- Arkadaşlarınızın esir edilme
mesini mi istiyorsunuz? 

- Tabii! 
- Venediklilerin Türk gemile-

rine namertçe baskın yaptıklarını 
bile bile mi, bupu istiyorsunuz? 

Kız, gözbebeklerinin içine ka -
dar kızarmakla beraber tereddüt 
etmeden cevap verdi: 

- Evet! 
- Bu geminin de serbest bıra-

masını arzu ediyor musunuz? 
- Tabii! / 
- Ya kendiniz için ne düşünu-

yorsunuz? 
- Baht yolunda gözü kapalı 

yürümeyi! 
Deli Cafer, derin derin düşün

dü. Sonra bir elini Bafanm omu
zuna koydu: 

- Biz, dedi, size baht yolu de
ğil, taht yolu açıyoruz. Çünkü si
zi şevketlii padişahın büyük oğ
luna armağan götüreceğiz. Osman
lı tahtı ona kalacağı için siz de 
er veya geç, imparatoriçe olacak
sınız. Ben şimdiden sizi o sıfatla 
selamlıyorum, emirlerinizi kabul 
ederek gemiyi de, içindekileri de 
serbest bırakıyorum. Yalnız siz, 
lutfen bizim gemiye buyurun! .• 

B afa, Osmanlı sarayında Bi
zanslı, Sırbistanlı, Rusyalı, 

prenseslerin ne muhteşem hayat 
geçirdiklerini - masal gibi -
dinlemiş ve henüz yakın bir ta
rihte ölen Hürrem Sultanın yap
tığı işler hakkında da epeyce bil
gi elde etmiş bulunuyordu. Kub.1t 
Çavuşla deli Caferi, Karakadıyı 

Venedikte gördükten sonra - ye
rinde izah ettik - Türklere bü
yük bir incizap beslemeğe başla
mıştı. Fakat hiç bir zaman hatırı
na imparatoriçe olmak gelmediği 
gibi Türklerin arasına düşmek te 
hayalinden geçmiş değildi. Bu se
beple, duygularında garip bir kar
gaşalık vardı. Yurdundan, yuva
sından, anasından ve babasından 

ayrılacağını düşündükçe, içine sı
zılar yayılıJ1>r, gözleri dolu dolu 
oluyordu. Dünyanın en kuvvetli, 
en zeki, en nazik, en güzel mil
leti olan Türkler arasında o kuv
veti, o zekayı, o nazikliği, o gü
zelliği bol bol hissederek ve on
lardan kalbiyle, ruhiyle, hatta e
tiyle istifade eyliyerek yaşıyaca
ğını düşününce de, içine yayılmış 
sızılar geçiyor, yerine tatlı bir 
helecan geliyor, gözleri de gülme
ğe başlıyordu. Deli Caferin sözle
ri, bu duygu kargaşalığını birden 
giderdi, genç kızı hayal ve heye
can alemlerine sürükledi. Bütün 
benliğine neşeli bir uysallık getir
di. Artık - sun 'i olarak ta - so
murtamıyordu, tath bakışlarile 

heybetli Türkü kucaklıyarak du
rumundan mahzuz ve mesut gö
rünüyordu. 

Deli Cafer, toy kızm esirlik fe
laketini saadet olarak telakki et
mekte gecikmediğini görünce, ya
na çekildi: 

- Buyurunuz, dedi, bizim ge
miye geçelim. Orada esirleri siz 
azat edersiniz. 

1 ki üç dakika sonra, onu Ka
rakadı karşılıyordu. Lakin 

genç ruhlu ihtiyar korsan bu is
tikbal sırasında yalnız değildi, 

Duçeler sarayında kıymetleri Ku
bat Çavuş tarafından ballandıra 

ballandıra anlatılan iki meşhur 
cüce de yanındaydı. Bafa, o canlı 
insan minyatürlerini gorum·e 
- nasıl bir vaziyette bulunduğu
nu unutarak - ellerini şımarık ~ı
marık çırptı, şen şen bağırnuya 

girişti: 

- Aman ne güzel şeyler, ne 
zarif oyuncaklar? 

Ve cüceleri uzun uzun muaye
ne ettikten, evire çevire seyrey
ledikten sonra, Karakadıyı selam-
~~: . 

- Affedersiniz, dedi, cüceleri
niz, o kadar hoşuma gitti ki, sizi 
selamlamayı unuttum. 

Ve biraz sıkılarak deli Caferin 
kulağına fısıldadı: 

- Bu cüceleri arkadaşınız ba
na verir mi? 

O, boyun kırdı: 
- Yarın imparatoriçe olacak 

bir hanımın en küçük arzusunu 
yerine getirmek bizim için en hü
yük vazifedir. Şu halde cüceler 
sizindir efendim! (1) 

B afa, tehlikeden kaçmanın ve 
ne şekilde olursa olsun ya

şamanın şeref gibi, haysiyet gibi, 
namus gibi şeyler uğrunda ölmek
ten çok daha akıllıca bir iş oldu
ğunu ispat etmiş olan Venedik di
laverlerini gemilerine geri yollat
tıktan sonra kendi evinde bulunu
yormuş gibi harekete başladı, im
kan nisbetinde açılıp saçıldı, deli 
Caferle ve Karakadı ile Türk ha
yatına dair konuşmalara girişti. 
En çok temas ettiği mevzu, Os
manlı veliahtının şahsı ve saraydı. 
Evirip çevirip sözü oraya getiri· 
yordu. Şehzade Muradı görmeden 
tanımak hırsiyle bin türlü sualler 
sıralıyordu. 

Fakat cücelerden de ayrılmı
yordu. Tiırl{çe en öaşlfa Direr u
zine dil bellemiş ve her birini o 
dille konuşan bir anadan doğmuş 
gibi tekellüm etmekte bulunmuş 
olan bu canlı minyatürler ayni ZE 

manda mükemmel birer mukallit, 
mükemmel birer hokkabaz olduk
larından Bafayı kendilerine hay
ran edip bırakmışlardı. Maymun
dan file kadar her hayvanın, c:ekiz 
on millete mensup - dişili, er
kekli - insanların - gerçeğinden 
ayırt edilmesine im.kan olmıyan 

bir sıhhatle - seslerini ve bir ta-

...... Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 29 ...... 
:_ Lakin bizi bedbaht eden asıl ikinci kabahat

tir ki, o da bana ait bulunuyor .. Evlenmemiş olsay
dım, bu acı günleri görmiyecektik .• 

- Peki niçin o zaman bunu düşünemedin? .• 
- Pekala düşündüm .. Fakat intikam hissine mağ-

lup oldum .• 
- İntikam mı? .. Zavallı kadın!. 
Nüvid, yavaş yavaş kendini kollarıma bırakıyor

du. Başımızda dönen büyük tehlikeyi artık lk!miz 
de unutmuş gibiydik ... 

Tam bu sırada, bahçe kapısının kapanm~sından 

hasıl olan bir ses kulaklarımıza aksetti. Birdenl,ire 
yerimizden sıçradık. Birbirimizin yüzüne korkuy
la, dehşetle bakmağa başladık. 

Şimdi, bahçenin çakıl döşeli yolundan pervasız 
adımlarla ilerliyen birisi köşke yaklaşıyordu .• 

Nüvid beni ayağa kaldırmak icin iterek: 
- Eyvah, mahvolduk .. Git! •• Kaç!.. Çabuk, ça· 

buk kaç! .. 
Diye çırpınmağa başladı. 
Sersem bir ha\deydim. Ayağa kalktıktan sonra, 

bir müddet şaşkın ve kararsız kaldım. Sonra bir
denbire pencereye doğru yürüdüm. Bahçe o kadat 
aydınlıktı ki, geleni görür görmez, Ali Rıza oldu
ğunu tanımıştım. 

Yapılacak iş, o köşke girer girmez geldiğim yer.
den kaçmaktı. Fakat nasıl oldu da, birdenbir~ ka
rarımı değiştirdim, bilmiyorum.. Daim<1. kafamda 
dönen bir tasavvuru yapmaktan kendrmi alamadım. 

Gözlerim yüksek bir sehpamr. ustünde duran bü
yük saksıya gitti. Onu bir hamlede kavrıyarak açık 
camın önüne geldim. Ve o esnada tam pencerenin 
altından geçen Ali Rızanın başını hizalıyarak bı

raktım. 

Kulaklarımın uğultusu arasında acı bir feryRt 
duyar gibi olmuştum. Sendeliyordum.. E2ilip asa .. 
fu bakmaiia cesaretim yoktu. 

Bu sırada Nüvid çılgın gibi yanıma koştu. Der· 
hal pencereden sarkıp dikkatle aşağıyı gözden ge
çirdikten sonra yakama sarılarak: 

- Ne yaptın?.. Ne yaptın?.. Diye hıçkırmağa 
başladı. 

Dimdik, hareketsiz duruyordum. Şuurum boş· 

luklarda uçuyor ve bütün bu olan şeyler bir rüya 
imiş gibi geliyordu. 

Nüvid yakamı bırakarak iki eliyle omuzlarımı 

yakaladı ve beni sarsarak: 
- Haluk! .. Ne yaptın HalUk!.. Çıldırdın mı? •. 

AJlah aşkına çıldırdın mı? .• 
Diye bağırmağa başladı. 
Elimle ağzını kapadım: 
- Sus! .. Gürültü etmek neye yarıyacak? .. Cina

yetimi ilan etmek mi istiyorsun?.. Beni ele mi ve
receksin? .. 

Bu kadar helecan ve korku onun zayıf kalbi için 
pek çoktu. Sendelediğini gördüm. Tutmak istedim. 
Buna meydan kalmadı. üzeri boş kalan sehpaya 
dayanarak onunla beraber yere yuvarlandı. 

Büyük bir gürültü hasıl olmuştu. Aşağı kattaH 
ayak sesleri ve telaşlı bağırtılar geliyordu. Şüphe· 
siz uşak ve hizmetçiler uyanmışlardı. 

Artık bir dakika kaybetmek imkan haricind~ydi. 
Fakat bahçedeki gürültüyü ve feryadı duyarak ora
ya koşacak olurlarsa, beni kaçarken yakalıyacak
ları muhakkak görünüyordu. 

Odanın arka tarafına koştum. Köşkün de arkası
na tesadüf eden bu cihette yalnız bir küçük pence
re vardı. 

Telaşla camı açtım. Lakin yere on metreden zi
yade olan irtifaı, diğer taraf gibi pencere parmak
lıkları, basamaklamıyordu. Atlamak, bir tarafımın 
kırılması demekti. Ani bir karar vermek mecburi
yetinde kaldım. Ne yapacağımı şaşırmıştım. 

Tam bu sırada oôaya yaklaşan ayak sesleri duy-

TAN 
kım karakteristik hareketlerini 
taklit etmekle, gözden sürme çek
mek derecesinde ustalıkla da hok
kabazlıklar yapmakla genç kızı a
deta büyülemişlerdi. 

D eli Caferle, Karakadı onun 
yurdundan ve yuvasından 

ayrılmak elemiyle hırçınlaşmama
smı, ağlayıp sızlamamasını, kendi 
hesaplarına uygun bir durum o
larak kabul etmekle beraber, ib
rete değer bulmaktan da geri kal
mıyorlardı . Çünkü Beniadem de
nilen mahluklara A1lahın, tabia
tın ve bahtın tattırabileceği en bü
yük acı - iki deniz kurdunun i
nancına göre - esir olmaktır, 

yurttan ve yuvadan uzak kalmak
tır. Yine onların kanaatlerince, bil' 
erkek veya bir kadın, her hangi 
bir iğrenç hastalıktan, bir esirin 
tattığı ıztmıbı duyamaz. Etleri 
parça parça dökülen, ciğerleri tu
tam tutam burunlarından düşüp 

dağılan, gözleri sönen, yürekleri 
delinen hastaların hissettikleri 
acı, düşman eline düşmüş ve va

tandan cüda kalmış bir esirin duy

duğu elemle ölçülemez. Çünkü, 

esir olmak, cennetten cehenneme 
düşmektir. Esir olmak havasızlı

ğa mahkfım kalıp her nefes alıp 

verişte bir kere boğulmaktır. On

dan dolayıdır ki, yurdunda ek

mek bulamadığı ve esir olarak ya

şadığı memlekette refaha kavıış -

turulduğu halde gözü hep vatanı

na çevrm kalmak esirlerin belli

başlı şiarıdır. Esir, o sıfatla altm 

köşklerde yaşamaktan ise, yurdu

na kavuşup çöplükte yaşamayı 

tercih eder. 

Halbuki Bafa, ·kendini baba ku

cağına götürecek bir yoldan zor

la ayıranlarla bir lahzada kaynaş

mıştı. Gülüp eğleniyordu ve en 

küçük bir ıztırap duymuyordu. 

Acaba bu kayıtsızlık milli bir re

die miydi, yoksa iğrenç bir terbi

yenin neticesi miydi? •• 

D eli Caferle Karakadı ne sos
yoloğdular, ne psikoloğ. Yal

nız "İnsan ruhunun ne gibi tecel
liler le temiz ve ne gibi tezahürler
le pis sayılması 1.:izım ~leceğini,, 

Türk içtimai .heyeti içipde yerli 
ve yabancı misallerle öğremruş

lerdi. 
(Devamı var) 

(1) Sagredo'dan ve Gerlach'dan nak
Jederek Hammer, Ba!anın Türkler eli
ne geçişini şu suretle ar.latır: aVcnedi
ğin asil Bato ailesine mensup olan Sa
fiye Sultan henüz pek genç iken Vene
diktcn - babasının valiliğınde bulundu
ğu - Korfuya azimeti sır<ısında Osmanlı 
korsanlarının eline geçmiş ve Şehzade 
Muradın haremine alınmış idi.D 

(C: 7, S: 13) 

Biraz 
Konuşahm! 

((Başı 3 üncüde) 
Ras kalkıp ta Necaşinin tacını ltalya 
Kralına peşkeş çekmedi de, A vrupu· 
lı dediğimiz Arnavutlardan bir ta
kım rüesa bu tacı, sanki haşmetlinin 
başında taç yokmuş ~ibi koşa koşa 
İtalyaya götürdüler. Doğrusu siyah 
ırkın mertliği önünde beyaz ll'ktn 
bu çatlaklığından ben utandım. Ha! 
Sen ne dersin? 

- Ne diyeyim birader? Şu bana 
sorduğun suale bak! Belki adamla
rın bir adağı vardır da, onun içjn 
tacı nezretmişlcrdi, ne bileyim ben! 
Sen onu bırak ta, bana şu Roman)·a· 
nın hali nasıl? Onu deyİ\'erseııe! 

- Geçenlerde bir arahk onun da 
ateşi artmıştı. Lakin şu sıralar biraz 
claha sükunet buldu. 

- Hariciye Nazın, Her Hitforin 
ellinci yıldönümünde Berline gidi
yormu.~. Acaba ne görüşecekler? 

- Bilmiyorum! Bana ne ı:örüşe
ccklerini. söylemediler. Eğer merak 
edeceğini bilseydim, sorardım. 

- Canım! Bırak §U sakayı da 
doğru dürüst cevap ver. 

- Be kuzum! Söylediklerim yet· 
medi mi? Ben ne bilirim, iki devlet 
adamının aralarında ne konuşacak
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Gedikli Erbaşlar 
Baremi 

Ankara 18 (Tan mubsbirinden) -
Milli Müdafaa Vekaleti Kara, deniz, 
hava, jandarma, gümrük, orman 
muhafaza teşkilatlanncia müstah -
dem bulunan gedikli erbaşlarının 

hizmet müddetleri maaş ve muayye
nat vesair hususlarına ait olan ka
nunları değiştiren bir kanun proj~ 
si hazırlamıştır. Bu proje gedik1i 
erbaşlarının başka başka ve muh
telif esaslar dahilinde tcsbit edilmiş 
olan maaşlarını birleştiımekte bü -
tün gediklilere şamil bir barem tes
bit etmektedir. 

Vekalet mevcut kanunlarda bulu• 

nan aile zammı, tayin zammı gibi 

Munzam tahsisat usullerini de bu 

suretle kaldırmaktadır. Proie esa!'"la

rına göre bil'umum gedikli erbaşla

rın asli maaşları şöyle tesbit~enmiş

tir: 
Gedikli erbaşlar 10, gedikli üstça

vuşlar 15, başçavuşlar 20, ba~gedik

liler 25. 
Her rütbede asgari terfi müdd~ti 

üç sene olacaktır, 15 sene hizmetten 
sonra sicilleri iyi olan gediklilere 

terhis edildikleri takdirde 300 lira 
larını? Her halde birbirlerine sağ- mükafat verilecektir. 
yağlı ayşekadın fasulyasının nasıl 
yapıldığını izah etmezler. ber getirdiği heybesini de şöyle yan· 

- Anlaşıldı, sende sermaye tii- cağızma yere bırakmı!J. 
kendi. İşi şaklabanlığa döktün. Bari Tim.ur, böyle 18.übali bir şekilde 
şu son sualime de cevap ver. l' a içeri ıiren adamın kim olduğunu 
ev sahibi misafirini fazlaca sıkıştı- merak edip sormuş: 
rırsa, ne olur? - Kimsiniz? Hoca fütursuzca ce· 

- Dinle! Timurlenk Anadohıyu vap vermiş: 
istila ederken Akşehir civarına ge- - Akşehirli Hoca Nasrettin! •. 
lip ordugah kurmuş. Timurtm her Timur bu ismi işitince, gazeplen-
geçtiği yeri kesip biçtiğini işiten Ak- miş: 

şehirliler telaşa düşüp Nascettin Ho- _ Ha! Sen misin, 0 bana: "24 sa-
caya gelmişler: ate kadar Akşehirden çekilsin,, diye 

- Aman Hoca! Ne olursa, senclen haber salan herif? 
olur. Bizi şunun elinden kurtar, di- _ Evet Şahım! 
ye yalvar yakar olmuşlar. Hoca bi-

- E, çekilmiyeceğim işte! Ne ya
raz nazlandıktan sonra, ışı uzerine 

pacaksın, be herif? 
almış ve cesaretiyle tanınmış birisi-
ni seçip: 

- Git! Timuru gör! Kendisine ta
rafundan selam et! 24 saate kadar 
Akşehirden çekilip gitmesini, aksi 
halde ben de hareketimi tayinde ser-

- Ne yapacağım? Heybemi alıp 

ben çekileceğim de, onun için 10r· 

dumdu. 

Cevabını vemıiş. Timur, bu s8z· 

den pek memnun kalmış ve Bocayı 
bcst olacağınu lilöylel tiir daha yanından ayırmadığı gibi 

Diye Timur ordugahına gönder- Akşehire de ilişmemiş. 
miş. Herif b in müşkülatla Timurun 
huzurıma çıkmış ve Hocanın sözünü 
tekrarlamış. Timurlcnk, bu sözden 
pek öfkelenmiş ve: 

- Getirin şu Nasrettin Hoca de
nilen herifi! Diye emir vermiş. 'l.'a

- Güzel ama anlamadım .• 

- Olabilir. Kalabalıkta canın sı-
kılmaz.. Yani demek istiyorwn .ki; 

bu davada taraflardan birisi heybe

yi alıp gidel'ek ama bakalım hangi-

bii emri hemen infaz olunmuş. Ho- si? 
cayı Akşehirden, palaspandıras or
dugaha getirmişler ve Timurun ça
dırının içine koyuvermişler. Hoca 
selfun verdikten sonra, Tinnırun yan 

tarafındaki sedire oturmuş ve bera-

- Şimdilik bana müsaade et; hen 
gideyim de sonra da heybe ;ahibi 
gitsin .• 

Dedi ve ayrıldı gitti. Ben de bu 
muhaveremizi şuraya kaydettim. 

dum. Bahçenin ön kısmından da bir takını sesler Devam etmek istemiyordu. Bu vakanın bende bı
raktığı tesiri ve hissiyatı anlamağa çalışıyordu. Ben 
cesur görünmek azmiyle: 

geliyordu. iL , , 

- Allahım!. Merhamet! .. Merhamet!.. Diye söy
leniyordum. 

Birdenbire göziime prizin uzun kordonu ilişti. 

Derhal onun fişini çektim; bütün kuvvetimle 3sıla
rak diğer ucunu abajurdan kopardım. Ve bu kopuk 
ucu, pencereye pek yakın olan karyolanın demirine 
sıkıca bağladım. Bu işleri görürken odanın kapısı 
hızlı hızlı vuruluyordu. Nüvid baygın yattığı için, 
tabii ses veremiyor, ben ise bu intizar anından is
tifade ederek işime devam ediyordum. 

Hemen telin diğer ucunu pencereden sarkıttım. 

Ve ellerimle ona sarılarak kendimi boşluğa bırak
tım. Kayarak yere inmem bir dakika sürmemişti. 

Artık bundan gerisini pek hatırlıyamıyorum .. 
Yalnız, tc•nha yollarda ko~tuğum, nefes nefese koş
tuğum, bir rüyadan kalmış parçalar gibi kafamda 
yer yer beliriyor ... 

* Garnizonda iki günü nöbetler içinde gecirdikten 
sonra. çavuştan izin alarak kasabaya indim. O gün 
hava biraz bulutluydu. Rüzgar serin estiği için sır· 
tıma ince bir pardesü geçirmiştim. 
Doğru soluğu kontun evinde aldım. Kapıyı açan 

hizmetkar beni, misafir salonuna aldığı halde de· 
diki: 

- Kont cenapları kiliseye gittiler.. Fakat yarım 
saate kadar dönecekler .. Siz gelirseniz, beklemenizi 
rica etmemi tenbih ettiler ... 
Beklemeğe başladım. Çok sürmeden kont gel

mişti. Salona girer girmez: 
- Sizi mutlaka görmek istiyordum, dedi. Iyi ki, 

geldiniz ... 
Ve ellerimi avuçları arasında muhabbetle sıkar· 

ken, gözlerime işleyici bir nazarla bakarak ilave 
etti: 

- Nasılsınız?L. 

Cevabımı tecessüsle bekliyordu. Gözlerimi indir-
dim ve omuzlarımı silkerek: 

- Bir sefilin hatırı sorulur mu?. Dedim. 
Yanıma oturdu. Elimi bırakmıyarak: 
- Bunu sakın itiraf etmeyin, dedi. Sizden şüphe 

eden yok.. Hem ... 

- Sizden hiç bir şey saklıyacak değilim, dedim. 
Evet.. Bir cinayet .. Fakat şuursuz bir cinayet .. E
min olunuz, şuuruma sahip değildim .•• 

- Biliyorum dostum.. Hem iş zannettiğiniz ka
dar vahim değildir .. Ali Rıza yaşıyor ... 

Yerimden sıçradım. Yumruklarımı kafama vu-
rarak: 

- Ne dediniz? .. Bu mümkün mü?.. Diye bağır· 
dım. 

- Maalesef öyle!.. Lakin çok ağır yaralı.. Kafa 
tası çatlamış ... 

- Hastanede mi? .• 
- Hayır! .. Evinde .. : 
- Yaaa!.. Peki, işte bir kast sezilmemiş mi?.; 
- Hayır!.. Karısı vaziyeti tamir etmiş ... 
- Nasıl? Hangi vaziyeti? .• 

- Cidden garip sualler soruyorsunuz.. Uzakta 
duran bir saksının pencereden kendi kendine bah
çeye düşüp kafa parçalaması. daima kapalı duran 
arka taraf penceresinin açılmas\ ve en mühim
mi, prizin kordonunun koparılmış bulunması ... 

- Evet .. Evet ..• 

Bütün bunlar cürmün en büyük delilleri değil 
midir? ..• 

- Peki, Nüvid vaziyeti nasıl tamir etmiş? .• 

- İşte bu nokta şayanı hayrettir ... Ali Rıza elan 
kendini bilmiyorsa da, evin adamları ve etraftan 
yetişenler tabii derhal vaziyetten şüphelenmişler ... 
Fakat zeki kadın, böyle bir kazaya sebebiyet \'ere
ceğini düşünmeden, saksıyı geç vakit pencerenin 
önüne koyduğunu ve uykunun arasında acı bir fer
yatla uyandığı zaman şaşkınlıktan prizi yakalayıp 
pencereye doğru koştuğunu, lakin kordon birbirine 
dolaştığından ve hızla çektiğinden tel koparak büs
bütün karanlıkta ve deh~et içinde kaldığını gô2 
yaşlan arasında anlatmış ... Arka taraftaki pencere
yi de yatmadan evvel hava rüzgarsız olduğu i~in 
açtığını ilave etmiş .... 

- Inanınıslar mı? .. 
f Devamı ııat 1 
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Ayan Reisinin deGözüSadaretteydi OT EK i YOL 
Stuart 

Damat Feridin Padişah Nezdinde Bunu iltimas Etmesini 
istiyordu ve Bunun İçin Kendisini Ziyaret Etmişti O nu ilk defa Kemberiçte gör

müştüm. Bir çok zamanlar, 
muhtelü yerlerde ona rast geldi -
ğimi hatırlıyorum. Bir kere de 
Şikago yakınlarında küçük, garip 
bir istasyonda birbirimize tesadüf 
ettik. Oracıkta olan bir otomobil 
kazası bizi konuşmadan geçip git
mekten alıkoydu. O zamanlar, A
merikanın "Kuru,, günleriydi (Ya
ni müskiratın yasak olduğu gün
ler). Konuştuk ve otomobilciler 

enkazı temizlerken birbirimize 
müskirat kaçakçılarının telefon 
numaralarını verdik. Sonra onu 
bir kaç sene kaybettim. Fakat 
Kampalaya giderken kendisini U
gandaya yerleşmiş buldum. 

Ferit, ciddi bir kayıtsızlıkla: 
- Evet, haberimiz var. Fakat 

bu mesele ile alakası ne onun?. 
Demiş, muhatabını büsbütün si

nirlendirmişti. Ahmet Rıza bey, 
hırsla ve bayağı delecekmiş gibi el
lerini pantalonunun ceplerine sok
muş, manalı, ımalı bir tavırla gü
lerek Feride doğru sokulmuştu 

ve: 
- Ben de size sorayım öyleyse 

paşam, demişti. İstanbulda işi ne 
onun? .. 

- Bilir miyim ben? .• 
- O halde biliniz ki, dünkü 

mecliste, Tevfik paşa hazretleri
ne itimat reyi verilmesine mani o
lan ve bütün dimağları 'bulandı
rıp kabineye karşı yumruk sıktı
ran da işte odur. 

E ntrikacı Ferit yapma bir ta
vırla omuz silkmiş, duda

ğını bükmüştü ve: 
- Hiç ummam. Bunda bir yan· 

lışlık var beyefendi, demişti. 
Mustafa Kemal Paşanın, İttihat 
ve Terakki fırkasını yeniden ih
yaya matuf bir harekete iştiraki
ni kabul etmek ona karşı çok ağır 
bir hürmetsizlik olur. Hem de, 
devlete, millete daha nafi olabil
mek fırsatları eline geçeceği bir 
sırada. Rica ederim bu mevzuu 
bırakalım. 

Demişti, demişti amma yüreği
ne düşen ateş te alevlenmişti. 
Hain Ferit sözlerinde hiç te sami
mi değildi. O, Mustafa Kemal Pa
şanın saraya ve hele kendisjne 
karşı hiç te boyun eğmiyecek, en
trika ve ihtiraslarına aıet olmak 
değil, bu gibi şeylere kat'i suret
te mani olacak bir şahsiyet oldu
ğunu pe ala 'bildiği için, bu ha
beri hoşnutlukla karşılamamıştı. 
Bununla beraber, ne de olsa Ah
met Rıza beyden çekinmiş ve hoş
nutsuzluğunu gizlemişti. Mustafa 
Kemal Paşa lehine söz söyliyerek, 
pek sinirli olduğunu gördüğü mu
hatabını bütün bütün kızdırıp coş
turmak, bu suretle dillendirip o
lup biteni söyletmek istemişti. Fa
kat ...... Ahmet Rıza bey de bu ış
te pek samimi değildi. Bu hare
ketiyle, Mustafa Kemal Paşayı 

çekiştirmekten ziyade, Damat Fe
ride şöylece bir gözdağı vermek, 
Tevfik paşa önünde meclisten iti
mat reyi alamadığı ve bir vükeJa 
buhranı zulıur ettiği takdirde, 
Vahdettin tarafından evvelce za
ten vaadedilmiş olan başvekale

tin kendisine tevcihi için, hünkar 
nezdinde Damat Feridin delalet 
ve muavenetini temin etmek is
temişti. Zaten o da bu bahsi de
ğiştirmek, yüreğini demindenberi 
kemirmekte ofa.n asıl maksada geç
mek için fırsat gözlüyordu. Feri
din son sözünü cana minnet bil
miş ve hemen mevzuu değiştir

mişti. Ve alnını kırıştırarak: 
- Asaletmeap, demişti. Kabine 

bugün de itimat reyi alamadığı 
takdirde vazıyet ehemmiyet kes
bedecektir tabii. Buna çare ara
mak lazım. 

F erit, muhatabının açmak is
tediği mevzuu derhal kav -

ramıştı. Gülümsiyerek gözlerini 
Ahmet Rıza beyin gozlerine dik
mişti ve: 

- Çare, demişti. Yeni bir baş
vekil bulmak lazım. Fakat, bu de
fa başvekalete getirilecek zatın 
her halde askeri ricalden olına
masına çalışmalıyız. 

- Evet, bendenız de o fikirde
yim, paşam. 

- Yalnız çok güç bir iş gibi 
geliyor bu bana. Bugünkü sivil 
devlet ricali arasından bir sadca
zam bulmak ta bilmem ki, müm
kün olacak mı?. 

- Padişah hazretlerinin fikri 
hümayunları ne merkezde paşam? 

- Bir kaç defa açıkça izhar bu
yurdular. Askeri ricalden başve

kile pek taraftar bulunmuyorlar. 
Ahmet Rıza bey telaşlı bir eda 

ile: 

- Fikri hümayunda yalnız 1sa
bet değil, büyük bir keramet te 
var monşer, demişti. Bugünkü as
keri ricalimizde, gerçi Envare 
karşı çok şiddetli bir kırgınlık, 
kızgınlık olmakla beraber ittihat
çılık fikir ve cereyanlarına karşı 
göze çarpan bir temayülleri de 
yok değildir. Hele hükumeti el
lerinde tutmak zaaf ve iptilasın
dan hiç biri kurtulamaz. Bir iyi 
iş görebilseler haydi hoş görelim. 
Fakat, yapamadılar, yapamıyorlar . 
da. Sivil rical arasından bir baş
vekil bulmak zorluğundan bahse
diıinize hayret ettim paşam. Mü
saadenizle, bu sözlerinizden bir 
şey anhyamadığımı da itirnf et
meliyim. Rica ederim paşam, ri
cal kıtlığı mı var memlekette? .. 
Mesela, zatıdevletinizi pekala bir 
namzet sayabiliriz 

A hmet Rıza bey, efendisinin 
bu suali karşısında aptal • 

laşan, kekelemeğe başlıyan ağa -
nın cevap vermesine meydan bı
rakmamıştı. Gülümsemiş ve: 

- Telaş buyurmayınız µaşa 

hazretleri. Gelen zatın kim oldu -
ğunu anladım ben. Mister Hatson. 
Mütareke şartlarının tatbiki için 
şehrimize gönderilen İngiliz me
murlarından biri. Terbiyeli, nazik 
ve zeki bir adam olduğunu söy • 
lüyorlar. Tabii kabul etmeniz i
cap eder. Şayet yanınızda bulun
maklığımda bir mani varsa, mü
saadenizle gideyim. 
Demiş, ayağa kalkmıştı. Ferit, 

misafirlerin büyük salona alın -
masını ağasına emrettikten sonra, 
Ahmet Rıza beye dönmüştü .. Tut
tuğu ellerini sıkmıştı ve: 

- Rica ederim monşer, demiş
ti. Bu nasıl söz. Sizinle ayrı ve 

Ayni klübe mensup olduğumuz 
için birbirimizi görmek fırsatını 

buluyorduk. Zaten Uganda beyaz
lar için küçük bir yerdi. Bir gün 

de genç ve güzel kansına tesadüf 
ettim, fakat onu klüpte sık sık 

görmüyordum. 

Damat Ferit paşa, hızla ayağa gayrılığımız mı var sanıyorsunuz?. 
kalkmış, muhatabının kol- Doğrusu bu sözünüzü, beslediği-

Onu bir arkadaş telakki etmek
te kendimi haklı buluyordum. Zi
ra maziye baktığım zaman müna
sebetlerimiz içinde bizi arkadaş 

addettirmeğe kafi bir çok küçtik, 
kısa şeyler görüyordum. Bunun
la beraber onun içyüzüne vakıf ol
mak için her hangi bir hareket 
yapmadım. Yalnız bir defa müs -
tesna . 

larından tutup sarsmıştı ve: miz karşılıklı samimilikle hiç te 
- İki gözüm, ruhum kardeşim, muvafık bulmadım ve acı duy -

demişti. Aciz benliğime karşı liıt- uum. Gelen bu yabancı zatın gö-
fen gösterdiğiniz büyük teveccü- rüşeceği mevzu, hiç şüphe yok ki, 
hün minneti altındayım. Esasen memleket işlerine ait olacaktır. 
o makama geçmeğe liyakat ve ik- Bu görüşme ayan reisi bulunmnk 
tidarsızlığım manidir. Sonra, pa- ve bilhassa istikbalin bir başveki-
dişah hazretleri benim başvekale- li olmak sıfatiyle zatıalinizi daha 
te tayinime değil, hatta her han- ziyade alakadar eder. Çok isabet Kampalada ikinci senemdi. Bel

lami ve karısı bir kaç ay için 
Mombasaya gitmişlerdi. Dönüşün-

gi bir kabineye nazır sıfatiyle gir- oldu da burada bulundunuz. 
meme bile muvafakat buyurmu - (Devamı var) 
yorlar. Bunu bir kaç defalar açık-

ça beyan buyurmuşlardır. Bu se- To k M A N :·:·:·:·:«·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:::·:·;.:·:·:·:·:-:::-:·:·:-:~ 
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bulunursa, başvekalet için gös - • 

!~~~~~im namzet kimdir bilir mi- B A Ş D Ö N M E S 1 
Ahmet Rıza bey biraz kızarmış, Baş dönmesi hemen herkesi sık dönmesi de asıl hastalığın tedavi-

sinirli ve meraklı bir tavırla sor- sık rahatşı:ı; eden alametlerden hı- sine baflıdır. 
muştu: ridir. Bir çok kimseler tramvay- Çok rahatsızlık veren bir baş 

- Ayan reisi sıfatiyle öğren - da, 'vapurda arkaya doğru gidect:k dönmesi damarlarında tansiyon art· 
mek isterim paşam, kimdir bu surette oturamazlar, başlan dö - mış bulunanlara musallat olur. O 

t ? ner. Kimisi yüksek bir yere çıka- zaman tansiyonu düşürmek lazım za ... 
Ferit gülümsemişti. 'Elini maz, aşağıya bakınca, başı döl\er. olur. Böbrek hastalıklarında baş 

Ahmet Rıza beyin omuzuna koy- Bazısı dansedemez, başı döner. De- dönmesi çok gelir, mutlaka istiru-
muş, gözlerini gozlerinin içine niz dalgalı olsa baş döner. İnsan hat etmek lüzumlu olduğunu ha-

fikriyle fazlaca çalışsa, baş dön- her verir. Kansızların da başı çok dikmişti ve: . 
mesi gelir. döner, bu da kansızlığt acele ie· - Sizsiniz beyefendi, demişti. 

Bunlar adeta tabii sayıldıgındun davi ettirmeğe davet eder. 
Çünkü son muhalefet, hem de o vakit baş dönmesine karşı ilaç Ateşli hastalıkların pek çoğu, 
gerçekten fedakarlık, b~hadırhk ta aranılmaz. Onun gibi çok içki baş dönmesiyle başlar. Tifo hasta. 
sayılacak bir muhalefet şerefi yal- içince de, baş dönmesinin nereden lığına tutulanın ilk şikayeti hc-
nız zatıalilerine aittir. Bence si- geldiği bilinir, yahut içkinin ver- men daima baş dönmesidir. Kınl 
zin başvekaletiniz memleketin her diği büyük dalgınlık arasında baş hastalığına, kızamık hastalığına 
yanında memnunlukla, alkışı.arla dönmesi belli bile olmaz. Nitekim, tutulan çocuk ta başı döndüğünü 
karşılanacak, halka yepyenı ve başı döndüğü için gözünün önün- söyliyerek yatar. 
nurlu bir ümit ufuğu açacaktır. de evleri yürüyorlarmış gibi his- Şeker hastalığına tutulanlardan 
Bu sözlerimi, emin olunuz, en sa- seden sarhoş, anahtar elinde ken- pek çoğunım başları döner. Fakat 
mimi, kuvvetli kanaatlerime da- di evinin de geçmesini ~ekler, dn- bu hal her vakit şekerin arttığına 

rur... alamet değildir. Şeker az da olsa, 
yanarak söylüyorum monşer. Fakat nereden geldiğini başı dokunduğunu haber verir. Üremi 

dönenin bilemediği baş dönmeleri hastalığında baş dönmesi belli haş· 

A hmet Rıza beyin gözü, gon
lü açılmıştı. Damat paşanın 

samimiliğine, sözlerinin samimi
liğine adeta inanmıştı. Fakat o 
anda benliğini saran tatlı bir gu
rura kapılarak biraz nazlanmak 
istemişti. Hürmetle eğilmiş ve: 

- Paşam, demışti. Beni af bu
yurunuz, bunca emekli, tecrübe 
<1e gün görmuş rical dururken baş• 
vekalete benim ....... 

Sözü ağzında kalmıştı Ahmet 
Rıza beyin. Salona ansızın ve so
luk soluğa giriveren bir harema
ğası kaygılı bir yüz, telaşlı bir ta
vır la: 

- Af buyurunuz paşam, otomo
bille bir İngiliz adamı geldi. Ya
nında tercümanı da var. Paşa e
fendimizi görmek istediğini söy -
lüyor. İsmi de "Hatson,, imiş. 

Demiş, arka arka geriye çekil
mişti. Damat Ferit bilmediği, he
le hiç beklemediği bu meçhul ve 
vakitsiz misafirin gelişinden ba
yağı endişelenmişti. S"'ınirli hare
ketlerle kaşını, gözlerini oynatı -
yor, sık sık yutkunuyordu. Bir kaç 
defa dudaklannı emer gibi kemir
dikten sonra sormuştu: 

- Hatson mu dedin. Bu da kim-
mis. 

vardır. İnsanı asıl rahatsız eden lı alametlerden biri olur. 
de bu türlü baş dönmesidir. O vn- Sinirlilerin de çoğu baş dönme· 
kit insan baş dönmesini başlı ba- sinden şikayet ederler. En ziy'.lde 
şına bir hastalık sanır, bu hasta- sabahleyin, sinirli uykudan uya -
lıktan kurtulmayı ister. Halbuki nıp ta yatağında oturduğu vakit 
baş dönmesi başlı başına bir has- odası gözlerinin önünde dönmeğe 
talık değil, bir çok hastalıklarda başlar. Buna aldırnuyarak kalkar-
meydana çıkan bir alamettir. O- sa, baş dönmesi artar, tekrar yat-
nun geçmesi de bağlı bulunduğu mıya mecbur olur. Kimisi yattığı 
hastalığın geçmesiyle kabil olur. yerde bile başının döndüğtinli 

Mide hastalıklarında baş dön- hisseder. Bazısı da rüyasında: O 
mesi geldiği meşhurdur. Buna se- vakit insan kendini havada uçu · 
hep midenin bozukluğundan ziyn- yormu~ gibi zanneder. Tabirna -
de kara ciğerin işini i}i göreme- metle bu rüyanın yeri olsa bile, 
mesidir. Kara ciğere dokunan yu- hekimlikte baş dönmesi alameti 
murta, çikolata gibi şeyler yedik- sayılır. 
ten sonra baş dönmesi gelir de, in- Büyük sinil' hastalıklarınm da 
san onu midenin bozukluğuna lıağ- pek çoğu baş dönmesi getirirler. 
lar. Böyle olmakla beraber, ye- Fakat insan o vakit baş dönmesi -
rnekten sonra gelen baş dönmele- nin hangi hastalıktan geldiğini 
ri, çok defa biraz kömür tozu, ya- kendi kendine anlıyamaz. Teşhisi 
but manyezi almakla geçe~ ... Ka- ancak mütehassıs hekim yapabilir. 
nnları ile birlikte onuh içindeki Bir diş çıkarıldıktan sonra, bn-
uznvları düşük olanlara da baş rundıuı bir polip alındıktan sonra 
dönmesi gelir. O vakit bir karın da baş dönmesi' geldiği vardır. 
kemeri takmak lazım olur ..• Son- Gözleri iyi ııöremiyenlere baş d6n-
bahar me,•simine erişmiş Bayan· mesi geldiği gibi, gözlük tam ol-
larda baş dönmesi hulundu~u mayınca da baş dönmesi yapar ve 
çoktur. Başka alamet olmadığı gözlük düzeltilince, baş dönmesi 
halde merak edilecek bir şey de- geçer. Şaşıların da başları döndü-
ğildir... Basur memeleri de baş ğü olur. - • ~ 
dönmesi getirirler. Memeler teda- Fakat baş dönmesinin en :r.iyo-
vi edilince, baş dönmesi de geçer.. de rahatsızlık veren cinsi kulak-
Böbrek hastalıfuıdan gelen bat tan gelenidri. 

Masters 'den Çeviren: 1. K. 
•><><><>c<><>c-~c 

:::'.'\.. 'i ../; 
de kendisıne kıupte rast geldim, 
beraberce içtik. Ona kasabanın 
havadislerini söyledim. Küçücük 
yerde ne havadis olacaktı? Bir ka!s 
düğün, yeni gelen bir hükumet 

· memuru ve yerlilerin bazı tuhaf 
adetleri hakkında gülünç bir iki 
müşahede ... Ve nihayet Murgat -
rayd'ın ölümü ... 

- Fakat bunu biliyordunuz de
ğil mi? Dedim. Zannedersem, si· 
zin hareketinizden evveldi. 

Bana garip bir surette baktı ve 
ağır ağır, düşünerek, lutdehinden 
bir yudum içti: 

- Hayır, dedi, tam hareketi • 
mizden sonra .. Fakat zaten bu ö
lümü bekliyordum 

B ana çok mühim bir şey söy
liyecek gibi bir an durdu. 

Ben zaten genç Murgatrayd'ın ta
mamen ikna edici bır surette ızoıh 
edilememiş olan kazalı ölümü ü
zerinde konuşmayı ondan daha 
çok arzu ediyordum. 

Bellami, kelimelerini dikkatle 
seçerek devam etti: 

- Murgatrayd.. Kazadan oek 
az evvel.. Beni görmeğe geldi. O
nu haricen tanıyor, fakat içyüzü
nü bilmiyordum. Bir kere ziraat
çiler balosunda tesadüf etmiştık. 

Kendisini toplar gibi durdu ve 
tuhaf, manası anlaşılmaz bir te -
bessümle güldü: 

- Biraz lletty ile, yani karım
la, alakalı görünuyordu. 

Sonra ilave etti: 
- Biliyorsunuz, karım iyi dan

sedenler arasında anılır. Bir gün 
genç Murgatroyd, acilen görmek 
istediğini söyliyerek beni yerım
den aldı. Bazı şeyler hakkında be
nim tavsiyemi istiyordu. Bir yere 
oturduk. bir iki tane içtik. Ona nP. 
istediğini sordum. Çocukça bir u
tanma ile kızardı ve sonra birden
bire birisine aşık olduğunu söyle
yiverdi. Bazı beylık cevaplar ve -
rerek açılmasını bekledim ve ona 
bu hususlarda salahiyet sahibi ol
madığımı söyledim. 
"Bwıunla beraber benim iavı;i

yemi almakta ısrar etti. Ve ızah 
etti ki, onun ıztırabı, sevdiği ka
dının maalesef evli oluşundan ile
ri geliyordu. Adam ihtiyarcaydı, 
fakat ne yazık ki, aralarında ha
kiki bir aşk olmamakla beraber 
karısına karşı şiddetle merbuti -
yeti vardı. Ve onu kaybetmek~en 
büyük bir teessür duyacağı mu -
hakkaktı.,, 

"Murgatroyd, adamcağızı yarala
mak fikrinden nefret ediyordu. 
Bununla beraber kendisi o kadı
nı, o kadın da kendisini sevdiğj 
için elbet bir takım hadiseler ola
caktı. Böyle evli, herkese iyilik 
telkin eden, şerefli bir adama kar
şı yapılabilecek neler düşünüyor-
dum!,, / 

B ellami, bir kadeh daha 
marladı. 

ıs-

- Müşkül, dedim. Tabii gü
lünç ve ayni zamanda müşkül.. 

Bellami başım salladı: 
"- Murgatroyd, tabiatiyle bü

yük bir arzu ve ıztırap içindeydi. 
Gülünecek vaziyette değildi Ve 

bana hakikat karşısında 
hissi gelmıyordu. ,, 

"Ona, bu iş için bana mür 
tının pek garip bir cilve old 
nu söyledim. Zira hayatımda 
ikincı defadır ki, boyle husus 
mesele üzerınde cevap ver 
çağrılıyordum. Ve bundan e 
kinde verdiğim cevap yanlış o 
ğundan hadise küçük bir faic 
nihayetlenmişti. Ona anlattım 
artık böyle bir mesele üzeri 
tekrar bir tavsiyede bulun 
asla temayül hissetmiyoru 
her ne halde olursa olsun, iki 
dan birine taraftarlık 

daima uzzık kalacağım . ., 
"O, bu ilk hadisenin ne old 

nu anlatmam için ısrar etti, an 
tım. İlk evliliğimden hemen 
sonra en yakın arkadaşlarım 

biri ayni hikayeyle bana çıka 
mişti ve ikna edici bir sur 
anlatmı~tı ki, kendisi için iki 
vardı. Eğer sevdiği kadını ala 
sa, bir tek çıkar yol kalıyordu. 

"Bundan on yıl evveldi, he 
.:tşkın en mühim şey olduğ 
düşünecek kadar gençtim. Ve 
nun vaziyetinde, netice ne ol 
olsun kadını almayı tercih ede 
ğimi söyledim. O zaman, dediğ' 
yapacağını, fakat sevdiği kadı 
karım olduğunu söyledi.,, 

"Murgatroyd biraz sarsılmış 
ründü. Ve sonra işin nasıl neti 
lendiğini sordu. "Gittiler,, ded 
görüyorsunuz, ben işlerimle b 
üraz fazlaca uğraşırken karım 
aşkla meşgul olmuştu. 

H ay at benim için artık bir 
hennem haline gelmi 

Her şey, dostlarım, kendime h · 
metim, küçük rüyalanm büt 
renkllli_ğini ve cazibesinı kayb 
mişti. Bununla beraber işleri 

devam ettim ve sonra bir gün 
ty'ye rastladım.,, 

"Murgatroyd'a onun ne kad 
güzel bir kadın olduğunu ve b 
eski halime getirmek için ne 1 
dar yardım ettiğini anlattım. 
şimdi, dedim, tekrar saadete be 
zer bazı şeyler buldum. Bunun 
beraber, her ne kadar kinci 
adam değilsem de, eğer mazi 
senelerce evvelki öğüte döneb 
seydiın. o dostuma ikinci yolu s 
mesini söylerdim.,, 

"O zaman Murgatroyd kalktı 
" -Çok müteessirim, dedi, b · 

miyordum. Elbet tahmin etmiş b 
lunuyorsunuz ki, sevdiğim kad 
Hetty'dir. Fakat şimdi gidiyor 
ve zannedersem gidilecek öt 
yolu biliyorum.,, 

"Bu, onu son goruşum oldu 
çiftliğe gitti, ondan sonrasını d 
biliyorsunuz.,, 

Bellami bir an durdu ve sonr 
- Yazık, diye ilave etti, fen 

bir çocuk değildi. 
- Evet, dedim. Biraz çılg 

fakat tam bir centilmen ... Beıı 
ten dalına onun ölümünde giz 
bir şeyler bulunduğunu hissetmiş 
tiın. 

Kalkarken, kafama ani bir Iik 
geldi: 

- Fakat Bellami. dedim. evve 
ce bir kere daha evlendiğini hi 
bilmiyordum. 

Bana tekrar acaip. adeta ya 
hancı bir adamın bakışiyle baktı: 

- Hayır, dedi, evlenmemiştim 

,-Kıymetli 
Kitabesi 

Bir Eti 

Bulundu 
Kayseri - Buradan 50 kilomet 

uzaktaki Tuzhisar istasyonu 

rında kıymetlı bir Eti kitabesi b 
lunmuştur. Her tarafı Eti Hiyero 

liklerile dolu olan bu kitabede, elı_ 

le kendisini işaret eden bir gc:ivd 

profili de vardır ve bundan, ltitab 

nin, Eti hükümdarlarından hirin 

ait olduğu istidlal edilmektedir. 
Kitabe, bura müzesine ,2etirilmiş: 

tir. 
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Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Çocuk Ansiklopedisi 
Müeaaemts tarafından net

redilen Yeni Çocuk Amik· 
lopedisi her ~jun mutlaka ... 
htp olması llzun gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esn• 
llDda ve ders dıpnda aradığı bO.. 
tün mal6mab bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ b(l. 
tün dünya llsanlanna tercüme • 
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri. 
Tilrk çoculdannm lhityaçlannı ve 
mektep programlanm gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler. Profesör Salib Murat. r.u 
Sabri ve M. Zekertyadır. 

Eser 1500 .. yfalık ild bQyük 
ctltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

mektep UUeDemDe ayru:. ...,. ... 1 

rapılır. 

Bu _,. ,alnız ~lar tein d• 
tu. bdtün ilkmektep &lretmenlert 
lçin en kuvvetli yardımcıdır. ÇQn
ldi bütün dersler bu eserde re-

simlerle " .... .... •o..ı ile -
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir ftktr edinmek 
lstiyonanız qajıdaki kuponu dol· 
ılurup bize gönderintz. Size be
dava bir broüfr göndeririz. Bu b~ 
f(ir 117.e Ansiklooedinbı kıymetiııi 
anlatacaktır. 

18TANBULDA TAN MATBAA81NA 

Yeni Coculr Analk1opedlst brafOrGD· 
den bir tane pdermenlll .,. mu
aWmlett aft son Glr•tmm bUdlrme
ııtzl rica edslm. 

içtı. Demir, yumurta akı ve 
arsenikten yapılmış bu 
şurup çabucak babacı· 
ğımın ı,tahını açtı v• 
eski kuvveti yerine 
geldi. 

Arsenoferratose 

OKTA 
SAÇ SABUNU 
Eczanelerden ve ıtriyat 

1mtualanndan araynuz. 

ZAYi PARA CUZDANI: TAN Ne~ı-lyat E-vi 
lsianbul 

Orozdi - Bak majazası ile Ozipek 
Palas oteli arasındaki yolda para 

~!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!J!!!!!!!i!~l!!mlmiili~~I' ciızdanımı düşürdüm. Bulan, içinde-

lattn: ; : ~ • • • .... 
Adra: : : ! : ! ! 1 ! ! • 

-------------------------... ------------ ki parayı kendi alıp evraklarımı 
---------------------------------•••• poata ile Sirkeci Ozipek Palas otelin-

Adi tapa 
Takım yağlı tapa 
Madeni av kovanı 
Dolma tüfek kapsülü 
5,05 Kovan kapsülü 
Kapalı kapsül 
Dinamit " No. 8 

" .. 
Elektrik " 
Tavltli .WC· 

.. 8 
• 8 

trik k ps. No. 8 
ver fttenG 

(muhtelif cins) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

Mlktan Muhammen B. Mankbt T. 
Cif. Ttlrk u. Türk Llna pldl 

10.000 paket 755 58.63 AçJk 
5.0ı>O 

,, 1572 117.90 it 

25 " 83 6.23 " 
400.000 Kutu 25.876 1940.70 kapab 

20.000 " 6.313 473.48 " 
20.000 .. 9.351 71633 .. 

500.000 adet 3.650 273.75 Açık 
1.000.000 " 8.550 641.25 kapah 
1.500.000 • . 56.300 4222.50 n 

10.000 » - 950 ?1.25 

290.0\)0 " 6.571 492.83 " 

Dsiltm• 
tarDı1 

24/4/39 

" " .. " 
" " ,. .. 
" .. 

25/4/39 

" .. 
., .. ., 

.. "' 

saati 
14 
14,15 
14,30 
15 
15.30 
16 
14 
14,30 
tS 
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de Ahmet Şenerman adresine gönder 
mesini insaniyet namına rica ederim. 

ı• BAKIR Maiualumm • 
Sattıtr koetüm Ye parde

.al•, .....ı.iz bir 
biçimdir. 

SAGLAM 
llK 

ucuz 
Hali hamda piyasamızın en 
zen~ çe$idleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şartlarla 

satılmaktadır. 

Gaip Dlploma 

" lJ ve Sıhhat Vek'1etinee 8.8.929 ta-

BUGÜN BUGUN 

CIKTI CIKTI 

Cep Kitaplan Neıriyatının 34 üncii 
Kitabı da Çıktı 

~engin bir lıiitüphaneye Nlaip olmalı i.teraenis Cep 
Kitaplarına abone lfJlanuz. Şartlan: Seneli/ı cr6one 8 li
ra, altı aylılı abone 4~ lira. Senelik abonelere lıii~ 
bir lıütiiphane hediye edilir. 

Adres: Ankara caddesi, 
Reıld.tendl hanı, birinci 

kat. 105 
Poıta kuhıu 97 

lıtanbul Satıı Yeri: Ankara Caddesi 
Yeni Kitapçı, 85. 
İmıir Satıf Yeri: Devrim Kitabevi. 
Ankara Satıı Yeri: BllAl AkbL 
Konya Satıı Yeri: Yen\ KQtüphane. 
Bilecik Satıı Yeri: Nail Kitabevi. 

1939 modelleri aelmiftir. 
Dilnaynın en sağlam .e en aen, 

M I E L E 
SÜT MAKINELERIDll. 

Pulanmu, lekela.mu ve bosaJ. 
":u. Ye4ek ÜWMDI Uima mev
ımthQ'. Anadoluda ac...ta ana-

maktadır. 

Taşra Satı, yerleri: 
Konyada Kqıkçı Necat., Erzurumda 

Net'et Solakollu 
TURKiYE UMUM DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı İstanbulda Tlllda

kale No. 51 

acentamız: Yusuf Es endemir ve Olullan 
" Ömer Bqe~ez. 
" Mehmet. Şükrü. Necatı K•pkçı. 

.. .. 
utatoilu K. Süir ÖZleker. 

N8"t Solakollu. 
S(lJeıyman Uqeneal 

ve miktarb 
I - Şartneme, mnfredat lı.tesl ve ntımunelerl muctbfnce yukarda raZlll .,, • .ı...._. 9 Mil....a&tr lnfiJa

kiye eksiltmeye konmuıtur. 

rih ve 2274 numra ile tescil edilen 

diplomamı kaybettim. Bulunduju ~====================== takdirde bltfen (~ktor Seyit Say- ~ 

n - Her birer .... auhammen bedelJert, teqalnat akçalan, ....,. .... tarllı ft mtl hlzatarmd• ,ast .. 
rilmiftlr. ~ 

m - Eksiltme Kabatafta levazım ve mübayaat fUbeslndeld ainn komfqonunda yapılacaktır. 
iV- Dolma tüfenk kapsülleri şartnamesi (149) kuruş v~ 8 No. b elektrikli kapsül şartnamesi (282) kurtıf 

bedel mukabilinde ve dilerlerine ait prtııameler parasız olarak
0

her gün adı geçen f\lbeden ve İzmir, Anka
ra bapnild6rlülderinden alınabilir. 

V - Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı ftat teklif mektuplannın her birerlerini eksiltme saatinden bi
rer sut evveline kadar alım komisyonu bqkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri limndır. 

VI - !lıeldUedn teminat akçeleri ve kanuni veaikalari1e birlikte alım komisyonuna aelnıeleri ilin olu-
nur. 

Cimi 
~ 

Yangın sönclGnne 
leYUDm 
Yangın Aleti ve 
eczuı 

Yangın tulumbası 

" hortumu 
Kamyon 

~ ., ,, .. 

1llk. 

ıau-. 

2 
., -• 

5 " 
75 metre 
2 adet 3 ton

luk 
1 Adet 3,5 - 6 

tonluk 

.\f. 
MuhammnB. 

Lln Kq. 
134.42 

1096.70 

595.-
118.8'1 

4800.-

4000.--= 

" 7,5 telBlnatı 
Ura~ 

40.QS 

82.25 

44.62 
8.91 

360.-

300 . .....: 

Ebntme 
Şekil 

Açık eksiltme 

" " . . 
~ .. .. 

Pazarlık 

Açık eblltme 

" ., 

"2167" 

Saad 

14 

14.30 

14.45 
15 
15.30 

ıs.41 

Satı§ kamyonu 1 adet 2 ton. 3100._; 233......; .. " • 16.30 
luk • ... 

I - Şartnameleri muciıblnce yukarda cin• ve mikdan 1azıh 7 kalem 1n11Jwme blza1armda ıösterllen usul
lerle aatm ahn•caldir. 

n - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, eksiltme saatleri hlalarında gösterilmiştir. 
m- Eksiltme 21/4/ 939 Cuma günü Kabatafta Levazım Şubesindeki Alnn Komlsyonund• yapılacaktır. 
ıv - Şartname ve listeler her giln 13z8 geçen fUbeden alınabileceli 81'1 kapalı sabf kamyonu plbı da 

görülebilir. 
v. t.teklllerln ekllltme lçlll tayin edilen g(ln ve natıerde " 7,S gtlveme paralarlyle mezkdr komisyo-

na gelmeleri. .,2172" 

Daktllo Aranıyor 
Askerliğini yapmış, eski ve 
yeni türkçeyi ve daktilo bi
lir, doqa tuntt eder erkek 
bir katibe ihtiyaç vardır. 
Aylığı (25) liradır. Posu 

Kutusu 408. mektupla 
müracaat. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahlllye Mitehaıs111 

Pazant1t11 maada aat (lUO dan ıs e, 
8ab, Cumart.t 11 ~· ltadar fıklraya. Dl• 
ftıı:volu No. UM. 

Esklıehlr Naf• MUclirlüğiillden: 
EskfPhlr • Slvrlhlsar JOlumm n +ooo • 30+70, illomeıre1er1 ara

anda 14779,44 lira Jı:efll becleDI Şose esub tamiratı 4/f/P39 tarihinden 
24/4/939 ıuthlne mO..clH puartell S(lDil nat 15 fe kadu kapalı zarf 
usulile ekllltmeye Jı:onubnUftar. Dllltme Viliyet daireaınde daimi en
cümende yapılacaktır. 

Muvakkat temınab: 1108.48 Undlr. 
Bu ife ait lıcqif, Grafit Runll. fenni fll!'b'W9me. ebfltm. tarlnamf'lf 

ve mukavele projesi ber uman Ndla müdilrlütonde ı&r01ebtllr. t.tet
lilerln ihale tarihlnden • u ..ıda aGn evvel villyete müracutla ala· 
caldan ehli)'8tname ve ten811 lçtnde Ticaret Odtandan abnmıı ~ 
uyı 2490 numaralı bmmun tari1I dıhntade teklif mektuplanaa aı.
melerf lbmıdlr. 

Teklif mektuplan 24/f/989 puart.esl dnil uat (14) de b4ar mak· 
bus mukabilinde Daimi encdmen rellllllne verllecektir. PoMa ile gön
derilecek mektuplar mWdlr mumu ile mühilrlü ve taahlıüUil olaaakıtr.ı 
Pnırt•..ı .. ,,1 .. ,. ....... a-.ilmıeler nazan Wltare alınmaz. (2217) 

raç, Karabük) adresine gônderilm• 
sln1 dilerim. 

Kepek ve Sac dökülmesine brt1 

garc)aç 
Sa~ ıa111 kullan 

Elektrik Fen Adamı Aranıyor: 
Elektrik tesisatından ve Motörden anlar w Hülnbnete karp Fabrika 
ve tesisatın mes'uliyeti fenniyesini deruhte edebilir kabiliyet ve ell
liyette bir elektrik fen adımına ihtiyaç vardır. Talip olanlarm: 

URFADA ELEKTRiK TURK ANONiM llRKDINI 

11111111111 



12 TAN 19 - 4 - 939 
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M 1 DE 
§ ,_ ·--.. ~~~~~~~ 

defeder, ve ! A p I K O G L U 
OSMANLI B.ANKASI 

INKIBAZI 
BARS AKLAR 1 kolaylıkla ve mülayim ~ 
bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahJık verir. ~ 

SUCUKLARINI 
Tercih Ediniz. 

H 1 k • • • · • 1 Halis koyun ve sığır etinden ma-
azımsız ı , §lşkınhk, bulantı, gaz, sancı, mıde muldür. Bütün bakkallarda satı-

bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sarıhk, safra, - lır. Taklitlerinden sakınınız. 
karaciğer, mide ekıilik ve yanmalarında ve bütün 1 ---

mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 1 Telefon: 
24340 

ZON Meyva Tuzu 
Son derece teksif edilmit bir toz olup yerini tutamry&Jl 

mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay 
ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

Eksiltme llônı 
Elektrik idaresinin memur ve müs

= tahdemleri yemeklerine ait ve 16 

1 

! Nisan 939 tarihli gazetelerde çıkan 
,.. eksiltme ilanında, eksiltme saati -_ (10) olacak yerde (15) olarak çı.k-

~j 

1 
m 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Statüleri ve Türkive Cümhuriveti ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmi~tir 

( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

i htıyat a~çesl : 

10.000.000 inalllz Lirası 

1.250.000 lnglllz Lirası 

TQrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARS!l.VA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

ı------·-----------------, 1 Merkez ve Şubeleri m YUGOSLAVYA, RUMANVA, VUNANlSTAN. SURJVE. LÜBNAN 

•ıııı •ı 111•ı111 • ı ııı• ı ıı t• ıııı• il t t• ıı ıı• il ıı • 111 il il ı •ııı ı •ıııı • ııı ı•I mıştır · Tashih ederiz. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

MISIR, KIBRIS. YUNANiSTAN, IRAN. IRAK, F!lfSTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Eskişehir - Sivrihisar yolunun 13+000 - 21+920 kilometreleri ara
smda 19094,60 lira kel)if bedelli şose esaslı tamiratı 4/4/f:l39 tarihinden 
24/4/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14,45 kada~ kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde daimi en
cümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1432.09 liradır. 
Bu işe ait Keşifı Grafik, hususi, fenni şartname eksiltme şartnamesi 

ve mukavele projesi her zaman Nafıa müdürlüğüsde görülebilir. 
İsteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete müracaat

la alacakları ehliyetname ve senesi için ticaret odasından alınmış vesi
kayı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına ekle
meleri lazımdır. Teklif mektupları 24/4/939 pazartesi güniı saat 13,45 şe 
kadar makbuz mukabilinde daimi encümen reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mühürlü ve teah
hütlü olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazan itibare alın-
maz. (2216) 

~--..................... -............. ..... 
R E V U E Saatini isteyiniz 

Cins, model ve fiat hususunda diğer yüksek 
marka saatlerle MU K A Y E S E E D İN İZ 

Kullananlardan BİR FİKİR EDİNİNİZ 
İşte o vakit niçin herkesfo 

R E v u E 
Saatini tercih ettiğini anlayacaksınrz. Revue 
saatleri tanınmış saatçilcrde satılmaktadır. 

DEPOSU: İstanbul, Ga1ata, Kürekçiler, Manhaym han 
1 inci kat No. 6. Posta kutusu: 1248 1 ..................... -........................... ... 

lstanbul llbayhqından : 
Eyüp 37 inci okul öğretmeni iken vazuesım ter.ıceaen Numan ayıa

mn bir hafta zarfında işine başlamadığı takdirde istifa etmiş sayılacağı 
ilan olunur. ''2626" ........... ._. ...... ._.._._. ........................ ... 

-
Bu9ün çll(an 25 inci sayısı 

3 ÜNCÜ YILINA GiRDi 
Bu güzel ve etsiz e&erin eski sayılarını almadıkları için 

mütees.sif olanlar yeni cilde bugünden baş;layaıbilirler. 

Her ev kadını, her genç Türk kızı bugün çıkan 

EV - iŞ 'i bir kere görmelidir. 

15 Kuruştu.-. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünde~ : 
Eskişehir - Sivrihisar Yolunun 30+700 - 34+400 kilometreleri ara

sında 13735,59 lira keşif bedelli şose esaslı tamiratı 4/4/939 tarihinden 
24/4/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,15 kadar kapalı zarl 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde daimi en~ 
cümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1030.17 liradır. 
Bu işe ait keşif, Grafik, hususi, fenni şartname, eksiltme şartnamesi 

ve mukavele projesi her zaman Nafıa Müdürlüğünde 11:örülebilir. İstek
lilerin ihale tarihinden en az sekiz ~ evvel vilayete müracaatla ala-

. cakları ekliyetname ve senesi içinde Ticaret Odasından alınmış vesika
yı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına ekleme
leri lazımdır. Teklif mektupları 24/4/939 pazartesi günü snat (14,15) şe 
:Kadar makbuz mukabtllnde-mınnt encümen reisliğine verilecektir. P~
ta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mühürlü ve teahhütlti 
olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. (2218) 

(nıi ve HATAV'da 

~ f'ilvaller; ve bütün Dünyada Acenta ye Muhabirleri 

1 
1 
~m 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcuat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emlaa üzerine avans. 
Senedat ıahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

1
Kasalar Servisi vardır. 

Pivasan1n en milsait şartlarile ( kumbarah veva 1 
~ kumbarasız) tasarruf hesapları açılır· 

m~~@~~~~ 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 34 + 400 - 38 + 140 kilometreleri 

arasında 13049,39 lir:ı keşif bedelli şose esaslı tamiratı 4.4.939 tarihin
den 24.4.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,30 a kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde dai
mi encümende yapılacaktır. 

Muv~kkat teminat: 978,70 liradır. 
Bu işe ait keşif, Grafik hususi fenni şartname eksiltme şartnamesi 

ve mukavele projesi her zaman Nafia müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin ihale tarihinden evvel en az sekiz gün evvel viliiyete 

müracaatla alacakları ehliyetname ve senesi içinde Ticarte Odasından 

alınmış vesikayı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektup
larına eklemeleri lazımdır. Teklif mektupları 24.4.939 pazartesi günü 
saat (14.30) za kadar makbuz mukabilinde daimi encllmen reisliğine ve
rilecektir. P-ta ile ~il~"'"ftlektuplaı-rnühür munıu=:il~ 'mühiirlü 

ve teahhütlü olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alın
maz. <2219) 

BASUR M E M E L E R 1 N D E --------------

PATl'nin 
Devamh 
tatbiki 
i!e 

Ş 1 F A Y 1 çabuk temin edilir 
....................... 1 ............ - ........ m1 

Şose 1 nşaatı llônı 

Erzurum Vilayetinden : 
1 - Trabzon - İran Transit yolu ikinci mıntaka dahilinde ve 

272+000 - 295+000 kilometreleri arasındaki (18901) metre tulünde 
şose esaslı tamiri ve (24) adet yüz ve (12) adet menfez inşasile 324+000 -
331+140 kilometreler arasında (7140) metre tul şose esaslı tamiri ve 
Tahir dağı Kavurmaçukuru 442+500 - 462+500 kilometreleri arasın
da (15000) metre tulde şose tarafeyn banketleri üzerine (0.50) metre 
genişliğinde adi kaldırım ve (300) metre mikap istinat duvarr inşası ka
pah zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli (120670) lira (9) kuruştur. 
2 - Eksiltme 15/Mayıs/939 pazartesi günü saat on beşt<> Erzuru.mda 

Transit yolu ikinci mıntaka başmüdürlüğü odasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (6) altı lira (5) beş 

kuruş mukabilinde Erzurumda transit yolu ikinci mıntaka başmüdür
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7283) lira (50) kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum valiliğinden alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri lazımdır. (Bu vesikanın istihsali için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile Erzurum valiliği
ne müracaatları ve istidalarına buna mümasil Nafıa inşaatı yaptıklarına 
dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesikalarını iliştirmeleri mukta
zidir.) Bu müddet zarftnda vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye 
gircmiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplanru ihale günü olan 15/Mayıs/1939 
pazartesi günü saat On dörde kadar eksiltme komisy<>nu reisliğine mak
buz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2518) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil L6tfü OÖRDONCV Gazetecilik ve 
Neşrlvat T. L. Ş. Ba.ınldı!J yer TAN Matbaan 

BUtün sinir nöbetlerine, asab yorgunluklarına ve bayrlmaJara karşı 
yegane ve son ilaçtır. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
21/ 4/ 939 Cuma günü saat 14 de İstanbul Nafıa Müdürlüğünde ek

siltme komisyonu odasında (655) lira keşü bedelli Yüksek Mühendis 
mektebi elektrik tesisatı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri, genel, hususi ve fenni şart

nameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 4airesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (50) liradır. 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığın.ıı dair idarele

rinden alınış olduğu vesikalarla 939 y1lına ait ticaret odasr vesikalarile 1 
gelmeleri. (2612) , ...................................... ~ 

SPORCULAR 
Düştünüz, yaralandınız 

Mikroplar üzerinde 
öldürücü tesiri hai2 

ViROZA ~Ü!!! 

Ergani Bakırı 
Türk Anonim Şirketinden : 

izabe Mühendisi Aranıyor 
Şirketimizin Ergani Madenindeki İzabehanesinde çalışmak üzere 
tecrübeli bir İzabe Mühendisine ihtiyaç vardır. Talip olanların muh
tasar tercümei hallerini ve istedikleri asgari aylık miktarını gösterir 
bir mektupla Ankarada Ulus Meydanında Koç Hanındaki Şirket 
Merkezine müracaat etmeleri. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların 

dan mütevellid sancılarınız. damru 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri 

llizi U R 1 N A L ifo geçiriniz 

................................................. 

URINAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti boş, alınması ko· 

J'aydır. Yemeklerden sonra yarllT' 
bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÖLU - !STANBUL 

! ..... -. ............ ._._ ......... ._._ .... ~ 

Güzellikler ••• 
Dünyada mevcud bütün 
ıeylerden üstündür. 

Onu Koruyunuz. 

KREM PERTEV 
Sizin bu yoldaki müca· 

, ıielenizde kendisine iti· 'n 1ad edilebilen en kuv· 
~~.---. vetli vasıtadı.-. 


