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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

-

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSİ 
!Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetll yar. 

duncm, çocuğun en zengin kQtüphanesidl.r. Çocuğunu se· 

ven her babanın yavrusurıa verebileceği en güzel hediye

dir. Müessesemiz tarafından ne~edll.mlşUr. Evinizde biı 

tane bulundurunuz. 
, ___________________________ J 

Dün Fenerbahçe staJyomunaa gençlerimizin büyük bir muvaffakıyetle yaptık/an spor şenliklerinden bir görünüş (Diğer resimler yedinci ve on ikinci saylal.arımızdaJlT.) 

Yurtta Bayram 

Ankarada Y apılanSpor 
enliklerJnde Milli Şef. 

de Hazır Bulundrilar 

c l t l .... 
· ~ - sme nonu ~~-~~~ 
· ıA tatürkün M ezarın1Ziyaret Eu;I 

Rusya İle Müzakere 

Chamberlain, Dün Türk 
lngiliz Anlaşmasının 
Şumulünü Anlattı 

Ankara, 19 (A. A.) - Reisicümhur İsmet İnönil ve Bayan fnönu, 19 Mayıs 

Stadyoınundaki merasimi müteakıp B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda 

ile beraber Atatürk'!ln Etnogrsfya Müzesindeki muvakkat medfenine gitmişle!', 
Scvp,ili ve Ebedf Şefin mezarına tfız· e bilketle.r koymuslnrdır • .Bu ~yarette Rı

w.ı.~~;:ı.ıın~hw.ı.,_.1 . .ı...,.11-..hii~~ 'lt\-~~\JA;nk ... ,.., ı:roııe• v ..KumAndıanl..ilrı 
eisicümhurun maiyetinde bulunmu~ardır. Rahatsız bulunıın Başvekil nııtr.ına 

da AtatUrk'ün mezarına bir çelenk konmustur. 

Türk Gençliği, A tatürkün Büyük Emanetine 

Karşı Sarsılmaz imanını ve Milli Şef lnönü'ye r 
Olan Sadakatini Bir Defa Daha Teyit Etti ; 

'.Ankara, 19 A. A. ) - Ebedi Şef Ata türkün yirmi yıl ön
ce Samsuna ayak bastıkları günün yıldönümü olan bugün, her 
sene olduğu gibi bütün yurt içinde Gençilk ve Spor bayramı • 
olarak kut1a1ımıştır. Atatürkün, Türk milletine hür ve müs-

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

H itlerin Kavgam adlı ese-
rinde izah ettiği harici 

siyasetin askeri sahada nasıl 
tatbik edileceğini Almanya
llın meşhur askeri muharrir
lerinden Ewald Banse "Saha 
\re .millet" isimli eserinde u
zun uzadıya izah etmiştir. Bu 
Zat Brunswik'te yüksek tek
ilik okulunda askeri fen pro
fesörüdür. Ve bu kitap, Al
ınanya harp planının . bir al
fabesi gibi telakki edilmek-
tedir. 
Bu kitaba göre, Avusturya VE' Çe

lı:oslovakyanın işga \inden sonra Al
ll'ıanyanın istila siyaseti şu programı 
~akip edecektir: Danzig, Lüksem-

Urg, Holanda {müstemlekelerile be
~:ber), Belçikanm ı\lmanlarla mes
L un kısmt ve Belçika Kongosu, Alsas 

oren ve saire .. 
Programın ilk iki maddesi tatbik 

edilmiş, Hitler 28 nisanda ırat ettiği 
llutukta şimdi üçüncü maddenin 
tatbikine. yani Danzigiıı ışgaline ka
tar verdiğini ilan etmiş, hatta Polon-

( Sonu: Sa. 10, Sü: 6 da) 

1 

takil bir vatan kazandıtan, onun ye
ni bir hayata kavuşmasını temin e
den mücadehedesine bir başlangıç o. 
lan bu yıldönümünde bütün Türk 
gençliği onun büy_!.ik emanetine_ ltar- 1 
şı sarsılmaz imanını ve Milli Şef. İn- 1 ~ 
önüye olan sadakatini bir defa \.'la-' 

ha teyit vesilesini buldu. 
Ve hiç şüphesiz bütün memleket 

içinde bu güzel gün kutlanırken 
Türk gençliğinin ve ontt bir hale 
gibi saran bütün Türk milletinin duy 
guları Ankaraya teveccüh etmiş bu
hmuyordu. 

\ 

Buradan bütün yurt içine yayı - 1 
lan ses, bu bayramı kutlamak için 191 
Mayıs stadını dolduran binlerce kız 
erkek mekteplinin ve elli bine yakın! ~ 
halkın önünde Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücelin söylediği nutuk. herhal
de bütün bu kalblerde en guzeJ ak
sini bu ldu . 

Ebedi Şefin kabrini ziyaret 
Sabahın saat sekizinden beri so -

kaklara dökülen Ankara halkı Ebe
di Şefin bundan y irmi yıl önce Sarr-
sunda karaya ayak bastığı dakikay1 
hatırlamak için atılan toplar ile bir 
dakika bulundukları yerde dunnak 
suretiyle halaskarlarına karŞl derin 
minnetlerini ve saygılannı göster -
diler . 

Bu dakikalarda bayramlarını te
sit için yapılacnk tezahürata iştirak 
etmek üzere Halkevi önünde toplan
mış bulunan mekteplilerden ayrıl -
mış bir grup Ebedi Şefin Etnoğrafya 
müzesindeki muvakkat kab1'ini ziya
ret ederek bir çelenk koydular. Bi -
raz sonra önlerinde muzika olduğu 

halde :·früyüşe geçen me!{t epliler. 
(Sonu: Sa. 10,sü. l) 

.. Atılay,, denizalh gemımız denıze ındırılırken 

Atılay .Merasimle 
Denize indirildi 

Ay sınıfı denizaltı gemi:erimizin 1 zabıtan, Alman ataşemiliteri ve ata
üçüncüsü olan ve Haliçteki Valide şenavali, gazeteciler ve kalabalık bir 
kızağında inşa edilmekte buluna n A- d avetli kütlesi hazır bulunmuşlardır. 
tılay denizaltı gemimiz, dün saat 12 Daha evvel bir müfreze bahriye 
de büyük merasimle den ize indiril- ' 

silah enda ı ı ve bahriye mızıkası ge
miştir. · 

Merasimde, Amiral Şükür Okan minin yanında mevki almış, davetli-
ve refikaları, Vali Lutfi Kırdar, Or- lere mahsus tr ibün ve denizaltımız 
general Fahrettin , Milli Müdafaa er - çiçekler ve defne dallarile süslenmiş
karu kara, deniz ve h a.va ordularımı- tir. 
za mensup yüksek rütbeli ümera ve (Sonu: Sa. 10, sü. 4) 

Almanyanın Civarında Bize Bütün Kuvvetleri 

ile Yardım Edecek Büyük ve Erkek Bir 

f Milletin Bulunması Sevinçli Bir Hcidisedir 
1 

Londra, 19 (Husus!) - Başvekil Mister Chamberlain 
bugün Avam Kamarasında beyanatta bulunarak Türkiyeden 
bahs~tmiş ve Türk milleti ile onu idare edenleri medhüsena 
eyledikten sonra demiştir ki: 

"İngiliz - Türk müzakereleri öy -ı 
il le bir menfaat ve görüş beraberliği 
göstermiştir ki, ik! hükumet anlaş -
mış olduklarını 12 mayısta ilan et -
mişlerdir. Bu anlaşmanın karşılıklı 

mahiyetine büytik bir ehemmiyet 
veriy_oruz. Bir harbe sürüklendiği -
miz takdirde Almanyanın <'ivarında 

bize bütün kuvvetleriyle yardım ~ -
decek büyük ve erkek bir milletin 
bulunduğunu düşünmek ·memnuni -
yet verici bir hadisedir." 

Chamberlain İngiliz - Türk an
laşmasının şümulünden bahsederek 
bu anlaşmanın Akdenizde olduğ~ gi
bi Balkanlarda da tatbik edileceğilli 
ve uzun müddetli bir muahede ·ile 
bu anlaşma ahkamının teyit oluna
cağını söylemiştir. 

Türk - Fransız müzakereleri 
Diğer taraftan Fransa ayan harici

ye encümeninde reis Berenger, u
mumi siyaset hakkında beyanatta 
bulunmuştur. 

Berenger, bir taraftan Fransa ve 
Ingiltere ve diğer taraftan Türkiye, 
Rusya, Polonya, Romanya ve Yuna
nistan arasında müzakerelerin mü
sait bir şekilde ilerlediğini kaydet
tikten sonra müşterek Türk - Inigiliz 
beyannamesinin imzasını hatırlatmış 1 
ve bir harp takdirinde karşılıklı yar
dlm paktının bunu takip edeceğini, 
Iskenderun sancağı hakkında iki hü· 
kumet arasında anlaşma hasıl olur, 
olmaz Fransa ile Türkiye tarafından 
da mümasil bir vesikanın imza edi
leceğini söylemiştir. 

Rusya ile yapılan temaslar 
Londra, 19 (Hususi) - Bugün A

vam Kamarasında harici siyasete ait 
(Sonu: Sa. 10. sü. 5) 

AHMET 
Ağaoğlu'nu 

· Kaybe+·+ik 

Trabzon Mebusu 

Süleyman Sırrı da Dün 

Gece Vefat Etti 
Teessürle öğrendiğimize göre, 

bir miiddettenberi rahatsız bulu
nan üstat Ahmet Ağaoğlu. dün sa
at 11 de 70 yaşında olduğu halde 
hayata gözlerini y!.lmmuştur. Bu 
acı kayıp, her taraita teessür uyan
dırmıştır. 

Ahmet Ağaoğlu, Azarbaycan 
Türklüğünün en büyük hars mer
kezlerinden olan Karabağ yaylası
nın merkezinde, 1869 da doğdu. 
Babası ve amcaları ulemadandı. 

Tali tahsilini kendi memleketin
de yaptı. Aaile muhitinin tesırile 
arapça ve farisiye oldukç~ vukuf 
kesbettikten sonra Rııs lisesine gir
di. Petersburga gidip yüksek mc.>k
tebe girmek müsabakasını kazan
dı. Fa.kat gözlerinden raha!sızlana
ra.k memleketine döndü. lyileşince 
tahsil için Parise gitti Orada 21 
yaşında iken fr.ansızca makaleler 
yazarak matbuat hayatına atıldı .. 
1892 de "Şii menabli,. unvanlı bir 
tetkikname ile LondradR Müsteş-

(Devamı 7 incide) 
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CEREMDEN pE _..__ .... __ _ 
Bir Dostun 
Ölümü 

Ya.zan: M. Turhan TAN 

O nu, Miitarekcnin en acı günle
rinde tanıdım. Bizi görü~tür -

mek isteyen müşterek bir dostun 
dclllletiylc karşılaştığımız 'e selam
laştığımız gün engin denizlerden n
lınmış bir çift dnmlayı andıran te -
miz bakışlı gözlerini yüzüme dikti, 
tercüman vasıtasıyle şu sözleri söy
ledi: 

- Sizden, dedi, bir ricada bulu
nacağım: Karımla beraber Alemdn
ğına gitmek istiyoruz. 

Gülerek cevap verdim: 
- Bu rica değil, arzu. Fakat h1 

arzunuzu bana bildirmenizdeki se -
bebi anlayamadım. 

- Oralarda çeteler \'arnuş, bi -
:zim gibilerin tehlikeli mıntakaya a
dım atmalan doğru olmazmış. 

\ , 

.. 
Ve hemen ilave etti: 

Ben candan Türk dostuyum. 

• 
·Ahmet Ağm~ğlunun çocukları, dün hayata gözlerini yuman babalarının başucunda (Yazısını altıncı sayfamızda okuf'un°{ı:ı) 

Kanm da benim kadar ve belki ben
den fazla Türkleri sever. Gelgelelim 
ki bunlar, bu sevgiler yüreğe ait ol
duğu için kolay kolay isbııt edilemez. 
Hele dağ başlannda dile bile alına -
maz. O yüzden İstanbulun bu meş . 
bur me lresine gidemiyoruz, Taşde
len suyunu kaynağında i~emiyoroz. 

' Bir Kadın Sevgilisini vuran genç anlatıyor Yalovah arın Bir 
Kocasını Yaraladı Müracaatları 

Heyecanlanmamnk - benim için · 
miimkün değildi, 

Kısk'and ıij ı Kadını da 
Adamalulh Dövdü 

Dün saat 15.30 da, Burgaz adasın
da aşçılık eden Hüsnü ile karısı Vas
fiye arasında çıkan bir kavga Hüsnü
nün, elinden tabanca ile yaralanması 

" Eğer ölmezse hapisten Halli lstanbul Vilôyetine 
Baijh Kalmak istiyor 

Yalova (TAN) - Yalovanın Bur
sa vilayetine bağlanacağı hakkında 
gelen haberler, buranın bir kısım 
halkını ve bir kısım köylüyü müte
essir etmiştir. 

. - Önümüzdeki pazar gilnü, de • 
dim, sid Üsküdar iskelesinde bekle
rim. Benim misafirim olarak Alem -
dağını gezeceksiniz. 

ile neticelenmiştir. 

Çıkınca vura ağım ,, 
Yaka şöyle olmuştur: j Evv~i akşam Yüksek kaldırımda 
Hüsnü doktor Medeninin sanator- genç bır kızın yaşlı bir adam tarafın

yomunda aşçıdır Karısı Vasfiye ayni dan aşk ve kıskançlık yüzünden ta
hastanede hastabakıcılık eden Se- banca ile vurulduğunu dünkü nüsha
miha isminde bir kadından kocasını mızda yazmıştık. 
kıskanmaktadır. Dün karı koca otu- Dün Sen Jorj hastanesinde yatan 
rurlarken Vasfiye yastığın altındaki kızının başında göz yaşları döken 
tabancayı çekerek kocasını tehdit et- mecruh Evegenia'nın anne.;j Herak
miye başlamıştır. Hİ.isnü de tabanca- lia ile görüştük. 
yı elinden almak isterken silah ates Zavallı ana senelerce süren bu aşk 
almış, aşçı elinden vurulmuştur. ~ hikayesini bize şöyle anlattı: 

Bu sırada silah sesini duyan Semi- - Eskiden Tarabyada oturuyor-

ca ile öldüreceğim, git söyle benim
le evlenmiye razı olsun. 

Kadın geldi, meseleyi anlattı. Ba
bası ile beraber karakola koştuk.Çok 
geçmeden onu yakaladılar. Fakat 

kurnaz herif tabancayı gizlemiş, ü
zerinde bir şey bulmak mümkün ol-

madı. Nihayet iddia ettiğimiz halde 
isbat edemediğimiz vaka tahakkuk 

etti ve bir tek kızım bugün ölüm dö
şeğinde inliyor. 

Muayyen olan günde - iiç be~ aT· 
kadaşiyle ve e iyle - geldi ,.e hemen 
Alemdağına doğru hareket olundu. 
Otomobilde beraberdik, Türk tarihi
ne, ve Tiirklüğün istikbaline dair 
konuşuyorduk. Ankarada oturan, A· 
tatürkle sıkı bir temasta bulunım, 

:yahut Garp cephesi kumandanı is -
met paşanın harp karargahmda ya
§&yan snğlam imanlı herhangi bir 
Tiirk kadar, istikbali aydın t?Örüyor
du ve Türk eUnc şerefli bir kurtulu
şun mukadder olduğuna tam lbir ka
naat besliyordu. 

hn da odaya girmiştir. Vasfiye bu se- duk. Augcli, kızım dıiha on üç ya
fer Sernihnnın fizerine hücum etmiş, şında iken ona musallat o1mağ ... o&ş-=---'-i'~-~~~ 
onu adamakı':iı döğmüş ve başından lamıştı. Kendisi komşumuz olduğun
tabakla yaralamıştır. dan Evgenianın sokağa çıkmasmı 

Evgenianın annesinin sözleri !>ura
d bitiyor~ 

Diğer taraftan polisin yaptığı tah
kikata göre, Angeli tabancayı bir 

Bunlar, lstanbulun deniz yoluyla 
Yalovaya Bursadan daha yakın oldu
ğunu, herkesin mal almak için zaten 
lstanbula gittiğini ve bu arad'l res
mi dairelerdeki işlerini de gördüğü
nü, halbuki Bursaya sırf resmi işler 
için gidilmek zaruretinde kalınaca

ğını, pahalı olan otobüs masrafına 

katlanmak mecburiyetinde kalıp fu· 
zuli sarfiyatta bulunulacağını söyle
mektedirler. Ayni zamanda, Istanbul 
gibi :ı!etigin f:ilr villiyete bağlı kalması 
Yalovanın inkişafına yarayacaW, ile-
.. ı ıtntın.~- " n.. -·•uıı;t:a Anka-
raya bir çok imzalarla telgraf çeki-

Alemdağında ağaçlar araı;mda u
zun bir gfin geçirdik. O, ikide bir gü
lerek soruyordu: 

- Çeteler acaba gelirler mi? 

Yaralılar, ayni hastanede tedavi al- bekler, onun arkadaşları ile oyunla
tına a1ınm1şlar. suclu kanın yakalan- rını hiç usanmadan saatlerce seyre
mış, tahkikata başlanmıştır. derdi. Biz o zaman buna hiçbir ma-

na veremiyorduk. Şimdi 49 yaşında - Bir 'fiirk dostunun buraya gel· 
miş olduğunu duymuş olsalar, elini
zi öpmek ve eşinizi selamlamak için 
mutlaka gelirlerdi. Gelmemeleri teş
rifinizi duymamnlanndnndır! 

Guruba yakın ormandan ayrılır -
ken bir kaç köylü göründü. Ellerin· 
de birer süğllin vardı. Bir cemile ola
rak bunları onun e ine sunuyorlardı. 
Kibar kadın bu zarif hediyeleri aldt: 

- Yurduma, dedi, döndüğüm ''l\· 
kit şapkalarımı bu kuşlann tiiylerly
lc sfü;leycceğim ve bu kadar siiğlün 
tliyü kuUanışımın sebebini ı;oran 

hemşerilerime de (Türk köyliisünc 
şükranımı ödüyorum, o süğliin gibi 
köylüler benim kalbimi avladılar.) 

diyeceğim. 

POLiSTE: 

3 Kumarl>az Tutuldu 
Bey~lunda Yeşil Sokağında kaldınm

lıınn üzerinde kumar oynadıkları görü
len Kırantohi, Artın ve Hayım suç üs
tünde ynkalnnmıslardır. Önlerindeki 7 
lira mllsadcrc edilmiş cfimlesi de mlld
dclumumlliğe teslim olunmuslnrdn-. * Şofor Sadullahın idaresindeki kam
yon Salıpazarından geçerken hnmal Mu
saya çarparak bacağından yaralnmıştır. 

Yaralı tedavi nltınıı alınmış, §ofôr ynka
lıınmıştır. * Şo!ôrünün ismi henüz maliim olmı
yan 2123 numnrnlı otomobil Mecidlyek6-
yünden geçerken o civarda oturan Rızaya 
çarparak bncağındnn yaralamıştır. Firar 
eden şoför ıırnnmaktndır. * Beşiktnştn Abbas Alla mahallesin
de oturan Enverin oğlu 3 yaşında Özer 
mitngalda knynıyan tencerenin devrilmesi 
neticesinde vQ_cudilnün muhtelit yerleri 
haslanmıştır. Yaralı Şlşli Çocuk hasta
nesine knldırılmıştır. 

Onunla haf tada bir veya iki kere 
birleşiyor, Tiirk tarihinden ve o ta
Tihi yenileştirmek üzere bulunan 
milli kahramanlardan bahsediyor -
duk. Bir giln kendisini Bcykoza, Ka- * Snnycrde Kurbnandırn sokağında o
rnkulak hn,.ınn davet ettim. Orayn turan Velinin oğlu ıo yaşında Nihat bah-
müccssem neşe halinde geldi, saatler- çedekl erik ağacından dllı;milştllr. Muh
ce Q durumda kaldı ve herke!'i ne'!c· telif yerlerinden ynralanan Nihat troavl 
lcndirdi. Yemekten sonra ~öyle bir aıtınn alınmıştır. * Divanyolunda aşçı Ömerin dilkkli-
uzandı ve yiiı:ünü bana döndü: nındn çalışan Hnsnn ile MevlCıt buz do-

- Dostum, dedi, biraz uyumak lnbından inUşar eden gazla zehlrlt!nme a
istiyorum. Fakat bizim memlekette Jıilml göstermiye ba~lnmışlardır. Her lki 
bir adet var: Kır ziyafetinde uyuyan arkada~ tn Gülhane hastanesine kaldı.rıl
lnn öperler. Eğer öpülen kimse - mışlnrdır. 
uykudan uyandığı ,·akit - kimin ta· ,.--------

olan bu adamm evladı yerindeki bir 
çocuğa göz koyacağını aklımıza bile 
getirmemiştik. 

Bu suretle iki sene geçti. Bu adam 
yine çocuğu takip etmeğe ve sataş
mağa başladı. Hatta bir gün kızım 
Tarabya iskelesinde dolaşırken ken
disi ile beraber kaçmasını teklif et
miş, Evgenianın reddetmesi üzerine 
kızı tokatla dövmüştü. Çocuk ağlaya
rak eve geldi. Hadiseyi anlattı. Mah
kemeye müracaat ettik. Fakat vaka
yı isbat edemediğimizden yakayı 

kurtardı. 

Angeli bu hadiseden sonra çocuğu 
daha şiddetle takibe başladı. Kızın, 
korkusundan haftalarca evden dışa
rı çıkmadığı oluyordu. 

Nihayet çocuğu Burgaz adasmdaki 
teyzesine göndermiye, karar verdik. 

Bir kaç gün sonra kızım gönderdiği 
mektupta Angellnin adaya geldiğini, 
orada da adım adım takip edildiğini 
yazıyordu. 

Nihayet, bundan beş ay evvel sırf 
bu adamın elinden kurtulmak için 
Tarabyadan buraya taşındık ve bir 
kaç gün sonra Evgania, Sb kuru~ yev
miye ile Royal çikolata fabrikasında 
çalışmağa başladı. Aradan bir hafta 
geçmişti ki, bir akşam kızım ağlıya-

lip istirhamda bulunulduğu koYI!h\i· 
şeker kutusu içinde gizlemiş ve dün yor. 
yazdığımız gibi kız, fabrikadan çık-

tıktan sonra peşine takılmış ve Yük- BELEDiYEDE : 
sek kaldırımı tırmanırlarken ona svn 
bir defa kendisi ile evlenmesini tek-ı Taı Ocaijı Talimatnamesi 
lif etmiş, fakat kız şiddetle reddedin- Yeni taş ocaklnn talimatnamesine 
ce şeker kutusu içinden tabancayı göre, belediye hududtı dahilinde faa
çıkararak üzerine iki el ateş etmiş, liyette bulunan bütün taş ocakları ve 
kurşunlardan birincisi boşa gitmiş ve tuğla harmnnları, bu işlerine devam 

işte bu sırada genç klzın arkasını dö
nüp kaçarken ikinci kurşun sırtının 
sağ tarafına saplanmış ve onu kanlar 
içinde yere yuvarlamıştır. Silah se
,sine yetişen polisler yaralıyı Sen Jorj 
ltıastanesine kaldırmışlardır. Dün has
taneye telefon ederek genç kızın sıh-

M ecruh E&Janghelia hati hakkında malumat istedik Ya-

edebilmek için belediyeden ruhsat
name almağa mecburdurlar. Bu tali· 
rtıatname bundan 15 gün evvel tatbik 
mevkiine girmiştir. Taş ocaklarından 
ve tuğla harmanlarından bir kısmı 
talimatnameye uygun hareket ede
rek ruhsatname aldıkları halde Ha
liçteki tuğla harmanlan henüz ruh
satname almadıklarından dolayı be· 
lediye vnridat müdürlüğü tarafından 
dünden itibaren bunlnnn faaliyetleri· 
ne nihayet verilmiştir. 

rak eve geldi. o dıiha bir şey söyle- ranın ağır olduğu ve şimdiden kati 
meden, ben sordum: bir şey söylcnemlyeccği cevabını al-

- Yine o adam, değil mi yavrum? dık. 
Biraz sonra anladık ki, çocuk fabri-

Angeli karakolda verdiği ifadede 
suçunu itiraf etmekte \'e: 

kaaan çıkınca Angcliyi kapının ö- A k ı·k D 1 • - Ne yapayım, çok seviyordum. s er 1 ers erı 
nünde bulmuş, yine kızın peşine ta- 0 ölmeden bu sevdadan kurtulamı- Maarif Vekaleti askerlik derslerini 
kılmış, eğer benimle kaçmazsan, se- yacağımı anladığım için bu işi yap- bitirmiş olan kız talebelerin, askerlik 
ni de, anneni, babanı da öldüreceğim, tım. Fakat zannederim muvaffak ola- ehliyetnamesi yerine diplomalarına. 
demiş. madun, demektedir. orta askerlik ehliyetnnmesinin temin 

Nihayet geçen paskalya yortusun Bir rivayete göre Angeli şunları ettiği hakkı kazanmıştır. kaydının i· 
da Angeli ahbaplarımızdan Feridi- da söylemiştir- lavesini alakadarlara tamim etmiştir. 
ye caddesinde oturan Madam M:ari- - Eğer Evgenia ölmezse. hapisten -==============.:=::;:; 
kaya müracaat ediyor. Onn cebinden çıktıktan sonra yine bir fırsat bulup 
çıkardığı tabancayı gösterdikten son- onu öldüreceğim. 
ra: Hfıdise tahkikatınn. müddeiumumi 

- Ben, diyor, Evgeniayı bu taban- muavinlerinden Re~at el koymuştur. 

TA K V I M ve HAVA 

20 Mayıs 1939 

CUMARTESi 
Gün: 31 

rafından öpüldiiğiinü bilmezse bii.· 
tün orada bulunanlara bir ziyafet 
~ekmeğe mechur kalır. 

S U .A L . KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

5 ine! ny 
Arabr 1358 
RcbiUlnhar. l 
cnnes: 4.37 - ö •le: 

Hızır: 15 
Rumt: 1355 

Mayıs: 7 
12.10 
19.23 

2.37 E§i, onun üstiine bir manto attı: 
- Uyu azizim, dedi, uyu. Bura -

daki madamların içinde ağzını senin 
yüzünde g\ınahkur edecek kimse 
yoktur! .. 

Amiral Bristolden bahsetmek is
tedim. O nmiralden ki Türkiyeyi ken 
di yurdu kadar severdi ve her Türkıi 
kardeş sayardı. Buradan gittikten 
sonra da o sevgiye medeni bir 
vazife şekli verdi, Amerikalıla • 
rın hatıl ıehaplarını - yıllarca - tas· 
hihc uğra tı ve onlara Türkün nura
ni hakikatini öğretti. 

Onun ölliıuiinü kıymetli bir yurt
taş öHimli gibi elemle karşılamak 

horcuınuzdur. 

S - Belediyenin şehirde işle-
yen otobü lerl kendisi Metercği 

ötcdenberi söyleniyordu, Bu i~e ne 
zaman ba~lana('aktır ''e yine bu 
şimdi işleyen otobüsler mi kulla -
nılacakfır. 

C - Belediye otobüs işine der
hal başlayacaktı. Fakat Elektrik 
ve Tramvay işletmelerinin de be -

lediyeye ::levri tekarrür ettikten 
sonra belediyeye bağlı olarak .ku · 

rulacak umumi müdürlüğiin oto· 

büs işini de deruhte etmesi müna-

sip görüldü ve bu iş bu umumi mü 
dürlüğün teşekkülü için şimdilik 

tehir edildi. Belediye Av.rupadan 

getirteceği yeni otobüslerle hatla

rı idare edecektir. Fakat bu arada 

şimdiki arabaların iyilerinden de 

bir müddet için istifade edilecek-
tir. f 

• 
S - Rossini kimdir~ 

C - Sevil berberi, Semiramis, 

Gazaladra operalarını bestelemiş 

büyük bir kompozitördür. Milano

ludur ve 19 uncu asırda yaşamış • 
tır. 

• 
S - Bir kaç giin evvel terfi e

den ilk okul muallimlerine ait u • 

zun bir liste neşredildi. J.,fstt-nin 

S - i.., ilıtilüflıırınm halline 

dair olan nizamname ile i yerle -

rinde mümes il işçiler seçllecckti 

Hcniiz hu işe başlamamış olan )·er 

ler var. Bu İ§ ne zamana kadar sii-

tamamı bu mudur, yoksa bir Hste recektir? 

daha çıkacak mıdır? C - Mümessil işçi secimi ic:;in 

C - Liste neşredilenden iba • verilen mühlet bu ayın sonunda 

rettir. Yeni bir liste şimdilik mev- bitecektir. Bu zamana kadar her iş 
zuubabs değildir. yerinde seçi111 bitirilmiş olacaktır. 

İkindi: 16.08 - Akşam: 
Yatsı: 21,10 - imsfık: 

_ Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı· 

nan malumata göre, hava yurdun Orta A' 
nadolu, Kocaeli, Trakyıı bölgelerinde çolC 
buluUu ve yer yer ornj şeklinde yağış!•• 
diğer bölgelerde bulutlu geçmiş, rOzgf1r• 
lnr Egenin Cenup kısımlan ile Akde
niz kıyılarında Cenubi, diğer bölgelerde 
umumlyeUe Şlmall istikametten artı' 
kuvvette esmiştir. 

DCin 1stanbulda bava çok bulutlu vı: 
ornjlı geçmiş, or, j esnasında 2 dakika dO' 

lu dilşm~iııtür. Rtlzgflr Şimali Şarktdcfl 
saniyede 5 - 7 metre hızla esmiştir. s:ıııt 
14 tc hava taeyikı 1008,6 millb:ır idi. SÖ' 
hunet en yllksck 25,1 ve en dllşfik ı2.5 
snntlgrat olarak kaydcdllmlsttr. 
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BUGÜN j 
Berlin 
Radyosunun 
Cevabı 

Yazan: Ömer Rıza DOCRU L 

B erlin radyosunun arapça konu-
şan dilinin neşriyatından bah

settiğimiz sırada onun araptan fazla 
arap, müslümandan çok fazla ve çok 
koyu müslüman göründüğünü, hatta 
nıUslümanlara dini vazifelerini hatır 
latmayı kendine borç tanıyacak de· 
•ecede İslamcı görünmeğe özendiğini 
anlatmış ve bunu da misallerle 
tavzih etmiştik. 

Bu yazı yüzünden dün bu sütn • 
nun muharriri, Berlln radyosunun 
Lir mukabelesine maruz kaldı 

Berlin radyosunun arapça söylc
Yen dili, bu sütun muharririne karsı 
köpüre köpüre, uzunca ve şiddetlic~c 
bil' cevap vermekle, pek mütevazı 
sözlerimizin çok fena karşılandığını, 
o mütevazı sözlerin bile bil' yarıı3 o 
dokunarak bir hayli can yaktığını 
&österdi. 

Bertin radyosu bize hitaben dedi 
ki: "Biz halis muhlis arabız ve arap
lık davası için bütün ihliis ve saml • 
ll'ıiyetimizle, bütün varlığımızla ça
lışmaktayız." 

Yani " Biz arap görünen bir ya
bancı, kendini müslüman satan bir 
Afınan veya hlristiyan değiliz." de • 
ltıek istedi. Batta bu kadarlR da ikti
fa etıniyerek Londra ve Paris rad -
Yosunda çalışan meslektaşlarına ,.e 
lraplık camiası dolayısıyle ırkdaşlıı
tına da tarizlerde bulunarak onlar -
dan da "daha samimi, daha öz arap 
olduğunu" ilan etti ve bu suretle 
Londra ve Parisin arapça neşriyatını 
~e bu neşriyatı yapanları batırmak 
ıstedi. 

Fakat biz Londra ve Paris rad • 
Yolarında çalışan arapların, bir giin 
~e araplık namına söz söylediklerini 
1§ltmedik. Bunlar İnglltz veya Fraıı 
sız radyoları namına neşriyatta blı 
lunduklarını anlatarak mensup ol • 
0 ukJa .. l · . Q rı muesseŞ,e er•.. •·····-•'_. :.ı._ 
e ve ıcuug ettik erini izah ede gel • 

l'tıcktcdirler. 

Berlin radyosu ise "Biz halis 
~uhlis arabız ve araplık davası irin 
btit.. ·hı· , un ı as ve samimiyetimizle 
huı- ' un varlığımızla çalışmaktayız'' 
İ>ernekle bir hakikati saklamaktadır. 
Onun sakladığı hakikat, bu neşriya· 
tın araplıkla. hiç bir alakası bulun-
llladı w b · gı, u neşrıyatm Alman propa· 
gandası, ve Alman propagandasınııı 
arapçası olduğudur. 

bt Yoksa Bedin radyosunun hali<. 
uhlis arap radyosu olması için Al-

!lıanva . . d b' 
3 nın •çın e ır Arabistanın te-

~kkül etmiş olması lazımdır. Al _ 
~~n;a hiikômetinin, müfrit ırkçı bir 
."kumet için, onun kendi yurdu ı . 

Çıııde bir arap 'mil1i yurdu . ''ÜcudC' 
tetirrned'"'i · .. d ~ ıg nı ve vucu t? getirmiye • 
tegini hepimiz de biliyoruz. 

la O halde Berlin radyosu ile yapı
n Alman propagandasının arapra-

sıııı 1 t . ~ an a an zat, "Bız arabız ve halis 
~ltthlis arabız" demekle, apaçık ya • 

1"
11• söylemiş ve bu yalanla bütün din 

e~·ıcilerini aldatmak istemiştir. 
d Sarih ve kati hakikat bu merkez
e old .. . . B l' r ugu ıçın er ın radyosunun a-

~ "ı>ra diJI, bizim küçük mülıihazamr
a cevap vereyim derken, kaş yap • 

l'tıağa .. d'"'J ozen ıg halde göz çıkaranla • 
tın v . t• d" d azıye ıne uşmüş, fakat çıkar -
t~lh ~öz de yine kendi &özü olmus . 

l'. 

I> Berlinin Arapça dili, istediği pro
lt 8i'andayı yapmakta serbesttir. F& . 
1 at, araplar, Türklerin ezeli komş• • 
lltıdır . . • d r \'e samımı ostlarıdır Keş -
'hl"'• . b' . et gırnız ır hakikati onlara izah 
btek de bizim vazifemizdir. 

b• Nitekim, mülahazalarımızJa kati 
dır hakikate varmış olduğumuzdnı 
011\Yı, son derece memnunuz. 

L İşin farkına '·armıyan hakikaten 
••atı 
t s arapların da bu hakikati ök . 
; ~nnliş olmalar• hnhalde kendileri 
tııı müfit olacaktır. 

o-----
bir Şef Trenin Feci Akıbeti 

~0Zonguld:ık lTANl - • Burads,n Fi.1-
re staki at koşulnnna sı?yirci gi)tü
l)ı n tren•n sefı fHımıt !ta? iııci kilo-

etrednk . k. · · . 1. . . t •c ı '>C ızınc.:ı ttıne ır ıcrndc 
tend d · · 
l)ıı e~ u '~~~'.l~, :>~şından yn:-aJ an-
t· ş, bır ;;ıy3g1 ıle hır kolu kcs:Jmiş-
ır A .. 
~ · gır yar;:ılı olan şef tren dPrhal 

0nguldak ha5tanesine getirilmiştir. 

Filistindeki Musademelerde 
100 Yahudi Yaralandı 

Amerikadaki Y alıudiler lngiliz Siyasetine 
itiraz Ediyorlar ve lngiliz Kralına Binlerce 
imzalı istida Vermeğe Hazırlanıyorlar 

Londra, 19 (Hususi) - Filistinden 
gelen haberlere göre Kudüste bu- , 
gün sükunet hüküm sürmüştür. Ya
hudilerin dün yaptıkları nümayiş 

sırasında bir polis maktul düşmtiş 

ve 12 polis yaralanmıştır. Yahudi
lerden yaralananların sayısı yüzü aş 
mıştır. Filistin kumandanı bugün 

Yahudi rüesasını davet ederek bir 
polisi vurmanın bir cinayet olduğu
nu anlatmış ve bu hareketlerden sa· 
kınmak lazım geldiğini ihtar etmiş
tir. 

Yahudiler birbirlerile 

çarpı,ıyorlar 

Kudüs sokaklarında vuku bulan 
çarpışmalara üç bin kişinin iştirak t 

ettiği tahmin olunmaktadır. Sokak
lardaki maddi hasar mühimdir. Şeh 
rin civar mahallelerinde bir kaç Ya
hudi bürosu yakılmıştır. Resmi ma
kamlar Yahudi cemaatinin merke
zinde araştırmalar yapmışlardır. Evvelki günkü nümayişlerde Yahudiler T elavivde yangınlar 

çıkarmıflardır. Bu reıimcle Yahudi nümayi,lerinclen birincle çıka
nlan yangınlardan biri ıöndürülmiye çalııılırlıen görülmektedir. 

Yüksek Arap komitesi, İngiliz si· mektedir. Tetkikatın, red kararı ile 

Dün geceye doğru Telaviv'de blri 
birine muhalü olan işçi ve tatilci 
Yahudi grupları arasında çarpışma
lar olmuş ve 40 kişi yaralanmıştır. 

Zabıta kuvvetleri işe müdahale et
miştir. Sükun teessüs etmiş gibi gö- yasetini tazammun eden beyaz kit&- neticeleneceği şüphesiz sayılıyor. 

giliz tekliflerinden hoşnut olmamış 
tır. Mısır Başvekili bugün beyanat
ta bulunarak beyaz kitap tarafından 
tesbit olunan siyaseti Filistin Arap
larına tavsiye edecek vaziyette bu
lunmadığını anlatmıştır. Irak hük\l.
meti ile Suudi Arabistan hükümet-
leri de ayni vaziyette olduklarını 

bildirmişlerdir. 

Y ahuclilerin Amerikadaki 
tahrikatı 

ı'{evyork, 19 (A.A.) - Yahudile
rin İngilizler aleyhine Amerikada 
yapmakta oldukları tahrikat gün
den güne artmaktadır. Bay Roose
velt'e binlerce protesto telgrafı gel
mektedir. 

Amerika iş federasyonu fngiltP.re 
hükumetine müracaat ederek Bııl

four beyannamesine riayet ediL"!le-
sini istemiştir. 

Amerikan Yahudi cemiyeti Reisi 
Haham "Wise., gazetelere beyanat
ta bulunarak Balfour'un imza etmiş 
olduğu bir vesikayı Chamberlain'in 
iptal edemiyeceğini söylemiştir. 

rünüyor. .;::;;;;::::::=:::::.. bı BasmüftiLilc.-bir.liktn: ı.tAtlcik ,..ı. 

İngiltere Kral ve Kraliçesinin A
merikayı ziyaretleri esnasında ken· 
dilerine binlerce imza taşıyan bir 
istidaname takdim edileceği haber 

'Rütiin -..A.2'Ap .hülruna•tlerl de İn- verilmektedir. 

Madritte 
Zafer Alayı 

Yapıldı 
Madrit, 19 'Hususi) - Zafer alayı 

şenlikleri bugün başladı ve bu suret 

le dahili harp, resmen nihayet bul

muş oldu. Zafer alayına 100,000 ki

şi iştirak etmiş ve 10,000 İtalyan c.s

keri bir saatte geçerek General 

Frankoyu selamlamıştır. İtalyanlar

dan sonra 4000 Alman, daha sonnı 

Faslılar ve. en son olarak İspanyol· 
lar geçtiler. Bütün geçit resmi esna

sında şiddetli bir yağmur yağmı~ ve 

bütün seyirciler ve askerler ıs!a!l

mıştır. Geçit resmi esnasında tayya

reler gök yüzünde toplanarak Fran-

ko kelimesini yazmıştır. 

Zafer alayı yarın da devam ede-

cek ve Sant Barbara kilisesinde r~

hani bir ayin yapılacaktır. 

Hitler bugün General Frankoya 

bir tebrik telgrafı göndermiş ve is

panya için uzun bir sulh devresi te-

menni etmiştir. 

ln9iltere Japonyanın 
yaphğı Teklifleri 

Reddetti 
Tokyo 19 (A. A.) - İngiltere bil- 1

1 
yük ~!çisi Craigie Hariciye Nezareti

ne gıderek nazırı görmüş ve Şang -
haydaki enternasyonal organizasyon 

da değişiklik yapılması hakkındaki 

.Japon tekliflerini İngiliz htikumetı

nin katiyen ret eylemekte bulundu

ğunu bildirmiştir. 

Nevyork gazeteleri. Fransa İngil

tere ve Amerikanın "Kulangsu" da

k~ kuvvetli müdahalelerini memnu • 

niyetle kaydetmekte ve bu hareke -
tin Japonyanın Çinden garp millet
lerini çıkarmağa matuf olan mesai -
sini durdurmaya ait ilk teşebbüs ol
duğunu bt') an etmektedirler. 

• 

• 

• 
• 

HADİSELERİN iÇYUZU 

Alman Amirallığı Haziranda Kiel şehrinde yapılacak Alman 
milli yat yarışlannda bulunmak üzere İngiliz AmiraUığına bir 
davetname göndermiştir. İngiliz Amirallığı bu daveti kabul et
miş \'e üç yatla yarışlara iştirake karar vermiştir. Bu vesile ile 
iki memleket bahriye erkanı arasında bazı müzakereler cere
~·an etmesi ihtimalinden bahsedilmektedir. Bu müzakerelerde 
ingiltere ile Almanya arasında yeni bir deniz anlaşması esasla
rının tcsbit edilmesi muhtemeldir. 

* 
J\lman ıanayi ve ticaret mümeHillerinclen mürekkep bir 
heyet Haziranda Londraya giderek lngiliz murahhas
larile tema. ve müzakerelerde bulunacaklardır. Alman
yanın cliğer devletlerle olan iktııadi anlafmalarını ida
re eden me,hur Alman iktısatçısı Her Wohltat ela Lon
draya gidecektir. 

* ingiJi7. - Sov~·et anla~masına muhalif olduğu için Fransız Ha-
ririye Nazın Bonnet'nin istifa edeceği haber verilmektedir. 
Haşv('kll şimdiden Fransız - Sovyet müzakerelerini bizzat 
idare etmektedir. 

* Almanya lngiltereclen hurda halinde bulunan demirleri 
•atın al mı ya karar vermif tİr. Almanya bunları ıilah 
imalatında ham madde olarak lıullanacakhr. lngiltere 
hükumeti de bu alıfverİfe rıza göstermiftir. ilk •evki
yat geçen halta içincle yapılmıftır. ltalya ela /ngiltere
den hurda demir almaktadır. 

--------------.----·------------------------------------------...J 
HEltEtyrıEl~:ırları 

• 

Fransa ile Türkiye araaında Hatay mueleıi üzerinde bir pren
sip anlaşması vukua geldiğini yazmıştık. Bu münaaebetle bugün
kü Hatay Nazırlarının resmini nefrecliyoruz. Soldan itibaren ııra 
ile Nafıa Velıili Kemal Alpar, Adliye Vekili Cemil Yurtman, Btıf
vekil Abdurrahman Melek, Maliye Velıili Cemal Baki ve Maarif 
Vekili Ahmet Faik Türkmen görülmektedir. 

Yunan Kralı 
Edirneden 

Geçti 
Atina, 19 (A.A.) - Yunan kralı 

Trakyadaki teftiş seyahatine devam 
ederek İskeçe ve Dimetuka sehir ve 
mıntakalarını gezdiktc?n ~onra Pityon 
köprüsünden Türk topraklarına ge
çerek oradan Dikayon ve Ormenion 
ileri karakollarına gitıniştir. 

Türk topraklarında Yunan Kralı
na yapılan kabul, Yunan toprakla 
rındaki kadar hararetli olmuştur. U
mumi Müfettiş Kazım Dirik ile E
dirne Kolordu kumandanı ve Yunan 
Konsolosu, Kralı selamlamıştır. Kral 
selam resmini yapan Türk nıiifreze· 
sini teftiş etmiştır. 

Edirneden gelen Türklerden mü
rekkep kalabalık bir halk kütlesi iç
ten gelen tezahüratta bulunmuşlar 

ve ellerinde Türk ve Yunan bayrak
larını sallıyarak "Yaşasın Vasilurs., 
diye bağırmışlardır. 

Kral umumi müfettiş ile kolordu 
kumandanını hususi var~onuna davet 
ederek kendilerile 15 dakika kadar 
çok samimi görüşmüştiir. 

Kralın treni halkın alkışları ara
sında ve Türk karakolları tarafından 
selamlanarak Karaağaç müsellesini 
geçmiş ve tekrar Yunaıı toprakları
na girmiştir. 

Çek Bankasının 
Londradaki Parası 

Almanlara Veriliyor 
Londra, 19 (A. A.) - Bır Alman 

heyeti, İngiltere bankalarındaki Çek 

mevduatı meselesini halletmek üze
re buraya gelmiştir. 

İngilizler, Çekoslovakya merkezi 
bankası tarafından Londra bankals
rına tevdi edilmiş olan altı milyon 
İngiliz lirasını Almanyanı.n emrin<' 
am2de kılmayı kabul etmişlerdir. 

Esasen bu mevduat üzerine katiyen 
ambargo konulamaz ve fngıliz ma -
kamatı, Prag bankasının vereceği e
mirlere göre hareket etmek mecbu
riyetindedirler. 

Malumath 
Adam! 

3 

Yazan: B. FELEK 

U- Yooo! Laf istemem! Adam· 
cağız geldi gelmedi. f stanbu· 

lun çehresi değişti. Asfalt <iOknklnı 

mı istersin, çiçekli bahçeler mi? Ya· 
kında stadyum da oluyor. Otel de 
yapılacak. Allah razı olsun?" 

Buraya kadar ala! Doğru dürlist 
laf. Tabii: 

- Doğru! Allah muvaffak etsin! 
Dedim. Lakin o bununla iktifa 

etmedi. Asıl lafın şirin tarafı da alt 
tarafıymış. 

- Dahası var. Adamcağız i tan
bulda süt fabrikası açıyor, :;iit! Ar -
tık şunun bunun ineğinden sağılmı§ 
ne olduğu belirsiz süt içmeden kur
tulacağız! 

-Belediye inekçiltk mi edecek? 
- Yok acanım! Süt fabrikası a· 

çacak dedim ya! 
- E, süt nereden gelecek? 
- Çocuk gibi görüşüyorsun! Sa-

na belediye süt fabrikası açauk di -
yorum. Makineleri kuracak. Sütü fab 
rikada yapacak. 

- Nasıl olur? Hiç süt fabrika(la 
yapılır mı? 

- Birader! Gazetecisin ammll dün 
yadan haberin yok! Mecliste lafı ol
du. Fabrikayı açıyorlar, inat etme! 
Süt fabrikasında kundura yapılmaz 
ya! Tabii süt yapılır. 

Artık bu derece inada korşı ısrar 
etmedim \'e: 

- İnşallah. Dedim. 
- Tabii. Sonra Taksimde de 1mı-

lanın yerine bir konserve fabrika~ı 
yapılıyormuş. 

- Onu işitmedimdi. 
- Evet! Evvelce Şehzaıfebasma 

yapılacakmış da şimdi... · 
- Haaa! Şu madde! Konserve 

fabrikası değil, konservatuvar .. 
- Canım! Onun ikisi bir kap1ya 

çıkar. Hep konserve işi değil mi'! 
Ha konserve fabrikası, ha kon -

serve duvarı! Ondan sonracıjıma. 

ekmek fabrikası da yapıhyormuı. 
- Orada ne yapılacak? 
- Ucuz ekmek. Malum ya! Fab-

rika daima ucuza mal eder. Bir ta • 
raftan buğdayı atacaklar, öte tara~
tan mis gibi somunlar çıkacak. 

- Giizel şey yahu! Bari belediye 
bir de et fabrikası açsa! 

- Onu bilmem. İ itmedim. La • 
kin balık fabrikası lafını du.\•dum. 

- Desene! Balıkçılara da iş ol
madı! 

- O da tasa mı be birader. Vı>r· 
sın hay,·anlar deniılerinde yaşasın • 
lar. Bize lazım olan balıkları fabrika 
yaptıktan sonra neyime gerek balık
çılar .. 

- Hacım! Bu fabrika işi ileri gi
derse korkarım belediye bir de adam 
fabrikası ac;ar. Sonra ne sana iş ka • 
lır, ne de bana! Ne dersin? 

- Zannetmem! Buna karar ver
mezler. 

- Neden? 
- Sonra Şehir 1\fecli ine de fah· 

rika mamulatı getirilir diye aza hu 
teşebbiisiin ale;l'hinde bul~nur. ' 

- Bak bunu doğru dü5ündün! 
- Elbette! 
Dedi ve bu giizcl fikir teafüinden 

o memnun ben de mesrur olarak ay
rıldık. 

.~ ..... ~ .. ·~ . . .. .. .. . . ....... ~ 
! KISA HABERLER i 

••••••••• 
Vaşington, İl.yan Meclisi, 1940 Bahrlye 

biltçesini kabul etmiştir. 
773.149.151 dolardan ibaret olan kredi

ler 500 tayyare mübayaasına, 25 harp 
geıtılsl inşasına tahsis edllecckUr. Harp 
gemilerinin ikisi, lilzum görillduğU tak
dirde, kırk beşer bin tonluk iki kruvazö::
olacaktır. 

* NC\')'Ork müddeiumumisi Dewey 
"Alman Amerikan Birliği Reisi,, Fritz 
Kuhna Pazartesi günil Nevyork büvük jü
risi huzuruna çıkması için bir cclp gön
dermiştir. * Alman divanıharbi, Memel arazisin
de lknmet etmekte olan 4 Lltvanyalıyı ca
suslukla itham ederek idama mahkum P.t
mişUr. * Hltıer Kchl mıntakasından fwtcre 
hududuna kndıır ıtarp hudurlunun müs
tahkem mıntnknlarını ziyarete devam et
miştir. 

* İngiliz Kral ve Krnlkesi 8 Hnzlrıın
da Unıon garında Relskilmhur ve Bayım 
Roosevcıt tarafından karsıl nac klır. * Paris: Doriot'nun reisliğindeki faşist 
organı olnn Liberte bu sabahki nOshasın
da bundan böyle intişar etmiyeceğlni bil
dirmektedir. Gazetenin kapanmasına ma
ll ~clfHtler seb-ıı olmustur 
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l\t1ahkeriıelercle 'RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Bir Mücellidin ~00 Lirası BU G 0 N 
Kartonlar Arasından Çalınmış 

BUGÜN 
T. A. Q. 
T. A. P. 

1639 m. 1G3 Kes. 120 K«· 
19,74 m. 15195 Kes. 20 K«· 
31.70 m. 9456 Kes. 20 KW· 

Dalga Uzunluğu 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosd 
1'ürklye Radyodifüzyon Postalan 

Ankara caddcsındc Adalet hanı ikar 
şısında mücellitiik yapan Cemal mu
hitinde zengince tanınmıştır. Bir çok 
dairelerin cilt işlerini taahhüt eder, 
ve epeyce de para kazanırmış. Fakat 
parasını bankaye yatırmaz dükkanın
daki kartonların arasına, kitapların 

ortasına kormuş, iki gün evYel de 
bir müesseseden a1dığı 400 lirasını 
kartonların arasına saklamıştır. 

Cemalin Salamon isminde bir çıra
ğı vardır. O her snbah dükkanı açar, 

siler, süpüriirmüş. O sabah ta dük-
kanı açmış, ortalığı slipürmiiş, toz 
kalktığı için de kapıyı nrkasına ka-

dar açmak istemiştir. 

hadisenin tahkikini Cemal isminde 
bir polis memuruna havale etmiştir. 
Bu memur dükkana gelmiş, Sala
monu sorguya çekmiş ve: 

- Sen ustanın .:ıoo lirasını aşır
mışsın, demiş. 

Salamon yemin etmiş, para gör -
mediğini söylemis, fakat kartonları 
kendisinin kaldırdığını da itiraf et
miştir. Bu itiraf Salamon hakkında
ki şüpheleri kuvvetlendirmi~, fakat 
çocuk hiçbir şey bilmemekte ısrar 
gösterince polis Cemal kendisine şöy
le bir sual daha sormu~ur: 

- Sen dükkanı açtıktan sonra dük
kana yabancı· geldi mi? 

Salamon kendisini toplamış ve ce-
Fakat raftaki kartonlar, kitaplar kapı vap vermiş: 
nın daha fazla açılmasına mani oldu- - Evet matbaacı Burhanettin sa-

bahleyin geldi, ciltlenmek üzere şu 
kitapları getirdi ve bırakıp ~itti. 

·Polis Cemal, bundun s6nra matba
acı Burhanettinc gitmiş ve: 

ğu için bunları çekmiş ve yukarı koy-
muştur. Bu sırada kartonlarm arasın
daki 400 liralık kağıt para da yere 

düşmüştür. 

Saiamon bunları görmemiş ve hiç 
bir şeyden de haberi yoktur. Cemal 
saat onda di.ikkôna gelmiş, knrtonla
rın yerini değiştirdigıni göriince der
hal arnlnnna bakmış ve parayı bu
lamayınca yaveşçn karakola gitmiş, 

ve vaziyeti anlatmıştır. Komiserlik 

Kafayı Çekince 
Küfür Etmeğe 
Başlamış 

Büyükadada boyacılık yapan Mu
harrem evvelki giin gece çok rakı iç
miş, kafayı adamakıll: tuttuktan son
ra sokağa çıkmış, dört yol ağzım tut
muş, hem nara atmış, hem de önüne 
gelene küfürler savurmuştur. Sulta
nahmet sulh ikinci ceza hakimi dün, 
duruşmasını yaptı. 

Kendisine beş gün hafif hapis ce
zası vereli. Suçlu ayrıca 100 kuruş 
mahkeme masrafı ödiyecektir. 

Kıza Tecavüz Etmiş 
Karagümrükte oturan 1335 do

ğwnlu Emin isminde bir genç kom
şularından birisinin on yaşındaki kızı 
Kezbanı evvelki gün çeşme başından 
kaçırarak yangın yerine götürmüş ve 
kıza tecavüz etmiştir. 
Kezbanın ailesinin şikayeti üzeri

ne Emin dün yakalanmış, Kezban 
zabıta doktoruna muayene ettirilerek 

meşhut suçlar müddciumumili&ıine 

gönderilmiştir. .,.. 
Konyada iki Çocul< 

Kuyuda Öldüler 
Konya, 19 (Tan Muhabirinden, -

lki küçük çocuğun ölümlerile netice

lenen acıklı iki kaza olınuştur-

Sarayönü nahiyesinde istasyon ma
ikasçılarından Halilin kızı üç yaşın
daki Zahide evlerinde oynarken bah
çelerindeki ağzı açık kuyuya düşmüş 
tür. Kazayı gören Fehmi adında bi
risi hemen koşup kuyuya inerek ço
cuğu çıkarmışsa da düşerken kuyu
nun kenarlarına çarpan Zahide ba
şından ağır yaralar almış ve kuyuda 
fazla su yutmuş olduğundan ölmüş-

- Mücellit Cemalin 400 lirasını 
almışsrn, ver, demiş. Hurlıanettin hiç 
bir şeyden haberi olmadığını söyle
miş, polbin: 

- Para send~diı·. biliyoruz. şek
lindeki ısraı·ı karşısmda da hakikati 
itiraf etmek mecburıyetinde kalmış, 
ve: 

350 Altın 

Lirayı 

Çalmış 
Müddeiumumilik, di1n Iran tebaa

sından Ismail isminde> bir genç hak
kında tevkif kararı aldı. Iddia şudur: 

İsmail bir gece, yava~~a komşula
rından Ahmedin evine girmiş, bura-

dan bir takım elbise ve sandı'c.a bu
lunan 350 altın lirayı aşırmış ve or
tadan sır olmuştur. Polis ?nun Be
yoğlunda barlarda, eğlence yerlerin
de fazla masraf edişinden şüphelen
miş ve kendisini yakalıyara~ müd
deiumumiliğe vermiştir. Sultan:ıh

met sulh ikinci ceza mahkemesi sor
guunu yaptı. O ~er şeyi itiraf etti-

- Evet al tınları aldım. Sevdiğim 

Neriman, diğer adı Hatice ile be
raber yedik, dedı. Hakim kendisini 
tevkif etti. Do yasını tahkikatın de
rinleştirilmesi için müddeiumumiliğe 
gönderdi. ' .. 

-0-

Takdir Edilen Muallimler 
Maarif Vekaleti, Sıvasta muvaffa

kıyetle ders vermiş olan 63, Tunce
linde 9, Urfada 13, Yozgatta 4, Af
yonda 32, Amasyada 6, ilk mektep 
muallimini birer takdirname He tal
tü etmiştir. 

Konyada Bir Çoban 
Kazaya Uğradı 

Konya, 19 (Tan Muhabirindenı
Karahöyük yaylasında sıgır otlatan 
izzet Ozkan adında genç bir çoban, 
göğsüne dayayarak tuttuğu çiftenin 
kazaen ateş alması neticesinde göğ
sü ve ciğerleri parçalanarak hemen 
ölmüştür. 

Bir Gazete Bera et Etti 

- Evet bu sabah ben mücellide 1 c 1KT1 
gitmiştim. Kapının eşiğinde 39f> lira 
buldum. Bunu aldım. Cebime koy
dum. Sonra eve götürdüm. Soba bo- ' 
rusunun içine sakladım. Buyurunuz. 
beraber gidelim, size vereyim, de- 1 

nıiştir. 1 

CIKTI 
Cumartesi, 20. 5. 1939 

13,30 Program. 13,35 Müzik (Bir kon
serto - Pl.) 14 Memleket saat ayarı, a· 
jııns ve meteoroloji haberleri. 14,10 Türk 
müziği~ 1 - Nişaburclc peşrevi, 2 - Ziya 

1 
Polis Cemal, Burhancttin1e bera-

ber eve gitmiş ve nurhanettinin so
ba borusu içinden cıknrclığı 393 li
rayı almış ve sahibine te!'llim ettik
ten sonra adli tahkikata başlamış ve 
Burhnnettini müdçlciuınumiliğe ver-
miştir. ı 

Meşhut suçlar müclcleiumumiliği. J 
Burhancttini hırsızlık suçilc sogusu 
yapılmak üzere Sultanahmet sulh i
kinci ceza mahkemesine göndermiş
tir. Hakim sorgusunu yaptı. Işte müd 

deiumumiliğin tasvir ettiği şekilde 
hırsızlık değil ccıa kanununun 511 
inci maddesine göre hikata mahiyeti 
gördü ve kendisine 4 gün hapis vP. 4 

lira olduğunda, Burhnnettin de aldı
Cemal, kaybolun parasının tam 400 
lira olduğundan, Burhanettinin aldı
ğı paranın 395 1ira olduğunda ısrar e
diyorlardı. Aralarında beş liralık bir 
ihtilaf vardı. Cemal, o beş liradan 
vazgeçmiştir. 

Bır Kadının 
Kesesini 
Çarpmış 

Küçükpazarrln Hacıkodm mnhal
lcsinde ;o numaralı evde oturan Ba
yan Nezihe, dlin pazara çıkmış, ufak 
tefek almış, çocuklnrile evine dö!wr
ken Galatnda Mc.kik sokağında 3 nu· 
maralı evde otu:-an l:rn 1: doğumlu 
sabıkalılardan Mehmet oğlu Sabri, 

birdenbire Nezlheyc çarpar gibi ol
muş. Nezihe bu çarpıstan şüphelen
miş, hemen cebine bakmış, kesesinin 
yerinde yeller estiğini görünce yanın
dan henüz ayrlınıyan Snbrinin ense
sinden yakalamtş. Sabri silkinerek e
linden kaçmış, Nezih~ bağırınca halk 
kaçan adamın peşine t11kdmış, biraz 
sonra bekc;i Ismail Sabriyi yakalamış 
ve polise teslim etmiştir. 

Polis tahkikat yapmı'? ve Sabriyi 
dün meşhut suçlar muddeiumumili
ğine vermiştir. Sabri: 

- Ben çalmadım. Benim sabıkam 
var ama, ıslahı nefs ettim, diyordu. 
Sabrinin yankes· cillkten, "roin ka
çakçılığından ve hırsızlıktan bir cok 
sabıkaları vardı. Hakim, kararını ver 
mek için davayı talik etti. 

Acıkll Ölüm 
Trabzon mebusu Süleyman Sırrı 

Gedik pek kısa bir hastalıktan son
ra dün akşam Allahın rahmetine ka
vuşmuştur. 

Birinci Büyük Mi1let Meclisin-

denberi Trabzon mebusluğunu ya
pan merhum elli yılı geçen bir müd

det zarfında muhtelif yüksek memu

riyet ve vazifelerde bulunmuş, Mil
li Savaşın iptidasından sonuna ka

dar büyük bir Türk evladı olarak 

ilk saf~a iş görmüştür. Heıkesin hür-

Cümhurreisimizin Hayatam Her 

Vatandaşı Bilmelidir. 

Türk 

Zengin bir kütüphaneye sahip olmak iaterseniz Cep 
Kitaplarına abone ·olunuz. Şartları: Senelik abone 8 li

ra, altı aylık abone 41/ı lira. Senelik abonelere k üçük 

bir kütüphane hediye edilir. 

Ad res: Anka ra caddesi, 
Reıidefendi hanı, birinci 

kat. 105 

İstanbul Sntıs Yeri: Ankara Caddesi 
Yeni Kitapçı, 85. 
İzmir Sııtış Yeri: Devrim Kitabevi. 
Ankıİrn Sabş Yeri: Bilal Akba. 
Konya Satış Yeri: Yeni Kütüphane. 
Ailecik Satış Yeri: Nııil Kitabevi. Posta kutusu 97 

Kirahk Emlak 
Semti Mahallesi Sokak No. su Cins 

Beyoğlu Kuloğlu Tornacıhaşı 3 üncü Vakıf han 6 ıncı dnire 
Taksim Ayaspa~a Acıçeşme 18 - 20 Apt. 3 üncü daire 
Beyoğlu Hüseyin ağa Öğüt sokak 19 Ev 
Galata Arap cami! Kalafat yeri 113 Arsa baraka 

Yukarda yazılı emlak 3/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık ıırltırm~I\·~ Y.onmuştur. İsteklilerin 29-5-930 Pazartesi gi.i-
niı saat 14 de miirar.~aı !.i!.rı . (3494) 

MUDANYA iLAVE PAZAR POSTASI 
21 Mayıstan itibaren Pazar günleri saat 20.00 de İstanbul'dan Mu

danya'yn ilave bir posta kaldırılacaktır. 
Gemliğe kadar gidecek bu posta Pazartesi sabahı 8,30 da Mudan-

ya'dan kalkarak saat 11,35 te htanbula dönecek ve ı:aat 13,00 te 
tekrar Mudanyaya kalkarak Mn:l an yadan saat 17.00 de mutad döniiş 
seferini yapacaktır. Bu itibarla Pazartesi günleri İstanbul'dan Mu
danya'ya yalnız: 13.00 de vapur kalkacaktır 

1 Paşanın nlşaburclc semaisi: (Ey gffi ne a
l cep) 3 - Ziya Peşıının nişaburek sema

isi: (Bln zeban söylersin) 4 - Fahire 
Fersan: Kemenc;e tnkslml, 5 - Ahmet R• 
simin rast şarkı: (Bir gönlüme bir haU 
ocrişanıma bnk.) 6 - Ali Rifat Beyin ni· 
cıaburek şarkı: (Meyledip bir) 7 - Niş:ı· 

burc-k saz semaisi. 14.40 Müzik (Neşeli 
olftklar - Pl.) 15,30 Milli Küme müsa· 
bakalnrı (10 Mayıs stadından naklen). 

17.30 Proımım. 17,3~ Miizik (Dans sa· 
::ıti) 18.HI TOrk mfü:lğl (Fasıl heyeti) 19 
J<:onuşmıı (Dış politika hfidiseleri). 10.15 
Türk müziği: 1 - Cemil Beyin kürdili· 
lılcazkftr peşrevi. 2 - Boğosun kllrdill 
ltlcazkiir şarkı: (Güller :ıçmıs billbül ol• 
muş bt karnr) 3 - Şemsettin Ziyanın 

lcürdlllhka7.kllr şarkı· (Güvenme hllsnil· 
rıe) 4 - SıılAhııttln Pınann kUrdllihfcaı
kl\r şarkı: (Ne «elen var) 5 - Kemal Nl
vnzJ Seyhun (Kemence tnkı:imi) 8 - Ar· 
t.ak!nln kürdllihlcıızkl\r sarkı: (Ay dal
ırnlnnırken) 7 - vıı .. nın kürdilihlcaz
kftr sat semaisi 8 - Dedenin ussak şarkı· 
sı: (A~lııtırlar gOldllrurler) 9 - Hicaz 
1iirkü: (Silrm~lmln g6ılerine) 10 - Ger• 
dıınive türkil: (Ey sert>nler serenler). 20 
Memlckrt saat avıırı. ajans ve meteorolo· 

1 
il haberleri. 20,1~ Temsil· (Wcrther) Yn
ıan - Goethe. 21,15 Esham, tahvttlit. 
kamblvo - nukut ve ziraat borsası (fiyatl 
":ll 25 Neşeli plıiklnr - R. 21,30 Muzi1' 
CKüçfik Orkestra - Scf: Necip Aşkın) 
1 - Keler Bela - Kelebek acı - Balet 
müziği. 2 - Heuber«cr - Şarkta sQitın· 
den - Rakseden kızlar. 3 - N!emann 
- Vals boston. 22 Haftalık posta kutusU· 
22.30 l\!lızlk (Balet m07.ıi!i - Pl.) 23 son 
njans haberleri \'C yarınki prograın-

23,15 - 24 Müzik (Cazband - Pl.) 

TEŞEKKUR - Babamız Ihsan Şe· 
rifin vefatı münascbctile bizleri tel· 
grafla taziye ve teselli etmek hatır· 
nüvazhğında bulunan Sayın Maarif 
Vekilimiz B. Hasan Ali Yücele ve ve
kaleti erkanına, merasime gelen ve 
yazılarile acımıza iştirak eden hituf· 
kar dostlara, tedfin hizmetini bilfiil 
1.C t:\.:t:J\. ~... s.ı .. .ı ........ ".t" ,~ ... t\l~ 
minnettar göz yasları döktüren asil 
ruhlu, büyük imanlı talebe yavru .,,,e 
kardeşlerimize yanan kalbimizin eıı 
derin şilkranlarını iblağ eder, göster• 
dlği yakın alRkndan dolayı sayın mat· 
buata teşekkür etmeği vazife biliriz. 

Zevcesi: Şaziye Çocukları: l{aITl' 

ran, hi.mat, Şeri.!, Buran. 

............................................ EKONOMi: 
B u A k•am T U R A N Tiyatrosunda 

Ses Kraliçesi HAMiYET VÜCESES ve 
arkadaslan. ERT UGRUL SADi TEK ve 
Hey'eti temslliycsi tarafından TATAR 
AGASI Vodvil 3 perde Okuyucu Aysel 

ve Mııcar Varyetesi. FiyaUarda zam yok-
tur. Telefon: 22127 

~ ....................................... . 
• Bugün TAKSİM Sinemasinda 

2 Büyük Filim 
1 • AMAN KAYNANAM 

DUYMASIN 
2 saatlik neş' e Zevk 

ve Kahkaha 
Baı Rollerde LUCIEN 

BARROUX 
MARGUERiTE MORENO 

2 • MEMNU 
GEÇİT 

Kovboyların Haydutlara 
kar•• güzel bir macera 

filmi 

ltalyan Klirin9i 
ltalyn kliringi son günlerde dahli 

geniş ölçüde işiemiye başlamıştır. 1· 
talyanların Merke7. bankamızda blo
ke paraları iki milyon lira kadardı!· 
Bu itibarla Italya piy:ısalanna dab8 

fazla mal celbetmek için pazarliJda· 
rı olmuştur. ltnlyaya son günlerde 
yumurta, kifre, arpa, kepek, pala~ı.ı~ 
balık, muhtelif hububat, zahire gıbl 
maddeler almak için görüşmeler yo.· 
pılmak tadır. 

Italyanlar bizim kendilerinden iP' 
lik almak şartile memleketlmizde!l 

külliyetli miktarda yapak ve tiftik :ı· 

labileceklerini piyasamıza bildirmi:r 

lerdir. 

ispanya riıf Ticareti .. 
Yaz Fiatları 15-2D-25. Localar 100 kuruş. Bugün matineler saat 1 de bailıyor. • General Franko hükumetine Dan'. 

••••••••••••••••••••••••••••- marka ve Fransa bankalarının kredJ ..ııı ' temin etmiye başladıkları tahakktl1' 
en etmiştir. Harp dolayısile IspanyantJ1 Senenin 

tür. ııı - ı 

Yine bu nahiyede bir kaç küçük 

çocuk birkuyu başında oynarlarken 

içlerinden 7 yaşlarındaki Omer ku

yuya düşüyor ve aldığı çok ağır ya
raların tesirile biraz sonra ölüyor. 

İzmit (TAN) - Burada alaka u- met ve takdirini kazanmış olan mer-

Biitiin Amerika Donanmasının iştirakiyle yapılan 

hüyiik Deniz muharebesi filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
muhtelif memleketlerle kesilmiş olaı1 
ticari münasebetleri son hafta içil1' 
de yeniden tesis edilmiştir. 

Bir Kamyon Kazasında 
iki İJi Öldü, 

Konya, 19 (Tan Muha.birinden)-

Bir kamyon kazasında iki kişi ölmüş, 

dört kişi de yaralanmıştır. 

Aldığı müşterilerle Hadimden Kon 
yaya gelmekte olan şoför Kayserili 
Nazifin idaresindeki kamyon bu yol 
üzerindeki Ekiste deresinde birden
bire devrilmiş, kamyondakilerden 
biri hemen ölmüş, dört kişi de ağır 
surette yaralanmıştır. Konyadan gi
den otomobillerle tedavi için memle
ket hastanesine getirilen yaralılar

dan biri de hastanede ölmüştür. Tah
kikata devam olunmaktadır. 

yandıran bir dava bitmiş, '·Marma
ra,, gazetesi, Zihni Kaman, boyacı 

Kazım, Mahmut Özgener, semerci 
Ali, l\Iustafa Kırdar, Raşit Gündüz, 
Süleyman Fehmi tarafından açılan 
hakaret davasında beraat kararı al
mıştır. 

Garzan Bitlis Yolunda 
Bir Kaza 

"Garzan,, dan yazılıyor: 
Buradan Bitlise gitmekte olan bir 

kamyon, içindeki yük ve yolcularile 
beraber dereye yuvarlanmıştır. Bu 
esnada yolcular kendilerini dışarıya 
atarak kurtulmuşlar, yalnız biri ya-
ralanmıştır. ,•.,.t< 

Mücellit, Mürettip, 
Makinist Aranıyor 

San'atına hakkıyla vfıkıf \iç matbaa ıŞ· 
~ısi aranıyor. Talıplcrın Zonguldak Meti 
B sımc' in mekluvla müracaat etmeleıi. 

humun cenazesi bugün Kadıköy, Mü

hürdar caddesinde 42 numaralı evin

den ikide kaldırılacak ve motörlerle 

İstanbula geçirilerek Yenicamide na

mazı kılındıktan sonra Edırnekapı

da §ehitlikte hazırlanan makbereye 

defnedilecektir . 

Ailesine taziyet. 

Haydarpaıahların 
Gezintisi 

DENiZ ALTI • D • 1 
Memleketimizde şimdiye l adar yapılan Tiirk<:c fllim ll.'rin en glizdi 

Bugün L A L E Sinemasmda 
İla\'eten: Renkli MİCKEY WALT DİSNAY \'e METRO J URNAL 

Bug ün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. 

Bu Filim Ankarada, Y eni, ehirde U L US 
Slnema~mda da ıriisterilmektedir. ......................... : ............... ., 

Bugün 1 PEK Sinemasında 
2 güzel ve büvük F ilim birden: 

DANIELLE 
F E N A 

DARRIEUX 
y o L: 

Haydarpaşa lisesi mezunlar cemi
yeti Değirmendereye kadar bir vapur t 
gezintisi t ertip etmiştir. Şirketi Hay- , 
riyenin 68 numaralı vapuru bugün 
saat 8 de davetlileri Köprüden ala
cak ve Usküdar, Kadıköy iskeleleri Büyük aşk ve Ser.JllÜZeşt Filminde ve 

INATÇI ARKADAŞLAR ne uğrıyarak Değirmendereye gide
cektir. Vapur dönüşte Büyükadaya 
uğrayacak, 2 saat kaldıktan sonra, 
ayni yollardan Köprüye avdet ede
cektir. 

Fransızca sözlü büyük Komedi Filme ilnve olarak: 
1 - ATILAY Denizaltı gemimizin Denize indirilisi. 
2 - TAHRAN'ıla İRAN Veliahdının Düğiinii, 
3 - NEVYORK Sergisinin nçılıs Ti;renl V. S. 

Ungiin c;aat 1 , .c 2,:rn d:ı h•nzilfıt it matineler: 

Yeni gelen haberlere göre Ispa~Y~ 
r.ın eskisi gibi Türkiye ile de ucıı 

münasebetlere başlaması için evvc:· 
ce kendilerile iş yapan müessesclcrı• 
mize müracaatla yumurta, tiftik, .tııı• 

,, 11' 
h, kendir ve sair mallanmız hak"1 

da malumat ve fiyat istemişlerdir. 

Peynir ihracatı 
Son üç ay zarfında yurdumuzııı: 

süt istihsal ve peynir imal eden Jllltl 
takalarından piyasamıza ool miktD~ 
da beyaz peynir ile kaşer s;etirilıne1'9 
tedir. Bu nıüddet içinde YunanistB11 

yirmi bin teneke eski mallardan 'f9
' 

·1 b · k ve ilt' rım yag ı eyaz peynır sev 1 
raç edilmiştir. Bu malların ucuza 1:1g.. 
edilmesi ve tenekesinin 3 - 3.5 li.!9i 

·şW' dau verilmesi Yunanlılarla bu ı lı' 
canlandırmıştır. Gelen kaşarlar d~l.r' 
buzhanclerc nakledilmekte ve jcı 
su 40 - 45 kuruştan verilmektedir· 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 

" .. .. 
1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. .. .. .. 
MilleUcrarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruslult 
pul iUh•csi IAzımdır. 

Ağaoğlu Ahmet 

Dün matbaaya gelir gelmez bana 
bu acı haberi verdiler. Baba • 

mı kaybetmiş kadar üzüldüm. Ağa. 
oğlu Ahmet yirmi be~ senedcnbcri 
henim için bir baba \'e bir hocaydı . 

Türkocağmda bizlere ilk milli duy • 
guları aşılayan ve bize fikir hayatr
lıın zevkini tattıranlardan biri ol
muştu. Ondan ımnra IJa miitemadi • 
yen yazıları ile, konfrranslıtriy1e, e
:.erleriylc bize hocalı]; ve babalık et
mişti. 

o yalnız benim oeğil, biiti.in be
nim neslimin mürebhisi ve babasıy
dı. O, arkasından ya Jnız yetiştirip 

memlekete hediye et.tiği beş kıymet· 
li çocuğunu deiil, lıeplmizi, biitün 
bizim nesli yetim bırakmıştır. 

* 
Ağaoğlu Ahmet hayata gözlerini 

kapayıncaya kadar, genç kalmış bir 
mütefekkirdi. Sor zamanlarda en 
büyük zevki etrafına beş on müte -
fekkir genç toplal'ıak, onlarla müna
kaşa etmekti, Anl(aradan İstanbula 
geldikten sonra •~zun müddet yalnı7. 
kalmıştı. Onu gençlerle temasa getir· 
diği için çok sevdiii Onh·ersite kiir
:.üsünü kaybetmiş, evinde ziyaretçi· 
lerl azalmıştı. Konuşamıyor, müna -
kaşa edemiyor, ~·azamıyo.rdu. Bu de· 
\'İr, onun en ntıraplı devri olmuştu. 

İhtiyarlık istediği lgibi dışarı 
çıkmasına JPÜsaade etmiyordu, Sev· 
diklerini evi.ne çağırıyor, onları 'bir 
-ma~a etrafmda toplaı-a:tak knnu~ll=
u ..... .., ...... "uıuarını ternıne ~alışıyor-

du. Fakat uzun müddet on müne,·vc
rJ bir arıAya toplayamadı. 

Nihayet son senelerde beş on dos
tu haftada bir akşam muntazaman o
nu ziyarete başlamışlardı. Bu toplnn
tı g'!celeri Ağaoğlunun en mesut 7.a· 
ınıtnlarıydı. Hastalığına ve ihtiyarlığı 
n~ bakmaz meclistekilerle latifeler e
der, sonra da herhangi bir münaka
şaya tutularak yoruluncaya kadur 
konuşurdu. 

Bu meclisler de öyle genç, öylt> 
neşeli, öyle ateşliydi ki, ht.>pimi:t o
nun bu sönmek bilmeyen heyecanım 
kıskanır, onu dinlemekten zevk ahr
dık. 

Ağaoğlu yalnız büyük bir mille • 
fekkir değil, memleketin en kuvvetli 
ınuharrirlerinden biriydi. Konuşma
larında olduiu gibi, yazılarında dn 
sözü tok, hilr düşünceli, temiz \ c 
garazsız bir ınuharrirdi. 

Son senelerdeki ıztıraplarıudan 
biri de yazı yazamarnaktı. Fakat son 
aylar içinde buna da imkan buldu. 
\"e ölümünden bir hafta ev\•eline kn· 
dar muntazaman yazı yazdı. Bu su

ı·etıe son gününe kadar memleketin 
hayatına karıştı. Bu bakımdan 
gözlerini hayata mesut olarak kapa
nıış bir bahtiyardır. 

Zaten Ağaoğlu mesut ölülerden 
biridir. Eserini yapmı~, memleketi -
he b?rcunu ödemiş, çocuklarının her 
birini ayrı bir kıymet halinde yeti~
tirerek memlekete hedi:ve etmis \'C . ~· 
rahat döşeğine mesut olarak uzan -
n11şhr. 

Vatan onun ölümü ile büyük bir 
evladını kaybetmi~tir. Bu kayıp. o -
ııun öz ~ocukları kadar, bütün mem
leket çocuklarına da gözyası dök -
tiirmüştür. Onun i~in hepi~ıiz tazi -
~eye muhtacız. 

Bir Kadın, iki Erkeği 
Yaraladı 

Konya (TAN) - Kıptiyan mah3l
lesinde oturan Ali, karısı Dudu tara
fından fena halde dövlilmü~tür. Du
du, kocasını kurtarmak istiyeıı kom
§Usu Aliyi de demir belle .muhtelif 
Yerlerinden yaralamıştır. 
Yaralılar hastaneye kaldırılmış, ka

dın tutulup adliyeye verilmiştir. 

TAN 

Sadrettin Celal Antel, bu yazısında not takdirinde muallimin enfüst takdirinin 

önüne geçmek ve talebenin hakiki kıymetini meydana çıkarabilmek imkanları 

üzerinde duruyor. Ve bilgi testlerinin mezuniyet imtihanları yerine konmasında 

büyük fayda mevcut orduqunu ortaya koyuyor ve düşüncelerini izah ediyor • 

125) 
ls;}) 

S on makalemde, yazılı 
imtihanlarda not tak

dirinde, muallimin şahsiyeti
nin ne kadar mühim bir rol 
oynadığını ve bu imtihanlar
la namzedin hakiki kıymeti
ni objektif olarak tayin et
mek mümkün olmadığım -
yapılmış olan ilmi tetkik ve 
tecrübelere istinaden - gös -
termiştim. 

H er muallimin kolaylıkla ya -
pabileceği küçük bir tecrü

be, bu hususta şahsi bir kanaat ha
sıl etmeğe kafi gelir: Herhangi bir 
derse ait on on beş imtihan kiığıdı
nn - talebenin isimlerine bakmak
sızın - üç dört ay fasıla ile not tak
dir etmek .. Bu tecrübeyi yapan 
muallim, tabiatiyle kıymetleri de
ğişmeyen ayni imtihan kağıtlarına 
muhtelif zamanlarda takdir ettiği 
notlar arasındaki farkları görerek 
hayret edecektir. 

Halbuki, sözlü imtihanlar, tale
benin hakiki kıymetlerini meyda
na çıkarmak hususunda, yazılı im
tihanlara nazaran çok daha aciz: 
vaziyettedirler. 

B inet otuz sene kadar evvel bu 
hakikati çok vazıh bir su -

rette ifade etmiştir: 
"Ayni imtihanı yapan muallim

lrln talbeden istedikleri bilgiler ara
sındaki fark, insana hayret verir. 
Bau munlllmler gayet mil&amaha-
----·- --ı- ••••••••~.& AilTpierinJIJ 

fyHlğlnden, ihUmal llıkayltlikten ve
ya şüphe ve tereddütten ileri gel
mektedir. Bu muallimler, boğulmak 
üzere bulunan zavallı talebeye tu
tunacak bir değnek uzatmaktan ba~
ka bir şey düşunmüyorlar gibidir. 
Pek mecbur ve muztar kalmadıkça 
talebeyi döndürmezler. Bazı mual
limlerin gayesi ı~e, talebeyi ~ciz bı
rakmak gibi görünOr. Bu nevi mu
all!rnıer için imtihan, ciddi bir sa
vaştır. Onlar, karşılarındaki düş
manı yere scrmedlkçe hilcumlarına 
nihayet vermezler. Diğer bazı mu
a!Um lcrfn bir mevzu hakkında hu
susı bir fikirleri vardır; talebenin o 
fikri, hattA zihinlerindeki kelimeyi 
bulmasını isterler. Bu ise ancak te
lepaU mucizesi ile kabildir. Biltün 
bunların neticesi, sorulan sualler, 
guçlilk itibariyle birlbirlerinden 
gayet farklı bulunuyor ve talebe
nin muvaffakıyeti Adeta bir piyan
go kazanmıya benziyor. Bazı mü
meyyizler, hakikaten vasııt!den aşıı
ğı bulunan talebeleri geçiriyorlıır; 

diğer ınUmeyyir.ler ise, bunlardan 
çok daha kabiliyetli olan talebeyi 
döndürüyorlar. 

Mümeyyizln miuıCJ, o andaki ha
li, midesinin ekşiliği, k<'ndisini din
liyen ve h!ıkilm veren snl~hiyet sa
hibi bir arkadaşın huzuru, bütün bu 
kilçilk sebepler, sual sormak ve not 
tnkdir etmek meselelerini baştan 
başa değiştirebilirler. Talebenin yı1-
ztiniln sevimli yahut sevimsiz olma
sının, kendisi için mUsait veya gayri 
milsalt bir netice teminine yarıya
bileceğıni de ilh·e edeceğim. Bana 
temin etUler ki, sözlü imtihanda ta
mamiyle bitaraf olarak hareket et
mek niyetinde olan bir mualllm, y{i
zü hoşuna giden bir çocuğa kar§ı ha
kikati ı! bltarrıf olamıyor.,. 

Hulasa gerek yazılı ve kerek 
sözlü imtihanlarda - derece farkı 
ile-suallerin tertibinde ve cevapla
ra n1ıt takdirinde, bütün mualim ve 
mümeyyizlerin müştereken riayete 
mecbur olduklan umumi ve sabit 
esaslar yoktur ve imtihan notları, 
büyük mıkyasta, enfiiıoi intıbaların 
riyazi · fadeleridir. 

Hiç şüphesiz, not takdirin . 
de muallimin enfüsi takdiri 

nin önüne geçmek ve talebenin ha
kiki kıymetini meydana çıkarabil
mek için, barometre ve termomet
re gibi kullanışlı ve objektif bir öl
çü aletine ihtiyacımız vardır. 

Böyle bir aletin - ayni mükem 
rneliyette olmamakla beraber- bu
gün mevcut olduğunu söyliyebili -
riz: Bilıııi testi. 

o o o 

Test~eırö 
~~~:--;~Yazan·~~~~ 

l ı 
Sadrettin Celal Antel 1 

Evvela, umumiyetle test ne -
dir? 

Test, bir ferdin zekasını, husu
si istidatlannı, bilgilerini süratle 
meydana çıkarmak, isabetle tak -
dir etmek maksadiyle o ferde tat
bik edilen sualler veya tecrübele
rin heyeti mecmuasıdır. 

Testler mahiyetlerine göre: U
mumi zeka, hususi istidat, bilgi 
hatta seciye ve ahlakiyet testleri 
olarak bir kaç kısma ayrıldıkları 

gibi, tatbik tarzlarına göre de, fer
di ve zümrevi olmak üzere iki gu
ruba ayrılırlar. 

Bitl burada alakadar eden züm
revi mahiyette bilgi testleridir. 

Böyle bir test, içinde müfredat 
programına dahil olan derslere 

ait bir çok sualler bulunan on on 
beş sayfalık matbu bir defterdir. 

Fakat bu sualler, büyük bir dik 
!kat ve itinala, en esaslı bilgilerı 

yoklayacak tarzda tertip edilmiş -

lerdir. Bunu 11i.imkün kılmak için 
sualler tenevvü ettirilmiş ve ço -
ğaltılmıştır. 

Bizzat tertip ettiğim ve yüzler
ce talebeye tatbik ettiğim (ilk tah
~1 uo.,.lm oclil::'.."t2fl~.ıı ı: ıHu.a ot 

mektcdir. Her ders için (40-90) su
al vardır. 

Bu suallerin çokluğu hayrette 
bırakmamalıdır. Çünkü talebe bü
tün bu suallere sadece bir kaç ke· 

lime veya rakkam yazmak veya 
bazı işaretleri yapmakla cevap ve
receklerdir. Bundan dolayıdır ki 
328 sualli bir test defterim 3 saat 

içinde bitirmek mümkün olmak • 
tadır. 

Bilgi testinin en mühim husu : 
siyetlerinden birl, bu suallere ta
lebenin verecekleri cevaplann yıı 

tamamen doğru yahut tamamen 
yanlış olmasıdır. Bu keyfiyeti 
bazı talebenin cehaletlerini söz 

kalabalığı ile örtmelerine ve bu 
defterleri tetkik edenlerin enfüsi 
takdirlerine müsaade etmez. Ay -

ni bir test defterini kim tetkik e -
derse etsin. ona ayni notu takdir 
etmek zaruretindedir. 

U umumiyetle bütün bilgi test
lerinde iki ne~l sual vardır: 

1 - Bilhassa hafızayı alakadar 
eden vakıa bilgisi sualleri, 

2 - Daha ziyade zekaya hitap 
eden muhakeme sualleri, 

Tarihi vakaların tarihlerine. 
tarihi şahsiyetlerin yaşadıkları 

devirlere, harplere, coğrafi isim -
lere, memleketlerin mesaha ve 
nüfuslarına ait olan sualler. hesap 
ameliyeleri... Hep vakıa bilgisi su- • 
nlleridir. 

Halbuki, bu müsbet bilgilerı: 
Un:ıt Gdorolc-.iı;.abQtli -.muhakeme 

yapmak kabiliyetini, bu bilgileri 
:muhtelif meselelerin hallinde mu
vaffakıyetle. kullanmak kabiliyeti
ni yoklayan sualler ikinci kısma 

dahildirler. 

Bunlara ait bir kaç misal: 
- Tiırkiye (36 - 42) arz derece

leri arasında olduğuna göre, en Şl
mnl noktasından en cenup nokta .. ı

na olan mesa!e ne kadardır?. 

lı•n••• .. ••••HH•••••••-••H•••oa•••--•H•""•-.. •M•-••H•H _____ _ 
. i i içten ve Duştan ı 
• 1 
:.....-........ • ......... _ ------··-·- 1 ........... 

Kültür ve imar 
Yazan: Hasan - Ali YÜCEL 

G ene iç ve dış mevzuundayız. 
Varlığın bu iki cephesini 

fertten millete intikal ettirelim. 
Bir milletin iç mükemmelliği kiil
türünde, dış mükemmelliği ma -
nıurluğunda görülür. İçi, dışını 

beslemeyen bir ülkede bayındır -
hk olamaz. Tanzimat devrinin cam 
Iabrikasından kalma bardaklar, 
sürahiler bugün müzelerin dolap
larına girmiştir; eski zamanların 
evanlsi ıibi nadir bulunur eşya -
dan sayılır, o kadar. Çeşmi bülbül
ler hakikatte sönük, kesme kris -
taller en can alacak yerlerinden kı
rıktır. Bu giizelim eserler doğduk
ları zaman ölınü lcr, daha doğru -
su ölü doğmu~lardır. 

Niçin? 

~·ünkü. o zaman bu cam eşyayı 
yapacak \'e kullanacak insanları. 
onlardan zevk alacak ve fa~·da bu
lacak tarzda ~·cti~tirmck için sis -
tenıli ,.c bilgili bir şekilde çalışıl· 
mış değildi. Cam fabrikası bir mi
sal ve bir remzdir. Bunu her şeye 
tatbik edebilirsiniz. Tanzimat dev 
rlnin imar faaliyeti, kışla, saray, 
köşk ve saire, sırf dışta kalmış iş- · 
lerdi. Devletin bunlan yapmaia 
muktedir olmayan iktısadi bünye
sine yüzlerce milyon ağırlığında 
borç yükleterek bir gün istiklalini 
bile kaybetme pahasına yapılıuıl? 

şeylerdi. Uydurma idi. Zorlama ile 
, ·iicudc getirilmiş eser kırıntıları 

olmaktan başka bir kıymetleri 

yoktu. 
Bilmem hangi (Kasrı !!ehrlyari) 

nin mermer sütunları, mevcut a -
ğırlrk vahidi kıyasllcriyle ölçlile -
mez bir baskı ile klmbilir kaç bin 
Tiirklin sırtını çökertmiş \'e ezmiş
ti? Vatan toprakları iizerinde 1 -
mar namına yapılmış hu hamakat 
abideleri, kimbilir ne kadar \"atan 
çocuğunun yi~·ec·eğlnden, vani ha
yatından kesilerek ödendi? Böyle 
oldu. Çünkü Tanzimatçılar yalnız, 
şekilde kaldılar, esasa gidemedi -
Jcr. Onun, onun ehemmiyetini gö -
remcdiler. Eğer görıniiş olsalar. 
milletin iç tekamiiliine lüzumu nis 
betinde hizmet edebilseler ve ileri 
yılJara büyiik nlshcttc bir ümmi -
lik denetıncselerdi hiç değilse yüz 
:sene daha ilerde olurduk. 

Anrak Ciiınhuri~·ettir ki, bu 
bii~·i.ik hakikate iki mu\'azi çizb<f 
iizcri:ıden gitmenin liizuınunu bir 
ı>rcn ip haline ko.rdu. Çizı;inin bi
ri kiiltiir, öbürü imar. Bu çift ra
yın herhangi bir noktasındaki mu
vazliii bozmağa gelmiyec"ğf yeni 
anlaşılabildi. Esasen imar, teknik 
demektir. Teknik ise bilgi ve me
lekedir. Bilmeyen ve işlemeyen 
fertlerle tekııJi,, dayanan bir imar 
çalışmasına imkan olabilir mi? 

Bunun içindir ki Kemalizm 
siııtcmi içinde ki.iltiir dansı, ana 
da\'adır. Her şey gibi imar da on. 
don doğuyor \'e onunla ya~ıyacak
t ır. 

- Londrada saat nete verilecek 
bir radyo konserini Jstanbulda snat 
kaçta dinleriz? 

- ı-ı00.000 mikyasında bir ha
ritada, aralarında 20 santim mesafe 
olan iki şehir arasındaki hakiki me
safe ne kadardır? 

- 19 uncu asırda Akdenlze eski 
ticari ehemmyletlnl kazandıran hun· 
gi hAdlsedlr? 

- ;ricaret fç denizlerden dış de
nizlere hangi asırda ve hangi sebep
lerden dolayı geçmiştir?. 

Bilgi testlerinin bir hususiyeti 
de, bütün talebenin ayni suallere 

cevap vermek mecburiyetinde kal
malarıdır. Khisik imtihanlarda ha

kim bir rol oynayan te~ıdüfün bu
rada hiç bir rolü yoktur ve bu su
retle her talebenin hakiki kıyme -
tini anlamakla beraber, bütün ta -
lebeyi doğru olarak derecelemek 
ve birbirleriyle mukayese etmek 

mümkün olmaktadır. 

Diğer bir hususiyeti de sürat
tir. Filhakika, altı ayrı derse ait 

328 suallik bir test defterini, alış
kın bir muallim, azami on beş da-

kikada tetkik edebilir. Demek, 60 
talebesi olan bir sınıfa ait bütün 

test defterlerinin tetkiki ve bun -
lara not takdiri için azami on beş 

saat kifayet etmektedir. Yahut iki 
muallim arkadaş bir günde bu işi 
başarabilirler. Halbuki bir çocuğa 
bir dersten mesela sadece üç sual 

sorabilmek için onu hiç olmazsa 
on dakika imtihan odasında tut -
mak icabeder ve bu hesaba göre 
60 çocuğu altı dersten imtihan e -
debllmek için as.raıi 60 saate ihti
yaç vardır. 

1 şte görülüyor kt, en milhlnl 
hususiyetlerini tebarüz ettir 

meğe çalıştığım gibi testlerinin 
talebenin hakiki kıymetlerini, kla-

sik imtihan sistemlerine nazaran 
daha çok isabetle ve süratle mey
dana çıkarmayı mümkün kılan ob
jektif kontrol vasıtalarıdır. 

Hiç şüphesiz, kıraat, kompozis
yon, şifahi ifade kabiliyeti gibi bil
gi testlerinin kontrolü dışında ka

lan diğer sahalar vardır ki bunla
rı da ayrı bir muayeneye tabi tut
mak icabeder. 

Şunu da ilave edelim ki, bil -
hassa Amerika Birleşik Devletle
rinde, talebenin bilgilerini kontrol 
mekteplerin tahsil verimlerini tah 
kik ve birbirleriyle mukayese, 
muhtelif tedris tekniklerin kıy -
metlerini ve muallimlerin mesle -
ki iktidarlarını takdir etmek için 
kullanılan bilgi testleri, ancak on 
on beş senelik bir hayata maliktir
ler ve tabiatiyle, henüz en mükem
mel ve kati şekillerini almış değil
dirler. 

Fakat, bu keyfiyet, onlardan 
istifade etmememiz için makul bir 
sebep teşkil edemez. 

Fizyoloji ilmi de henüz haya -
tın bütün sırlarını keşfetmiş de -
ğildir ve ona istinat eden doktorluk 
da bugün bir çok hastalıkları kati 
olarak teşhis ve tedavi edebilecek 

vaziyetten çok uzaktır. Buna rağ
men, ihtiyaç hasıl olunca, dokto -
run yardımını istemekte tereddut 
etmiyoruz. 

Bunun içindir ki, muallimlere, 
müfettişlere, maarif teşkilatını i -
dare edenlere bir çok hizmetleri 
dokunacağı muhakkak olan bu 

mühim kıymetli pedagojik va -
sıtayı mektep sistemimize sok -
makta, bilhassa ilk mekteplerimiz

de bilgi testlerini mezuniyet lmti· 
hanının yerine koymakta büyük 
bir fayda olduğuna kanaat ettiği
miz içindir ki meselenin Maarif 
Vekaleti tarafından ehemmiyetle 
nazarı dikkate alınmasını rica e • 
divorum. 
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ta~!i!!i!t~ 
19 Mayıs 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sf!rtel 

19 Mayıs, Atatürkiin Samsun:ı 

ayak bastığı, istila altına g1-
ren topraklan kurtarmak için planı· 
nı tatbika giriştiği ilk gündür. 19 
Mayıs milli· kurtuluş hareketinin 
başlangıç noktası, Atatilrkün irade -
sini milletin iradeslle birleştirdiği bil 
yük bir davanın dönüm noktuıdır. 
19 Mayısta başlayan bu hareket bi
ze milli kurtulu§u, tarihin bir dev • 
rinden diğer bir devrine geçi§ te bize 
Cümhuriyeti, n Türk inkılabım ka· 
zandırdı. 

Atatürk, kendisi için büyilk kıy• 
metler taşıyan 19 mayıs gilntlatl, 
gençlik bayramı ile birleştirirken ne 
düşündü bilmiyorum. Fakat bana 

öyle geliyor ki Atatürk, inkılabı ve 
Cümhuriyeti, dalma istikbale naza • 
ran geri kalan nesillerin eline tesllnı 
etmektense, bu kıymetli vecliuım 

gençlere emanet etmeyi daha emnl· 
yetli buldu ve kendisi için çok kıy• 
metli olan bugünün hatırası Ue, 
gençlerin bayramını birle~tirdi. ,,. 

19 1\layıs, Moda koyunun mavi 
suları, güneşin sırma ışıkları altında 

pırıl pırıl yanıyor. Boğazdan, Ada -
lardan, k(iprüden yer yer koya giren 
vapurlar, sahil bo~·una dizilen 'ye~il 
ağaçların gölgelerine sığınıyorlar. 

Bu npurların g.ctirdiği gençlik or -
dusu, beyaz, haki gömlekleri, yeşil, 
kırmızı, sarı klüp i aretlerini taşıyan 
renk renk dekorları içinde iskeleye 
dökiilüyorlar. Fener stadına munta
zam alnylar halinde gidebilmek için, 
Moda burnunda sıraya dizilen genç
lerin e11erindeki bayraklar, önlerin
deki miizik, seslerindeki ahenk, bu -
günden :ziyade yarını terennüm edi-
yor. ,, 

"Bugün sizindir. i~inde ihtirasla
rı, kıskançlıkları, dün,ya imparator -
lukları kurmak isteyen istila akmln
rını, irticaları, idealleri bayrak ya -
parak insanlığı esarete sürüklemek 
isteyen hınçları, buna karşı koymak 
isteyen istiklal müdafaalarını, harp
leri, didlşmeJerJ saklayan bugün, 1tu 
de\·lr sizindir. Biz yarınız. Durmadan 
değişen ve bizim ellerimizde durma
dan değişecek olan yarın biıim içimiz 
dedir. Sizden devir olarak istlldill, 
cünıhuriycti \'e inkılabı alacağız. Ve 
bizden sonrakllerc denedeceğiz. Fi
kir ve terakki yolunda siz babalan
nızı irafta bıraktınızsa, biz sizi mD§· 

rıkta bırakacağız, terakki ve lnkı
Jabın sonsuz ufuklarına, seraptan a
şarak \'aracağız ... Bu Atatlirkten ve 
Atatürkiin inkılapçı neslinden aldı· 
ğımız iradedir." r 

* 19 l\layıs Köprii; bu Moda koyan
dan Fener stadına akan gen~lik, Sam
sun toprağına bu tarihte ayak basan 
Atatürkün inkılibını, daha ileri, da
ha yüksek bir tekimiile götüren or
dudur. Rap rap, yiiriirken "buıün" 
ayaklarının altından kayıyor, onlar 
yarına akıyorlar .. 

Kayabaı Köyünde 
Bir Adam, 

Karısını Öldürdü 
Korkuteli (TAN) - Kayaba§ kb

yünden Ml?miş oğlu Ramazan Ço
ban, iş aramak üzere bir sene evvel 
köyünden ayrılmış, karısı Şerife de 
bir hayli dost peyda etmiştir. 
Şimdi köye dönen Ramazan Çoban, 

karısının gebe olduğunu görmüş ve 
bu çocuğu kimden kazand•ğını sor
muştur. Karısı " kimden olursa ol
sun, bunu sana besleteceğim" ceva
bım vermiştir. Bu mukabeleyi haz
medemiyen Ramazan Çoban da, iki 
kurşunla karısını öldürmüş, sonra 
zabıtaya gitmiş, "zina işlediği için 
karımı öldürdüm, b~ni tevkif edin" 
demiştir. 

1 O Kilo Şarap içti 
ve Öldü 

Adana - Hacısofu mahallesinde 
oturan Eyüp çavuş, on kilo '!tadar p
rap içmiş, kalbi durarak ölmüştür. 

Sıvasta Yağmurlar 
Sıvas (TAN) - Vilayetimizin bü

tün mıntakalarına vaktınde yağmur 
yağdığı için bu sene mahsulün be
reketli olacağı anlnc:ılmaktadır. 



TAN 20 - 5 - 939 

o 

Her iki muhtelit takım oyuncuları dünkü maçtan evvel birarada 

Atletizm Müsabakaları 

·Mektepliler Muhteliti 
4 - 2 Maçı Kazandı 

Istanbul okullar muhteliti ile İs
tanbul muhteliti dün Fenerbahçe sta
dında karşılaştılar ve okullar takımı, 
çok güzel bir oyundan sonra muhte
liti 4 - 2 mağlup etti. 

Her ild takım sahaya şu kadrolar
la çıktılar: 

OKULLAR MUHTELİTİ: Cihat -
Osman, BUlcnt - Enis, Halil, Metin -
Bülent, Hilscyln, Cihat, Niyazi, Tarık. 
İSTANBUL MUHTEI .. fTi: Mehmet

Lastardi, Drake - Asavlr, EUycn, 
İbrahim - Mustafa, Bambino, Ha k
kı, Şeref, Dıran. 

Hak.em Şazi Tezcan. 
Soldan açılan ilk hiicumd:ı 

2 - Hüseyin (İstnnbul) 3 - ibrııhim 
(İstanbul) derece 4.18.4. 

Bu koşu günün en heyecanlı mfı

snbnkası oldu. Ankaralı genç koşııcu 

Adnan güzel bir koşu yaparak An
karnya yegllne birinciliği kazandırdı. 

CİRİT: 1 - Şerif (İstanbul) 2 -
Varat (İstanbul) 3 - Mustafa (An
kara) derece 48.15. 

UZUN ATLAMA: 1 - Mu7.ıı!fer 

• (İstanbul) 2 - Vakur (İzmir) 3 -
Ömer (Ankara) derece 7.10. Yeni Tür
kiye rekoru elde edfidl. 

4 O TRE: l - C'cmn (İ nn tml 
2 - Nuri (Ankara) 3 - Zara (İstan
bul) derece 53.8,10. 

4X400: 1 - İstanbul 2 - Ankarıı 
3 - İzmir derece 3.39.8./10. 
Umumi tasnifte Istanbul 130 pu

van, Ankara 56 puvan, Izmir de 52 
puvan aldılar. 

Tarığın güzel bir ortası Hü
seyinin önüne düştü. Sıln bir şüt ve 
top ağlara takılarak mektepliler ilk 
dakikada birinci gollerini kazandılar. 

Oyun mütevazin geçiyordu. Beşin
ci dakikadan sonra klüpler muhteliti 
oyuna hfıkim olmağa başladı. Fakat 
muhacim hattının anlaşamamasr ne
tice almalarına mfıni oluyordu. 

Bugün müsabakalara yine Fener 
• stadında devam edilecektir. · 

20 inci dakikada ortadan bir hü
cumda Niyazi topu Tarığa geçirdi. 
Tarık sürdü ve ortaladı. Kalecinin 
tereddüdünden istifade eden Bülent, 
mekteplilerin ikinci golünü de yaptı. 

Birinci devrenin bu golden sonra 
geçen müddeti karşılıklı hücumlar
la cereyan etti ve netice bu şekilde 
kalarak okullar muhtelitinin 2 - O 
lehine kapandı. 

ikinci devrede 
Klüpler muhlelitinde ufak bir ta

dilat yapıldı. l\lustafahın yerine Şa
hap alınmıştı. Klüpler muhteliti o
yuna canlı başladı ve derhal okullar 
kalesine indiler. Şerefin çok sıkı bir 
şütünü Cihat güçlükle kurtardı. 

Uçüncü dakikada soldan bir hii -
cumda Tarığın bir ortasını önü boş 
olduğu halde topu avuta atmak su
retile muhakkak bir gol fırsatı ka
çırdı. 

Oyun mütevazin .. Birinci devreye 
nazaran daha zevkli ve heyecanlr o
luyordu. Beşinci dakikada sağdan bir 
okul hücumunda Hiiseyin topu or-
taya gönderdi. Niyazi bir kafa vuru-
şile üçüncü okul golünü de kazandır-

Dünkü atletizm müsabakala· 
rından bir görünüs , 

~'- ..... 1' ..... Bugünkü r...~ 
~ ~ 
~ Spor Hareketleri ~ 
~ ~ 

i Bugün, Kadıköy Fenerbahçe ~ 
stadında şehirler arasındaki at- ~ 

letizm miisabakalarına devam e- ~ 

-- dileccktir. \ 

~ Takdın stadında da Yugos - ~ 
~ lav takımı Pera ile kar-.ılaşa - ~ 

~ caktır. Bu mü nbaka spor ıne - ~ 
' raklıları tarafından alaka ile ) 
~ beklenmektedir. -
~_,. .......... .1 ,,,,...,.. .... ,,,, ..... ,,,, ..... .1 

de yapmış oldu. Maç ta bu suretle 
4 - 2 okullar muhtelitinin galibiyeti
le neticelendi. 

Atletizm Neticeleri 
Fenerbahçe stadında idman şenlik-

lerinden sonra, yedi, sekiz bin kişilik 
bir seyirci kütlesi önünde evvela ls-

mış oldu. tanbul, Ankara, lzmir arasında atle-
Yedinci dakikada klüpler muhtcli- tizm müsabakaları yapıldı. Düne ka

ti, muhacimleri, okullar kalesine in- dar görülmemiş bir şekilde büyük 
diler. Bambino topu Hakkıya geçir- bir intizamla yapılan atletizm müsa
di. Sıkı bir şüt ve top okullar kalesi bakalahnda aşağıdaki dereceler a
sğlarına takıldı ve birinci gol bu su- lındı: 
retle kaydedilmiş oldu. Bu .golü ta- • 
kip eden bir hücumda o~ullar mer
kez muhacimi Cihat, kaleci ile karşı 
karşıva kaldığı halde topu Mehme
cin ellerine verdi. 

35 inci dakikada okullar miidafaa
!l Diranı kasdi bir hareketle durdur
dular. hakem penaltı ceza sile teczi
ye etti. Lastnrdi. bunu gole çevirdi. 
Vaziyet 3 - 2 oldu. 

42 inci dakikada Cihat, Tarıktan 

aldığı bir pasla topu sürdü ve sıkı 
bir şiltle dördüncü okullar golünü 

110 MANİALI: 1 - Vasfi (İstanbul) 
2 - Süha (İzmir) 3 ~ Yavru (İs
tanbul) 4 - Ktımll (Ankara) 5 -
Hayri (Ankarn) 6 - Ali (İzmir) dere
ce 16.1.10. 

YÜKSEK ATLAMA: 1 - Süreyya 
(İsttınbul) 2 - Jerfi (Ankara) 3 -
Galip (Ankara) derece 1,81. 

GÜLLE ATMA: 1 - Arat (İstan
bul) 2 - Şerif (İst::ınbul) 3 - Sılha 
(İstanbul) derece 13 22. • 

100 METRE: 1 - İrfan (İstanbul) 
2 - Cemil (İzmir) 3 - Vedat (İstan
bul) derece 11.3. 

1500 METRE: 1 - Adnan (Ankara) 

Matbuat takımı galip 
Dün Şeref stadında da l 9 Mayıs 

gençlik bayramı kutlandı. Resmi ge
çitten sonra Matbuat takımı iki bin 
kişilik bir seyirci kalabalığı önünde 
Beşiktaş telfaütlerile karşılaştı. 

Takımlar sahaya şu kadrolarla çık
tılar: 

Matbuat: Nejat - Osman Münir, 
Ercüment - Salfı.hattin, Celal, Fuat -
Şazi, Ulvi, Sedat, Ahmet Adem, Be
sim. 

Beşiktaş tekaütleri: Mecdi - Tev
fik, Rüştü - Muammer, Cavit, Şev

ket - Şeref, Şükrü, Edip, Nuri, Per
tev. 

Hakem: Bu maçların değişmez i
darecisi Ahmet lhsandı. 

Ilk Beşiktaş golünü devre ortala
rında kalecinin lüzumsuz bir çıkışın
dan istüde eden Edip kaydetti. O
yun bundan sonra çok sıkı geçti. Fa
kat devre 1 - O Beşiktaş lehine ka
pandı. 

!kinci devre çok canlı başladı. Seri 
bir oyun oluyordu. Şaziye, Tevfik 
kasdi bir hareket yaptı ve penaltı 
verildi. Celal bunu gole tahvil ede
rek beraberliği temin etti. 

Bundan sonra açılan Matbuatlılar 
devre ortalarına doğru Ahmet Ade
min şahsi bir hilcumile güzel bir gol 
kazandılar. Oyun Matbuatın hakimi
yeti altına girmişti. Devre sonlarına 
doğru Ahmet Adem üçüncü golü de 
kaydetti ve maç ta 3 - 1 Matbuat le
hine neticelendi. 

Dünkü ziyaretler 
Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi 

adına bir heyet dün öğleden sonra 
Edirnekapıdnki şehitliğe bir çelenk 
koymuştur. 

Bölge buro şefi Halit, Omer ve Hü
seyinden mürekkep olan ayni heyet 
Guraba ve Gümüşsuyu hastnnclerini 
de ziyaret ederek Istanbul sporcularr 
namına kendilerine sağlık dilemiş ve 
hastalara sureti mahsusada hazırla
nan sigara ve kolonyaları tevzi et
miştir. 

Acı Bir Kayıp 

Ahmet Ağaoğlu Dün 
Hayata Gözlerini Yumdu 

( U<ışt:ırnf? 1 ilıcidcj 
rikler kongresine iştil"ak etti. Kon
gre, bu tctkiknamenin tabı:ıa ka
rar verdi. Pariste altı sene kaldı. 
1894 te avdet ederken 4 ay kadar 
da Istanbulda bulundu. 

Oradan memleketi olan Aznr
baycana giderek muallımlik ve ga
zetecilikle hizmete başladı. 1905 
hürriyetinden istifade ederek, Hü
seyin zade Ali Beyle beraber bir 
sene kadar Hayat gazetesinde ça-· 
lıştı. Sonra müstakillcn "İrşad., ı 
çıkardı. Kitap halinde ilk eseri rus
ça yazılmış olan "Isliıma göre ve 
Islam aleminde kadın" dır. En bü
yük kurtuluş çaresi olarak Islam 
kadını ile Islam elifhasının ıslahı
nı görüyor. İslam kudsiyetine me
şum tesir yaptığı için lraniliğe düş
mandır. 1908 Meşrutiyetinden son
ra, Ahmet Bey de Türkiyeye gel
di. Gazetecilik yaptı. Uzun mlid· 
det "Tercümanı Hakikat,. ba~mu
harrirliğinde bulundu. Darülfü -
nunda müderrisliği vardır. Malta
ya sürülenler arasında idi. Anka
raya avdetinde, Matbuat müdürlü
ğüne tayin edildi. lki devrede me
bus bulunuyordu. 

Meşrutiyetin ilanındanberi, mat
buat hayatımızda, onun kadar çok 
yazı yazmış, muhtelif l{azete ve 
mecmualara onun kadar fazla ma
kale yetiştirmiş muharrir nadirdi. 
Şark ve garbın dört beş lisanına 

vukufu sayesinde geniş malümatlı 
bir gazetecilik yaptı. 
Tabedilmemiş bulunan altı tane 

eseri daha vardır ki, onlar da ya
kında basılacaktır. , 

* Merhumun cenazesi, bugün saat 
on birde Teşvikiyedeki evinden kal 
dırılarak Fcriköyündeki Aile me
zarlığına defnedilecektir. 
Ağaoğlunun ölümü, memleket i-

cin cidden çok büyük bir kayıptır. 
Kederli ailesine taziyetlerimizi su
narız. 

Süleyman Sırrı Gedik 
dün gece vefat etti 

Teessürle öğrendiğımizc göre, 
Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı 
Gedik te dün gece vefnt etmişdr. Bi
rinci Büyük Millet Mcclisindenbcri 
Trabzon Mebusu bulunan merhum, 
elli yılı geçen miiddet zarfında muh
telif vazife ve memuriyetlerde bu
lunmuştur. Cenazesi bugiın Kadıkö
yündeki evinden kaldırılarak Edir
nekapı şehitliğinde hazırlanan mak
bereye defnedilecektir. 

* AGAOGlUNUN 

Evinde Gördüklerim 

N işantaşındaki evin kapısından 
içeriye adımınıı atarken, bir 

tabuta girer gibiydim. 
O anda, yüreğim, her se

vilen ölüye birlikte, beni bir"IZ 
daha öldüren o mesleki eziyetin 
yükünü de taşıyordu: Ağaoğlu Ah
met için ağlamak, içimin ferman 
dinlemez ihtiyacıydı. Fakat. o ha
leti ruhiye içinde Ağaoğlunu yaz
mak, benim için bir vazife değil, 
çok ezici bir ceza idi. Ve ben Ağa
oğlu Abdurrahmanın elini sıkar -
ken, bu cezaya nasıl katlanacağı -
mı di.işüniiyordum. 

Okuyucularım, kendilerine. A
ğoağlu Ahmcdin son günlerini na
sıl geçirdiğini anlatmamı bekleye
cekler. Sevgiden doğan bu masum 
meşru, tabii ve haklı tecessüsü gi
dermek te benim vazifem. Fakat, 
elimi sıkarken, bir çocuk gibi hıç
kıran öksüz dostumun, göz yaşı 

tuzu ile yanmış ve kızarmış göz -
}erine bakınca, cesaretim büsbü -
ti.in kırılıyor: O, Ağaoğlu Ahme -
din, beş öksiizünden biri. Ve be -
nim en az yirmi yıllık dostum. Bu 
kapkara günde, onunla bir gazete
ci gibi konuşabilir miyim? 

Kafamın içinde: 
"-Haydi beni sorsana!?" 
Diye kırıtan bir yığın sual, a· 

deta benimle eğleniyor: 
"-Vasiyeti var mı? 
"- Nasıl öldü? 
"-Son bir resmi yok mu? 

Merhum Ahmet Ağaoğlu 

"-Son söz olarak ne söyledi?" 
Bir ölünün en yakınlarına ya

ni en muztarip bıraktığı insanlara, 
bu sualleri sormanın zorluğunu dil 
şünürseniz, her büyük kayıbın ar
kasından, gözlerinizin önüne iki 
sütun yazı uzatan gazetecinin at -
}attığı manevi vartayı kestirmekte 
güçlük çekmezsiniz ... 

Hele bu sualleri, payansız bir 
saygı ile sevdiğim Ağaoğlunun ar 
kasından ... Ve onun oğullarına, ve
ya kızlarına sormak!.. 

Hayır .. Eğer her birini birer 
büyük, küçük kardeş gibi sevdi -
ğim o öksüzler, bana içlerini ken· 
diliklerind~n dökmeselerdi, vazi
femi yerine getiremiyeceğim mu -
hakkaktı! ... 

•• U st kattaki salona girince an -
Icsuuu ı.:ı, :t':i:g~o~ı.. .-;:ı ........ ı., 

etrafı beş çocuğu ile çevrili bir ya
tağın içinde ölmüştür: Bir köşede: 

"- Baba Baba ... Hani • sen: 
"İnsanlar fenalık etmemelidirler!" 
derdin? Hani sen, fenalığın düş -
manı idin? Bize nasıl fenalık ettin 
Baba? .. Nasıl? ... Nasıl?" diye hıç
kıran Tezere bakıyorum: Ağaoğ -
lunun en büyük kızı bugün, An -
kara kız lisesinin müdiresidir. Fa
kat Türkiyenin erkek liselerine gi
ren ilk kadın muallimi olan Tezer, 
bugün talebelerinden daha çocuk! 

Diğer bir köşede: Ağaoğlunun 

diğer kızı Süreyya oturuyor ... Ağ
lamıyor. Fakat göz pınarlarında bi
rer çöl kuruluğu var. Memleketin 
ilk kadın avukatı olan Süreyya, 
bugün, ömrünün en büyük davası
nı kaybetmiş gibi! 

Elektrik mühendisi Abdurrah
manla, İç Ticaret Umum :Müdür 
muavini Samed benim yanımda -
lar!.. 

Belli ki onlar, kendilerine mi
ras kalan babalık vazifelerini ba
şarabilmek iç.in, iradelerinin son 
zerrelerini harcıyorlar... Bu de • 
runi mücadele, benizlcrinin olan -
ca kanını içmiş. • 

İkisi de gözlerinin olanca şef -
katiyle, Süreyyanın yanında otu -
ran Gültekine bakıyorlar. Huku -
kun üçüncü sınıfında okuyan Gül
tekin Ağaoğlunun en küçük kızı -
dır. Abdurrahman: 

"- Babam, diyor, onu hepimi
ze emanet etti! Şimdi iki anası, ve 
iki babası var onun! 

Ben, hiç bir insanın ölürken 
şuurunu o derece muhafaza ede -
bildiğini sanmıyorum. 

Biliyorsun: Altı senedir anfi -
zen hastalığı vardı. Geçen salı gü
nü, müthiş bir kriz geldi. Ben An
karaya telgraf çektim. Çıinkü Te -
zer de, Süreyya da, Samed de o -
rada idiler. 

Telgrafı en evvel alan Te • 
zer olmuş: İlk tayyare ile yetişti. 
Babam ondan, Samedle Süreyyayı 
sordu. Tezer: 
"- Onlar da gelecekler'" de -

di. 

Bu cevabı alınca, bana döndü, 
ve sordu: 

"- Sen mi çağırdın onlan da? 
Önüme baktım. Onun o anda sa -

vurduğu acı kahkahayı unutamı -
yacağım: 

"- Aferin sana açık göz, dedi, 
demek sen de anladın işin sona gel 
diğini?" 

Sonra gülümsiyerek devam etti: 
"- Ben anladım, hatta sen bi· 

le, içimde olmadığın halde anladın 
da, doktorlar hiılfı anlayamadıla 

Fakat, telgraflarla telaşa verme -
seydin kardeşlerini! ... Şimdi· "Ba· 
bamız ölecek!" diye izin alıp gele
cekler. Fakat kazara ölmeyiverir
scm, an;irlcrlne mahcup olacak -
lar! . 

Bu sözleri, büyük neşe içinde 
söylerken, birden gözleri doldu, 
ve: 

"- İyi ettin çağırdığına! dedi. 
Sonra hıçkırdı: 
"- l\Iahcup olmıyacaklar!. .. " 

Ş uuru ~adar ir~~e~i de yerin
deydı: Kendısını toplamak

ta zorluk çekmedi: Saati sordu. 
Kaçta yanında bulunabilecekleri -
ni öğrendi, ve gülümsiyerek: 

"- Iyi.. dedi. O lmdar vaktim 
var. Beklerim!., 

Bu konuşmadan sonra sık sık sa
ati soruyor. Başka bir şey söylemi
yordu. Nihayet evvelki gün, beşi
miz de başucuna toplanmıştık. He
pimize sımsıkı sarıldı. En sonra 

' 
sıra Gültekine gelmişti. Onu bı-
rakmadan bize: 
"- Işte böyle .. dedi. Hep bera

ber .. Daima beraber olun .. Boynu
nuz eğilmesin .. insanın boynu, ya_ş 
ağaç gibidir. Bir defa büküllince, 
bir daha doğrulmaz! Yalnız mad
di zevkler için boyun eğerek yaşa
yıp ölmek, sefil bir hakikattir. Fa
kat haksızlığa boyun eğmeden, ka
vuk sallamadan yaşayıp ölmek, in
sana~ ildi 2 vkl r temin edem~ 
se bile ... Ihtişamlıdır ... 

Bu harcıalem gibi görünen söz
ler, boyun eğmeden ölen babama 
ne kadar yaraşıyordu Yarabbim .. 
O anda o, hakikaten muhteşemdi! 
Bize söylediği son sözler Gülteki
ne dairdi. Onu bağrına daha fazla 
bastı ve: 
"- Bunu, dcdf, size bırakıyo

rum .. lçinizdc benim ne kadar ye
rim varsa buna verin!" 

Sonra hemşiresine dönerek gül
dü: 

"- Obür güne hazır ol: Eğer 
yanılmıyorsam, yetmiş yıllık per
de, öbür gün kapanacak! Fakat sa
kın arkamdan ağlıyayım, üzüleyim 
deme... Ben mesut ölüyorum. Beş 
yavrum, yanı başımda .. Hepsi de 
hayata karşı silahlı .. !çimde hiçbir 
endişe yok. Vicdanım. hiç bir ha
tanın. hiçbir fenalığın azabile sız
lamıyor. O anda göi!eri yine dol
du. Hemşiresinin elini sıkarak: 

"- Ve ben, dedi, yetmiş sene .•. 
Böyle rahat rahat ölebilmek için 
yaşadım .. Muradına eren bir ~nsa
nın arkasından ağlanır mı?,, 

Iztıraba mukavem!?ti iflas eden 
Abdurrahman AgaoJlu, hıçkıra, 

hıçkıra : 

"- Evet .. diyor .. Ağlanır baba .. 
Asıl onların arkasından .. Oyle ö
lenlerin arkasından .. Senin arkan
dan ağlanır baba ... 

Kendini taze bir zorln toplayıp 
bana dönerek-
"- Babam, diyor, hemşiresine 

öleceğini söylediği gün öldü! Son
ra masum bir iftiharla ilave etti: 

~- O son sozünü de tuttu!" 

* 
Yetmiş yaşına kadar elinden 

bırakmadıgı kalemi, hiç 
paslanmamış, körlenrnemiş bir kı
lıç gibi haksızlığın taş suratına 

savuran Ağaoğlu Ahmedin mesut 
öldüğunden kim şi.ıphelenebilir? 

Şimdi onun yattı~ı odadayım: 
Sokaktnn bayram şarkıları söyli· 
yen mekteplilerin neşeli sesleri ge
liyor. Ve milletinin en büyük bay
ramını yaşadığı bir günde ölen A
ğaoğlunun yüzü mütebessim· Bu 
bayram şarkılarını dinliyor sanır
sınız .. 

Naci SADU LLA.R 

-
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Murat Tahta Oturmuştu 
Cülus Merasimini Müteakıp Derhal Hareme Kapanmış, 
Safosuna Tahsis Edilecek Daireyle Meşgul Olmuştu 

Artık vezirlerin, beylerin, 
ağaların kendisini dedeleriyle mu
kayese etmeleri ve küçük bulma.
lan ihtimalini düşünmüyordu. Bü
tün küreyi o yanın metre yüksek
liğindeki taht üzerinden hakim bir 
nazarla süzüyordu. 

Fakat bu gurur ve bu kuruntu 
bir dakika sonra garip bir sarsıntı 

.geçirdi: Sokullu Mehmet Paşa, bi
at etmek ve ayak öpmek üzere ö
nünde eğilirken, yine iradesine 
hakim olnmıyarak yerinden fırla
mış, "Estağfurullah Paşa, estağ
furullah Paşa,, deyip ihtiyar vezi
rin kollarına sarılmış ve şaşkın -
lıktan sarığını öpmüştü. Saraylı
lar, tıpkı geceleyin Sarayburnun
da nedimlerin yaptığı gibi, dudak
larını ısırıyorlar ve vezaretin ö
nünde küçülen saltanata için için 
kızıyorlardı 

M urat ta yaptığını, daha doğ
rusu tazelediği hatayı anla

makta gecikmedi, mahçup bir du
rumda yerine oturdu, öbür vezir
lerle teşrifata dahil ricalin tebrik

lerini sessiz sessiz kabul etti, aya
ğına yapışan dudaklara karşı sa
kit kaldı. Lakin orada kaldığı 

müddetçe değil, bütün ömrünce 
Sokulluya gösterdiği - kendince 
yersiz - saygının azabını yüre
ğinden silip atamadı. 

Bununla beraber, onun Sokullt.a 
işinden önce düşüneceği şeyler 

vardı. O sebeple nefsine hakim ol
du, kinini içinde sakladı, biat res
mi biter bitmez, hareme çekildi, 
anasiyle baş başa verip Safoya 
tahsis olunacak daireyle, saraydan 

çıkarılacak yahut sarayda bırakı
lacak halayıkların miktarı, evsafı 
ve kıymeti hakkında müzakereye 
girişti. Halbuki vezirler, başta So
kullu olduğu halde, divanhanede 
kısa bir toplantı yapmışlar, ask~ 
re verilecek ulUfe işini konuşmuş
lar ve lazım gelen kararın veril
mesini müteakıp Sultan Selimin 
cenazesini kaldırmak içm padişah-

tan müsaade niyazında bulunmuş
lardı. 

Murat, pek gerekli işler üzeril)
de konuşma yaparken, kendisini 
ölülerle karşılaşmak zorunda bı
rakan bu niyaz şeklindeki ihtarı 
homurdanarak karşıladı. Fakat ö
lülerin kalkması da lnzımdı. O se
beple, babasının buzluktan çıka
rılıp tabuta konulan cesedini dı
şarıya sürdürdü, kendisi de biraz 
sonra çıkıp serviler arasında tah
tadan yaptırılan musalla üzerine 
konulu tabutun önünde durdu. 
Cenaze namazına iştirak etti ve 
namaz biter bitmez hemen hare
me savuştu. Fakat yolda devlet 
ricalinin cenazeyi mezara götiir- . 
dükten sonra, geri dönerek mak
tul şehzadeleri de kaldırmalarını 

tenbih etmeyi unutmadı. Onların 
cenaze namazlarında bulunmayı 
gereksiz buluyordu, yahut mağ

durlarının tabutlariyle yüzleşmek
ten korkuyordu. 

O sırada, halkın ve tarihçilerin 
diline geçecek bir hadise daha ce
reyan etti. Üç buçuk asır evvelki 
zihniyeti pek c:mlı surette teba
rüz ettirdiği için k-ıydediyoruz: 
Murat, "Tahta çıkmak,, merasi
mini tamamladıktan, babasiyle beş 
kardeşini mezarlarına yolhdıktan 

sonra, hareme girerken, hadıma

ğaları - elleri göbeklerinin üze
rinde bağlı olduğu hslde - sıra 
sıra dizilmişlerdi. Yeni efendileri
nin kendilerine hitap etmesini 
bekliyorlardı. Bu hitap, her şey
den önce, Allahın yeryüzünde göl
gesi olarak telakki olunan padişa
hın sesini duymak şerefini temin 
etmekle beraber, o ses böyle va
ziyetlerde bahşişler, ihsanlar ve 
ikramlar müjdeliyeceği için, ha
dımlarca bilhassa mukaddes tu
tulacaktı. Fakat Murat, onların 

umduğu sesle konuşmadı, sadece: 
"Ağalar, karnım aç. Yiyecek ve
riniz!,, Dedi. 

A çlara tokluk verecek, yok
sulları bay edecek hüma-

yun bir ağızın açlıktan bahsetme
si ve yiyeceğe açılması o dizi di
zi köleleri şaşkına çevirmekle k:ıl
madı, nahoş kuruntulara da sü
rükledi. Çünkü bir padişahın ilk 
cülüs günü ağzından çıkacak ilk 
sözü uğur tutmak adetti. Bu ade
te uyulduğu takdirde, Muradın 

sözlerinden yakın bir kıtlığa inti
kal etmek lazım .geliyord. Hadım
lar böyle düşündüler ve kendile
rine bahşiş vaadetmiyen hünkiırın 
bu gafletinden öç almak için dii
şünd üklerini saray dışına da yay· 
dılar. Üç beş gün sonra, bütün İs
tanbul halkı, yeni padişahın cüllıs 
merasimi akabinde, ilk emir ol
mak üzere kölelerden yemek iste
diğini ve bu emri verirken "Açım, 
açım,, dediğini konu~up dedikodu 
yapıyordu. Memlekete bir afet ge
leceği söyleniyordu. Tesadiif bir 
kaç ay sonra, bu cahillerin kanaa
tini tevsik etti. Büyücek bir kıtlık 
memleketin bir kısmını ıztmıba 
düşürdü (1). 

Murat, hemen ner gece yeni bir 
halayığın hizmetinden kfım al
makla beraber, Safoya kavuşmak 
için sabırsızlanmaktan da geri kal
mıyordu. Onun için gözü yollar
daydı, kulağı eşikteydi. Safonun 
ayak sesini duymak için, yüreği 

her dakika açıktı. Bundan ötürü 
de, anasının boyuna değiştirdiği 

gece nöbetçilerine ısuıamıyordu. 
Zaten bunlarda - Mut'adın gö
rüşüne göre - bir eksiklik vardı. 
Gerçi o eksikliğin adını henüz ko
yamıyorsa da, varlığını mutlak 
surette seziyordu. lialbuki Safa, 
yıllardanberi kemıılinden, olgun
luğundan hiç bir şey kaybetmi
yen, geldi geleli de, küçük bir 
noksan hissettirmiyen bir mahlılk· 
tu. 

Murat, yancan, bazan da canan 
dediği Safonun dairesini hazırlat
mak, daha doğrusu hazırlamakla 

meşgul olduğu için, devlet işleri
le meşgul olmuyordu. Halbuki, or
duya cülUs bahşişi dağıtmak la-

ı················· ························ ························· ······ ·· ······ı 
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Fakat sen·, benim çocuğumdan bahsedilirken, bü
yük bir hayrete düşmüştün. O zaman anladım ki, 
mektubum eline değmemiş ve sen hiç bir şey bil
miyorsun .• 

Lakin sualine maruz kalacağımı anladım. Ve 
korktuğum hallere meydan vermemek gayesiyle 
yavrumuzun mevcudiyetini gizlemek istedim. 
Bana !nandın HalUk!. Fakat bu inanışla, beklediğim 

sükunet hasıl olmadı. Yine türlü çılgınlık yaptın. 
Fakat, pek ileri gitmiyordun .. Bunun için, bir kaç 
kere dilimin ucuna gelmişken, bu sırn meydana 
vermekten vaz geçtim. 

Eğer, bir gün olur da, bu çocuğa rastlarsan, hiç 
şüphe ve tereddüde düşmeden bağrına basabilirsin .• 
Yavrumuz kızdır. Ismini "Umran,, koydum .. 

Şimdi o annemin yanında bulunuyor .. Hem sen
den, hem yavrumdan uzak yaşadığım için ne dere
ce bahtsız o1duğumu elbette idrak edersin.. Fakat 
bütün bu acılara, bir gün mesut olmak UmidiyJe 
tahammül göstereceğim .. 
Şimdi gelelim, sana ileride bildireceğimi vandet

tiğim sebebe: Hatırlıyor musun, Ali Fıza hastay
ken, bir gün seninle ormanda uzun boylu görüş

müştük. Sen, ne suretle olursa olsun sana dönmem 
için ısrar ediyor ve yalvanyordun.. ltiraf edeyim 
ki Haluk, ben tahminin gibi bu arzunu kabule ha
zırdım. Neden birdenbire kararımı değiştirdim de
ğil mi? .. Bu değişikliğin süratini sen de o zaman 
iarketmiştin .. 

Dinle: Bana çektiklerini anlatırken, seni büyük 
bir dikkatle dinliyordum. Annenin düşmüş bir ka
dın olduğuııu ve onun oğlu bulunmaktan ne derece 
azap duyduğunu söylüyordun.. Sem bu nokta, o 
derece kahretmişti ki, kabına sığamıyor, adeta ku
duruyordun. Sözlerini, birer birer ruhunıa sindi
rirken, düşünmcğe başladım: Eğer, sana dönersem, 
bir gün kızım da ayni azapla çırpınacak ve beni 

ııyni 15netle anacak değil miydi? .. Kendi saadetim 
için yavrumun bedbahtlığına niçin yer hazırla 

malıydım'! .. 
Haliık, beni affet! .. Nasıl ki, ben seni affettim! .. 
Bu mektubu bir gün, birlikte açıp okursak, o za

man şüphesiz yavrumuz da yanımızda bulunacak
tır .. Eğer, sEn yalnız okursan, her halde, ben ya 
ôlmüş, yahut ta senden ebediyen uzaklaşmış ola
cağım.. 'J'ekrar saadete kavuşacağımızı kuvvetle 
umit t?tmıyorum .. Fakat kimbilir?! .. 

Sabır ve tevekkülle bekliyelim.. Hasret ve mu· 
habbctlc gi.ı.zel gözlerini öperim. 

Nüvid ,; 
Son ~atırlan pek güç okuyabilmıştim. Gözlerim 

dolmuş, kulaklarım çınlıyor; boğazımda keskin bir 
y:mma hissediyordum .. 
Ayağa kalktım. Odada deli gibi dolaştım, dolaş

tım .. Demek yavrum ölmemişti! .. Demek ~ıen, dlın
ya yüzünde, Nüvidden kalan bir pal'çaya r:ıstlıya
bilınıştim! .. 
Jnanamıyordum.. Karşı karşıya bulunduğum ha

disenin, saaclet mi yoksa felaket mi olduğunu kes
tirm!!kter: acizdim.. • 

Bütun bir gece ve bütün bir gün, uykusuz ola
rak, sonu bulunmıyan azaplarla inledim, durdum .. 
Hayatın bana bahşedeceği nihayet bu muydu? .. 

Perişanlığım karşısında sırıtan şu kuru kafayı 
ayaklar.mu: altında parçalamak için yanıyordum. 

Şu cansız yuvarlak, şu kemik parçası, kırk altı se-> 
nelik bir ömrü nasıl bir oyuncak etm4ti?.. Na
sıl yi.tzlerl'e vakanın tek kumandanı olarak kalmış
tı?. Bu inanılacak şey değildi! .. 

Nihayet, ertesi akşam oldu. Gece ilerliyordu. Ben 
hiı1fı uykt.suz, dolaşıyor, dolaşıyordum ... 

Bir aralık masamın başına geçtim. Kuru kafayı 
karşıma aldım.. Biraz sonra kızım gelecekti.. Fa
kat, bab:ıs.ını aşığı kıyas ederek.. Düşünüyordum .. 

TAN 
zımdı. Bu lüzumu - o bahşişin 
kimlere ve ne miktar verileceğini 

gösteren bir defter s11nmclk sure
tiyle - ilkin Sokullu Mehmet pa
şa hatırlattı, sonra ıla Nuru Ba
nü sultan teyit etti. Askere tam bir. 

milyon yüz bin altın dağıtılacak
tı. Para sarfetmekten hoşlandığı 

kadar, para toplamayı da seven 
Murat, bu kadar büyük bir serve-

tin - kendisine küçük bir neşe 
getirmeden, yahut bir haz verme
den - heder olmasına için için 
yanmakla beraber - askerin cü

llıs bahşişlerini kendi babasından 
zorla aldıklarını hatırlıyarak -

hemen muvafakat etmek zorundc 

kaldı. Yine Nuru Banl'ınun telki

niyle sarayda kırk gün matem tu
tulmasını ve bu müddet zarfında 
babasiyle kardeşlerinin ruhu için 

kuran okunmasını, sadnkalıır da
ğıtılmasını da emretti. Anası bu 
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matemin sözden ibaret kalacağını 
ve Muradın itiyatlann<la, zevkle
rinde değişiklik, eksiklik vücude 
getirmiyeciğini temin etmeden bu 

bütün mide ve barsak' rahatsızhklarına liarıı 

iradeyi alamamıştı. .1 HASAN MEYVA OZU 
- k'ullanınız. Y eni padişaha uzun bir rasi

me daha vardı: Kılıç ku· 
şanmakl.. Sarayda yan gelip ve 
dizi dizi halayık temaşasına da-

l\fide için lıcr yemekten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yanm bardak su içinde 

lıp, yahut sazende ve hanendeler 
arasına girip hoşça saatler geçfr-

mek dururken, nidiikleri }.elirsiz 
bir kalabalığa katılarak camilere 
gitmek, dualar dinlemek, hocalar 
ve şeyhlerle külfetli sohbetlere ta

hammül etmek Muradtn hiç hoşu
na gitmiyordu. Fakat Nuru Ba-

ve miishil için her sabah veya gece yatarken nç karnına 1 • 2 çorba kaşı
ğı yanm bnrdnk su iç.inde köpürterek içmelidir. HASAN l\IEYYA OZU 
Av~upa ve bilhassa lngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat'i
yctlc sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha u
cuzdur. HASAN l\1EYVA OZU yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok 

köpürür 

Şişe 30 iki misli 50 Dört misli 80 k r • 

nu sultan ona, halkın gemini elin
de tutanların nrasıra o halka gü-

ler yüz de göstermek mecburi
yetinde olduklarını anbttı: 

- Arslanım, dedi, halk dediğin 
bir sağmal inektir. Hazine dediğin 
'de büyük bir tastır. O ineğin sütü 
ile bu tas dolar. Padişahlara ge
rektir ki, ineğin sütü aza1mamak 
için dikkat etsinler. Bu da arasıra 

halka ihsan dağıtmakla olur. Sen 
kılıç alayırra, cuma namazına, bah
çe temaşasına, şikara, donanma 
seyrine çıkarken işte bu gereği de 
düşüneceksin, halka avuç avuç al
tın dağıtacaksın. Ba~ka türlü pa
dişahla halkın arası hoş olmaz! -· .. (Devamı var) 

BÜtÜN NE~·EMİ 
SAGLIGJMI .,.. 

ZEKAM/ 

fi 'FAR 0/.,R 
(1) Hammer Türkçe tercümesi. C: 7. 

S: 19) bu tuhaf dedikodu ile ondan da
ha tuhaf olan tesadüfü kaydederken 
"~u veya bu alAmetlerdcn uğursuzluk 
sezlnilmesl Osmanlılara Yunanlılardan, 
Romalılardan geçmistir., diyor ki pek 
doğrudur. Çünkü Türk hayırlı ve ha
yısız islerin sebeplerini tabiatte ve o 
işlerln mnhiyetindc arar. Bir ku~n öt
mesllc bir insanın ölmesi arasında mü
nasebet aramak Tilrklerln kabul ede
miycceğl lslerdendlr. 

Metfyunum. 

Dünyada bundan daha acı bir felaket tasavvur olu
namazdı .. Yahut ben, hayatth ~]( !{ıymet verdiğim 
bir vücudüu inkisarı hayaline tahammül cdemiyc
cektim .. Ona: 

- Ben Nenin babanım! Dediğim zaman, belki de 
benden nefret edecekti.. Ve bunda haklıydı. Zira, 
gönhlnü verdiği şu kır saçlı adamın kızı olduğunu 
anlamakla, artık ona karşı duyacağı sadece bir ev
lat muhabbeti, ve ondan bekliyeceği sadece bir 
~fkat olacaktı. Bu da, bütün' emellerinin kırılması 
demekti ... 

Umran o zaman, yüzüme nasıl bakacaktı?.. Ve 
ben, onu "Evladım!,, diye nasıl bağrıma basacnk
tıın? ... 

Nüvidin söylediği yalan, yeryüziinün en affo
lunm:ız hatasıydı!. Zira bu yalan, manen, tüyler 
ur[JertıC'i bir cinayetten farksızdı .. 

Bu araJ:.k kulağıma bir ayak sesi gc1di. Başımı 
çevirmce, Umranı kapının eşiğinde gördüm Gali
ba hali-nden ürkmüştü. Zira, rengi sapsarı ve goz
leri korku ile büyümüştü. Yerimden fırlıyarak: 

- Sen ın:sın? .. Gel, gel korkma! .. Dedim. Ve onu 
elinden tutarak masanın yanındaki iskemleye 
oturttum. 

Hnyre1!c, hatta dehşetle yüzün1c bakıyordu. Ni
hayet: 

- Neniz var?. Diye sordu. 
Mümkün olduğu kadar sakin görünmeğe çalı

şarak: 

- Hiç hır şeyim yok!. Seni bu kadot' yakındım 
ve bu Y.ndor aydınlıkta görebildigiııı için bahtiya
rım, dedım. 

- Pııkat hasta göt'ünüyorsunuz .. 
- Hayır yavrum .. Belki uykusuz1UK .. 
- Sizi taciz ettim o halde .. 
- Çocuksun .. Bu anın saadeti için dün gece hiç 

uyumadım ... 
- Bu anın saadeti için mi? .. 
- Evet!! .. 
Çenelerim kilitlenecek gibi oluyordu. Derirt se

.ıınç ışıklariyle pınldıyan bu bir çift ela göz, Nüvi
din tatlı bakışlarından o derece farkstzdt ki! .. 

FcHiketine tamamiyle inanmak istiycnlerin mü
tevekkil azmiyle doğruldum ve: 

- Beni sever misin? Dedim. 
- Hayır! Dese, ruhumdaki bütiıu azapıar oıraen-

bire boşalacak, ve ben, yıllarca peşinde koştuğum 

bir bahtiyarlık içinde, onu kucaklayıp i)pecektim .. 
Lfı.kin önüne bakıyer; belli ki, korktuğum ve bek

lediğim cevabı hazırlıyordu. 

İskemlemi daha yakınına çektim ve .ellerini tuta
rak tekrar ettim: 

- Söyle .. Sever misin?.! 
O heyecanından, ben ıztırabımdan titriyorduk 

Gözlerine ısrarla bakarak cevap vermesini bekli· 
yordum. Nihayet, yine ben konuştum: 

- Sükütun her şeyi itiraf ediyor .. Söyle, benim· 
le evlenmek ister misin? .. 

Bakışlarında derin bir minnet ve sevinç ışığı ya· 
nıp söndii." Fazla dayanamadıın. Ayağa kalktım. 

Odada bir aşağı bir yukan geziniyor, kah saçlan· 
mı avuçluyor, kah yumruklarımı sıkıyor, kah başı· 
mı sallıyordum. 

Sonra, tekrar yerime oturdum. Gözlerimi dalgın· 
lıktan kurtaramıyordum. Yüzüm asabi takallüslerle 
oynuyordu. 

Birdenhıre ellerini avuçlarımın arasına aldım ve 
sordum: 

- Benden ayrı düşersen üzülür müsün?. 
Yüzündeki korkulu ifade artınıştı. Fakat meyus 

görüne:ek: 
- Niçin böyle bir suale lüzum görüyorsunuz? 

Dedı 

- Sevginin derecesini anlamak istiyorum .. 
- Bunu hiç bir şeyle ölçmek kabil değildir .. lnn-

nınız llalUk Bey ... 
Boğulacak gibi: 
- Demek bu kadar ha!. Dedim. Ve cevap verme

diğini görerek ilave ettim: 
- Fena .. Çok fena! .. 
Yerimde duramıyordum. Pencerenin önüne git

tim. lçimdeki boğuntuyu gidermek için dehn ne
fesler alıyordum .. 

Ne kadar zaman geçti bilmiyorum .. Onun da aya
ğa kalktığını hissettim. Telfışla: 

- Ne oldu? Dedim?. 
Korktu: 

rvevnmı tJaf'J 
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' ' iıııılllılılllı ı 
Kimse Cemiyete Girmiyordu 

Yardakçdarın ~ayreti Boşa Gidiyor, Halk "Neyimize 
Gerek.. Diye ln9iliz Muhipliğine Yanaşmıyordu 

B u maaş ve masraf tahsisi, 
bol maaşlı vazifeler vaadi 

Ve hele imtiyazlı hüviyet vara
kaları itası boş yere değildi. Ge
neral (Franşe Despere) nin de ls
tanbulda bir Fransız muhipleri 
cemiyeti teşkili arzusunda bulun
duğunu ve bunun için kapiten Ha
litle "Lui Föyye,, nin hazırlıkla 
meşgul olduklarının Kolonel 
<N'elson) pek çabuk haber almıştı. 
Derhal papas Firo ile kapiten "Be
net,, in nazarı dikkatlerini siddet
le celp ve her ikisi~i ganic~ bir 
tahsisatla Fransızların bu teşeb -
hüsünü akamete uğratmağa ve İn
giliz muhipleri cemiyeti etrafında 
daha fazla propaganda yapmağa 
memur etmişti. İkisi de hemen a
cele birleşip Sait Mollaya koşmuş
lardı. Görüşmüşler, konuşmuşlar
dı. İngiliz muhipleri cemiyetine 
mensup kimselerin Fransızlar ta
rafından yapılması tabii bulunan 
Propagandalara kapılmamaları i
çin ilk tedbir olmak üzere, reisle
re maa'ş ve masraf tahsisi, azalara 
hüviyet varakaları tevzii kararını 
Vermişlerdi ve işte bugün de tat
bikata geçmişlerdi. 

Hüviyet varakası ismi verilen 
bu kıpkızıl ihanet vesikaları, ka.rt 
Postal büyüklüğündeydi. Baş ta
raflarında sağlı sollu İngiliz ve 
Osmanlı sancakları matbudu. ü
Zer:inde de şu cümle yazılmıştı: 

"Fotoğrafisi balaya ilsak edil-
miş 1 . B · o an • • • • • • • • eyın c~ 

?niyetimizde mukayyet olduğunu 
l'nübeyyin vesikadır.,, 

Adanan bol maaşlı ve yüksek 
tneınuriyetler, şimdilik kaydile 
Ve ileride arttırılacağı vaadiyle 
sunulan paralarla gerçekten se
Vindirilen ve yürekleri parlak ü
tnitlerle genişletilen şube reisleri 
semtlerinde mahalle mahalle, ka
Pl kapı dolaşmağa başlamışlardı. 
Cazip vaatlerle halkı cemiyete gir
lneğe teşvik ediyorlardı. Hiiviyet 
Varakalarının temin edeceği men
faatleri, serbestliği akıllarının yet
tiği ve dillerinin döndüğü kadar 
tefsir ve tevsi ile zavallı halkı ze
hirliyor lardı. Ve bilhassa: 

- Size mahrem olarak söylü
j'oruz. Pek yakında umumi bir 
tevkifat yapılacak, bütün ittihat
çılar ayıklanacaktır. Akıbeti pek 
lneçhul ve karanlık olan bu tevki
fattan sizi ancak bu hüviyet vara
kaları kurtaracak ve her birerle
rinizin temiz, padişaha, millet ve 
ı:ıernlekete muhip insanlar oldu
guıı.uzu alakadarlara tanıtacaktır. 

Sözleriyle de halkı tehdit et
tnekten çekinmiyorlardı. 

Fakat, bütün bu tatlı vaatler, 
halk üzerinde hiç te müsbet bir 
tesir yapmamış ve bu acı tehdit
ler de hemen umumi denilecek ka
dar geniş bir nefret uyandırmak
tan başka bir fayda vermemişti. 

Münevverler, milletin ve vata
llin kurtuluşunu Türklükten bek
liyenler, bu vaatlere, tehditlere 
karşı gülmüş ve dudaklarını bü
küvermişlerdi. Cahil sanılan ve 
l>ek çabuk elde edilecekleri umu
lan halk ta, bizim böyle şeyler 
tıeyimıze gerek demişler ve omuz
larım silkivermişlerdi. 

Sait Molla ile Azaryan ve Kos
tantanidi, papas Fironun teşvikiy
le, bu sırada ellerini patrikhane -
lere ve gayri müslim anasıra men
sup cemiyetlere de uzatmı.şlard1. 
liepsini ayrı ayrı dolaşmışlar, ve 
hunlara İngiliz muhipleri cemiye
tiyle teşriki mesai teklifinde bu -
1tınnıuşlardı. Böylece cemiyete bir 
hayli rum, ermeni ve musevi aza 
da kazandırmışlardı. Fakat, her 
biri birer hayal peşinde dolaşan ve 
0 sıralarda gerçekten çok meşgul 
htılunan patrikhaneleri bir türlü 
ltandıramamışlardı. 

J 335 yılı martının ikinci, çok 
sisli ve soğuk bir sabahıy

dı. Damat Feridin r,arayı fevka-

Iade bir gününü daha yaşıyordu. 
Her taraftan şevk ve sürur taşı
yor, yüzler gülüyor, diller şakı
yordu. Damat Ferit, büyük salo
nun baş köşesine kurulmuştu. Pek 
keyifli, çok neşeli gorünüyor, mü
temadiyen gülüyor, söylüyordu. 
Ali Kemal, Mehmet Ali, Mustafa 
Sabri, Vasfi, Mustafa Asım, Seyit 
Abdülkadir gibi hürriyet ve itila
fın beyleri, hocaları ve şeyhleri 
ile Ali Ihsan, Azaryan beyler ve 
Aristidi paşa da salonda bulunu
yorlar, hemen hemen hepsi de ve
linimet paşaları gibi kuruluyor 
ve kurumlanıyorlardı. 

Elbette kurulurlar ve kurumla
nırlardı. Çünkü, aylardanberi dört 
gözle, üzüle üzüle bekledikleri o 
mesut gün gelip çatmıştı iıte. Vah
dettin, nihayet Tevfik paşa kabi
nesine aciz ve atal~t damgasını 

vurmuştu. Kabinenin, örfi divanı
harp salahiyetinin tevsii hakkın
daki talep ve maruzatını hoş bul
mamıştı. Bu talebi bahane tutarak 
birden celallarunıştı. Ademi mem
nuniyet ve teessüfü şahanesinı 
tebliğ ve istifaya davet vazüesile, 
başkatip Ali Fuat beyi Tevfik pa
şaya göndermişti. Yeni kabinenin 
teşkiline de eniştesi damat Feridi 
memur etmişti ve işte bugün de, 
damat Ferit yaranını toplamış, ka
binesini kurmağa başlamıştı. 

Sadrazamlıkla Hariciye Nezare
tini şahsına ayırmış, Mustafa Sab
ri efendiyi, irade ve arzuyu ~aha
neyi ileri sürerek, Şcyhüli::.lamlık-

la kayırmıştı. Şurayı Devlet reis
liğini Seyit Abdülkadire, maarif 
nazırlığını Ali Kemale, ev~af na 
zırlığını hoca Vasfiye, posta ve 
telgraf nazırlığını da Mehmet A
liye ayırmıştı. Geriye dahiliye, 
adliye, bahriye, nafia, harbiye, 
ziraat ve ticaret ve maliye neza
retleri kalmıştı. Bu nezaretlerıe 

tayin edilecekler hakkında bir 
f ürlü ittifak hasıl edilemiyordu. 
Muhtelif isimler zikrediliyor, fa
kat hepsinde de ayrı ayrı özürler 
görülüyor, mensubiyetler teveh
hüm ediliyordu. Herkese yakı

şıklı yakışıksız kulplar takıhyo.t, 
bütün kirlilikler ortaya saçılıyor
du. 

D amat Ferit, telefon elinde 
mütemadiyen hünkarla ko

nuşuyor. İttifak hasıl edilen isim
ler üzerinde hünkarın noktai na
zarını soruyordu. Nihayet mali
ye nazırlığına divanı muhasebat 
reisi Tevfik, ticaret ve ziraat ne
zaretine Ethem ve adliye nezare
tine de Tırnovalı Sıtkı beylerin, 
nafiaya da Avni paşanın namzet
likleri takarrür eder gibi olmuştu. 
Fakat, Ali Kemal Tırnovalı Sıtkı
nın adliye nezaretine getirilmesi
ne şiddetle itirazda bulunmuştu. 

Damat Feride hitapla: 
- Ekselans, demişti. Diğerleri 

çok münasip.. Fakat Sıtkı beyin 
adliye nezaretine tayin edilmesin
deki ısrarınızın sebep ve illetini 
bir türlü idrak edemiyorum acizi-
niz. (Devamı var) 

AŞK VE KARACiGER 
Rivayete göre eski zaman<la, İs

rail oğullarının hekimleri a~k ar
zusu karaciğerden gelir derlermiş. 
Eski zaman ermenileri de bumt İs
rail oğullarından öğrenerek - )a
hut onlardan önce kendilcıi düşü
nerek, çünkü hangilerinin tarihto 
daha eski oldukları pek iyi bili
nemez - karaciğeri aşk merk<ızi 
diye tanıdıklarından, eski bir er
meni şairi bir aşığın sevgtli;;inden 
ayrıldığını tasvir ederk<!n .. Kara
ciğeri kırıldı,, diye tarif etmiş .. 

Kolesterol fazlalığı üzerine An
karadan mektup göndererek sor
gular açan sayın okuyucumıu da 
bu rivayeti işitmiş olacak ki, ,mch.
tubundaki suallerin biri de: 

- Kanda Kolesteroliin fazlalı
ğının karaciğer ve erkeldik üzeri· 
ne tesiri var mıdır? l'\Iesclcsidh". 
Vakıa Kolesterolün erkekliğin ii· 
zerine tesiri olup olmadığı da dü
şünülecek b.iı- şeydir. Fakat bunu 
soı·arken, karaciğere tesiriyle bir
leştirmek neden? Aşkın yeri kara
ciğerin bulunduğu nazariyesinden 
olacak ... 

Hall>uki o nazariyenin nıodru;ı 
artık geçmiştir. Karaciğer vücu
dümüziin pek çok işforine karışır 
ama, aşk duygusu, şimdiki halde, 
onun hükmünün dışarısında oldu
ğu zannedilir. Bu :tanıaııda her
kes bilir ki, aşk hormonların ver
diği bir duygudur. Onnn için, Ko
lesterol ile erkekliğin müna~ebcti 
araııılınca, onun hormonlarla mü
nasebetini tetkik etmek )azım o
lur. Hem de yalnız erkeklik hor
monları değil, ayni zanıanda ka
dınlık hormonlariyle de. 

Geçen sene burada uzun m:adı
ya yazdığım için, belki batırıruz
da kalmıştır: Erkekliğin yalnız 

bir türlü hormonu vardır, erkeğe 
aşk duygusunu verir. Bıma krırşı
lık kadınlığın iki türlü hormonu 
vardır. Biri, falikülin kadına, ka
dınlık duygusunu verir, öteki lü
tein kaclının anne olmasını temin 
eder ve çocuğuna karşı sevgi ve· 
ri~ -~ 
Kadına, kadınlık ve annelik has· 

salarım, erkeğe, erk<ıkliğin hassa
sını veren - n~slin dcvanunı te
min eden - bu hormonlardan her 
üçünün de Kolesterol ile pek sıkı 
alakaları vardır. Kimya bakımın
dan üçü de Kolesteroldan çıkar
lar. Demek ki, insan neslinin de
vaınına hizmet eden de geııe o 
maddedir. Aşkın madd~si de, sa
dece bir yağdır denilebilir. 

Dört yıl kadar oluyor, Ruzika 
adında bir kimya üstadı bayağı bil
diğimiz Kolest~rol maddesinden 
erkeklik hormonu çıkarmıştı. I\.a• 
dınlık hormonlarının ikisi de he
niiz doğrudan doğruya Kolesterol· 
dan ~ıkarılamamışsa da, buna ya
kında muvaffak olacakları ve bu 
suretle kadınlık hormonunun da 
kolayca elde edileceği umulmak
tadır. 

Kolesterol erkeklik ve kadınlık 
hormonlarının aslı olduğuna göre, 
onun fazlalığı kadında da erkek
te de aşk duygusuna doktmmıya
cak ı:ibi görünür. Bfr fabri,kanın 
anbannda ne kadar çok iptidai 
madde bulunursa ondan istihsal e,

dilen şeyler o kadar çok olmak la· 
zım gelir. 

İnsanın vücudü de bir kimy.ı 
fabrikası olmakla beraber bu iş 
tabiatte aksinedir. Vücutlarmdn 
Kolesterol birikintileri buhmanla
rın erkeklik veya kadınlık 
hormonları az olduğu göze çarpar. 
Daha doğrusu o maddenin biri
kintileri hormonları azalmış bulu
nanlarda görülür, .Kolesterol fazla· 
lığı erkeklik hissini azaltmaı;, er
keklik hissinin azlığı kolesterolü 
nrttırı. 

Bunun sebebini anlamak tri ko
laydır: Tabiat o maddeyi bjzc 
- bir çok işlerinden başka - nes
lin devamını temin edecek hor
monlara sarf edilsin diye veı·miş
tir. Bu cihetten sarfiyat a:r.alınca 
kolesterol vücudün içinde kalır. 

Vücudün şurasında burasında top
lanır, vücudü yağlandı:rır. 

Bunun aksine, tam aşk - er
kek olsun, kadın olsun - şişman 
olamaz. 

Nafıa Vekili Kırşehir 
Elektrik Fabrikasını 

Açtı 
Kırşehir 19 (Tan Muhabirinden)

Nafıa Vekili Ali Fuat 19 Mayıs bay
ramı münasebetile elektrik fabrikası
nı açmak üzere buraya gelmiştir. 

Halk vekili şehrin uzaklarından 

karşılamıştır. Vekil halkevinde kısa 
bir istirahatten sonra fabrikanın açı
lış törenini yapmıştır. 

Merasim esnasında nutuklar söy

lenmiş, mühendis tarafından verilen 

izahat dinlenmiştir. 
Vekil öğleden sonra Ankaraya ha

reket etmiştir, 

Bir Adam Trende 
Kayboldu 

Hendek (TAN) - Buralı ve 1319 

doğumlu olan Ismail Adanır isminde 

biri, bir kaç Hendekli arkadaşile be

raber trenle Izmitten Adap~zarına 

gelirken, oturduğu pencere önünden 

ansızın kaybolmuştur. Katar memu

ru bir müddet sonra ~reni durdur

muş, her taraf aranmış, fakat Isma

ilin şapkasından başka bir 1ey bulu

namamıştır. 

Arkadaşlarının ifadesinden, lsma

ilin birdenbire çıldırd1ih anlasılmak
tadır. 

-ŞIK BAYANLAR -
Beyoğlu İstiklal Caddesinde 

195 No. 

JORJ Güzellik 
Enstitüsünde 

Amerikan·· MAX FACTOR 
mektebinden mütehassıs bir 
bayan tarafından Renginize A-
henktar Makyajınız Meccanen 
yapılacaktır. 

Mütehassıs bayan hergün sa
at 8 ve 12, 14 - 18 arasında 
sayın müşterilerinin emrine a
madedir. 

Büyük Adadaki Şubemiz 1 
Haziranda açılacaktır. 

SEBORIN-
Yüzdeki her nev'i sivilceler ile 
baştaki kepek, kaşıntıyı kat'i
yen geçırır. Saç dökülmesine 

mani olur. Eczanelerde bulunur. 

#• Dr. HORHORUNI • 

1 Hastalarını akşama kadar Sirke- ı 
el Viyana Oteli yanındaki muavene-
'"'"""'.,;"'"" tedavi eder. 4" 

Telefon: 24131 

.................. , 
DABKOVIÇ 

ve Ski. 
Vapur Aeentahğı 

•SCHULDT • ORIENT - LINE• 

Eşyayi ticariye nakli fcln seri Posta: 

ŞARK • GARP HATTI (Hamburg, 

Brernen, Anvers, Yunanistan, Tilr
kiye, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 

Eşya tahliyesi için beklenen va
purlar: 

Favorit vapuru 28 Mayısa doğru. 
Troyburg vapuru 2 Hazirana doğru 
Tahmil icln beklenen vapurlardan: 
Glurl{sburıı vaouT'\l 22 Mayısa do~
ru. Favorit vapuru 6 Hazirana doğru. 

H. P A J KUR 1 Ç 
Vapur Acentası 

«ZETSKA PLOVI OBA A. D.• de 
Kotor Balkan antantının ekonomik 
konferanaında teala edilen enter· 
balkanlk hat. Büyük IUks modern 

"LOVCEN .. 
1 vapuru ile latanbul, Kllstence, Pi· 

re, Korfo, Arnavutluk, Dalmaçya 
aahlll, Trlyeate, Venedlk v Suaak 
arasında muntazam poata. 

Yolcu ve eşyayi ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

Müstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
İlk posta 13 Haziran saat 13 de 
PİRE, KORFU, Arnavutluk, Dal

macya sahilleri. Venedik ve Triyes-

teye ile posta 16 Haziran saat 15 de. 
Her nevi tafsilAt !cin Galatada 

(Yolcu salonu karşısında) urnumr · 
acenteUee: Telefon: 44708 ve bütün 
seyahat idarehanelerine müracaat. ' . " 

: Deylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·ı 

Adapazarı - Sapanca Gezinti Trenleri 
Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa gezinti trenleri 21-5-939 

Pazar gününden itibaren işlemiye başlıyacaktır. Kalkış ve varış saatle
ri aşağıda gösterilmiştir. !stasyonlardan fazla tafsilat alınabilir. (3331) 

ı nci tren 1 nci trerı 
6,55 18,00 

Haydarpaşadan hareket Adapazanndan hareket 
2 nci tren 

7,30 

* 
2 nci tren 

18,56 

Muhammen bedeli 1053 lira olan 260 adet 1150 X 700 m/m eb'a-
dında tel örgülü cam 26.5.1939 Cuma günü saat <10,30) on buçukta 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 78 lira 98 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka· 
dar komisyona müracaatları lazrm dır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. <3267) 

~ ŞOKOLAKSIN ' 

l l ADEDİ TABİİ, 2 ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VE- ı 
RİLİR. En muannid kabızlarda bile tesiri kati, lezzeti gayet latif ra
'dnsi7 mHIPvvi" .,..;ıshil çikolasıdır. Çocuklar seve c:~'rp ver. Ecz~ne

lerde 8 adedi 20 kurus. 

En Fazla ........... 
RAÔBET Bulan 

Pudranın Yt;ni 
Renkleri 

MEŞHUR BiR 

GÜZELLiK 
MÜTEHASSISI 

Bu Kıymetli 
Tavsiyelerde 
Bulunuyor: 

- Şapka ve Roblarda olduğu gibi =- Pudra renklerinin modası dtı 

daima değişir. Bunun için Tokaloıı müessesesinin güzellik mütehassulı, 
yeni ve cazip renkleri hemen bayanların enzarı istifadesine arzeyler. * Peche - Ilkbahar tuvaletle- ren ve bilhassa suare tuvaletlerile 
rile ahenktar olan ve bilhassa sa- ahenktar bir pudradır. 
nşınlarla saçları kestane renginde * Rose Ocre - Sıcak tenli es-
olanlara yakışan "Şeftali yumu- merler için son moda pudradır. 
şaklığı,, tesirini yapan pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir * Ocre - Esmer tenler için ga- çok renkler "Krema köpüklü" meŞ-
yet sevimli ve "Mat" bir tesir ya- hur TOKALON PUDRASININ bü-
pan ve bugün Pariste pek fazla tün serisini teşkil ederler. 
rağbet bulan pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel ve 
* Rechel Dore - Zaif tiplere nazik bir "Finimat" vermek icin 

hafif ve mahrem bir parlaklık ve- hassaten tetebbü edilmiştir. 

PUDRANIZI NASIL İNTİHAP ETMELİ? · ._ 

Bu meşhur mütehassıs diyor ki: ma köpüğü bulunmalıdır. Bu kıy-

Adi pudralar, cildin tabii yağla-

rını massederek kurutur ve sert

leştirir. Ve buruşuklukların serian 

husulünü teshil eder. Bu halin Ö-

metli cevher hususi bir usul daire
sinde Tokalon pudrasmda rnev. 
cuttur. Bu pudra ise cildinizi ku
rutmaz ve sertleştirmez. Bilakis 
kadife gibi yumuşatır ve tatlılaş-

nüne geçmek için pudranızda "Kre- tırır. 

CAZİP RENKLERİN B'OTüN SERİSİNİ TECRÜBE EDİNİZ 

Bir çok kadınlar, 

maalesef tenlerine 

uygun olan pudra

yı kullanmıyorlar. 

Bunun için yüzle-

rine makyaj olmuş 

.................................................. 
SİZE HEPSİNİ 

PARASIZ 
GÖNDERECEGİZ. 

.............•.................................... 

renk bir pudra tec
rübe ediniz. 

Adresimize ya
zınız, size parasız 

muhtelif renklerde 
6 adet nümunelik 
yeni TOKALON 

ve sert bir manzara veriyor. Teni
nize uygun pudrayı bulmanın yega
ne çaresi yüzünüzün bir tarafına. 
bir renk ve diğer tarafına başka 

pudrası göndereceğiz. Ve bu tec
rübeyi kolaylıkla yapınız. 

Adres: Istanbul 622 posta K. 
(22 No. Tokalon pudrası servisi). 

"/YEG.&.NE 
ÇARE 

Miniminı yavrunuzun sıh-

hatini düşününüz. Onlara ço
cuk arabalarının kraliçesi olan 
ve en iyi imal edilmiş, en fazla 
tekemmül ettirilmiş en sıhhi 
arabayı alınız. Yeni gelen 1939 
modelinin 50 den fazla çeşidi 
vardır. Her yerden ucuz fiat 
ve müsait şartlarla yalnız 1 

BAKER MAGAZAl.ARINO.l\ 
bulabilirsiniz. 

- BASUR ÇEKENLER_, 

l 
Kolay def] tabii etmek için 1 

günde 1 - 2 adet KİSSİNGA 
hapı almalıdır. Her eczanede 

bulunur. # 
... ..._Wı6ıııiıl ı BiR KAŞE 

. NA , TECRÜBE ' NEOKALMI il . Kapilin ilacının saç dökulınc:> 
DIR. sıne karşı kat'i tesirinı ispat et

miştir. Her eczanede bulunur. 



===- 10 TAN 

Yurtta 19 Mayıs 
Ola§tarajı 1 incide) · 

'halkın guzergahlarına döküldüğü 
;yollardan Ulus meydanına gelerek 
Zafer abidesine bir çelenk koymu~ -
lar ve rasiıni ihtiramı üa eylemişler
dir. 

Ankarada Y apılanSpor 
Şenliklerinde Milli Şef 
de Hazır Bulundular 

yük bir tören ve idman şenlikleri ya
pılmıştır. Törene Istiklal m.arşile baş· 
lanmış, nutuklar söylenmiş, Atatürk 
sevgisi ve Milli Şefe bağlılık tebarüz 
ettirilmiş, spor hareketleri ve geçit 
resmi yapılmıştır. 

Törende meclis reisi, Başvekil, ve 
konsoloslar hazır bulunmuşlardır. 

izmirde Müessif 
Bir Hadise 

Şehrin baştan başa bayraklarla 
:ve günün ifadesini anlatan dövizler
le süslenmiş olan ana yollarından 

gençliğin geçişi, halkın en içten sev
gileriyle karşılandr ve bu Se'l.·gi teza
hüratı onların stadyuma girişlerin 
de en yüksek derecesini buldu. 

- miştir. 

Izmir, 19 (Tan Muhabirinden) 
bilmemiz için en ehemmiyetli Yasıtalar- Bugün 1 9mayıs bay.ramı için Kızıl
dan biridir. çullu meydanında tezahürat yapılır-

Milli Şef stadyomda 
Merasime başlangıç saati olan 1.0 

da Milli Şef İnönü ve Baya~ İnöni.i 
stadyumu şereflendirmişlerdi. 

Reisicümhurumuzun geli ııleri 
stadı dolduran halkın coşkun saygı 

ve sevgi gösterilerine vesile oldu ve 
hemen akabinde geçit resmine b::ı~ -
landı. Önlerinde Türk bayraklarıyic 
Parti ve spor teşekkülleri, b?.yrakla
n olduğu halde yürüyüşe başla:'tan 

mektepliler Milli Şefin önünden ge
çerek stadı dolaştılar. Merasime 
bandonun çaldığı ve bütün gençliğin 
ve halkın iştirak ettiği İstiklal marşı 
ile başlandı ve Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel söylediği bir nutukla bü -
tün yurtta Gençlik ve Spor. Bayra
mını açtı. 

Maarif Vekilinin nutku 
Hasan Ali Yücel, nutkunda dedi

ki: 
"Bugün, Türk tarihinin bahtiyar 

bir başlangıcını tekrar ve hep bera -
ber yaşıyoruz. 19 Mayıs, milletimi -
zin en büyük evladı, Ebedi Şefimiz, 
kurtarıcımız, sevgili Atam!'?: Musta
fa Kemalin Anadolu topraklarına a
yak bastığı gündür. 

Şimdi, hür, müstakil bir vatan ola
rak üstünde dimdik durduğumuz bu 
aziz topraklar, onun bize, ölmez, ze
val bulmaz yadigarıdır. Ondan ayrıl
manın acısı, kalplerimizde vatan mu
habbetine, istiklal aşkına inkılap etti. 
Onu vatanımız kadar sevmek, vata
nımızı onun kadar sevmek olmuştur. 
19 Mayısı bütün Türk milleti tek var
lık olarak iliklerine kndar hissediyor. 
Milli birlik ve bütünlüğümüzü her 
milli hadise gibi bu da yeni bir delil 
şeklinde bütün cihana gösterecektir. 

Ismet lnönü, feragatli hayatı, va
tan yolundaki fedakarlıkları, azmi, 
basireti, Türk inkılabının her saha
sındaki yapıcılık hizmet ve kudretile 
ulu Türk milletinln başbuğu, önderi, 
ahlak ve fazilette onun kutsal bir 
örneğidir. Onun düşüncesine uyar
ken milletin arzusunu yerine gcth'di
ğimize, onun sözünü tutarken vata
nın faydasına hareket ettiğimize 
candan inanıyoruz. 

Bizler, bizden sonra gelecek Türk 
evlatlarını kendimizden daha mükem 
mel görmekle mesut olacağız. Göz
lerimizi hayata yumup vücutlarımızı 
vatan topraklarına kalbedeceğimiz 

anda, duran kalblerimize son huzur 
ve emniyeti sizler vereceksiniz. Sizin 
de yaşamanın zevkini, çalışarak, a
dam olarak, bizden es!rgemiyeceğini
ze itimat ediyoruz. Vatan, sizden ön
ceki nesilden bizden, mal istediği za
man malımızı, can istediği zaman ca
nımızı verdik, sizin de. bizdan sonra 
gelecek nesillerin de böyle yapacağı· 
na iman ediyoruz .. , 

Spor hareketleri yapılıyor 
Hasan Ali Yücelin, gençliğin. A

tatürkün eserine imanının ve Milli 
Şefe bağlılığının ifadesi olan cümlP
leri bilhassa dakikalarca süren al
kışlarla karşılanan bu nutku genç 
bir mektepli kızın hitabesi takip ey
ledi ve ondan sonra bütün gençiik 
üç defa "sağ ol" diyC? bağırmak su
retiyle Milli Şefe karşı tezahürat
ta bulunmuşlardır. 

Yine bütün gençlerin söylediği 

"Dağbaşını duman almış., mar~ın

dan sonra .ilk önce genç kızlarım!z'n 
ve onları takiben erkek talebelerin 
spor hareketleri yapılmış ve bütün 
hu hareketler sevgi ile takip e..Hl-

Bütün tezahürat içinde mektepli
lerimizin spor hareketlerinde gös
terdikleri birlik ve bilhassa Gazi 
Terbiye Enstitüsü talebesinin rit
mik hareketleri takdirleri toplamış
tır. Merasimin sonuna doğru MUH 
Şef gelişlerinde olduğu gibi büytik 
tezahüratla uğurlanmış ve bayram 
Stadda geç vakte kadar devanı et
mi~tir. 

Bugün merasimin devamı müdde
tince Ti.irkkuşuna mensup tayyare
lerimiz ve planörlerimiz şehrin i.ize
rinde yakın bir alfıkayı üzerlerıne 

çeken devamlı uçuşlar yapmışlardır. 
Bu gece Ankara bu mesut yıldönii 

mü vesilesiyle baştanbaşa donanmI§ 
bulunuyor. Halk şehrin ana yolla
rında gençlik ve spor bayramını kut-
lamaktadır. 

lstanbulda 

19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayra
mı, dün şehrimizde, Fenerbahçe Sta
dında muazzam tezahüratla ve çok 
parlak bir şekilde kutlandı. 

Günün çok erken s:.atinden başlı
yarak, Kadıköye akan kalabalıkI sa
at 9 a doğru, Fenerbahçe Stadına 
giden yollara, bir izdiham manzarası 
vermişti. Binlerce insan, müteaddit 
yerlerde inzibati kontrollerden geçe 
rek stadyoma gidiyordu. Saat 9 da, 
stad tamamen dolmuştu. 15.000 df>n 
fazla bir kalabalık tribünleri, ayak
ta duracak yerleri, kenardaki çimen 
sahayı doldurmuştu. 

Kalabalık arasında Vali ve Bele
diye Reisi Lutfi Kırdar, Orgeneral 
Fahrettin Altay, lstanbul komutanı 

Korgeneral Halis Bıyıktay, bir çok 
mebuslar. vilayet ve belediye erkaru 
göze çarpıyordu. 

Törene saat 10,05 te Vali ve Ko
mutanın gençleri teftiş etmesile baş 
landı. Bu sırada 5.000 den fazla kız 
ve erkek mektepli, 50(\ kadar spor
cu, sahada yer almıştı. Muntazam 
ve yeknesak kıyafetli bu gürbüz 
gençlik, seyircilerin göğsünü ütihar 

la kabartan heybetli bir manzara 
teşkil ediyordu. 

Vali, her mektep kümesinin önün
den geçerken: 

- Merhaba gençler, nasılsınız? 
Diye soruyor ve tek bir ses halın

de: 
- Sağol cevabını alıyordu. 

Teftiş bittikten sonra, bando orta
ya geldi ve yalnız 5.000 gencin de
ğil, 15.000 seyircinin de iştirakile 

İstiklal Marşı söylendi ve direğe 
bayrak çekildi. 

Vali. nutkunu söylüyor 
Müteakıben Vali ve Belediye Rei

si Lutfi Kırdar, hazırlanan kürsüye 
çıktı ve alkışlarla zaman zaman ke
silen nutkunu söyledi ve ezcümle de
di ki: 

Büyük ve şerefli bir gUnün yıldönümü
nü yaşıyoruz. O derecede büyük ve kut
lu bir giın ki bizi huzur, refah ve terak
ki hıımleleri içinde yaşata'l Cilmhuriyetl
mizin doğmasına, kurulmasına ilk adım 
teşkil etmiştir, denilebilir. 

19 Mayıs, takvimde Türk enerjisinin 
harekete geldiği, vatan müdafaası tı;in 

şahlanıp ileri atıldığı günü gösteren mu
kaddes bir tarih sahifesidir. 

Hür, müstakil ve kuwetll Türkiye. 
memleketin yarınki parlak, verimli, s2a
detle dolu istikbali için bugünün genç!i
ğine istinnt ediyor. Kafasının içi bilgi ışı

ğı ile aydınlanmış. vıicudii sağlam, maddt 
\'e manevi pratik kabiliyetlerle yeti~ti
rilmiş bir gençlik istiyoruz. 
Nizamla!:hnlmış spor, bu gayeye vara-

. Bu. ~üzcl toplantın.~n .yap.'.lacağı yeri t1- ken bayram ihtisaslı:ırını tesbit et
yın ıçın hı>r sene turlu ızuçluklPı:le l~:ır- kt l t ·1 !' ·· d.. ·· 
şılaşılıyor. Güzel İstanbulun tabii. coğr:ı-

1 

me. e 0 .an gaze ecı er po ıs mu uru 
fi. tarihi değcrlerile mütenasip . bir ;nkl- Salaha~tı~ Arsl~nkorkut tarafından 
şnf \"C umr<ına m<ızhar olması için teşeb- menedılmışlerdır. 

büs edi!Pn .. bclediy~ i<leri ;ıra~ın.dıı ·;o~r ı Bu yüzden gazeteler bu büyük 
snhalnrı vucude getırmek mcselesı de ör. b hakkında ı · k'l 1 • t 
saftadır. ayram ayı ı e ma uma 

Gelecek yıl. 1!) Mayıs ~erılikl,..rini :V"nl 
stadyumumuzdn ynıxıbilmC'k ciilP'l:i. bi"'.P 
azmimizi bir knt clahn kuv,·etlendir<>c"k 
surette heyecan vermek'r>dir. Bu tem:m
nimizin bir an önce hakikat olması için 
vaı· kuvvetimizle calışacal?;ız. 

19 Mayıı; şenliklerini açıyorum. Heoi
nizi s:ıygı il<? s<?lfımlar, br.yramınızı ~ev
gl ilP kııtlufarım ... 

Fahri Kurtuluşun sözleri 
Validen sonra üniversite ve yü~

sek okullar namına kürsüye çJk;\11 
tıp fakültesinden Fnhri Kurtuluş. 
heyecanlı bir hitabe irat etti ve ez
cümle dedi ki: 

"Arkadaşlar, yurrtda~lanm, 

Vntanı pıırçalıınmış, tooraklaı·ı dtişman 

nskeı-iyle dolmuş, namusu. hayah, her
şeyi tP.hlike içinde knlmış olan bir mil
let, P<:aretl kabul etmiver.. hislerini, 1':\
tün di.inynvn hnvkırncak ve lnandıraca~ 
bir şefe muhtactı. 

Böyle karanlık bir devirde Türkün se
masında bir "güneş .. do~du. Bu, emsal<>iz 
milletimizin b:ıarıııc'lıın fı,.'kır:ın mim dP
ha, Mustafa Kemııl'di. Memleket hav:ıtı

mızda esn~Iı bir inkılap rığırı acan 19 M:ı
yıs. işte buJ:!Ün gencli.!(irı bir jimnııstik 

bayramı. giinüdür. Bir milletin sa~laırlı

ğı ve· istikbalinin kuvvetll oluşu. yeti~Pr
m<?kte olduğu ,geneliğinin vücutça, ru!lc:a, 
ahlftkça kU\'\'Ctli bulunuşuna tabidir. 

Dün bir Atatürke, bue;i.ln bir İn6nilyc 
sahip olarak yaşıyan bliyük Türk mill.:'ti, 
senin sayende tarih bu deha silsilesini 
sona erdirecek değildir. 

Geçit resmi ve şenlikler 
Daha sonra Beden Terbiyesi tE>ş

kilatı namına futbol hakemlerimiz
den Tarık Özercngin, bir nutuk söy
ledi. 

Sıra geçit törenine <!e1mişti. 
En önde mekteplerin ve spor te

şekküllerinin bayraklarını taşıy rn 
gençler geçtiler. 

Onları Skrim'ci, kayakçı ve fut'Jol 
cü üniversiteliler takip ettiler. Da
ha sonra kız mekteplilerimiz gön1ı·ı
düler. En sonda erkek mekteplı 1 E'~· 
ve sporcular geçtiler. 

Bu sene bir yenilik olmak üzere 
sıralar dokuzar kişilik tertip olun
muştu. Büyük bir intizam ve parlak 
bir muvaffakıyetle nihayetlenen bu 
geçit resmi. devam ettiği 45 dakika 
içinde stadyomu dolduran haL'<ın 
dinmiyen alkışlarını topladı. 

Sıra, idman hareketlerine gelr.ıiş
ti. Evvela kız talebel.er, kız mualüm 
mektebi beden terbiyesi öğretmeni 
Mesadet'in kumandasında har~\ret 

yaptılar. 

Bundan sonra da e-rkek talebe, 
muallim mektebi öğretmeni Ferha
dın kumandasile ayni hareket!eri 
tekrar !adılar. 

Büyük bir intizamla yapılan bu 
hareketler, stadyomu dolduran l:.in
lerce seyirci tarafından sevinç ve 
heyecanla alkışlandı. Ve gençlerimiz 
takdir edildi. 

Spor ve gençlik bayramı münase
betile, dün öğleden sonra, halkevle
rine tabi spor sahalarında da bir çok 
maçlar yapılmış, gece de halkevlerin
de toplantşlar tertip edilmiştir. 

Antakya, 19(Tan Muhabirinden)
Hatayda bu sene ilk defa olarak 19 
mayıs bayramı kutlanmış, bütün şe
hir ve kasabalar baştanba~:ı bayrak
larla, Atatürkün ve Milli Şefin re
simlcrile si.islenmiştir. 

Saat 17 de Musalla sahac;ında bil-

veremediklerini yazıyorlar. Burada 
derin bir teessür uyandıran bu hadi
se münasebetile AnkarRda yüksek 
makamlara şikayetlerde bulunulmuş
tur. 

"Atday .. 
Denize 

Merasimle 

indirildi 
(Başı 1 incitlc) 

'Amiral Okanın nutku 
Tam saat 12 de "hazır ol!" ve se

lam işaretinden sonra Jstiklal marşı 
çalınmıştır. Bundan sonr..ı Amiral 
Şükür Okan ile davetliler, güllerden 
bir buket arasına konulmus olan şam
panya şişesi önünde mevki almışlar-
dır. · 

Burada, geminin inşaat müteahh~
di namına Krup mümessili almanca 
bir nutuk vermiş ve bu nutuk türk· 
çeye tercüme edildikten sonra Ami
ral Şükür Okan söze bnşlıyarak de
miştir ki: 

"- Çok yakın tarihe kadlll' ü
zerinde bir çok tekneler kurulup 
itmam edilen bu tar;hl kızaklarda 
bugiin de iki denizaltı gemimi:!. 
kurulmuş ve itmam edilmiştiı'. 

.Bu gemilere ebedi Şefimiz A.tP.
türkün tensipleriyle adlar veril
mişti. Bunlardan Atılay, bir kaç 
dakika sonra temiz sulanmız üze
rinde yer alacaktn-. Sulbü seven 
ve daima barış içinde bulunmak 
için bu tekneleri yaptıran C'tim 
huriyetimize ve kudretli şerefli 

diğer gemilerimize kutlu ve mut
lu olsun .. ,, 
Amiral, inşaatı d~ruhtc eden mü

hendislere ve Türk işçilere teşekkür 
etmiş ve Milli Şef ile hükumet er
kanına saygılarını sunmuştur. 

F ahrettin Altayın sözleri 
Müteakıben Orgenel"al Fahrettin 

Altay, Ablayı Türk ordusu namına se 
lamladıktan sonra, şu:::ıları söylemiş· 

tir: 

"- Gerçi bu gemi bir harp a
letidir. Fakat, manen bir sulh a
letidir ve memleketimizin daimi 

sulh içinde yaşamasını temin ede

cektir.,, 
Hatip, Atatürkün aziz hatırasını 

anmak için bir saniye başların eğil
mesini eklif etmiş ve bun.ı müteakıp 
bütün hazirun üç defa (şa, şa, şa) di
ye bağırmışlardır. 

"Atılay,, denize indiriliyor 
Daha sonra, Bayan Nadire Okan, 

uzun saplı çekici eline alarak şam
panya şişesinin bulunduğu yaylı tab
laya vurmuş ve ş~eyi patlatmıştır. 

Bir düdük işaretini müteakıp, "Atı
lay", halkın "yaşa!" avazeleri ara. 
sında Haliç sularına doğru kayrmş
tır. 

Sandallara binerek merasim yeri
nin deniz tarafını kaplıyan halk ta, 
bu tezahürata iştirak etmiştir. 

Merasimi müteak1p, Bayan Nadire 
Okana, turuncu güllerden bir buket 
verilmiştir. Davetliler, otomobillerle 
Perapalasa girerek Krup müessese
sinin verdiği ziyafette hazır bulun
muşlardır. 

Rusya lle 
Müzakereler· 

(Başı 1 incide) 
mühim bir müzakere yapıldı ve Ka
maranın en belli başlı hatipleri söz 
söyledikten ~onra, Miı:.ter Chamber
lain bir nutukla İngiliz - Sovyet mü
zakerelerinden ve İngiliz tekliflerin
den bahsetti ve müzakerelerin bir 
neticeye varmasına mani olan güç
lüklerin mahiyetini anlatmak istedi. 

Meselenin son derece nazik ve 
mühim olması dolayısile söylenecek 
her sözün bazıları tarafından suite-
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1 Almanyanın 

Son Harp 
Hazırlıkları 

( Hrışıaraf. ı incidı•) 
yaya da bu arznsun'..1 ~ı1diren bir me
morandum vermiştir. 

Polonya Hariciye Nazırı Beck. 
Hitlerin bu nutkuna ve gönderdiği 

memoranduma cevap vererek "Po
lonyanın Baltıktan uzaklaştırılması
na razı olmıyacağını'' ve "kendini vil edilebileceğini ve esasen bir çok-
bilen bir milletin bir taraflı arazi te:lannın böyle bir fırsatın ellerine ve-

rilmesini beklediklerini anlattı. kine yanaşmıyacağlm" söylemiş. yal-
Fakat, Mister Chamberlain Lort nız müzakereye hazır bulunduğunu 

ihsas etmiştir. 
Halifaxın yarın Pariste yapacağı 

Hitlerin nutkundan ve Beck'in ce
konuşmalardan çok ümtili olduğu· 

. vabından sonra da vazi:1ette hayli 
nu, bu konuşmaların aradakı en - .. h. d w• "kl'kl l t R 
gelleri kaldırmağa yardun ede - mu ım egışı ı er o .muş ur. o-

v• • .. l . . manya, Almanyanın elınden kaçmış, 
ccgını soy enuştır. p 1 D 1 b .. k" · . . . o onya, anz gın ugun u vazıye· 
Muhalefet liderlerının hepsı de ı ı· d h 1 l k h h · b" de . .. , .. ın e usu e ge ece er angı ır -

Rusya ıle suratle anlaşman: !uzumu- -· ikl·- k t' ·· h t · e .. . . . gış ıge a ıyen musa.na .ı e mıy • 
uzerınde ısrar etmışlerdır. Lovd -· · bt'ld' · I 'lt d b en 

• • • • • • • w cegını ırmıs, ngı era e cc r 
Corc, mıllctlerın ıstıklalını mahve - 'k' 1 k "d h I ·· · p ·ı n va ı o aca mu a a e uzerıne o o -
den azılı canavarların dişlerini sök - d · · b · · ha .. . yaya yar ım ~<;m rıar e glrmıye -
mek luzumundan bahsetmış ve Sov- ld w ·ı~ , · t' · . . . zır o ugunu ı an e.mış ır. 
yet Rusya ıle de, Fransa ve Ingıltere Bundan maada In!!iitere cenubu 
a:as~n~aki tedafüi ittifak~ ~üşabih şarki Avrupasır.da bi; sulh cephesi 
bır ı:tıfak yapılmasına manı bulun- kurmağa teşebbüs ederek Romanya 
madıgını anlatmıştır. ve Yunanistamn hudutlarını bir ta· 

Amele lideri Atlee, hükumetin raflı olarak garanti etmiş, Türkiye i-
Rusya ile yaptığı müzakereleri son le de Akdeniz emniyetini temin içi.il 
derece gizli tutmasından şikayet et- bir anlaşma yapmıştır. 
miş, Mister Çurçil, şu sözleri söy- Bütün bu hadiseler Hitlere, harp-
lemiştir: "Harp çıktığı takdirde miit
tefik olabileceğimize göre, şimdiden 
Rusya ile ittifak ederek harbe mani 
olmak daha doğru olmaz ·mı?" 

Daha sonra Mister Eden söz söy
lemiş ve hükumetin siyasetini biraz 
daha hararetle ve gayretle ileri gö
türmesi lazım geldiğini anlatmıştır. 

Chamberlain'in izahatı 
Mister Chamberlain, evvela İn -

gilterenin Rusyaya karşı idP.oloji ba
kımından hiç bir veçhile itimatsmk 
göstermediği ve Rusyanın yapacağı 

yardımı katiyen istihkar etmediğini 

anlattıktan sonra meselenin çok mü
him ve nazik olduğunu ve y3lnız İn
giltereyi alakadar etmediğini. onun 
i~in yalnız İngiliz tekliflerinden bah
sedeceğini anlatmış ve vaziyeti şu şe
kilde izah etmiştir: 

Rusyadan istediğimiz, İngiltere ve 
Fransa tarafından Lehistan ve Ro
manyaya yapılan deklarasyonun tıp
kısını yapmaktı. Ingiltere ve Fransa 
taahhütleri yüzünden bir harbe gire
cek olurlarsa, Lehistan veya Roman
ya tarafından yardımı istendiği tak
dirde Rusyada müzaheretin! esirge
miyeceğini, ilan edecekti. Bu tekli
fin mütekabiliyet es3sına istinat et
mediği söylenmedi. Bıı iddiayı doğ
ru bulmuyoruz. Çünkü Ingiltere, biz
zat yapmıyacağı bir i~i, Rusyadan is
temiş değildir. O halde, teklif müte
kabiliyet esasına mli!.tenittir. Tek
lifte, Rusyaya karşı vuku bulacak di
rekt tecavüzden bahsedilmiyor. 

Fakat Ingiltereye vuku bulacak di
rekt tecavüzden de bahsedilmemekte 
ve yalnız Romanya ve Lehistana te
minat verilmesi istenmektedir. Mak
sadımız Rusyanın, Ingilterc ve Fran
saya müdahale etmesi değildir. 

lttilak manzumesi istemiyoruz 
Bu teklifte bir mü.mvatsızlık var

sa, Sovyet Rusya al~yhinde değil, 

Ingiltere aleyhindedır. Fakat ortada 
anlaşamamazlık vardır ve bu anlaşa
mamazlık, Ingiliz teklifinin, fena ol
masından ileri gelmiyor. 

Onun için tekrar çalışmak lazım .. 
Biz bir ittifak manzumesi kurmak is
temiyoruz. Çünkü bir müttefiki ka
zanmak mukabilinde bir diğer dev
leti rahatsız etmek ve onu bizimle 
çalışamıyacak bir hale koymak iste
miyoruz. Vaziyet tedbi:- ve ihtiyat 
ile hareketi amirdir. Yapacağımız i
şin sağlam olmasını, bir hamlede ufa
lanacak ve yıkılacak bir iş olmama
sını istiyoruz. Onun için kısa bir te
ahhuru göze alıyoruz. 

Moskova ile doğrudan doğrnya ko
nuşmak istediğimiz için M. Potemki
nin Cenevreye gelmemesi yüzünden 
müteessiriz. Çünkü iki memleket a
rasındaki örtü veya duvarın ortadan 
kalkmasile biribirimizin elini sıkaca
ğımıza inanıyoruz.,, 

Mister Chamberlain, daha sonra 
Almanya ile lngilterenin münasebet
lerinden bahsetmiş ve müstemleke
ler meselesine işaret ederek: 

"- Bu meselenin sürekli bir sulh 
tesviyesinden mevki alacağı muhak
kaktır. Vu vadide yapılacak konses
yonlar vardır. Fakat bunlarm başka
ları aleyhinde strateji!;;: bir ~ekilde 

sız istila siyasetınin artık devam e
demiyeceğini ve istila nrogramını tat· 
bik edebilmek için mutlaka harbe 
hazırlanmak lazım geldiğini anlat-
mıştır. 

lşte bu vaziyet üzer!ne Almanya
nın süratle harp hazırlıklarını tamarn 
lamağa başladığını görüyoruz. 

* 1 ş bu şekti alınca Danzig me· 
selesi mlinferit bir hadise ol· 

maktan çıkıyor ve umumi bir harp 
hazırlığı için bir mukaddeme teşkil 
ediyor. Çünkü Danzigte patlayacalc 
bir silfilı derhal bütün Avrupayı a· 
teşe verecektir ve harbih ilk sirayet 
sahası hiç şüpheslZ Aitdeniz, olacak· 
tır. Böyle olduğu i~in de Almany:J 
nazarında Italyanm vaziyeti ehem· 
miyet kesbetmiş bulunuyor. 

Nitekim son bir &y içinde Goering, 
Goebels ve nihayet General Braı.ı· 
chitsch'in Italyanırı muht€Jif askeri 
üslerini ziyaret edere!t tetkikat yap
tıklarını görüyoruz. Bu ziyaretlerderl 
sonra da Milanoda Almanya ile I
talya arasında iki memieket Harici· 
ye Nazırların•ın askeri biı" ittifak a.lt· 
dettiklerine şahit oluyoruz. Şu gün· 
lerde imza ediiecek olan bu ittifaktı 
göre, iki memleket '..>rdusu Alman ı..u
mandası altında bulunacıı.ktır. Harp 
levazımı için muşterek karteller tesis 
ve harpte beraber hareket edilece~
tir. 

Hitler, harbe ;ıark hudutlarında 
başlamak istedi]i için garp hudutıa: 
rındaki müdafaa natlarını bir mi$11 

daha takviye ettırmıştir. 
Macaristanı, askerlikçe kendisine 

bağlamış, Yugoı:,lavyayı da :.11ihvere 
çekmek için taaliyetine hala nihayet 
vermemiştir. 

Japonya ile de askeri bir itıifal< 
akdine teşebbüs etmiş, fakat Japan· 
ya kararını, Ingilterenin Sovyetlerle 
anlaşmasından sonraya bıra:<maY' 
tercih etmiştir. 

Bu sebeple totaliter rtevletlerin u· 
mumi harp haw:hkları henüz ta· 
mamlanmamıştır. Fakat bu hazırııı:;ı 
en kısa bir zamanda bitirmek içirı 
hummalı bir faaliyet sarfettıklerine 
şüphe yoktur. 

Totaliter devletler hazırlıklarıJJ1 

bitirinciye kadar, demokrasiler sul11 
cephesini tamamlamıya muvaffak o· 
labilirlerse, Hitlerin yine umumi bif 
harbi göze alabileceği şüphelidir. 

Onun icin dünya mukadd.:ıratı bU' 

gün Almanyanın hazırlığmdan ziya· 
de, demokrasilerin faaliyetine ve 
muvaffakıyettn~ bağlıdır. Totalitef 
devletler karşılarında ">ütün düny~~ 
yı bulacaklarına kani olurlarsa, kötıl 
körüne harbe girmiye cesaret ede· 
mezler. 

Sulbü kurtarac:a!c obn amil, de
mokrasilerin muvaffakıyetidir. 

kullanılmak ve tecavüze filet edilme1' 
üzere kullanılmıyacağına emin olmaİ' 
isteriz. Halbuki bu emniyet yokttlt• 
ve buna da Almanya sebebiyet ver· 
miştir.,, 

Hükumetin verdi~i izahat kabı.ti 
olunmuş ve Loyd Corcun Hariciye 
bütçesini tadil için verdiği takrir red· 
dolun muştur. 

' 
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