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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar. 

dımcısı, çocuğun en zengin kO.tnphanesldir. Çocuğunu se

ven her babanın yavrusun• verebileceği en g(lzel hediye
dir. MOessesemiz tarafından neşredilmiştir. Evinizde bir 

tane bulundurunuz.. 

, 
Milli Şefimiz. ve refikaları, 19 Mayıs Bayramı münaaeb.etiyle 'Ankarada 19 Mayıı Stcidyomanila gençlerimizin muvallakıyetle yaptıkları spor 1enliklerini alaka ile takip ediyorlar •• 
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İngiltere İle 
Ticaretimiz Halifax Pariste Almanya ile Italya 

Arasındaki Ittif ak 
Yarın imzalanıyor 

.Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

E konomiyi siyasetten ayır
mak mümkün değildir. 

1fornıal zamanlarda iktısatla si
Yasetin bir dereceye kadar ala
kaları tahdit edilebilir. Fakat 
i.ktısadi menfaatlere dayanma -
Yan siyasi dostluklar zayıf kal
nıağa mahkumdur. 

işbirliği Sovyetlerle 
için T maslar Oldu 

Tokyo Mahfilleri, Japonyanın da Bu ittifaka 
iştirak Edeceğini ihsas Ediyorlar 

Berlin 20 (Hususi) - İtalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano ve 
Harbiye müsteşarı general Pa
riani· Alman - İtalyan askeri 
ittifakını imzalama!{ üzere Ro -
madan hareket etmişlerdir. İt
tifak pazartesi günü imzalana -
caktır. 

=ı.vnominin, siyasetin belkemiği
lti teşkil ettiğini bilen Almanya, Or
ıa- A:vrupa, cenubu şarki Avrupası 

e Yakın Şark mcmleketleı:hıde 
~Yasi hululden evvel ekonomik isti
l Ya ehemmiyet vermiş, ve bu mem
eltetıerin en büyük ve en kuvvetli 
lkıüşterisi olmuştur. 

1938 istatistiklerine göre o sene 
~da Türkiyenin harici ticareti 
ı:~ nı~yon li.ra tutuyordu. Bunun 

\> nulyon lirasını ithalat, 149 mil-
ıon lirasını ihracat teşkil ediyordu. 
. ereJı: ithalat ve gerek ihracatta bi

i11~i ınevkil Almanya, ikinci mevkii 
. llgıltere, üçüncü mevkii Amerjka 
~al ediyordu. Fakat Almanya, itha-
.~ı:rnııın yüzde 43 nü, ihracatımızın 

~zde 42 sini temin ediyordu. Avus
~ ~a ve Çekoslovakyanın işgalinden 

nra bu memleketlerle olan ticari 
~~~s.ebetlerimiz de Almanyaya geç-

.ID lçın, bugünkü harici ticareti.nU
ıin Yüzde 60 ı Almanya ile yapıl
!'tl~tadır. tngilterenin harici ticareti
~lZdeki mevkii ancak yüzde 10 dur. 

* J ngiltere ile yaptığımız uzun · 
.. vadeli siyasi anlaşma üzerine lngiltere Hariciye Nazıri 

LorJ HALIFAX iiiphesiz Almanlarla olan iktısadi 
:ttı·· 
~nasebetlerimiz bozulacak değil-
b · Almanya yine piyasamızda ne 
aa.'Uh.ırsa almıya çalışacak, ve biz de 
b .:1n aldığrmız malın bedelini ala-
~· znek için Almanyadan mal getirt-
ıye tnecbur kalacağız. 

~ ~akat Ingiltere ile yaptığımız si
~ anlaşmayı bir iktısadi anlaşma 
aa ~ edecektir. Zaten öyle de olma-
•eb bı2 ~lmanya ile olan ticari mü na· 
ltiı etıerımizi bugünkü gayri tabii şe-
<i 

1
den çıkaracak normal ticaret kai

~ erine uygun bir hale sokmak, .ln
t~~r~ ile olan iktısadi münasebetle
lkı lzın de inkişafını kolaylaştırmak 

ecburiyetindeyiz. 

lı l3ugün IngiJtere •ile ol::m ticari mü
lt~sebetlerimizin güçlükle inkişafı i-

1 Sebepten geliyor: 

~ - Almanların Türkiye ile yap
l'itı arı işlerin normal ticaret kaidele
~iı: .uYguri olmaması. Almanlar bi
l't'ı. lhraç mallarımızı zahirde diğer 
da~:le~.etlerin verdikleri fiyattan 
la b ~Uksek fiyatla alıyorlar. Mese
fiy tgdayın beynelmilel piyasadaki 
l'u a 1 2 kuruşa, Almanlı:ır buna 5 ku
b-uş Vermekten çekinmiyorlar. Çünkü 

Gafenko · 

Markoviç 
MülCikatı 

iki Naz:ır, Balkan 

Vaziyetini Konuşacaklar 
Belgrat, 20 (Hususi) - Bu aym 

sonunda Prens Pol, Berlini ziyaret 
edecektir. 

Romanya Hariciye Nazırı Gafenko 
ile Yugoslavya Hariciye Nazırı Mar
koviç yarın Tuna üzerinde oir yatta 
birleşerek, Balkan vaziyetini, bilhas
sa Türk - İngiliz anlaşması dolayısile 
hasıl olan inkişafı tetkik edecekler
dir. 

Hamidiye Çanakkalede 
0d .. tnalın bedelini yine mal olarak 
be~:~rl~r. .Fakat sattıkları m ı;ııa.ı~ 

ru bıze p a h a l ı y a 

(Sonu: Sa. 10,s~:N , 
• 1 

\:~ : 
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Hali/ ax, Bonnet ve 
Maiskg Yeni Fransız 
Projesini Görüştüler 
İngilterenin Sovyet Taleplerinden Bir Kısmım 

Daha ls'af Etmek Niyetinde Orduğu Anlaşılıyor 
Londra 20 (Hususi) - İngiltere Hariciye Nazırı Lort 

Halifax, bugün tayyare ile Parise muvasalat etmiş ve Fransa 
devlet ricaliyle görüşmeğ~ başlamıştır. Görüşmeler de\•am et
mektedir. Fransı2' ricali, Ingiltere ile Rusyanın noktai nazarı
m uzlaştırmak için bir proje hazırlamış oldukları için iki tara
fın bu proje üzerinde görüştükleri anlaşılıyor. Bir rivayete 
göre Fransız projesi Baltık devletlerine teminat verilmesi le
Lındedir. 

Jap·:mya Hariciye Nazırı 
HATIRO ARITA 

· Lort Halifa.x, Daladier ve Bonne 1 
ile 3 saat görüşmüş ve bu müzakere-! M •• f k k • Ah 
ler ~ırası~da bütün Avrupa .va.z!!~ti Ut e e 1 r met 
tetkik edılerek Sovyetler Bırhgının 
sulh cephesine alınması için bütün 
tedbirler görüşülmüştür. Bu müla -
kat, iki taraf noktai nazarı arasında 

1 
tam bir mutabakat olduğunu teyit 
etmiştir. 

Görüşmelerden sonra, resmi ma-
hafilde söylendiğine göre, lüzumu 
takdirinde Rusya ile teşrikimesaiyi 
otomatik bir şekle sokmak çaresi bu
lunmuştur. 

Fransız kabinesi de bugün toplan 
mı~ ve Londra - Moskova konuşma • 
larıyle mufassal bir surette meşgul ; 
olmuş ve M. Bonnet'nin bu mesele 
üzerindeki izahları dinlemiştir. Ka -
binenin toplantısını müteakip neşro
lunan tebliğde M. Bonnet tarafından 
verilen izahatın kabine tarafından 
tasvip olunduğu bildirilmektedir. 

Sovyet Rusyayı Cenevrede temsil 
edecek olan Londra sefiri Maiski 
de Londradan aynlrnış ve bu sa -
hah Parise muvasalat etmiş ve 
moskovanın Fransa sefiri Suriç 
ile görüşmüştür. Suriç, daha önce 
M. Bonnet tarafından kabul edil
miş bulunuyordu. Bu görüşmeler 
üzerine sefirler, Moskova ile tele· 
fonla konuşmuşlardır. 

Rusyamn noktai nazarı 

Ağaoğlu Dün Ebedi 
Medf enine Bırakıldı 
Cenaze Merasiminde Merhumun Dostları 

ve Bütün T akdirkarları Hazır Bulundular 

Pakt on •enelik olacak 
Romadan Jour gazetesine bildi -

rildiğine göre İtalyan - Alman aske
ri paktı on senelik olacak ve askeri 
istişare ve belki de daimi askeri isti
şare prensipini koyacaktır. İki ku -
mandanlık yalnız umumi b ir harp ha
linde değil, taraflardan biri askeri 
bir harekete giriştiği andan itibaren 
birleşecektir. Bununla beraber, tam 
manasiyle "tek kumanda" meselesi -
nin bertaraf edildiği anlaşılmakta • 
dır. 

Nihayet, bazı haberlere göre, ta
raflardan birinin diğer bir memle -
ketle girişeceği bir ihtilaf demokra
silerin ittifak ve garanti sistemleri -

l nin ~aaliyete geçmesini intaç ettiği 
takdırde İtalyan - Alınan ittifakı o -
tomatik bir surette tatbik sahasına 
geçecekir. 

Japonyanrn vaziyeti 
Japonyanın Roma - Berlin Htiia

kına karşı alacağı vaziyet Japon ka
binesi tarafından bugün mitzakere o
lunmuştur. Japon kaynaklarına gö -
re müzakere gayet gergin bir hava 
içinde 2.5 saat devam etmiş ve neti
cede hükumet kararını vermiştir. 

Bugün saat 14.30 da kabin~ toplan
tısının sonunda neşredil •1 hsa bit' 
tcbligde, Avrupa vaziyeti karşısında 
Japonyanın takip edeceği siyaset hu
susunda tam bir mutabakat hasıl ol
duğu bildirilmektedir. 

Japon resmi mahafili, Japonyanın 
harici siyasetinde tam bir istikrar 
mevcut olduğunu teyit eden '"ebliğin 
ehemmiyetini tebarüz ett:rmekte -
dir. (Sonu: Sa. 10. sü. 5) 

-----<>--

lstanbul Atletizm 
. BiRiNCiSi OLDU 
Üç şehir arasındaki atletizm mü

sabakalarının üçüncüsü dün yapıl • 
mış, umumi tasnifte İstanbul birinci 
olmustur. Yugoslav - Pera maeında 
Yugoslavlar 2 - O magh1p olmuşlar • 
dır. Ankaradaki maçı da Vefa takı
m~ kaybetmiştir. Günün spor hadise
lerine ve bisiklet yarışlarının neti -

M. Maiski, Londrayı terketmeden 
önce de İngiliz hariciyesinin baş mü
şaviri Vansitrat ile görüşmüştür. 

(S1Jnu Sa. 10 Sü. 4) 
'Ağaoğlunun cenazeıi, takdirkarlarının ihtiram elleri üstünde .. 

[Yazısı 10 uncu sayfada] 
• cesine ait tafsilat spor sayfamızda .: 

dır -• 
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PE CEREMDEN 
-----~-Bizim 

MükCifatımız 
Yazan: M. Turhan TAN 

Garp memleketlerinde tek bir 
romanının getirdiği kazanç lif: 

yatlar alan veya Pirene ıahikalann
da ~atolar klll'an muharrfrler var: 
Mopasan ve Edmon Rostan gibi!. Biz· 
de Uç dört düzine eser yazıp ta bir 
kayık alını§ veya bir kulübe kurmuş 
•dam yok gibidir. Meseli Namık Ke· 
mal, bütün memlekette §evkle oku· 
nur üstat bir ıairken parasızlıktan 
hayli sıkıntı çekmiı ve dostu Ziya 
paşadan ödünç para almak nttrann
da kalmıştır. Abdiilhak HAmlt, elGi 
veya senatör olmasaydı, Tcvfjk Fik· 
ret kollejde hocalık yapmasaydı mu• 
hakkak sefil olurlardı. 

Bu hakikate rağmen bizde bUyiik, 
küçük şairlerin, muharrirlerin, ro • 
mancılann yürek bakımından zengin 
yaşadıkları da muhakkaktll'. Bu ser· 
vetl onlara veren okuyucuların ara 
sıra gösterdikleri sevgidir ve layık 

gördükleri iltifattır. Ben bu manevi 
mükafat lle yıllardanberi sevinç ve 
kıvanç duyan yazıcılardanım, son 
günlerde ta Paristen yazılarıma ala· 
ka göstermek lı1tfunu, nezaketini 
gösteren şerit ve necip bir zat o se· 
vince, o kıvanca bilgi kazanmak zev
kini de katarak beni gerçekten min
nettar ve bahtiyar etti. 

Fazlı, irfanı pek yükaek olan bu 
sayın zat, ıazetemizde tefrika edil
mekte olan Saliye Sultan tefrikasına 
ilgi gösteriyor ve Üçiincü Mehmedin 
o tefrikada hikaye olunan dojumu 
meselesine temas ederek bana şu sa
tırları yazmak zahmetine katlanıyor: 
"Eski Osmanlı tarihlerinde yalnız 
Peçevi İbrahim efendi ticüncil Meh
medin (976 H. • 1566 M) de doiduğu. 
nu söyler. Halbuki Selanikli Musta
fa efendi tarihinin (22) inci ve Solak
zade Hemdemi tarihinin 572 inci, 
Hamerin Ata bey tarafından tercü • 
ıne olunan tarihinin altıncı cildinin 
138 inci sayfalannda, kanuni Sultııu 
Süleymanın Sikctuvar seferine gider 
ken Tafarpazarında şehzade Süley -

man oğlu ve Saruhan valisi Muradın 

bir exkek çocuğa olduğu haber veri· 

lerek ona bir isim konulması rica e

dilmesi üzerine "Murat oğlu Mehmet 
olagelmiştir" dedlği yazıluhr. Nuh • 
betüttevarihiıı 176 mcı, Şekaiki Nu· 
ınaııiyenin ikinci cildinin 470 inci, 
Sahaifülahbarın iiçüncü cildinin 577 
inci sayfasında da 'Üçüncü Mehme • 
din 974 zilkadesintn yedisinde doğ • 
duğu mukayyettir. Ravzatülehrar sa
hibi ve Çelebizade onun 97 4 te doğ -

doğunu yazdığı halde (445) inci say· 

fada bazı tarihcilerin tayini üzere ve

ladeti 973 senesi zilkadesi başında 

olup Kanuni Sultan Siileyma.n Si -

ketuvar seferine giderken Tetarpa -

zarcı!ı nam mahalde bu haber gel

mişdr, diyor. Şu halde Peçeviden 
maada bütün tarihler o hilkUmdatm 
974 te doğduğunda milttefiktJr." 

Beni, h1tfedlp tenvir buyuran bü
yük alime teşekkürlerimi sunduktan 
sODi'll bu bahH ait mUHihazalarımı 

arzctme'k isterim: Üçüncü Mchmedin 
973 senesi zilkadesinde doğduğunu 

söyliyen yalnız Selanikli Mustafa 
e[endi olup öbür tarihler ondan ikti· 
bas etmişler ve seneyi de zuhul edip 
tahrif eylemişlerdir. Çünkü Sultan 
Süleyman 11 Şevval: 97 3 te (1 Mayıs 

1566) da Macar eline doğru hareket 

etmişti. Siket kalesinin dUştüğünii 
görmeden de 97 4 senesi safer ayı i
çinde: (7 eylöl 1566) ölınüştli. Şu hal· 
de Muradın oğluna onun isim vere • 
bilmesi ancak 973 zilkadesi içinde 
mUmkiin olabtlirdi. Bu hakikate gö-

re üçüncü Mchmedin 974 te doidu -
ğunu söyliyenlerin hata ettikleri 
meydandadır. ı ~ 

Selaniklinin rivayetine gelince: 
Ben, Sıkattan duyulduğu kaydiylc 
ileri siirülcn bu rivayetJ zayıf bulu
yorum, çünkü Üçüncü Mehmet-tehi· 
kamızda da not olarak kaydettim • 
990 da sünnet edilmiştir. Eğer 973 te 
doğduğu sahih ise on yedi yaşını bi
tirmesine kadar o ameliyenin ııeri 

bırakıldığını kabul etmek lazım ki 
t)çüncü Murat deVTinin zihniyetine 
göre doğru olamaz. Yine o, sünnet e
dildikten bir yıl sonra Manisaya gön-

" derilmiştir ki Selaniklinin rivayeti 
doğru ise on sekiz yaşını bitirinceye 

(Devaın.ı 4 üncü sayfada) 

Valinin Ziyafeti 

Vali ve 'B~lediye Reiai Lü:tli Kırdarın dün Şeh:r Meclı·•ı" <!--'arı ı· T b _ _, d. · .ı.. ~ • • ıac;u. 'ere ıne ara ywıa ver iği ziya/etten iki ayrı görünü,:. 

Meşhut Suçlar 
Mahkemelerinde Müstahsil "Artık Afyon 

Fazla Mesai için Gec:e Ek • - • D e 
Meşh!:::: k:::!:::~t~ikin- mıyece gız,, ıyor 

denberi bir çok suçlarda ehemmiyet· Toprak mahsulleri ofisi tüccar ve 
1i bir azalma görülmiye başlamıştır. müstahsilin elinde kalan afyonun sa
Şimdi meşhut suçlar müddeiumumi- t ın alınmaSlna karar vermiş ve af-
llğine ve bu gibi suçlara bakan mah-. yonlarm ofise teslimini ilan etmişti. 
kemelere akseden suçların miktarı Bunun üzerine şehrimizde bulunan 
çok azalmıştır. Buna rağmen meşhut toptancı tüccardan başka, yurdun her 
suçlara bakan mahkameler ve nöbet- tarafından 60 kadar müstahsil de 
çl mahkemeler mesai saatinden son· afyonlannr ofise satmak üzere şeh-
ra saat yirmiye kadar açık bulun- rimize gelmiş ve ofise bir cok mü
maktad.ır. Hakimler, müddeiumumi- racaatlar yapılmI§tır. Bu bir ·çok mü· 
ler, katip ve mübaşirler de bu suret- racaate rağmen tüccar ve müstahsil 
le geç vakte kadar kalmaktadırlar. tıe ofis arasında henüz kayde değer 
Adliye Vekaleti mesaiyi tahdit eden bir satış olmamıştır. 
kanuna rağmen fazla çalışan bu gibi Dün, Şark:l Karaağaç ile Yalvaç
rnemurlara, İstanbul, İzmir ve An· tan afyon satmak üzere şehrimize ge
kara gibi büyük şehirlerde - gece zam len bir kısım müstahsilden ikisi mat· 
rnı veriltnesini tetkik etmiye başla· 
mıştır. Nöbetçi mah1ternelerde iş gö· 

baamıza gelerek uğradıktan sukutu 
hayalden yana yakıla bahsettiler. 
Bunlardan Şarki Karaağaçlı Emin 
Türk şunları anlattı: 
"- Ofisin ilanını gördükten son

ra borca girdik, buraya kadar geldik. 

ren bütün memurlara gece mesai zam 
mı verilecektir. Fakat bunun esası 
henüz tamamen tesbit edilmiş değil
dir. Tahminlere göre bu gibi memur· 
lara cürmü meşhut tahsisatından i· 
ki lirayı geçmemek a.zere para veri-
lecektir. BELEDiYEDE : 

Zam meselesi kabul edilmediği ta~
dirde esasen meşhut suçlar da azal
dığı için meşhut suçlar mahkemeleri 
de diğer mahkemelerin mesai saatle~ 
rlne tAbi tutulacaklardır. 

VaH Ankaraya Gidiyor 
Vali ve Belediye reisi Doktor Lut· 

fi Kırdar, belediye bütçesi hakkında 
Dahiliye Vekaletine izahat vermek 
üzere yarın akşam Ankaraya b&rcket 
edecektir. Lutfi Kırdara belediye mu 
basebecisl Muhtar da refaica: etmek
tedir. 

Belediye reisi bu seferki gidişinde 
henüz halledHmemlş bir çok beledi· 
ye işlerini de, alBkadar vekilletler 
nezdinde takip edip neticelendirecek
tir. Bu meyanda belediyeler banka· 
sından alınacak olan 5 milyon liraya 
ait formaliteleri de ikmal edecektir. 
Lutfi Kırdar daha Ankarada iken, 
meclis enc,ilmenlerinde bulunan ye
ni istimlak kanunu da çıkacak olur-
sa, Belediye Bankasmdan alınacak 
paranın ilk partisini de, istimlak iş
lerine sarfedilmek üzere alacaktır. 

Ticaret Sarayı Kuruluyor 
Şehrin nazım plantle sebze hal..nin 

üst tarafındaki binaların kısmı azamı 
istimlak edilerek yıktırılacaktır. Bu 
sahanın bir kısmı caddeye gidecek, 
bir kısmında da ticaret sarayı in~ 

edilecektir. 
Belediye halen bu sahada bulunan 

toptancı esnafı dağıtmamak i~:in bun
ları muayyen yerde toplamağa karar 
vermiştir. Bunun için sebze halile 
Unkapanı arasmda ve EminönUnden 
Unkapam meydanına kadar uzanacak 
olan caddenin alt tarafında kalan sa
hayı muvafık bulmaktadır. Yeni is
thnl.!lk: kanunu meclisten çıktıktan 

sonra belediye mütedav;.l sermayeye 
tahsis ettiğl para ile bu sahayı istim
lak ederek modern binalar kuTacak, 
ve toptancı esnafı buraya yerleştire
cektir. 

Ancak esnaf buraya yerleştirilirken 
de bir meslek ve meşguliyet nevi top
luluğu da gözönünde buLUndurulacak 
her meslek mensupları, yenı tesisatın 
muayyen bir köşesinde cemedilecek
tir. 

200 kilo afyonum vardı. Ofise sata
yım, dedim, müracaat ettim, bedeli 
beş senede ödenmek üzere morfinin! 
25 kuruştan alırız, :iediler. Şaşırdık1 
kaldık. Ben senelerce evvel 200 kilo 
afyonumu 8 bin liraya satıyordum 

ve parasını da peşin peşin alıyordum. 
Uyuşturucu maddeler inhisarı teşek· 
kül ettikten sonra fiyat düşmüştü a
ma, yine biz Bay Ali Sami.ye morfini
ni 75 kuruştan satmış ve 200 kilo af-
yon için hiç obnazsa 1 700 Ura po.ra 
almıştık. Afyon fiyatının morfm ba
şına 75 kuruştan 25 kuruşa yuvarla
nabilmesi akla hayale gelmiyen bir 
şeydi. Hele bu sadaka gibi verilen 
paranın beş senede ödenmesi teklifi 
de büsbütün gülünç .. Biz bu afyonu 
havad~n bulmadık, topraldn güreşe, 
güreşe kendi ellerimizle yetiştirdik. 

Simdi bizi mahvediyorlar. !ki elimiz 
böğrümüzde kaldı, artık otel parası-

DENiZ ve LiMANDA ı 

iki Motör Çarpıştı 
Karadenizin Agva açıklarında iki 

motörün çarpışmasından mütevellit 
bir kaza olmuştur. NiJfusça hiç bir 
zayiatı mucip olmıyan bu kaza hak-

kında aldığımız maltımata göre, kap
tan Mustafa Kiro'nun idaresindeki 
16 tonluk motörü Ereğ1iden çilek 
yüklü olarak lstanbu.la gelirken, Ag
va sahillerinin sekiz mil açığında bir
denbire önüne çıkan Omer kaptan i
deresinde 16 tonluk Yüksel motörü i
le karşılaşmıştır. 

Karanlıkta birdenbire karşılaşan 
motörlerin kaptanları yaptıkları bü
tün manevralara rağmen müsademe
ye mani olamamışlar ve Yüksel mo
törü, Azim motörünfuı iskele baş 

tarafına bindirmiştir. 

Yüksel motörü,yolı.:ma devam et
miş, Azim motörü de tayfasının gay
reti sayesinde Boğaza girebilmiştir 

Azim motörü ker tanı Mustafa, di
ğer motör kaptanından şikayet etmiş 
ve tazminat istemiştir. Hadise etrafın 
da tahkikata başlanmt.ştır. 

nı bile bulup vereıniyoruı:. 
Yine müstahsilden ve 300 kilo af. 

yonunu satmak üzere şehrimize ge
len Yalvaçtan Emin Aks\l da ayni 
şeyleri söylemiştir. 

Ofisin, afyon mübayaatını morfin 
başına 25 kuruş gibi az bir para mu· 
kabilinde yapmak bunun bedelini de 
beş senede ödemek istemesi, tüccar 
ve müstahsil arasında umuml bir te-
essür uyandırmış ve bunun üzerine 
Ankaraya da heyetler gönderilmişti. 
Dün bıze yaptla.n Tnı.ıracaaı. vazıye-
tin ayni şekilde devam ettiğini ve o
fisin her şeye rağmen kararından dön 
mediğini göstermekt~dir. Vekaletin 
bu iş üzerinde hAla kestırme bir ka
rar almaması umumi bir hayre~ u· 
yandırmrştır. 

Diğer taraftan müstahsil de artık 
afyon ekmemek mecbudy~tinde ka
iacaklarını söylemektedirler. 

MOTEFERRIK: 

Bir Türbenin Tamiri 
Vefadaki Şeyh Vefa türbesi son 

zamanlarda harabe bir hale gelmişti. 
Bu Mimar Binanın kıymetli bir ese· 
ridir. Mısır çarşısındaki hayır sever
lerden Hacı Rüat bütün masrafmı 

kendisi vermek suretile bü türbeyi 
tamir ettireceğini müzeler umum mü 
düdüğüne ·müracaat ederek bildir· 
miştir. Müzeler umum müdürlüğü 
kendi kontrolü altında bu tttmirP. nm· 
vafakat ettiği için tamir bitirilmiştir. 

Eczane ihtiyacı 
Taksimde eski Talimhane meyda· 

nmda yapılmış olan buyük apartman 
ların teşkil eylediği iki mahallede hiç 
bir eczahane bulunmamaktadır. Bu
rada oturanlar ilaçlarmı Taksim ve
ya Beyoğlu eczanelerinde yaptırmak 
mecburiyetinde kalarak sıra bekle
mekten şikayet ediyorlar. Taksimden 
Pangaltıya kadar başka bir eczane 
bulunmaması yüzünden halk zorluk 
içinde kaldığından alakadar makam
lara müracaat etmeği kararlaştırmış
lardır. 

KARILERIMIZIN SU ALI.ERi NI BURADA CEV APUYORUZ 

S - Telif hakkı, tmtlyaz hakkı 
nedir, nasıl kullanılır? Faydalan 
nelerdir? Meııell birisinin maruf 
bir ticari unvanı ıoyadı olarak al· 
dıjını ve bu ınilassesenin de ken· 
dlsine bu işten va:z ıeçmeıi için pa 
ra verdiiinl duymuştuk. Bunların 
mileyyldeleri yok mudur? Biriıl 
meşhur bir radyo markasının ismi• 
nl ıoyadı alıp, yahut o lıml haddi· 
zatmda taııyan bir başka adam 
radyo makinesi çıkarsa bunun a 
nUne nasıl geçilir? 

C - Barçlar kanununun 48 inci 
maddesine göre hüsnüniyet kal • 
delerine mugayir yanlış ilanlar za-

rarın tazminini mucip bir haksız 
rekabettir. 

Ticaret kanununun 56, 57 ve 
58 inci maddeleri de ayni suretle 
ayni kanunt rekabet mevzuu tes -
bit ve meneden hükümleri koyar· 
lar. 

Bu suretle hakim suiniyet • hüs 
nünlyet meselesini takdir ile hAdi
ıede hüküm vermek mevkiinde -
dir. 

• S ;;;:;; Olgunluk tmtlhaııt ver : 
memfş bir Use mezunu hanııi mek
teplere ılrebllir? Avrupaya kenJi 
parasiylc tahsile gidebilir mi? Po-

Us mesleğine girerse hangi rütbe
yi alır? 

C ~ Bir lise mezunu için yük· -
sek mekteplerden birine devam et 
mek, olgunluk imtihanını geçir -
meğe bağlıdır. Lise mezunu A vru
pada kendi parasiyle tahsil görebi
lir. Lise diplomasiyle polis mesle
ğine girerse, Baremdeki derecesi -
ne göre ancak 20 lira asli maaşla 
vazlf e alır. 

• S - Mahalle mUmesstılerbıin 
maaş ve ücret olarak bil' aylıkları 
var mıdır? Bunlann vnzilelerl ne
lerdir? 

:.::,C .... ···'.-.... :E .. --.... V ..... ·:Ar . .,. "P '. __ ;_:· .. ·, ,.. ı· ' . . ; ·' . · . 
.' . ·-.,;· ; .•. ,, ·.. :. ·~ - . . . - . . 
·. ·- ,J. :.• .·. ,,,.. . .~ ~ .. . ;·,;' . ' .. ~- ~. 

C - Mahalle mümessilleri me

mur değildirler. Onun için ücret ve 
ya maaş namiyle aldıkları bir şey 
yoktur. Yalnız yol vergisi tahak -

kukatı işinde kaydettikleri her bir 
mükellef başına, belediyeden iki 

kuruş alırlar. Bundan başka ma
halle mümessili sıfatiyle askerlik 
meclislerine de iştirak ettikleri i-

çin beher toplantı günü için bir li· 
ra yevmiye alırlar. Mümessiller es 

kMen muhtarların yaptıkları vazi· 
feleri yaparlar. 

' 

Denizbankın 
Tasfiyesi İşine 

Başlanıyor 

Yeni Umumi Müdürlükler 
Çahımıya Başhyorlar 

Limanlar Umum Müdürlüğüne ta~ 
yin edilecek olan Raufi Manyas ile 
muavini Hamit Saracoğlu ve Deniz· 
yollan Umum Müdürliiğtine tayine
dilecek olan Ibrahim Kemal evvelkl 
gün şehrimize gelmişlerdir. 

Raufi Manyas, iki gündür Deniz 
Banktaki dairesine gidip çalışmakta
dır. Pazartesi günü tekra;- Ankaraya 
dönecektir. 

Haber aldığımıza göre, Vekaletçe 
\.\nn • 1o.""1'11IŞ 1 k D • k L. 0 an, gere enızyolları, 
gere ımanlar Lt~l-..ila.t-. ı~ ih h • 

Ü B .. "k M' ay ası e 
n z uyu ıllet Meclisi encümeJJ· 
lerinde tetkik edilmektedir. EııcümeTl 
tetkikatının bugünlerde ıkmal ediJe· 
ceği ve lAylhalarıri bir kaç gi.i.n içın· 
de Meclis heyeti urnumiyesine tal<· 
dim olunacagı bildirilrnek•edir. De
niz Bankın lağvı ile yeni ihdas edile• 
cek olan Denizyolları ve Limanlar i· 
dareleri haziran iptidasında faaliyete 
geçmiş olacaklardır. 

Denizbankın bankacılık muanıela" 
tı, Denizbank umum ~üdü.r muavin· 
lerinden Suphinin reisliği altındıı 
teşkil edileceği söylenilen bir beyet 
tarafından tasfiye edtlecektir. 

----0ı.----

Cami Meıarhkları 
Istanbul evkaf baş roi.idürlül}~i cll' 

mi avlularında bulunan bütün tarihi 
mezarları tasnif ettirmiye karar ver· 
miş ve mütehassıs Fazılı da iki sene 
evvel bu işe memur etmişti. Şimdiye 
kadar Çemberlitaştaki Atikali paşe.ı 

Beşiktaştaki Sinanpaşa., Gülhane par· 
kı karşısındaki Zeynep Sultan ve tJs· 
küdardaki Iskele camilerinin mez:ır· 
lıkları tanzim edilmiş, bütün tarihi 
taşları ehliyetlerile mütenasip bir şe· 
kilde düzeltilmiştir. 

Şimdi Aksaraydaki Muratpaşa ınc
zarlığının tanzimine başlanmıştır. ~\1 
kafm bu hareketi çok beğenildiği t· 
çin faaliyet sahasını genişletmesirıl 
ve şehirdeki diğer mezarlıkların d9 

bu şekilde tanzim edilmesi Evkafta1' 
istenmiştir. 

TAKViM ve HAVA 

21 
p 

Mayıs 

A Z 
5 inci ay 
Arab'l: 1358 
RebiUlahar: 2 

Gün: 31 

Güneş: 4.38 - Öğle: 

1939 

A R 
Hızır: 16 

q,umt: 1355 

İkindi: 16.09 - A'kşam: 

Mayıs: 8 
12.ıo 

w.24 
2.31 Yatsı: 21.17 - imstık: 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan al~ 

nan mal'(lmata göre hava yurdun doi\U \ 
cenup doğusu bölgelerile orta Anadoıun~ 
şark taranarında çok bulutlu ve me\.Z 
yağıGlı, Karadeniz kıyılarile orta Anad~ 
lunun şark kısımlarında az bulutlu, diğ 
btllgelerde açık geçmis, rüzgArlar uJl'I~~ 
miyetle ıarki istikametten orta kuvvet 
esmiştir. 

Dün tstanbulda hava açık geçmiş. rll~: 
g~r cenubu garblden saniyede 2 - 3 ıtıe 1 
re hızla esmiştir. Saat 14 te bava tıız~I'( 
1009.0 milibar idi. Sühunet en yUksek 26: 
ve en düşük 12.5 santigrat kaydediJ.rllli 
Ur. 
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..M.a.hkern.eıercle 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı 

., ' . 

Kocasını Tabanca ile 
Bütün Yurtta Hararetle Kutlandı 

Y aralıyan Kadın Beraet Etti lzmir, 20 (A.A.) - 19 mayıs spor 
bayramı saat 14.30 da Kızılçulludaki 

tim: Hastalığı kimden aldın, dedim. çok müteessirdim. Kapıyı arkasın- Türkkuşu alanında kutlanmıştır. 

klüplerinin biitün hal~ın takdirini çe 
ken spor hareketleri de bunları takip 
eyledi. Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 

dün Burgaz adasındaki Medeni Bey 
verem sanatoryomunda kocasının ve 
rakibinin üstüne tabanca ile hücum 
eden ve kocasını yaralıyan Edirneli 
Vasfiyenin tahkikatile meşgul ol
muştur. 

VaSfiye dört sene evvel Bolulu aş
çı Hüsnü ile evlenmiştir. Hüsnü Bur
gaz sanatoryomunda aşçıdır. Iki ay
danberi evine gelmiyormuş. Vasfiye 
~vvelki gün hastaneye gitmiş: koca
sını bulamamış, hastabakrcılar: 

- Kocan da sana para vermek ü
%ere eve gitmişti, dedikleri .için bek
:lemiş. 

Kocasmm geldiğini hastalar-
dan birisinin çocuğu kendisine söyle
miş, ondan sonra kızıl kıyamet kop
muş. 

Hadisenin mabadini Vasfiye ken
disile görüşen muharririmize \.-e da
ha evvel müddeiumumiye şöyle an
latmıştır: 

- Kocam iki ayd:ınberi eve gel-
1n.iyor. Gittim. lhmalinin sebebini 
sordum. O dedi ki: 

- Ben de geçici hastalık var, samı. 
!bulaşmasın diye eve gelmiyorum. 

Ben hasta değilim. Kocamı seve

rim. Sevilen bir adamın hastalık al
ması hoş görülmez. Ben de ısrar et-

Muhafaza 
Memurunu 

O itiraf etti: ... dan kilitledim. Tabancanın topunda Törene iştirak eden biıtün okullar-
- Işte bir şey oldu. Hastalığı has- kurşun yoktu. Kurşun koymıya baş- la spor teşekkülleri ve Turkkuşu 

tanedeki sofracı Semihadaa aldım. Te ladım. mensupları merasim başlamadan ev-
davi ediliyorum. O sırada kapıyı itenler oldu. Ben· vel yerlerini almış bulunuyorlardı. 

Ben bunu da hoş gördüm. Fakat 01 - Kim gelirse öldürürüm. Kendi Sahayı 20 bini geçen bir halk kala-
para da göndermemiye başladı. Be- canıma da kıyarım, diyordum. balığı doldurmuştu. 

nim dün hastaneye geldiğimden ha- Odanın banyo dairesine açılan bir Vali beraberinde komutan, halke~ 
beri yokmuş, bir hastanın çocuğu ba- kapısı daha varmış, oradan yavaşça vi başkanı, belediye reisi, kültür di
na onun geldiğini Semiha ile konuş- kocam Hüsnünün kafasını uzattığını rektörü olduğu halde birlik'eri teftiş 
makta olduğunu söyleyince ben yu- gördüm. Ben o kapıyı da kapamak etmiş, hep birden ve mızıkanın i.şti
kan çıktım. Kocamla Semihayı be- isterken kocam elime sarıldı. Taban- rakile !stiklM marşı söylenmiş ve bay 
raber görünce hemen kocamın yat- ca patladı. O elinden yaralandı/' rak çekilmiştir. 
tığı odaya indim. Yastığının altından Vasfiye nöbetçi olarak vazife gö- Oğretmen Pakize Gökay, M. Oz ta-
tabancasmı aldım. Yukarıya çıktım. ren asliye birinci ceza nıahkemt!sin- rafından söylenen nutuklar dinlen
Hastabakıcı Kadriyenin odasına gir- de bu şekilde ifade verdi. miş sonra başta okulhırın müşterek 
dim. Semiha benim geldiğimi görün- Suçlu, davacılar ve şahitler, eşleri, bayrak kıtası ve onu takiben müş-
ce o da yanıma geldi. Ben ona: dostları araya girmişl~r. Hüsnüyü ve terek flama kıtası oldugu halde bil-

- Hanım, dedim. Sen utanmıyor. Semihayı yumuşatmI§lar ve bin müş- tün talebe ve sporcuların iştirak et
musun? Kocamı iğfal ediyorsun .. Ba- külatla onların üadclerindeki şidde- tiği geçit resmi yapılmıştır. Geçit res 
ri beni boşasın da sen onunla evlen .. ti hafifletmişler. mini evvela kız sonra ~rkek talebenin 

O benim bu sözlerimi küfürle kar· Muhakeme başladı. Davat'ılar eski yaptıkları jimnastik hareketleri ta-
şıladı: üadelerini hafülettiler. Şahitler ta- kip etmiştir. Halk bu muvaffakıyet-

- Kocanı senin elinden cayır ca- banca patladığını duyduklarını, fakat li hareketleri alkışlarla karşılamLştır. 
yır ahı.cağım, beraber yaşıyacağız .. Vasfiyenin tehdit sözlerini işitmedik- Izmir baştan başa süslenmiş ve do
Onun peşine ne takılıyor<>un?. lerini söylediler. Müddeiumumi suç- nanmıştır. Gece halkevfnde büyük 

lunun beraetini ı·stedi. Mahkeme mü- bir toplantı yapılmıştır. Sonra üstüme hücum etti. Saçları-
ma sarıldı. o ızbandut gibi bir ka- zakereye çekildi. Celse açıldığı za- ÇORUMDA: 
dın. Ben zayıfım, nahif yapılıyım. man mahkeme kararını verdi: 

Zonguldaklılar ve bütün gençlik, 
bu mutlu günü geniş bir alaka, coş
kun heyecan içinde kutlamaktadır
lar. 

SAMSUNDA: 

Samsun, 19 (A.A.) - Türk vatan 
ve istiklalini kurtarmak üzere Ebedi 
Şefin Samsuna ilk gelişlerinin 20 in
ci yıldönümüne ra.stlıyan · 19 mayıs 
Atatürk ve spor gençlik bayramı bu 
gün büyük tezahüratla kutlandı. E
bedi Şefimizin portrelerini hamil tab
lo bir subayın nezaretinde saat 9.30 
da Gazi iskelesine tezahüratla geti
rildi, Burada vali başta olmak üze
re askeri ve sivil erkan ve binlerce 
halk tarafından karşılandı. 

Ata.türkün portresi iskeleye çıkarı
lırken üç tayyaremiz Samsun ufuk
larında uçuyor ve bu mutlu tezahü
ratı selamlıyordu. 

Atatürk heykeli füıünd~ belediye 
reisi, şehir namına bir söylev verdi. 
Bunu takip eden geçit resmi çok par
lak· oldu. Bütiln Sam,mn Atatürk ve 
gençlik t!Üni.inü heyecan i1:inde yaşa
dı. 

Ben de onun saçlarına yapıştım. Alt Vasfiye beraet ediyor ve tabanca 
alta, üst üste topaç gibi yuvarlandık. da memnu si1ahlardan olmadığı için 
Kadriye, beni bir odaya koydu. Ben ı sahibine iade ediliyordu. 

Çorum, 20 (A.A.) - Bugiin 19 ma· EDIRNEDE: 
yıs, gençlik ve spor b:iyranu kutlan-

Biletçiye 
Hakaret Eden 
Mahkum Oldu 

Bek~inin 
..;;> 

Elinden 

dı. 

Cümhuriyet alanında toplanan bin

lerce halkın iştirakile yapılan teza

hürata nutuklarla başlanmış. r.kull:ı

nn jimnastik hareketle;-i sevredil
miştir. 

Edirne, 19 (A.A.) == Gençlik ve 
spor bayramı bu gün bP.yecanla kut
lanmış ve Ebedi Şefin aziz hatıraları 
hararetle yadedilmiştir. 

~ 

Bayrama ıştırak eden civar köyler

den yaya ve atlı olarak yüzlerce köy

Sabah saat 10 buçukta Karaağaç 
yolu üzerinde stadyum karşısınıfa 

bütün mektepler ve binlerce halk 
yerlerini almış bulunuyordu. 

General Kazım Dlrik yanında bı:ış BOCJV uyormuc Meşhut suçlara bakan Sultanah-
1 3 met sulh birinci ceza mahkemesi dün müşavir, vali, kumandan olduğu hal-Kaçmış lü gelmiş bulunuyorlardı. 

Meşhut suçlara bakan asliye bi- Fatih - Harbiye tramvaymda ve Sul- Seyyar satıcılık yapan Davit 1s- ZONGULDAKTA: de gençleri selamlam•ş ve oradan 
rinci ceza mahkemesi dün bir tehdit tanahmet mevkifinde geçen bir minde bir genç dün sabah Kemeral- spor sahasına gidilmıştir. Burada ya-

hakaret iddiasını tetkik etti. Suç!u, Zonguldak, 19 (A.A.) :::.. 19 Mayıs 1 b'· .. k •t mini mUteakıp ve boğmaya teşebbüs davasına baktı: tında Madam Maryanın evine gitmiş 
1
.k b .. b . pı an uyu geçı res · 

1639 m. 183 Kes. 120 KW· 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 KW· 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes. 20 KW· 

Dalga Uzunluğu 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosd 
'{'ürk.iye Radyodifüzyon Postaları 

Pazar, 21. 5. 1939 

12,30 Program, 12,35 Müzik (Küçük or· 
kestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Lid· 
ner - Şarap il5hı Bakils şerefine dans. 
2 - Carı Rydahl - Melodi, 3 - Le· 
har - Göttergatte operetinden potpuri. 
13 Memleket saat ayarı, ajans ve mete· 
oroloji haberleri. 13,15 Müzik (Küçük 
orkestra - $l'f: Necip Aşkın) devam. 
I - Hann!'I Löhr - Bilyilk Vals, 2 -
Carlo Thomsen - Dua, 3 - Winkler -
Donna Chlquita (İspanyol uvertürü) 
13,50 - 14,30 Türk müziği: 1 - Hicaz 
peşrevi, 2 - Şerif içlinin hicaz şarkı: 
(Derdimi ummana döktllm), 3 - ŞeklP 

Memduhun "hicaz şarkı: (Mahvolsun o 
tallh), 4 - Udi Fahrinin hicaz şarkı: 

(Bahar olsa çimenzar .. ), 5 - (Taksim). 
6 - Halk türküsü: (İnce çayır biçilir 
mi), 7 - Karcıltar türkü: (Benliyi aldırrı 
kıu:aktan), 8 - Saz semaisi, 15,30 Milli 
kUme müsabakaları (19 Mayıs Stadından 
naklen), 

17.30 Proı:tram, 17.35 Müzik (Pazar ça· 
yı) Pl. 18.15 Çocuk saati. 18,45 Müzik 
(Şen oda mflziğl: fbrnhim Özgür ve ate; 
böcekleri) 19.15 Türk mtlzlği (Fasıl he
yeti), 20 Memleket saat ayarı, ajaru \·t 

meteoroloji haberleri. 20,15 Türk müzi• 
~i: 1 - Nihavent peşrevi Osman Beyltl· 
2 - Osman Nihııdın nihavent şarkı: (Yi· 
ne bu yıl ada sensiz) 3 - Şemsettin Zi· 
yanın şetarııban şarkı: (Oldu şep maıı· 
murun), 4 - Halidunun ııuı:inak şarıı:ı: 
(Söyle ey canan) 5 - Şemsettin Ziyanırı 
hicaz şarkı: (Anılsın yar ile), 6 - !sak 
Varanın be!ltenidr şarkı: (Gönfil san:.t 
çoktan), 7 - Blmen Şenin bestenlgAr 
şarkı: (Derdimi ummana .. ), 8 - Şükril 

Osmanın buselik şnrkı: (Gönül harare
ti), 9 - Artııkinln nlha\•ent şarkı: (Kok• 
lasam saçlarını) 10 - Neveser saz se• 
maisi, 21 :N'e~eli pllıklnr - R. 21.10 Mü· 
:r.ik (Riynseticilmhur Bandosu - şef: 
İhsan Künçcr), 1 - Sousa - Marş, 2 -
J. Strauss - Cenup gülleri valsi. 3 -
C~zar Franek - Re minör ~enfonisinirı 
Lentosu, 4 - Konıakoff - Hint şarkt!h 
5 - Tschalkowsky - İtalyan kaprisi. 
22 Anadolu Ajansı (Spor servisi), 22,10 
Müzik (C:ızbnnd) Pl. 22.45 - 23 Son a-
;.,,. !!Prlerı ve yarınki program. 

Hazin Bir Ölüm 
Mehmet isminde 27 ya«rııda bir genç- ' spor ve genç 1 ayramı munase etı- bı·r nutuk verilmiş ve bunu kız ve İddiaya göre: Kumkapıda av vergi- r · lıkta bı 
ti. Davacı da tramvay bilet,..isi Akif .. ve hır pazar uyuşamayınca - le saat 8 de okullar sporcuları. izci- d h k tl · t bb d 

]erinde muhafaza memurluğu yapan " d M .. erkek talebenin be en ate e erı a- Muallim Ce arı o 
Akif şikayetini şöyle anlattı: çağını çekince Ma am aryamn us- ler, başta vali olduğu hıılde hükO.met 

51 yaşında Abdurrahman dün saat kip etmiştir. Dün Toprag"' a Yerdik " 
- Bu genç, Köprünün üstünde tüne yürümüş ve onu tehdit etmiştir erkanı memurları Halk rartisi, hal· t 

QP ikide Kumkapıda Küçükaltı so - Boğaziçi ve Iş1k liseleri erlebiy8 
tramvaya bindi. Üç on paralık bir Polis Davidi yakalryara~ meşhut kevi ve belediye ve müesseseler men- .... 

kağında 69 numaralı evde ott•ran 330 - muallimi Cebbar vefat etmiş ve dtl" 
doğumlu Karnik oğlu Jirayerin ıçin- bilet aldı. Sultanahmecle geldik. Be:ı suçlar müddeiumumıEğine vermişti!' suplarile esnaf kurumlan işçiler ve ı•ız•ım saat 14 te Alman hastanesinden k~' 

kendisine biletin hükmü burada bit- binlerce halk Cümhuriye~ meyda-
de balık dolu bir sepetle tenha bir Suçluyu müddeiumumiliğe mahalle 0 . b dırılarak Feriköy mcza::-lığma defnt' 

tigv ini ve yeniden bilet alması lazım nına gelerek Ebedi nderın üstüne M••kAf f Z sokağa doğru ilerlediğini görmüş ve: b k · · g tirmişti Davaya asliye bi U G Q imi dilmiştir. 
. alı d . geldiğini hatırlattım. O bilet almadı, e çısı e · . · • ..- çelenkler koymuşlardır. ~ 11 - Arkadaş, demış, b klarım at- hk b k t M (B 2 • cide) Cebbar, geniş kültürü ve zekasını bana da hakaret etti; rinci ceza ma emesı a acaK ı. u- Saat onda vali, Parti Bclşkanı ya- aşı ın ~ 

reye götür, resmini ver, kaçak sat- - 1 k d ktt kuvveti ile tanınmış kıymetli bir mil' 
Suçlu: f haşir Davidi çağırdı. !çeriye bekçi nında askeri komutan, halkevi başka- kadar sarayda n ı onmuş eme r. ı 

ma d · d · k~ tefekkirdi. Muhitinde ve talebelel' 
jirayer, bunu dinlememiş, bir gn- - Yalan söylüyor, katıul etmem, girdi ve: nı, belediye reisi, kül!ür direktörü Halbuki buna da o cvır e ım nu arasında çok sevilmiş ve hürmet göt• 

zinoya girmiş. Abdurrahman da ba- dedi. Vatmanla yamağı şahit olarak - Bay rets, Uavıt ben hetaya g1- olduğu halde sahaya ge1erek genç- yoktu. müş bir edebiyatçı idi. Kısa süretl 
lıkları resmini almak üzere daireye dinlendiler. Onlar biletçiyi teyit ede- rince koridordan kaçmıştır. Polise ve lerin bayramını kutlaJı1ar. İşte, benim Safiye Sultan tefrika- bir hastalık kendisini aramızdan il' 

go .. türmüş, tartıyormuş. Bu sırada Ji' cek şekilde şahadette bulundular. Istiklal marşı ile merasime başlan- sında Pcçevinin rivayetine değer ''t>- t 
arkadaşlara haber verdim. (>nu arı- "'~ . M h dl 976 H yırmış ır. 

rayer gelmiş. Abdurrahmanın gırt· Hakim, Mehmedin suçunu sabH ~ dı. Derin bir saygı ile bayrak çekil- rişim ve lJÇiıncü e me · · Cebbarın cenazesi, dün Işık ve lW 
· go··rdu··. Kendı·sı·ne u~ç gün haoi3 ve üç yorlar. Yakalayıp getirecekler, dcd mesinı' müteakıp vali ve parti ba"'"'a- 1568 l\f. yılında dogmv uş olarak gös- d .,.1 rı !ağına sarılmış, onu boğmak istemış- ~ ğaziçi liseleri talebesi, arka a>'"8 

tir. Fakat yetişenler onu muhakkak lira para cezası verdi. Muhakemeye devam edilemedi. nı Halit Aksoy bu günün büyüklüğü- terişim bu sebeplerdendir. Paristen ve dostlarının işitirak ettikleri bil' 
bir ölümden kurtarmışlar. nü tebarüz ettiren çok veciz bir söy- muhtelif vesilelerle beni tenvir w zin bir merasimle ve çelenkler arll' 

Su~~ Jir~e~ yçbkbrrm i~h ~•••••••••••••••••••••~------~~ ~vv~~~nnbir~~~~~tt• bltiled~p~m~~remzabn bu pn~ ~pra~ v~ilmi~~ 
ediyordu. Mahkeme balıkçı Hüsnü, 

1
...- .. Sinemasında dına doktor Nurettin Savcı heyecanlı mukayeseleri hoş göreceklerini umu- Azarbaycanlı olan Cebbar, he~~· 

Nazmi ve Halili şahit olarak dinledi. BUGUN S A R A Y bir konuşma yaptı. Okulların spor yorum. şehrisi Ağaoğlu ile ayni günde ölını.lş 
Jirayerin suçunu sabit gördü, ken- 2 filim birden ' ve Ağaoğlu ile ayni mezarlıkta yarı· 
disine bir ay hapis ve 30 lira Fara ce- 1 • H U D U T K O R S A N L A R 1 ,••••••••• 19 Mayıs 1939 yana defnolun muşlardır. Kederli al· 
zası verdi ve derhal tevkif etti. Genl!lik ve Spor Bayramı lesine ve dostlarına beyanı taziyet e-

eir isim Benzerliği Büyiik Frrınsız filmi . 3' deriz. 
Ankara caddesinde Mücellit Cema- Baş rollerde: ERİC V. STROHEİM - SUZY PRiM • Kadıköy Stadında 10 binlerce talebenin idman şenlikleri 

lin 400 lirasını aşırdıi,rı için, Türki- CHARLES VANEL - İNKİJİNOFF tekmil teferrüatile 

ye matbaasında çalışan Burhanetı.in 2 R AD y O K R A L 1 Ç ES 1 T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü F 1 L M 
* ÖLÜM 

isminde bir genç, evvelki gün dört • ve 50 senedenberi Türk Tersanelerinde ilk defa olarak inşa 
gün hapse mahkum olmuştu. Ayni Ba. rolde: SIIİRLEY TEMPLE Ayrıca: Foks Jurnal dünya havadisleri 

Sevgili ve kıymetli hocamız CeP' 
bar Moser 19.5.939 da ölmü~tür. l{eJ'l' 
disi memlekete senelerce talebe ye-caddede matbaacılık yapan Bay Bur· '••••••••••••••••••••••••••••I 

hanettin ile isim benzerliği olduğu 

için Babıalide ötedenberi namus ve J Bugün ' 
şerefi ile çalışan matbaacı Burhanet- ı ~_,,. MELEK Sinemasında-~ 

tin Erenlerin hadisede ismi geçen 
Burhanettin olmadığtnı tavzih etme· 
ği !aydah bulduk. 

Süleyman Sırrı Gedili 
Gömüldü 

Vefatını dün teessi.irle haber verdi
gimiz Trabzon mebusu Süleyman ~ır

rı Gedikin cenazesi dün merasimle 
kaldırılmıştır. Cenazeye Başvekil Re
fik Saydam ile Parti Genel Sekrete
ri Fikri Tüzer birer çelenk gönder-
mislerdir. -

Cenaze dün sabah merhumun Ka
dıköyündekl evinden kaldırılarak E
dirnekapı şehitliğine defnedilmiştir. 

Kederdide ailesini taziyet ederiz. 

Samsunda Yerli Mallar 
Sergisi 

2 büyük ve güzel film birden 

1-ICiBAR GARSON 
SACHA GUIRY'nin en son ve en mükemmel filmi 

2-MANUEllA 
DOROTHY LAMOUR'un en büyük zaferi 

Filme ilave olarak: 
1 - ATILAY denizaltı gemimizin denize indirili~i 
2 - TAHRA..~DA İRAN Veliahdinin düğünü 
3 - NEVYORK Sergisinin açılış töreni v. s. 

Bugün saat 11 de tenzilath matineler. ---ı ~;;;;;iii _______________________ , 

Biitiin Amerika Dooanrnasmın iştirakiyle yapılan Senenin en 

bilyük Deniz n1uharebesi filmi .. 
TÜRKÇE SÖZLU 

DENİZ ALTI • 1 D • 
MemJ.-ketimizdc şimdiye kadar yapılan Türkçe filimlerin en güzeli 

Bugün L A L E Sinemasmda 
İllveten: Renkli MİCKEY WALT DİSNAY ve METRO JURNAL 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

Bu Filim Ankarada, Y eni~hirde U L US 

Samsun, 20 (A.A.) -- Samsunun 
beşinci yerli mallar sergisi bu gün 
törenle açıldı. Vali Fuat Tutsal kısa 
bir söylevi miiteakıp kordeleyi kese
rek sergiyi açtı ve sergideki pavyon
ları gezdiler. Yerli malı satan bir çok 
miiesseseler sergiye iştirat: etmiş bu- Sinemasında da gfü;terilmcktedir. 
lunmnktadır. , _______________________ , 

edilen gemimiz 

Denizaltı AT 1 LA Y'ın 
Denize indirme merasimi filmi Bugün Matinelerden itibaren 

TAKSIM - LALE ve S 0 M ER 
sinemalarında Programlarına ilaveten gösterilmektedir. 

~·-----------------------------· 

' " tiştirmek suretile hizmet etmiş kl) 
metli bir mütefekkirdi. İnsaniyet 
ideali ugvruna senelerce çalışan Jı<r 

1 fl' camızı tanıyan ve seven arkadaş a 
na sabır dileriz. 

YENi NEŞRIY AT : 
Bugün 1 p E K Sinemasında __ ,, 

2 rıüzel ve büyük Filim birden: . Mehmet Akif - Hayatı. 

g 1; ~ ~ ~ t ~ FENA YOL:::.~~;!.::::~ E~:!~ı~r:e ı~~i~c~h~;.!;i• ~ 
lı·--

1 N A T Ç 1 A R K A D A Ş L A R Eşref Edip tarafından yazılan ve istl~~-
Fransızca sözlü büyük Komedi Filme ilave olarak: marşı şairinin edebi. lçtlmnt, siyası bil ıııl 

1 - ATILAY Denizaltı gemimizin Denh~e indirilişi, cephelerini. iç \e dış hayatını ı?österetı 1,. 
2 - TAHRAN'da İRAN Veliahdının Diiğ-ünii, mühim eserin iklncl cildi de intişar et.tı1 
3 - NEVYORK Serırisinin açıhs Töreni V. S. lir. . rıtl 

Bugıin saat 11 ve 1 de tenzilntlı matineler. ____ .,, 322 saytndan ibaret olan bu ık\ncı rııtl 
de c:ok 1<ıymet11 yazılarla doludur: Mefl e•l 

~-------••••••••• .. - •••••••' Aklfin verntının !kinci senei _dev:l~1, 
BUGU .. N s u M E R· Sinemasında münasebctile kabrinde, camide. ünl\t'ı19ıı 

2 Film birden 

1 · NE SEKER SEY 2-HAVA 

Fransızca ıözlU 
ŞEYTANlARI 

Görülmemlf bir macera ve 
sergüzeşt filmi. DEANNA DURBIN 

Yaz flatları 15 • 20 - 30 kuruı 
Bugün matineler saat 11 de ba~lar. 

tede, Halkevlerlnde, mekteplerde yaP ıW 
lhtifaller, ~öylenen nutuklar, okunnn ::ı:e' 
ler bu miinasebetle yazılan yazılar. it' ae 
tel~rdekl milıınkıı~alar, leh ve nıe)>h11'1.e1 
söylenen bUtün söıler, kırk sene e~f' 
vnzdıl!ı ilk ~iirll'r , kırk ~en~ so.~r'.'!. 1'~:11~1. 
da v:ızdı"ı "Fir:wun ile yüzyuze,. • 

11
,. 

- ~ 1 ~ 
Nedd seyahatine. <:ocııkltık znm(l.n a ~·· 
Darf.ilftlnundn tedris hayatına alt 1'n11 ,., 

c• 
lar, tenkit ve tııhlllkr ... İkt clldl bin !<~· 
fayı geçen bu kıym<:'ttar eseri b!ltOn 
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Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet aıraaiyle 30, 11, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değlştlrm~k 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşlu.k 
pul Ulvesl l!zımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Alman 
Matbuatının 
Hücum ve 
Tehditleri 

Inglliz-TUrk anlaıması Berlin i
çin o kadar ani ve beklenmiyen 

bir darbe oldu ki, Alman matbuatı 

biran şaşırdı, bir şey söyJiyemedi. 
Hatta bu anlaşmanm Almanyadan zi
yade İtalyaya müteveccih olduğunu 
söyliyerek bize karşı ihtiyath bir li
san kullanmaktan çekinmedi. Fakat 
sonra bu anlaımanın Alman istila e
ınellerine kartı ne büyük bir darbe 
teşkil ettiğini anlayınca iş değişti; 

Alman gazetelerinin lisanı değişi

verdi. Evve?i hücuma, sonra tehdide 
geçtiler. Alman ordusunun İngiliz 
donanmasından daha sUratle yUrU -
düğünü söyliyerek bizi korkutmağa 
kalktılar. 

Alman matbuatının bu tehevvü -
rünU anlıyoruz. İngiliz - Türk anlaş
nıası Almanlara yalnız Türkiyeyi 
değil, bütün Balkanlan kaybettir -
ıniştir. Bu anlaşmadan sonra Yugos
lavya üzerinde yaphklan bütün taz
yikler semeresiz kalmıı, Prens Pol 
Berlin - Roma mihverine girmeğc 

yanaıtmamıştır. 

.Ro t ,,. ..... ..-. ın tazvikln-manva ar ı"l': no• • 
.ı.._ ..... n;ıımak tizcrcdir, Ve Bulga-1 
ristan İngilicreden mali yardım gör
meğe başlamııtt•r· Zaten İngiliz Baş-
• .... 1.:1: •• : ........ .,.,. am J{aınara ın(laki be -
Yanatına bakılırsa sulh cephesinin 
Balkanlardaki faaliyeti memnuniyeti 
nıucip bir şekilde inkişaf etmekte · 
dir. 

Böyle bir vaziyet karşısında Al . 

nıan matbuatının bize teşekkür et -
nıeainl beklemek abeı olur. Yalnız 

Almanların, yirmi senedenberi bl . 

zimle bu kadar ııkı temaslarda bu
lunmalanna ve ıllAh arlladaıbiı et

nıiı olma?anna raimen hlll TUrkl
Yeyi ve Türkleri anlamamakta ıös

terdiklerl inat hakikaten taıılacak 

kadar ıarlptlr. Tehdit TtlrkU yıldır
nıaz, kızdırır. Bu basit hakikati Al

ntanlann öğrenmlı olması lA:umdı. 

Öirenmemlşlerse, bunun ikibetin . 

den milteeaair olacak olanlar yine on
lardır. 

Biz maruz •aıaıgımız bir tehlike 
karşısında emniyetimizi korumak i

çin tedbir almaktan başka bir fCY 
Yapmıı detlllzdlr. Bir mahalleye hır
sız girdiil zaman ev sahiplerinin ka
Pllannı kapamaları kadar tabii bir 
ley olamaz. 

Dünyayı saran haksız ve yersb: 
İatila tehlikeleri Balkanlara da ıfrin
te Balkan devletlerine ve bu meyan
da Türkiyenin yapacağı ilk iş hudut
larını emniyet altına almaktı. Ttlrld-
1e de bunu yapmııtır. Bunda Alman
Jayı kızdıracak ne var? 

Biz istediğimiz devletle, lstedlli
lbiz teklld~ anıa,mak hürriyetine 
Qaalik değil miyiz? 

l!ceabatta Belediye 
Çah1malar1 

Eceabad (Maydos) (TA...~) - J:sele
dtyenıiziıı senelik varidatı 4SOO lira
dan ibaret olduğu halde, iyi eserler 
lôrüiınektedir. lki sene içinde hır 
belediye fidanlığı, bir de Ktlyede 
birlik fidanlığı vücude getirilmif, 
altmış bin kadar muhtelif meyva a
lacı yetiştirihniıtir. 

Cümhuriyet caddesinde park ve 
C.ddenin kaldırımlan yapılmakta
dır. 

Gazhane ve mezbaha y~ptırıldığı 
libi asri bir balıkhane vücude geti
r'} 1 rnesine de başlanılmıştır. 
Limanımız, yedi metre derinlikte 

tarnir ve ıslah edilmektedir. 

TAN 

• - • 

Çeşit Çeşit Sarhoşluğa 
• 

G'öPtlŞLEf) 
Ağa oğlu 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A taotlu Ahmed! tek bir kelime 
ile ifade etmek lcabedene 

şeye. ve insana 
• 

Dair 
"iman" onun üzerine blçilmit bir ka· 
hptır. Ataotlunun, yetmlı seneyi 
dolduran hayatı içinde, varbiuu ya· 
pan ftldrlerl, hbleri, kanaatleri, ken
eli içine ııtınayan enerjlal ılbl, ba 
küçük ıiltuna da ntmu. Fakat hen
ee onun en mtlmeyyls vasfı imanlılt, 
htlr imana, )'ilbek bir lmanJJla O -

lan atla ve huretldlr. 
En bilyllk sevk duydafa entellek· 

Ağzımda yuvarlamadan, çiğ· 
nemeden, çeklnm~den, kı· 

saca, açıkça söy
leyip kurtulayım: 

- Ben içkiyi se
verim' 

... Fal<at sarho§
luğu sevmem; a
yıp, iğrenç, za
rarlı olan bu i

kincisidir. Ama, sade içki sarhoş
luğunu değil, hiç bir şeyin sarho~
luğunu sevmediğimi de ilave ede
yim. insan yalnız içkinin değil, 
servetin, güzelliğin, zekanın, bil
hassa ikbal denilen devlet kuşu
nun da sarhOfU olabilir, bunlardan 
da ho§hpımam. Sonuncusundan, 
şüphesiz hiç hazzetmem. 

llmi tari!ile sarhoşluk sinir mer

kezlerine hücum edip "cür.ılei asa
biye" mizde ve tahr!k hüceyreleri

mizde kargaşalık yapabilecek me
vaddın sebep olduğu bir zehirlenme 

değil midir? Bunu yalnız alkol mü 
yapar? Her alkol içen sarhoş mu 
olur? Her ne sebepten dolayı ise 

şımarıklık da bir cins ıarhosluk 

sayılmaz mı? 

Görüyorsunuz Kl mesele ı:m ba

kıştan çok ~ümullü ve mühimdir; 
' .. 

ledecegi i§lerden değildir. (Hoş in
ıan asıl ıarhof iken ayı yegll gö
rür, o da ayrı mesele!) 

MeselA kolay kazanmış bJr ye
ni zengin para sarhoşudur. 

Bütün hareketle
rine dikkat ediniz, 
ne yapacağını bi
lemiyen bir içki 
sarhoşundan fark
sızdır. Hazmede
mediği para sıkle
ti altındoı sendelc

atlini gorilnunüz; atar, tutar, 
dinyaya meydan okur; yapmadığı 
milnaaebetaizlit, kabalık, tabiat
ıblik kalmaz. Sesi fazla çıkar, çok 

Yazan: 
Refik Halid 

1 kbal sarhoşluğun:ı gelince, 
ötttktlerden de kötüdür, 

yedi tane Bekri 
Musta!anın huzu
runa razı olacağı
nız ~elk Dünyayı 

kendisinin idare 
ettiğine, Aleme ni
zam ve intizamı 

kendisinin ver
diğine inanmıı bir tavırla böbürle
ne böbürlene bir anlRtışı, bir yük
sekten atııı, bir ses perdesi bozuk
luğu, bir arabaya kuruluıu, bir 
tribüne geçip, bir motöre yaslanı
şı, şuna buna bir iltifatı, bir ihta
rı vardır ki, sizleri bilmem, fakat 
gözüm değince 1'enlın tüylerim 
diken diken olur, belkemiğimde 

Boğaziçi anaforları esmiye başlar. 
Maamafih ikbal sarhoşu en ça

buk ayılan bir sarho~tur; masa ba
şındaki koltuğunu altından çeker 
çekmez süt dökmilş kediye, sarığı 
ahmnış hocaya, karsya vurmuı ba
ltaa. g:erde2e. ıtlr 's alığa ve~a zi
faf odasından çıkan liadıtn':t a Her, 
sünepeleşir, her aydan aztlı sarhoş 
gibi artık mahcup ve Urkektir, zı
bıdı ve şaftssızdır, acıyaca~ınız gelir. 

Fakat ikbal sarho_şunun belki de 
hiç içmemekle beraber bir de az
manı \'ardır ki, adına eski tarih
lerde kAh Sezar, klh sultan, klh 
han, kah çar, klh kayser, klh bu 
kafiyeden bir kelime hulisa bir 'ey 
denirdi; dünyayı ateşe yakabilirdi. 
lşte en korkunç, zararlı sarhoı on
lardı. Hışmından Allaha sığınmak· 
tan, daha iyisi silahına sarılmak

tan başka baş vuracak çare yoktu! 
Bunlar dünya meyhanesine bir 

kaç asırda bir ve baza.n da çift ge
lirler, ama pir gelirler. Kafa iti-

barlle ayyaı gibi hesaplar yapar
lar: "Şöyle alır, şöyle kırar, şöyle 
yıkar, şöyle geçerim, kimsecikler 
karşımda duramaz!,, kurarlar, ku
rarlar; atarlar, tutarlar, birdenbire 
ayağa kalkarlar. Kırılmadık bar
dak, yarılmadık kafa kalmaz; ma
salar altüst olur, tezgah yere, halk 
biribirine geçer. Bu büyük mik
yasta meyhane kavgası tarihe mal 
olan cihan zabıta vakalarından bir 
tanesini teşkil eder, milletler asır
larca lafını ederler, dehşetini a
narlar. 

Bereket ki her içki f('en a
dam sarhoş olmadığı gibi 

her zengin, her 
güzel, her hatip, 
her devletli, hatta 
belki de her Se
zar kendisini sar
hoşluğa kaptır -
maz; hesallım bi
lir. lfte bunun l· 

çindlr ki fena olan içki, para, hü
ıtr.ın, ...,,,.-....., -ı.• ..nüfuz (leğildjr. 
bunların sarhoşluğu, yani asabi 
cümlemizde kargaşalık yapması

dır. 

Neyin sarhoıu olur isen ol, ister
se Karakulak suyunun ... O dahi fe

nadır! Şöhret arho§lutu ise be

terin beteridir. 
Çok yeyip midesini bozan bir a

dam oburluğun sarhoşudur; çok 

kadın peıtnde koşan da çapkınlı

ğın ... Spor sarhoşluğu da olurmuş 
meğer: Stadyumlarda döğüşenler
de nümunesini görüyoruı:. Allame 
taslaklığı da matbuat sütunlarında 
yer bulan ve gittikçe salgınlasan 

bir münasebetsiz sarhoşluk' Her 

kitaptan bir kadeh çakı§tınp oku
ma akpmcılıjının neticesi ..• 

lnhisar idaresi bunların da gra
dosunu indiremez ya? 

Sinirli bir kadın zararlı olmak
ta, berkeıln rahatını kaçırıp dün
yayı bqına zindan etmekt'l bir ur
hoıtan daha mı az belalıdır? 

Kabahat şişedeki içkide değil, 
insan denilen §işenin içindeki ma
yadadır. Bu maya sarho~•uğa mü
saitse o adam sade rakıdan değil, 
açık havadan, giız'!l manzaradan 
bile sarhoş olup hır çıkanr. Mese
le sıhhat, huy ve terlJiye meselesi
dir. 

Olçüsüz sarfedilen hangi neane 
muzır olmaz, zehirlenme yapmaz 
ki? Bir kadeh rakı, elbette, or. ka
deh buzlu portakal ,erbetinden, on 
tabak dondurmadan, on patlıcan 

dolmasından, hattA on saat kumar 
masasından, on kilometre yayan 
koşmaktan ve yüz on kilometre ü
zerinden otomobil siirmekten çok 
daha az :zararlıdır. Haddi zatında 
ne bir bardak şurup. ne tek tabak 
dondurma, ne iki patlıcan dolması, 
ne üç parti be:zik, ne kısa yürü
yüş, ne de hafif sürülen otomobil 
zararlı olmamakla beraber ... 

Ö ğrenilecek, öğretilecek le'Y 
her işte ölçthiünil bilmek, 

ölçüye rlayet et-
mektfr; seciyeli, 
idareli olmıya ça
lışmaktır. 

Sarhoş olmadan 
lçe bılene M>z söy
lemek .ıUın1n had
dine? Otuz JU ka
dar senedır, mese
li, benim hakkım

tuel hayatta, ve mücadelede, bir b· 
aaat olarak, bir ideal olarak benim -
sediil demokrasiyi, hayatının son da
kikasına kadar sarsılmadan mtldafaa 
ederken, kanaatine zıt fikirlere kup 
ı&stertllll milıamaha da onun elin· 
den bırakmadıtı bir Blçüdtlr. 

Ataotla, insanlar için ütopik hlT 
eenaet, birbirine fenabk etmeyen, 
birbiri için yaıayan, yer yüzündeki 
insanlan birbirine fazilet bailariyle 
bağlayan bir alem tasavvur ederdL 
Bütün hayatı bu alemin hasretiyle 
geçmiş, yer yUztinU kaplayan ihti • 
rasların, didişmelerin kinini içinde 
taşımı,, son dakikasına kadar kale • 
mini ve dilini, btitUn heyecanı ve e
nerjisiyle bunun mildafaa11Da hu • 
retmiştir. 

Ağaotlanun dedlll ılbl, yetmiş 

senelik perde lndlii zaman, arkasın
da bir ıanlye fikirlerinden fedakar
lık etmeyen, bir saniye kanaatlerini 
maddi menfaatlere feda etmeyen, 
boyun eğmeden ölen bir insan bırak
mııtır. 

Yüksek karakter ve moralin mil· 
dafii Ağaoğlu, lfrenç menfaatlerin 
kalJısında idealini sapa sailam ıön
IUnde taşımış bir fert sibi vicdan hu· 
zuru ile ölmilı bahtiyar bir ölfl -
dür. 

Biz kıymetli bir entellektllel ve 
ı bUyUk bir iman kayın,ttik. 

bir fite ik glJrllr•iinUz: 
- Bu ne ıife•i1 
- Mürekkep ıifeıi! 

* Çecak bir p~tlr. EU"6 111· 
ne bir flfS Ue raatlaraınız: 

- Bu fite nedir?. 
-Kolonya ıife•il 

* Çocuk, timdi, otuz, kırk 
ua,lanndadır; gine bir tile 
ile yoldadır: 

-O ne ı~•i? 
- Rakı fİfeal./ 

* Çocuk kırkını g~miftir; 

yer doldurur, can ııkar, neşe ka- •••••••••••••••••••••••••••••• 

da bin dereden su getirildi de 
niçin sarho§tur denılemedi? Hal
buki on sekiz yaıımdanberi - .kısa 

bir kaç rahatsızlık müstesna - her 
gün içerim; ama ağzıma içerim; 
insan gibi içerim; vaktinde, dere
cesile, keyfini getire getire terte
miz içerim; özene bezene, bütün a
dabına, usullerine riayet ede ede, 
efendiçe içerim. 

bakarsınız, elinde bir ıi,e ile 
gidigor: 

çınr, iğrenç ve lcQdir. Bu nevini 
Umumi Harpte görmekten bıkmı19 
tık, tiksinmiştik. 

Güzelliğine mağrur bazı kadın

lar da böyledir, hilsnün sarbofu
dur. Tıpkı bir sarhoş gibi ister ki 
dünya işini bıraksın, kendlsile meş
gul olsun, kendi güzelliğinin yüz 

çeşit hoş mezeli sofrasının etrafı

na dizilip "evet efendim, ıepet e
fendim, bugün dünden güzelsiniz 

efendim .. " diye jal'.caVUkluk et
sin. Şunu yaksın, bunu yıksın, 

"uğrunda, ölen, öldürülen var,. 

şarkısını hakikat ,eltllne .soksun. 
Yürüyüşü yalpalıdır, bakljı süzük, 
tabiati mart havasına benzer. Şim
di güneşli, biraz so!lra bulutlu ... 
Kih iltifat, kih itap! süküneti, ka
rar ve intizamı sevmez, vaka ol

masmı bekler ve ela1emln rahatı
nı kaçırır. 

Talakat, zekA, bilgfçltk sarhoşu 

da yorucu, usandırıcıdır. Bir adi 
içki sarhoşu gibi kimseye ıakırdı 

fırsatını vermez; QOştukça c\lpr, 
söyledikçe söyler, övündükçe övü
nür. Bu sarhoıta da ölçü, gem, diz
gin yoktur. Marifetlerini saymak
la bitiremez, buluşlarına, nüktele
rine son veremez. Daima konferans 
salonunda, tören meydanında, mik
rofon karpsında gibidir, cakalı ve 
sahtedir. Daiına çenesi harekette, 
dili daııs, 1eai müzik, eli makine 
halindedir; gözleri de gözlerinizin 
içindedir: Tasvip bekler, takdir h:
ter, alkış gözler. 

Nihayet siz yorulursunuz, "Ah, 
dersiniz, defolsa veya sızsa da ra
hat etsek!" 

- Ne ıifeai bu1 
- ııar ıife•il Maden '""" 

ıifetil 

Onun Arkasından. Böyle içene de bayılırım. 

Ahmet 
Ağaoğlu 

Hem bu mübarek lsta:ııbulda, ya
zın, akşam üıerleri sular çilek, kay
sı, menekte, erguvan rengine gi
rer, çınar ve söğüt yaprakları se
rin rüzgarlarla titrer, denizde mah
bubeler yüzer, yavaf yavq elek
trikler yanıp ıpklar gülerken, peri 
masalına layık bir dekor karıısın
da şöyle, içinde buz parçaları tıkır
dayan buğulu bir kadeh içki insa
na dokunabilir mi? 

... 
Çoculc elli, altllllf artUında

dır. Bir gün omuzlan çökük, 
karıınıza çıkar: 

- Yine ml fite? 
- Evet, idrar ıifeai! ... 
Çocuk, artık, ak taçlı hafı· 

nı 11onıuz ugkıuuna varmak 
lfin 11aatığa da11a1'1lf, binler -
ce ıife tüüttiği dünyadan re· 
ldligor. Kapıda eli ıifell biri
ne raat geliriz: 

Yazan: ŞÜKÜFE NiHAL Elcevap - Allahü &lem bisse
vab: Dokuıunaz! 

E llmlzden bir kıymet daha uç-
tu •.• 

Ahmet Aiaoilunu da kaybet • 
tik •. 

Vaktiyle "Sanat havaaızlıfın • 
dan botuldufum saman" Himlde 
koşardım. Şimdi de, zaman uman 
yalpa vuran insanlık denizinde ba
şım dönünce, st:k6n ve inan veren 
bir tepe diye Aiaoğlunu görmek, 
benim için bir ılfa olurdu, O da 
gitti, bu da! .. 

Ne yazık? .. 
O, tnıanlıfın az rutladıiı kıy • 

metlerdendi; ilimdi, fahşkandı, 
mücadeleciydi, zekiydi, faydalıy -
dı; lakin ben bunlann hiç birinin 
U.tiinde durmuyorum. Aiaotlunua 
asıl kıymet verdiiim tarafı, ka • 
rakterinln YtiksekUii idi .. O, iman· 
dı; o, Cbiittin bir inaan) dl.-

Hayatta her teYi bulmak mim 
kiindtlr, Wda tam bir fmaa bal -
mak? ı,te, ıstırabUDIZ ve çektikle
rimi• burada .• 

O, sesi ve sözti ile baştan bap 
samimiyetti, onda büyük ıztaap -
lar çekenlerin manevi yükseklili 
vardı. O, yanmıt, tutuşmut, likla 
kUI olma tlserladekl 

altın külçeleri büsbütün tekbüf 
etmiş bir hlkimdi. 

Kaç yıldır, her pazart~si akşa -
mı, o, söylerdi, biz dinlerdik. Genç-. 
ler başlar, likin daima o devam e
der, o bitirirdi. GUndüzkli yorıun
luktan sonra onun çocuktan sayı -
lan bizler, salonda oturacak rahat 
yerler ararken, o, elinde asa; yük
sek sandalyesinde bir arslan hey 
betiyle dimdik otururdu. 

Her ıözU bir inanış ve inandı -
rışb... Sesinde yıldırım:ann ahen· 
gi vardı; yetmiş yılın söndüreme
diği bakışlanna kapılır, cazibesin
den kurtulamazdık. 

Dokunur diyenin aklından şüp
he caiz midir? 

Elcevap - Caizdır' - Bu ne ıife11i1 
. - Zemzem ıifeal.I 

1 çki ve sarhoşluk bahsi edilir-
ken fileyi hatu·lamamak J çki sarho§luğunun gamlı, 

mümkün olamaz. ne§eli, kavgacı, palavracı, 
Zaten bütün ha- kahraman, ihaan-
yatımı:zda şişenin cı, edepli ve edep-
ehemmıyeti var- aiz gıbi yüz çe-
dır, anlatayım fit şekline dair bh 

Bir gün, bak- giın bildiklerimi 
tun, evde birikip söylemek tizere 
kalnuş olan cins yazımı bitirirken 
cins, şekil şekil son günlerde ıno-
şişeleri hizmetçi da olan bir mese-

satıyor. Bent bir düşünce aldı. A- leye daha temas 
ma öyle "pahalıya aldığım dolu şl- edecep: Ruı milll içki midir, A ra11ra hastalanırdı; biz yine şelerin boşu ne ucuza gidiyor?" değil midir? 

ılderdik. Nadiren yatakta yahut "ne çok şey içmişiz?" kabi- Bana kalırsa, Milli Mücadelede, 
kabul ederdi. Onu, hep isuı elin- tinden ldi düşünce değil. orijinal bir aralık, seciyeaiz addolunarak 
de, 7tibek sandalyesinde dimdik. bir fikir ... Oturdum. şunu yazdım: Anadoludan kapı dışarı edilmesi-
hiıd bekler, bulurduk. Kona,ur - ne rağmen yabana atılamu ve her 
ken zaman uman küçük krizler insan ve Ilı• halde bir listeye aokulup ta miW 
ı•çirirdl; ldlçük bir lpretiyle ona hudut haricine çıkanlacak hain • 
Uiemı ıetlrirler, ahr, koklar, çok Çocuğun babtuına rafı ge- lerden sayılamaz. Jl'ikrımce yapıla-
defa etraftakiler bir şeyin farkın - lirsiniz. Elinü bir flp: cak şey onu sadece, devlet hizme-
da olmulardı. - Nedir bu fife1 tinde kullanmamaktır ve zannede-

Miinakap ctirilltUleri arasında - S#Jt flfeıl? Tim kl şimdi yapılan da budur. 
o, kendi kendini tedavi eder, bir ... Ona bu cem. bize su mükAfat 

Devamı 8 incide)_~_L:-ı.u1ı....1ııü-1.1&...bii~ır-....1Ln•ıiilo~-•ıotM..u.,t _________ ~-
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TAN 

Münakaşalar 
Yazan: Naci SADULLAH 

G azetelerde okuduğuma göre, 
Büyük Millet Meclisimi:tiıı 

ev\'elki günkii toplantısında: Son 
zamanlarda "i.istat,, un\'anı kadar 
iptizale uğratılan "mühim,, sıfatına 

hakikaten layık sözler edilmiş. 
Vaktiyle "TAN, sütunlarında, 

Maslak kazasına kurban giden dos
tum Tabirin başından geçen bir ha
diseden bahsetmic;tim. 

O zaman, "TAN,, sütunlarından 

diğer gazetelerimize de yayılaı1 o 
hadise, Millet Meclisinin evvelki 
giinkü toplantısında, ateşli bir mii
nakaşanın mev1.uu olmuş. Kürsüye 
çıkan Rasih Kaplan, taşıdığı soyn
dına layık olduğunu anlatan bir ce
saretle sormuş: 

21 - 5 - 939 

_E_K_ O_N_O_M_I 1 
Son Bir Haftanın 
Piyasa Hareketleri 

Son hafta içinde piyasalarımıza 

758 ton buğday, 250 toıı arpa, 763 ton 
mısır gelmiş ve hepsi satılmıştır. 

Muhtelif maddelerin piyasa du
rumları iyidir: 

BUGDAY: 

Buğday ofisi şehrin ihtiyacatına 

göre piyasaya mal arzetmektc ve 
muntazaman satışlar yapmaktadır 

Muhtelif tüccarlar namına gelen buğ
daylar ofisin tesbit ~ttiği fiyatlar ü
zerinden satılmaktadır. Buğday ofisi 
4 - 5 çavdarlı yumuşak beyaz buğ
daylara beher kilosuna :i kuru~ 32 pa
r~ fiyat tesbit etmiştir. lhracat şim
dilik olmamaktadır. 

ARPA: 

PIRINÇ: -r .. .._,,., 

Bu hafta piyasamıza bir durgun
luk arız olmuştur. Gelen mallar der
hal satılmakta lse de alıcılar bu so
ğukluktan istifade ederel{ fiyatları 

düşürmiye gayret etmektedirler. Iyi 
Tosyalar 25.5, Mersin 21, Orhangazi 
29 kuruştur. 

TIFTIK: 
Bu müddet içinde lstanbu1da 750 

ton miktarında tiftik satılmıştır. Mü
bayııa eden firmalar ihracatçılardır. 

Anadolunun muhtelif mahallerin
den dökülmekte olan tiftik mahsulü 
istekli olarak müstahsilden miibayaa 
edildiği haber alınmaktarhr. Mah
reçlerimizden yeni sip~rişler beklen
mektedir. 

Bisiklet yarı1ına iıtirak eden~gençler, clün lıtanbula geldikten s~nra .. 

"- Geçenlerde gazeteler, bir ga
zetecinin İstanhuldan Ankaraya ka-
dar polisler vasıtasi~·le getirildi~ini, 

Piyasamıza ihtiyaca kifayet etmi
yecek derecede noksan mal geldiğin· 
den piyasa tutkun bir vaziyettedir. 
Yerli sarfiyat için Anadolu mallaı·ı 

4.5 kuruşa kadar satılmaktadır. Mer~ 
sindl? iki ay sonra vapur.l teslim şar
tile yeni mahsul arpanın beher kilo
su 3.25 ile 3.30 para aralarında 500 
ton kadar muamele gördüği.t haber a
lınmıştır. Dış piyasalardan talep var
dır. 

YAPAK: 
Bu hafta içinde şehrimizd:? 500 

balya miktarında yapaK satılmıştır. 

Bu malları satın alan ihracatçı fir
malar ve yerli fabrikalardır. 

------- - ve burada, hususi bh: evde isfoıhık 

Yugoslavlar Yenildi 
Bugün Nerelere ~ 

edildiğini yazmışlardı: Dahiliye Ve
kili, bu hadiseyi tahkik etmedi mi? 
Etti ise netice ne oldu? Ve bu hadi

~ se doğru ise, bir polis miidürüne, hu 
'111 derece salahiyet verilmesi, Cümhu
~ riyetin yüksek şerefine ;\·akışır mı?,, 
~ Vakıa, Rasih Kaplana verilen ce
~ vap, -zavallı Tahirin mezarı gibi
~ çoktan kapanm'~ olan o hadiseyi ay
~ dınlatmanuş. Fakat ne cıkar? Çok 
~ geç kalınnuş ta olsa, hiç değilse he
ı.. sap istenmiş ya? 

Pera Takımı 2 
Galip Geldi 

-o Gidebilirsiniz 1 
Fenerbahçe stadında: 

i
~ Fenerbahçe - Galatasary sa

at 16.30. 
Anadoluhisar - Galatagenç

ler, saat 14.30. 

Taksim stadında: 

MISIR: 
ltalya ve Almanyaya satış taahhüt

lerinde bulunan bazı ihracat !irma
larının noksanlarını temin ettiklerin
den yeni satışlarda bulunmamakta
dırlar. Talepsizlik yüzünden mısır fi. 
yatlarında ehemmiyetli bir sukut gö
ze çarpmaktadır. 

Keçi kılı: Kırkım malları 50 - 52, 
tabak malları ise 20 - 21 kuruş arala
rında satılmaktadır. Kırkım malları 

daha fazla aranmaktadır. 

Kandırada Yerli 
Dokumalar 

Kandıra (TAN) - Köylerimizde 
halk, bizzat meydana getirdikleri do
kumaları kullanmaktadır. Hemen her 
evde dokuma tezgahı vardır. 

Dün Taksim stadında. Yugoslav 
takımı Yedistva Pera ile karşılaştı. 

Sahada iki üç bine varan bir seyirci 
ltHtlesi vardı. 

Saat tam beş buçukta evveın Yu
goslavlar yeşil beyaz formalarile sa
haya çıkarak halkı sc!amladı!ar .• ~r
kasından da Peralılar göründüler. 

Yugoslavlar dün lyi bir oyun çı

karamadılar. Tabii dünkü oyunlarile 
vasattan aşağı bir tak!m hissini u
yandırdılar. İçlerinde birillci sınıf 
bir futbolcü göremedık. Yalnız ilk 
on beş dakikada sol iç futbolu anla
mış eski bir futbolcu o~duğunu 

gosterdi. Fakat o da pek fazla geçkin 
bir futbolcu olduğu ıçin dakikalar 
tler ediltçe sahadan ~linmeğc baş

ladı. Sol açık ta bu ovuncunun oy
nadığı müddetçe onun yerinde pas
larile gözüktü. 

Miidafaa vasat, muııvin hattı iyi 
değil. Hücum hattında da yalnız sol 
iç ve sol açık. Diğerlerı iyi değildi. 

Atletizmde 
İstanbul 

Birinci Oldu 
Evvelki gün başlıyan 3 şehir atle

tizm müsabakalarının üçüncüsü Fe· 
nerbahçe stadında üç bine yakın bir 
seyirci kalabalığı önünde yapılan 

dünkü musabakalardan sonra netice
lendirilmiştir. 

Dünkü müsabakalard:ı federasyon 
asbaşkanı Şinasi Reşit, bölg::ı asbaş

kanı Fethi Başaran da bulunmuş şu 
teknik neticeler elde edilmiştir· 

200 METRE: Birinci lrfan 23 (Is
tanbul, ikinci MuzaffP.r 23. 7 {lstan
bul), üçüncü Cemil {Izmirl 

800 METRE: Birinci Cemal {Is
t anbul) 2.4.6, ikinci Iorahim, {lstan
bul), üçiincü Okkeş (Ankara). 

5000: Birinci Huscyın <Istanbul) 
16.9.4 (yeni üç şehir rekoru), ikinci 
Ali (Ankara) 16.18.8, yeni Ankara re
koru, Ankara rekorunu Demirsporlu 
Mustafanın ayağından ııyakkabısı çık 

tığından kendisinden beklenen koşu
yu gösterememiş dördiincü olmuştur 

4 X 100 BAYAK KOŞUSU· Bi
rinci lstanbul 44.8, ikinci Ankara 
64,4, üçüncü Izmir 46,7. 

UÇ ADll\I ATLAMA: Birinci Va
kur 13,54 (lzmir), i'<inci Süreyya 
13.34 (lstanbul, üçüncü Fc?thi (lstaıı
bul). 

DISK ATMA: Birinci Arat 38.45 
(İstanbul) ikinci Yavru {lstanbul), 
üçi.ıncü Atıf (lzmir). 

SIRIK ATLAMA: Birinci Ankara
dnn Muhittin 3.21, ikinci Istanbuldan 
Viçarapulos, üçüncü Şerif lstanbul 
19 Mayıs rekorunu kırrna!t için at
larken sakatlanan Muhittin kendisin
den beklenen dereceyi yapamamıştır. 

Umumi puvan tasnifıııde 2:12 pu
vanla Istanbul birinci, 104 puvanla 
Ankara ikinci, 93 puvanla lzmir ü
çüncü olmuştur. 

Dün Peralılar maçı ga~ibiyetle bitir- ~ 
melertne rağmen iyi ı>ir oyun oyna- Yugoslavlar - Şişli, saat 11 ~ Mecliste, hu münakasayı mütea-
dılar denemez. Muavm hattr ile mu- ~ kıp a~ılan hahi<; te mühim. 
hacim hattı arasında hıç irtibat yok- de. Topkapı Arnavutköy _ Bey- ~ Rasih Kaplandan sonra söz alan 

SUSAM: 

Nevıehirde Koyun Eti Yok 
Nevşehir (TAN} - Belediye tara-

tu. Hücum hattı da o kadar iyi işli- koz Kurtuluş saat 14.30 da. ~ Ziya Gevher i~in: 
yemedi. Galibiyette Bambinonun Pera İstanbulspor _ Kasım _ ~ - Meğer o, GeYher değil, Cev-

bilgili oyunu amil oldu. Bir parça da paşa - Galatagen\ler, saac 16.30 'ı hermiş!,, diyebiliriz. 
muavin hattında Etiyen muvaffak da. ~ Zira muhterem saylavımı7., Ra

sih "Kaplan,, dan sonra, "Aslan,, ca oldu. Yugoslav takımı bir parça a- ~--•••••••••••r 

Bu hafta 700 çuval kadar susam 
Rus alıcıları tarafından mübayaa e
dilmiştir. Hali hazırda Ruslardan baş 
ka alıcı yoktur. 

fından koyun ve keçi etine 28, inek 
etine 20, dana etine 23 kuruş narh 
konulmuştur. Faka~ iki aydanberi bu
rada koyun ve keçi eti yoktur. 

Nevıehirde Dolu 
Nev ehir (TAN) - Buradan bir 

5 at uzah. al(J barsak ve Kepez mev
kilerine cavız h ·üklt\~ind dolu 
yağmıştır. Bağlar o'k.. zarara uğra
mıştır. 

tak oynasaydı, Peraya kar~ı gol çı-

karabilirdi. 
Oyunun talsilatı 

Hakem Şazi Tezcanın idaresinde 
oyuna başlandı. İlk d.;ıkikalar her ıki 
taraf ta müteredditt\. Yugoslavlar-

da bir şey olmadığı gözüküyordu. 
Yalnız hücum hattında s')l iç fena 

değil ,topu stop eder itiyor ve güzel 
paslar verebiliyordu. Oyun. çok 
zevksiz oluyor. Hariı ten gelenler bu 
maçın bir ecnebi takırn karşılaşması 
olduğuna inanamazlardı. 

Yarışının 

Neticesi 
Istanbul, 20 A.A.) - İstanbul - E-

dirne bisiklet yarışınm ikinci mer
halesi olan Edirne - htan'!:>ul k?.Jmı 
bugün sabahleyin 6 30 ıia Edirneden 

hareket edilerek 4.30 :la !stanbula 

nelinmek suretile ta'lla'Tllımdr. 

Baştan sona kadar büyiık bir mli-

Bir Pera hücumund;\ Baır1bino to
pu kaptı ve güzel bir sıyrılışla sola 
geçirdi. Sol açık, önü bos bir vaziye~
te olduğu halde bir burun vuru:ııile 
ilk Pera golünü kaydetti. 

Bir Yugoslav hücumunda Pera k:ı- cadele ile devam eden bugünkü ya-
lesi büyük bir tehlikP. gecirdi, sıkı rışı :nuhtelif bölgelere mensup 12 

bir şüt direğe çarparak geri geldi ve kuvvetli müsabık sona kadar hep 

Per~lılar bir ?.ol tehli'{~si ıühttılar. 1 birlikte yaptıkları çdin bir atakla 
Bır Pera hucumunda sol açık Yu- neticelendirmişlerdir. 

goslav kalesine doğru aktı ve topu 1 0 h {A k ) 2 İb • · . . . - r an n ara , -- ranım 
ortaya geçırdı. Kalecı çıkış yaptı, (K l') 3 0 (L'-k' h. ) 

1 
• • • ocae ı , - sm::-n r •. ~ ışc ır , 

buna rağmen topu ka ecının avagrn- 4 B et · ) 5 "1'h l et · · - ayram zmır - L' ı a s-
dan kaparak ağlara taktıla" "e Pe- t b l) 6 L b <I t b 1' 7 . . . . . a u , - am o s an u ı. -
ralılar bu suretle ıkıncı gollcnnı ka- z k . (E k' h' ) 3 F k CE e erıya s ışe ır , - aru • s-
zandtlar. Ve devre de karsılıklı fa- k' h' ) 9 F 'k (E , · h' , ıo · .. ışe ır , - aı . SK•5e ır , -
kat tehlikeli olmaktan uzak hucum- . 
lar arasında 2 - O P~rıı lehin~ ka- Siileyman (Izmir). 11 - Osman (An-
pandı. kara), 12 - Sabri (ıhhkesir). 

İkinci devre c,:ok zevksiz ~e~ti. Pe- Bu suretle gidip gelme oh.rak tcr-
ralılar iki sıfırlık ~alibiyeti elden tip edilen 500 kilometrelik bu yarı
kaçırmamak için daha zıyade müda- ın saat hesabı üzerinden derece tas
faa oyununu terci.h ettiler. Yugos- nifi şudur: 
lavlar da bu 2-0 lık galibiyeti boza- 1 - Osman (Eskişehir). 
madılar ve maç ta bu suretle 2 - O 2 - Ankaradan Orhan ve İstan-
Peranın galibiyetile kapandı buldan Lambo (tekerlek farkile). 

Gemlik Sunijipel< 
Fabrikasında Spor 

Gemlik (TAN) - Sun'i ipek fab
rikası içinde bir voleybol sahası vü
cude getirilmiştir. Burada bilhassa 
pazar günleri fabrika gençleri spor
la meşgul olmaktadırlar. 

SeyitcJaıide Spor: lıleri 
Seyitgazi (TAN) - Kaymakamın 

riyaseti altında toplanan Beden Ter
biyesi komisyonu, hemen faaliyete 
geçilebilmesi için belediye bütçesine 
şimdilik elli lira konulmasını teklif 
etmiş ve hususi muhasebeden ne 1ca
dar yardım edileceğini vilayetten 
sormuştur. 

Kandırada Güreı 
Kandıra (TAN) - Halkevi spor 

kolu, güreşin taammiimü ve inkişafı 
için çalışmağa başlamıştır. 

Şarkıılada Koıu 
Şarkışla (TAN) - Her sene C. H. 

partisinin tertip ettiği at yarışlan 28 
mayısta yapılacaktır. 

3 - İzmirden Bayram ve f stan
bulçlan Mihal (tekerlek farkile) ü
çüncü. 

4 - Dördüncü Zekeriya, beşinci 

Eskişehirden Faruk, altıncı yine Es
kişehirden Faik. 

Bu tasnife göre bölgeler arası ta
kım birincilikleri şu suretle tesbit 
edilmiştir: 

1 - Esk~ehir, 

2 - İstanbul, 
3 - Kocaeli. 
Umumi tasnifte ikinci ve üçüncü, 

dördüncü ve beşinciyi tayin etmek 
üzere nizamname mucibince yarın 
sabah saat 8.30 da beş kilometre me
safe dahilinde Orhan ile Lambo ve 
Mihal ile Bayram arasında iki yarış 
yapılacaktır. 

Bu yarış münasebetile, gerek İs
tanbul, Silivri arasında gerek Trak
yada, İstanbul vilayeti ve Trakya u
mum müfettişliği tarafından müsa
baka esnasında azami yardım görül
müştür. 

söz söylemiş. ve: 
- Ben , demiş, makam otoıno

billeri, ancak makam sahiplerine a
ittir. Biz o arabaları, pazardan li
mon, pıraı;a, patates taşısınlar diye 
vermiyoruz: 

Çarşıdan C\'e domates. salatalık 

taşıyan 4000 liralık hususi ''e liik~ 
otomobil... İstanlmldan Ankaraya 
gelip giden vükelaya huı;usi ve Hiks 

vagon .. Evet ... Demokrasi, ve husu
si vagon, lüks otomobil: Bu olama?: 
arkadaşlar!,, 

Tıpkı sizin gibi, tıpkt benim gibi. 
bu sözleri dinliyen bütün mebusla
rımız da: 

"- Ya~a!., di~·e haykırmaktan 

kendilerini alamamı::lar! .• 
Ziya Gevherden öğrendiğimize 

göre, bu hususi otomobiller i~in 

biitçede bir milyon lira tahsiı;at 

varnuş, hundan da anlaşılıyor ki, 
"makam,, la-r hususi oton10 
değil, hususi otomobiller "makam,, 
ların sırtına biniyormuş! 

Yine gazetelerden öğrendiğimize 

bakılırsa, Meclis, bu tahsisatı kabul 

etmemiş. Bu hesapça, kendilerine o

tomobil ahnmıyacak olan "makam,, 

sahipleri de, makamsız vatanda~lar 

gibi.. yaya kaldılar demektir. Eski

den yüksek makamlara yükselen

lerden bahsedilirken: 

- Hey gidi he;\· .. derlerdi.. Allah 
mübareke: ''Yürü ya kulum!,, de
miş. 

Şimdi, ,·aktiyle Allahtan ı;adir ol
duğu söylenilen bu sözü. yükı:ek 

"makam., sahiplerine Millet Mecli,,i 
tekrarlıyor: 

"- Yiirü ya kull!m!,, 

* 
Selama da narh var? 

Gazetelerde okuduğuma göre, bir 
merasimde söz söyliycn genç hatihe 
Meliha Avni Süzen, nutkunu şu 
cümleyle bitiriyordu: 
"- Ey kahramanlar.. Bizden slzr, 
bin saygı, bin sevei, bin alkış, bin 
selam!,, 

• 
Bu cümle)i okuyunca kendi ken-

dime: 
"- Niçin, dt!dim, bin bir. bin beş 

yahut, on bin, yüz milyon, bir mil
yar değil de hin saygı, bin sevgi, 
bin alkış. bin selam!,, 

Acaba, saygıya, sevgiye, alkı~o 

selama da narh nu konuldu dersi
niz? 

JNyat.lar daha b\r miktar tenezzül 
ettiği talidirde pr Hua:r1ıt.dan, 

rekse Romanyadan 1{Ülliyctli talepler 
geleceğini tahmin eden stok sahiple
ri fiyatlarını düşürmemektedir. 

EICizığ Kızları Arasında 
Müsabakalar 

Genç kızlarımız müsabakadan evvel 

Elazığdan yazıhyor: 
Orta okulun kız talcbesile enstitü

nün kız talebesi arasında bayrak ya
rışı, top atma ve voleybol müsabaka
ları yapılmıştır. 

Bayrak yarışı ve top atmayı orta 
okullular kazanmıştır. Voleybolde kız 
enstitüsü talebesi galip gelmiştir. 

, 
Heyecanlı geçen müsabakalan bin

lerce halk seyretmiştir. 

1 9 3 9 Aijustosunda 

MOSKOVADA 
açdacak olan büyüll 

ZiRAAT SER Gi S iNi 
Ziyaret edecek zevat ilim ve ıanatin tekamülüne 

phit olacaktır. 

Serginin sahası 136 ve istirahate mahsus olan miitemmim mahalli ise 
200 ki ccman 336 hektarlık mahalli ihtiva etmektedir. 
İşbu sergiye 200.000 kişi iştirak edecektir. Burada 200 kadar bina ve 
50 muhteşem paviyon inşa edilmiş olup bunların içinde 80.000 adet 

muhtelif eşya ıösterilecektir. 
Sergiye muttasıl ve "Kolhoz" tabir edilen bir zirai meydan daha 

mevcuttur ki bütün Sovlct zirai faaliyetini göstermektedir. 

BÜYÜK T E N Z I LA TL AR ! ! ... 
Bu fırsatı kaçırmamanızı bilhassa tavsiye ederiz. 

Fazla maUimat istiyenler 
Galatada 6 ıncı Vakıf Hanında 

iNT OURiST 
Şarkı Karip Müme11illiğine 

müracaat edebilirler. 
----------

~ ........... 1 ....................... 1 



B u Orta Avrupa memleketin
de, kör bir yabancı soy 

düşmanlığının daha ilk başladığı 
sıralardaydı. Başka soyun insan
ları hemen her gece, kafile kafile 
hudut boylarına sürülüyorlardı. 

O gece de işte, bir süvari bölü
ğü, genci, ihtiyariyle yüzlerce in
sanı önüne katmış, göç ettiriyor
du. Geçtikleri bütün şehirler, bü
tün köyler uykudaydı. 

Hani onlarla atlılar bir anda taş 
oluverse, ortalıkta çıt duyulnııya
caktı. Bir aralık, orta yaşlı zayıf 
yapılı bir kadın elektrik çarpmış 

gibi duralad1 

O zaman, havada şaklıyan kır
baç seslerine karışan sert 

bir kumanda duyuldu: 
- Yürüü! 
Kadın: 

- Ah, yavrum! Diye bir çığ
lık attı. Atlı onu itmiş, yaya in
sanların kalabalığı kendisini • sü
rüklemişti .. 

Birbirlerine sürüne sürüne ağı
la giren koyun sürüsü gibi yan 
Yana omuz omuza ilerliyen bitkin 
insanların omuzlan arasında, ya
l'l baygın, sürüklendi. 

Havaya nal sesi, kırbaç şakırdı
sı, yorgun insan inlemeleri yükse
liyor, ay, bulutların arasına dalıp 
çıkıyordu. 

Bölük kumandanı, hudut boyu
na geldikleri zaman, kendilerini 
toprağa atan baygın sürgünlere 
dönerek: 

- Haydi artık marş! Buradan 
ötede belki aradığınız selameti bu
lursunuz! Geldiğiniz şehirler size 
ebediyen haram olsun! Dedi. 

Yüzlerce yıllardır, babalarının 
kendilerinin doğup büyükdükleri 
~kip biçtikleri topraklan artık bir 
~aha göremiyecek olan bu bahtsız 
lllsanlar, yaşlı gözlerinin bütün 
hoşluğu, bütün ıztırabiyle onların 
arkasından bakakaldıkları zaman, 
atlılar, gerisin geriye çoktan uç
l'ttağa başlamışlardı. 

1 şte, saatler var ki, dört nala 
ilerliyorlardı. Bir aralık 

l'ttola verecek oldular. 
Ortalık alaca karanlık. 

.. Güneş neredeyse doğacak. Az 
0 tede akan sulann şırıltısına ka-

© 

© 

nşan havalara perde perde yükse-
1"'1 kısık bir çocuk sesi duyuldu. 

Atlılardan üçü, beşi oraya doğ
ru seğirttiler. Küçük bir hendeğin 
içinde, çatlak dudaklarından kan 
sızan bir yaşlarında bir çocuğun 
beyaz çıplak omuzunu gormüşler
di. 

Paul, hemen çocuğu almak, ku
caklamak, bağrına basmak için ö
ne doğru atıldı. 

Kumandan, onu kolundan çeke
rek: 

- Dur! Dedi. Sonra kesik ke
sik inliyen yavruya kendisı eğil

di.. 

'Belki siz şimdi: 
"O! Elbet te, bu ıssız ovada, tek 

oaşına kalan, ne kurt, ne çakal, 
ne kedi, ne köpek yavrusuna ben
zemiyen ve ta içerlerden yanan 
kanlı baygın gözleriyle, "Ben si-

• zin gibi bir insanım, insan s(lyun
danım,. Demek istiyen yavruyu 
kucaklıyarak, beraberlerinde şehi
re götürecek, gereken yese tes
lim edeceklerdir,, Diye düşüne

ceksiniz. Fakat hayır!.. Kuman
dan bir tutuşta çocuğu karşı dağ
lardan doğmağa başlıyan güneşe 
doğru kaldırdı. 

Gözlerini gözlerinin ıçme dal
dırdıktan sonra, tekrar yere bı
raktı. 

Y anındakiler merakla, hayret
le, hiddetle baktılar .. 

O, büyük bir soğukkanıılıkla ce
vap verdi: 

- Bu da sürgünlerin soyun -
dan .. Hudut boyuna giderken, tam 
bu noktada "Ah yavrum,, Diye 
hırlıyan kadının çocuğu. Hendek
te kalsın dokunmayın 1 

Zaten neredeyse cam çıkacak. 
Ana oğul, artık öbür dünyada bu
luşurlar. 

H epsi birden: 
- Evet! Evet! Diye bağır

mışlardı. Paul içini çekerek ya
vaşça: 

- Merhametsizler! .. Diye mı

rıldandı. 

Atlılar, şehire doğru dört nala 
süzüld tiler. 

Bir yaşındaki çocuk, hendekte 
kaldı. .. 

® 

® 

Bu 

CEVAPLI 
MESELELER 
MESELE - Bir miktar elmam 

var. Bunları önce üçer üçer, son
ra, tekrar birleştirip dörder dör
der kümelere ayırdım. 

Gördüm ki: Üçer üçer kümele
re ayırdığım zaman, dörder dör
der kümelere ayırdığım zaman
kinden 90 küme fazla geldi. Soru
yorum size: Acaba bütün elmala
rın sayısı ne kadardır? 

CEVAP - 360 tane. 
MESELE - Bir miktar gezici, 

bir kısmı üçer kız, bırer erkek, 
bir kısmı da, birer kız, ikişer er
kek olarak kayıklara binip adaya 
çıktılar. 

Bunlar, 24 kişi olduklarına gö
re kacı kız, kaçı erkektir?. 1

CEV AP - 13 kız, 11 erkek. 

KiM YAPTI 7 
Sınıfa gıren öğretmen, tahta

da kendi karikatürünün yapılmış 
olduğunu gördü. Çok kızdı. Yapa
nı anlamak istedi: 

Suçlu, sınıfın beş meşhur ya
ramazlarından biriydi. Onları sor
guya çekti. Çocuklar şu cevapları 
verdiler: 

Jale - Karikatürünüzü Remzi 
yaptı. 

Gevher - Ben de yapmadım, 

Jale de yapmadı. 
Ayşe - Resminizi ya Remzi 

yapmıştır, yahut ta Perihan. 
Remzi - Gevher yalan söyledi. 
Perihan - karikatürünüzü ben 

de yapmadım, Ayşe de yapmadı. 
Remzi de yapmadı. 
Şimdi size bu cevaplardan üçü

nün doğru olduğunu söylesem, 
öğretmenin karikatüriinü yapa· 
nın kim olduğunu bilebilir misi· 

. ? 
nız .. 

ÇOCUK ŞİİRİ 

Kiraz 
Ağacı 

Topraktan gıda alır 
Ağacı besler kökü~ 
Gövdui kalıncaJı~ 
Taşır ağır bir yükiı. 

Dallan ince ince, 
Beyaz çiçekleri var. 
Çiçekler dökülünce 
Açar yeşil yapraklar. 

Arası pek uzamaz, 
Her dalın üzerinde 
Çiçeklerin yerinde 
Görünür bir çift kiraz. 

Celal Alnıgeniı 

Ne Tarafla 
Elinize dolu bir kibrit kutusu a

lın! Arkadaşlarınıza deyin ki: 

- Ben şimdi, bu kutunua içine 
bakmadan kibrit başlarının hangi 
tarafta olduğunu bileceğim.. Onlar 
şaşıracaklar. 

Siz, kibriti, tam ortasından, baş 
parmakla şahadet parmağınız va
sıtasiyle tutun! Derhal, kibritlerin 
başı bulunan tarafın bir yana doğ
ru meylettiğini göreceksiniz! 

Parçaları Birleştiriniz 

Yukarıda gördüğünüz yed1 par
çayı ayrı ayrı kesin! Münasip şe
kilde yan yana bir karton üzerine 
yerleştirin! 

Bakalım dalda öten iki güzel-• 
kuştan ibaret tabloyu meydana 
getirebilecek misiniz! 

- - o 
EGLE NCELI 

OYUNLAR 

Buradaki ( +) işaretli yerleri 
kırmızı, (-) işaretlileri sarı. (X) 

işaretli olanları da mavi renkli 
kalemle boyayıruz. 

Yıldızlar 

.. * 1 
1 

' -

* * . 

* * * * * * * * 
Yukandaki karede tamam 12 

yıldız var. 

Onları yukanuakı ıtutuıara bl· 

rer birer öyle serpiştiriniz ki, sol

dan sağa, yukarıdan aşağı , köşe

den köşeye her sırada yalnız iki 

yıldız bulunacaktır. 

9 Kıbritle 

Arkadaşlarınıza deyiniz ki: 
Size dokuz kibrit verıyorum. 

Bu dokuz kibritle, bana beş tane 
eşkenar üçken yapabilir misiniz? 

Onlar, belki bunu yapamıya • 
caklardır. O zaman siz, şu yukarı
daki şekle bakarak yapmız ve üç
kenleri sayıp göstermelerini söy
leyiniz. 

* 

Bir kaç işaret bir arada bulu
nan yerleri, o işaretlerin renkle
rini karıştırarak boyayacaksınız. 

Boş yerleri beyaz bırakın! 

Harf Oyunu 

Dokuz kutuya birer kelime ya
.ı:ınız. Soldan sağa, her sıradaki 
sessiz harfleri toplarsanız, sağ ta
raflarda gördüğünüz harfler çıka
caktır. 

Yukarıdan aşağı doğru sıralar -
daki sesli harfler, yalnız altlarda 
gördüğünüzden ibaret olacak. 

9 Rakamla 

Size, birden doku:ta kadar olan 

rakamları veriyorum. Bu dokuz 

rakamı, her kenarda dört rakama 

rastlanmak üzere, bir üçkenin çev

resine yerleşireceksiniz. O şartla 

ki· her kenarın üstündeki sayılan 
' 

topladığınız zaman yirmi çıkacak-
tır • 

,-
BİLMECE 
BULMACA 
ı - Kadri, Kaşüle Cemilin, Ay

şe, Perihanla Kaşifin, Cemil Kad
ri ile Perihanın, Remzi de, Peri
hanla Kaşifin yanında oturmak is
temiyor. Halbuki, onları altı kişi
lik bir sofraya oturtmağa mecbur
sunuz. 

Soruyorum. size: 
Bu altısının da gönlünü yapmak 

üzere, kendilerini bu altı kişilik 
sofraya nasıl oturtacaksınız? 

Kim kimin yanında oturacak? 
Oturtun bakalım! ıı:ı· 

Bi RLEŞTl~IN .:_·.-

Adamın birine, nereli olduğunu, 
nereye gittiğini, ne ile gittiği.'li 

sordular. O da her suale şu harf
lerle cevap verdi: 

A-AAANKR. 
B-AAAMYS. 
C-ARARB. 
Şimdi siz, bu harflere iyice dik

kat ederek, bu adamın nereli ol
duğunu, nereye gittiğini ve ne ile 
gittiğini bıtlabilir misiniz? 

* Bilınecelerimizi hal1eden1erden 
25 kişiye muhtelif hedıyeler ve
rilecektir. 

N E D E R s ·ı N 'İ z ? . 
' ' . . ' . 

HANGi TEPELER? 
Cuma günü Alp, Cevat, Nuri. 

Hamdi, dağlarda gezmeğe gitmiş
lerdi. 

Alp, yalnız şu tepelere çıktı: C 
DE 

Cevat, ABD tepelerine tırman
dı. 

Nurinin ulaştığı tepeler, A, B, 
E dir. 

Hamdi, yalnız B D tepelerine 
çıkmıştır .. Dört arkadaştan hiç bi
ri ayni günde hem en yüksek herr: 
de en alçak tepeye çıkmış değ!l

dir. 
En alçak tepeye, en yüksek te

peden daha çok insan çıkmıştır. 
Şimdi soruyorum size· 
- En alçak tepeyle, en yüksek 

tepe hangi tepelerdir?. 

Bilmecem izde 
Kazananlar 

6 mayıs 939 tarihli Çocuk sayhmt7da!d 
"Bilmece - Bulmaca" yı doğru halleden
lerden hediye kazananların liste~i: 

MÜREKKEPLi KALEM KAZANAN-
LAR: 
Gedikpaşa ilkokulu 358 Alls Suna C~p

yan, Nişantaşı 52 ne! ilkmektep 561 Öz
can, Mevlevihanekapısı Hasırcı sokak 28 
numarada Niyazi. 

ALBÜM KAZANANLAR: 
Adapazarı ortaokul 26 Necdet :Ourusu, 

Yunanistan İskeçe Odos Venizelos 39 nu
marada Bakkal Süleyman Hasan Sabri 
Erenköy S. Meliha Özene. 

SULU BOYA KAZANANLAR: 
İstanbul Fatih Gelenbevf cadde!:i 41 nu· 

marada Şadi Agun, ElaziR Tümen hakimi 
kardeşi Melahat Kurnner. Konya Sanat O· 

kulunda 180 Mustafa Er. 
KALEM BOYASl KAZANANLAR: 
Bolu Noter Vedadın oğlu Kasal, Elazi~ 

ismet paşa caddesi Fırıncı o~man vasıta
sile Mehmet Çetiner, Ürgüp İnkılap me~
tebi 66 Nihal Güleç. 

PERGEL KAZANANLAR: 

14 üncü ilkokul ikinci sınıf Ayten Ay
kut, HaYTiye LiReslnde Edip Yaz. 

KART KAZANANLAR: 
Düzce Bürhnniye mahallesi General K~

zım Özalp sokııkı 48 ntımarııda Saveı;te 
Çağalı, Gaz.iııntep Karagöz caclne~i tamir
ci Mehmet vasıtasile Kemal, Sıv:ıs Mey
dan camii karşısında hırdııvatçı Abdııllah 
vasıtaslle Şemsettin Elbny, İpsala Merkez 
okulu 28 Gönül. 
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Safiye Sultan Ge~mişti 
Saray Kapıs~nda Bizzat Padişah, Muhtelif Yerlerde 
de Merasimle Sarayhlar Tarafından Karşılanmıştı 

Murat, bu öğüde de uydu, tahta 
oturduktan on beş gün sonra, bü
tün saray halkı ile Eyüp camiine 
giderek kılıç kuşandı. Dönüşte sı
rasile Yavuzun, Fatihin, Beyazı
dın, Kanuni Süleymanın, babası 

Selimin ve öldürdüğü kardeşleri
nin mezarlarına uğrıyarak dualar 
etti ve her mezar önünde avuç :ı
vuç sadaka dağıttı. Onun itikadı 
sağlam, fakat iradesi zayıf bir 

rnüslüman olduğuna şüphe yoktu. 
Allaha da, Peygambere de inanı
yordu. Ancak bir çok yük, bir çok 

rnesuliyet yüklenen padiı<:nhlann 

biraz da eğlenmelerfrıi haklı bul
duğundan ve insanların - taçtar 

dahi olsalar - dünyaya bir kere 
geleceklerini düşünmekten de ge

ri kalmadığından şarabı, sazı ve 
kadını ihmal etmek istemezdi. 
Bunlan bol bol bulmak, fani bir 
insana mukadder ve müyesser ola
bilecek neşenin son haddini idrak 

etmek için de, padişahlık maka

mına sıkı sıkıya yapışmak zorunu 

duyuyordu. Babasının ölümünü 

dört görle beklemesi ve bu müj
deyi alır almaz, beş kardeşini ö

lüme mahklım etmesi de, o ·•üz

dendi. 

Onun zıyaret ettıgı ner mezar 
başında, hele ôldürttüğii kardeşle
rinin henüz ıslak duran toprakla
n onuncıe ooyuna gözyaşı döktü
ğünü görenler, kendisinin pek 
merhametli ve pek şefkatli bir pa
dişah olduğuna hükmetmişlerdi. 

Fakat Safonun o gece 'fopkapı sa
rayına girmiş olacağını bilselerdi, 
bu dökülen yaşlardan bir kısmı
nın da, sevinçten ileri geldiğinde 
şüphe etmc7Jcrdi. Çünkü Murat, 
türbeler ve mezarlar önünde ağ
larken bile, yarıcanım düşünmek
ten geri kalamıyordu ve babası

nın ruhuna dilile fatiha okurken, 
ruhiyle de Safonun lfıtif hayaline 
kasideler okuyordu. 

S alo, beklendiği gibi, o gece 
yine Mudanya yeliyle gel

•ii. Bütün saray halkı tarafından 
merasimle ve muhteli! yerlerde 
karşılandı. Bizzat padişah, sarayın 
araba kapısı denilen harem met
hali önünde onu istikbal etmiş ve 
hiç bir hasekiye yapılmamış ilti
fatlarla okşıya okşıya dairesine gö
türmüştü. Bu karştlaşmr.'fa o, ve
liahtı olan küçük ş~hzade için bes
lediği tahassürün ibramiyle hare
kete geçmiş gibi görünmek isti
yordu. Fakat anası başta olmak ü
zere, bütün saraylılar, Allahm 
gölgesini Safiye Suitanın ayakları 
altına seren kuvvetin babalık şef
kati değil, aşıklık ll'llcti olduğunu 
anlamıştı. 

Nuru Banu ile Muradın halası 

Mihrimah sultan (2), genç padişa
hın Safoya karşı taşıd•ğı bu zfıafı, 
bu tutkunluğu be~!.'nnıemişler ve 
gelinlerini merdiven başından ol
sun karşılamağa çıknuyarak va
lide dairesine kap:ın!vcrmişleırJi 

Onu kendi ayaklarm.ı getirmek is
tiyorlardı. 

Murat ilkin bu düzeni ı;ezmedi, 

anasiyle halasının Safoyu mühim
semeyişlerinin farkında olmadı. 

Gerçi anası da, halası da yaşça 

Safodan büyüktüler. Lakin yolda 

o büyüktü, bugüne, bugün cihan 
padişahı olan bir şevketpenahın 

nikahlı karısı bulunuyordu. Onun 
için istikbal şaşkmlığmıian, Safo-

yu görmekten duyduğu sürekli he

yecandan biraz kurtulup ta etrafı 

görmek imkanını bulıınca, şöyle 

bir silkindi, kaşlarını sert sert 
çattı, kölelerden birine sordu: 

- Valide hazretleriyle halam 
sultan nerede? 

Vaziyeti - herkes gibi - da
ha evvel kavramış olan köle dü
şünmeden cevap verdi: 

- Valide hazretleri dairelerin
de. Sultan hazretleri de yanların
da. 

- Ben haseklmi karşılarken on
lar neredeydiler? 

- Yine beraberdiler. 

S ultan Murat hiç düşünmedi, 
biricik . nikuhlısma karşı 

Validesinin de, halasının da gös· 
termcğe mecbur olduklarına i
nandığı hürmeti yerine getirtmek 
istedi ve konuştuğu köleye şu em
ri verdi: 

- Tez, git. Validemle balama 
benim yanıma gelmelerini soyle. 

İki dul kadın, Nuru Banıl ile 
Mihrimah, bu davetin nasıl bir 
diişünceden doğduğunu hemen 
sezdikleri ıçın heyccaulandılar, 

birbirlerine bakakaldılar. Sultan 
Süleyman gibi insü cinne hükmet
miş (1) bir padişahın bıri gelini, 
biri kızı olan bu çifte dullar, ken
di şahane haysiyetlerile pek mağ
rur olduklarından Safonun ayağı
na gitmeyi kolay kolay kabul e
demiyorlardı. Fakat saltanatının 
ilk günlerinde sultan Muratla bo
zuşmayı da istemiyorlardı. Böyle 
bir vaziyetten kendilerinin ziyan, 
Safonun ise fayda görmesi mu
hakkaktı. Ondan ötürü, uzunca 
bir hayret ve elem dakikası geçir
dikten sonra, soğukkanlılıklarını 

ele aldılar, kısa bir göz muhave
resi yaparak sıkı bir itilai imza. 
ladılar ve yakın bir günde şu ha
karetin öcünü Safodan al.nıak ka
rariyle dairelerinden çıktılar, pa
dişahın kendilerini beklemekte ol-
duğu salona gittiler. 

S ultan Murat, ileride tatsız

lıklar vukua gelmemesi, ge
lin mevkiinde bulunan Safo ile 
halası Mihrimah ve kaynana
sı Nuru Banu sultan arasında gü
rültüler çıkmaması için şimdiden 
herkesin mevkiini tayin etmek az
mindeydi. O sebeple ve Safoyu 
görmek şerefine bir iki saattenbe
ri gösterdiği neşeye rağmen c;inir
li görünüyordu. Anasiyle halası
nın salına salına salona gir -

...................................................................................... f 
İ ~lYıınah ~~nedi~ mü? 1 
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- Hiç hir şey, diye cevap verdi. 
Hu çocuğu. bu derece ürkiitmck doğru değildi. 

Gülme>ğe başladım. Çehremin değişmesinde!l mem
nun olmuş olacak ki, o da güldü. 
Mumlnrın titrek ışığında, kar gibi beyaz ve mun

tazam bir sıra diş ışıldamıştı. Gayri ihtiyari gözle
rim, kuru kafanın dişlerine gitti. Dünyada, bu de
rece birbirine benziyen iki şeye rastlamak peı: güç 
olurdu. Kendimi tutmasam: 

- Işte annen!.. Diye bağıracakhm. 
Yanına yaklaştım. Omuzlarını tuttum. Yıllarca 

ruhumda sıkışıp kalan muhabbetin, muhabbetlerin 
en temizi olan evlat muhabbetinin bütün yiıkiyle 
yüzüne bakmağa başladım. Şakaklarım zonkluyor
du. Sıkıntı ve ıztırabımdan terlemiştim. 

Bakışlarımın ısrarından muazzep olmuştu. 
- Niçin bana bu kadar çok bakıyorsunuz? Diye 

sordu. 
. Gülümsemeyi bırakmamağa gayret ederek. 

- Seni göremediğim zamanların payını alıyo

rum.. Deciim. 
Sonra, önüne geçilmez şedit bir ihtiyaçla onu kol

larımın arasına çekerek göğsüme bastırdım. 
Evvela ürktü. Lakin, okşayışlanmdaki sükuneti 

f arkederek, kendini bıraktı. 
Verecek isim bulamadığım şu sahne, gözlerimde

ki saklı yaşları meydana çıkarmıştı. O da ağlıyor
du. Lakin ikimizin de döktüğü bu yaşlar, ne kadar 
bambaşka şeyler içindi! .. 

Uzun dakikalar geçti. Bir aralık başını göğsüm
den ayırchğını hissettim. Mütereddit bir t<ıvırla de
di ki: 

- Halıik Bey .. Niçin böyle muztaripsiniz?.: 
Hissiyatımı keşfetmesinden korkuyordum. Sual

lerine maruz kalırsam, iş giiçleşecektl. 
- Muztarip miyim? Dedim. Bunu da nereden çı

kardın?-

Evet, giirüyorum .. 
Şiiphesiııin önünü almak, ve halimin tab!i bir in

san hali olduğunu ona kabul ettirmek için, müm
kün olduğu kadar müsterih görünerek: 
• - Anladım, dedim. Sen benim huyumu bilmez
sin .. Ben her zaman böyleyimdir yavrum .. 

- Her znman sakin görünüyordunuz .• 
- Kısa görüşmelerden ne anlaşılır? .. Fakat. ma-

demki üzülüyorsun, istediğin gibi olacağım ... 
Böyle diyerek, onu yerine oturttum. Ben de kar

şısına geçtim. Susmak manasız olacaktı. Konuşacak 
söz araştırırken, aklıma ailesinden bahis n~mak gel
di. Babasını, annesini sordum. ikisi de, o küçükken 
ölmiişlcrdi. Bu cevabı alırken, hep boğazıma tırma
nan ve hemen fırlamak istiyen feryadı yine pek güç 
tuttum: 

- 1kisi de burada .. Ta yanında!. lşte 'jU kuru ka· 
fa ile ben, senin sebebi hayatınız!.. Diye bağırama
dım .. 

Daha neler sordum bilmiyorum.. Yavaş yavnş 

masaya yaslanıyordum. Bu sırada o, birdenbirP 
doğruldu. ürkek bir tavırla: 

- Biraz kolunuzu çeker misiniz? Dedi. 
O zaman kolumun kuru kafaya değdiğini far

kettim. 
- Isıracağından mı korkuyorsun? Dedim. 
Sonra şuursuz bir hamle ile onu elime alarak de

vam ettim: 
- Bu zararsız bir kemik parçasıdır .. Evvelce bel

ki zararlıydı.. Belki değil, muhakkak zararlıydı. 

Çünkü bir insandı .. 
- Bırakınız.. Allah aşkına bırakınız, diye çır-

pındı. 

Kendime geldim ve yalvardım: 
- Affet! .. Beni affet yavrum! •• ; 
Saat gece yansını geçiyordu. Bunu farkeder et· 

mez, kalkmağa davrandı. Oturttum ve dedim ki: 

diklerini görür görmez yüziınü de 
ekşitti: 

- Canım, dedi, babamın veya 
dedemin devrinde bulunuyormuş
sunuz gibi nazlanıyorsunuz. Yanı
ma gelmek için ferman yazılma
sını bekliyorsunuz. Bu tavırlar si
zin gibi yaşını başını almış hatun 
kişilere yakışır mı? 

Devrin değiştiğini ve onlan 
nazlandıran kudretin şimdi Safo
ya teveccüh ettiğini anlatmak is
ıtiyordu. Nuru Banu, duı:iaklannı 

ısırarak, bu acı , sözlere karşı ka
yıtsız kalmağa çalıştı. Fakat Mih
rimah dayanamadı: 

- Yeğenimin sarayında da, de
di, kardeşimin, babamın ve dede
lerimin saraylarında o1duğu gibi 
saygı göreceğime şüphe etmiyo
rum. Çünkü devir değişir ama 
kan değişmez. Ben senin halanım. 
Baban kardeşimdi, deden babam
dı. 

Sultan Muradın yüzü kızardı, 

gözleri de karardı, kavga eder gi
bi sert bir sesle halasına şu ağır 
cevabı verdi: 

- Padişahların yanında akra
balıktan bahsolunmaz. Daha doğ
rusu padişahların akrabası olmaz. 
Çünkü onlar Allahın gölgesidir
ler. Bu gölgeye akraba çıkmak 

Allaha şirk koşmak olur ki, kü
fürdür. 

Bir çok şey daha söyliyecekti. 
Fakat Safonun göziyle, kaşiyle: 
"Sus!,, Diye yalvardığını görimce, 
kendini topladM 

- Hem, dedi, bu sözlere ne ha
cet? .. Biriniz anamsınız, biriniz 
halam. Öyle olmasaydımı; hela
lımla (Nikahlı karımla demek is
tiyor) oturduğum yerde ne işiniz 
olabilirdi? 

Mihrimah küskün küskün mı

rıldandı: 

- Siz çağırdınız da geldik. Yok
sa helalınızla baş başa oturduğu-

nuz sırada sizi elbette rahatsız et
mezdik! 

(2) Mihrimah Sultan, Kanunt Sülcy
manın biricik kızı olup Sadrazam Rüs
tem Paııa ne evlenml~ti. Babasının sağ
lığında dul kaldı, kardeşi Selimin snl
tnnatında nü!uzlu bir sultan olarak ya
şadı, yeğeni Muradın devrine de haris 
bir kadın 9_larak inUknl etil. 

(1) Beni İsrail pey~amberlerinden 
Davut oğlu Süleymanın yalnız. insan
lara delil, -karıncadan file, serçeden 
Akbabaya, hamsi balığından balinaya 
kadar- bUtUıı hayvanlara da peygam
berlik ettiği, halttı cinler üzerinde hü
kUmran oldu@ hakkındaki rivayet 
rnalllmdur. Osman oğullan hanedanı 

arasında en hn~etli bir şahsiyet ola
rak seçkinleşen Kanuni Süleyman ile 
D:ıvudun oJ':lu Süleymanı biribirlerine 
karı~tıranlar ve gerçekten cihanşümul 

olan auımctlnden dolayı Kanuni Sultan 
Süleymanı da -ölümünden bir iki a
sır sonra bile- insOclnnc dahi padi
şahlık etmis bir adam olarak tanıyan
lar vardır. 

M. T. T • 

Ahmet Ağaoğlu 
(Başı 5 incide) 

küçük şişe parçasından aldığı eğre
ti hayatla, hiç bir şey olmamış gi
bi, gürlemeğc başlardı. 

Artık sustu; ebede kadar.: 
E\'ct, hayatta biiyük bir kıy : 

met daha sustu. Gözlerimde ya~
lar; ebediyetin boşluğunda o de -
ğil, sanki ben varım. 

Yetmiş yıl önce, Karabağda 
parlayan ateş, kocaman bir gök 
ka\'sine ışıklarını serpe serpe çok 
sevdiği bir kardeş yurtta toprağa 
indi \'e söndii .•. 

Doktor demiş ki: 

Tecrübe olunmuştur, büyük a

damlar sliklınetle ölürler .. Ağaoğ

lu da böyle öldü. lztırabına rağ -

men son anma kadar şuuruna ha • 
kim, mütevekkil ve sakindi. Kork

madı, korkutmadı; çocuklarına te

selli verdi: 

"Siz de (ilcceksiniz; bu, mu -
kadderdir; yapacağınız şey, iyi in
san olmnk ve birbirinizi sevmek -
tir!" dedi. 

Büyük, mütekamil insan! .. 
Son hafta onu ziyarete gitmiş

tik; doktor, görlişınesin, yorulma
sın, demiş. Lfıkin o, hep bizi sor -
muş, her haftaki dostlarını aramış .. 

Bekliyorduk, iyileşir de bu haf 
ta gideriz, di~·c. 

Bu deia, hafta gelmeden git -
tik .. 

Artık elinde ıısası, gözlerinde 
ışığı, dudaklarında ses yoktu! .. 

Artık ızhrap bitmİşj artık kav
ga dinmişti. 

O, kara saplı bir bıçalt ve be -
yaz bir örtii altında, elinden sila
hı diişmiiş, yaralı bir cehgaver gi
bi, yerde upuzun yatıyordu, 

Koca arslan, ebedi bir uykuda 
dinleniyor, çevresind(! beş hıçkı

rık, ona en iılvi mersiyeyi okuyor
du. 

Ağaoğlu, birbirinden değerli 

beş çocuk bıraktı. Bu, ölen için ne 
büyiik bir teselli ise, kalanlar için 
de (Ahmet Ağaoğlu) adı o kadar 
büyük bir eurur ve iftihar nişa -
nesidir. 

T utuşan bir gün altında adım 
adım, büyük tabutun ar -

dından yürüdlik. Yanımda kıymet· 
Ji ruhiyatçımız l\lustafo Şekip: 

Soruyorum: 
- Nere ye götiiriiyoruz, üsta • 

dı? Felsefeden, filozoCtan yeni bir 
haber var mı? 

Acı, acı gülüyor: 
- Dine soralım, diyor. 
Ya! .. Demek, asırların kafası 

boş yere yorulmuş! .. 
Onu, beyaz derinliğe bıraktık; 

kainatın ışığından, sesinden rahat 
kalsın, diye, üstünii sıkı sıkı ört -
tük, perçinledik. Etrafına binler
ce gönüllerin muhabbet hahrası o
lan çiçekler dizdik ve son hediye
miz olarak da mezarına birer a -
vuç toprak attık. 

Sevdikleri başucunda ağladı • 
lar ve: 

- Biiyük adam, büyük adam; 
her fani gibi sen de öldün; lakin 
bize bll'aktığın ışıkla ebedi hayatn 
erdin; 

Diye haykırdılar • .:: 

1 Karadeniz Ereijlisi 
Hapishanede Bir Vuruşma 
Karadı.miı: Ereğlisi (TAN) - Ha 

pishanemizı:Je kanlı bir vaka olmu 
tur. Tafsfüit şudur: 

Hapishann, kira !le tutulmuş i 
katlı bir bina olup ancak hafif ceza 
lıların muhaf.ı~a edilebileceği bir ,. 

ziyettedir. Halbuki geçenlerde Zo 

guldaktaıı, mahklimiyetlerinfn so 
aylarını c~~:nnek üzere hapishan 
rnize ağır ~ezalı beş mahkUın gönd 
rilmiştir. Bunlar EreğHli genç b' 

mevkufa sarkıntılık etmişler, Ereğ 
lili mahpusla~cfon Hüseyin ve AH d 
hemşerilerim korumak kaygısın 

düşmüşlerdir. Bunun uzerme, Zo 
guldaktan gelenlerden Murat, Ali:.{ 
yine Zongulc?aktan gelme Kilrt Yıı 
suf ta Hüı;eyi."ll baldmndan blçak] 
ağırca yarııt·ımışla1dır. Bu arad 
Murat ismınde bir mevl.uf ta yaı 
lanmıştır. 

Hüseyin, Memleket hastnnesın 

kaldırılmışsa da çok kan zavi eıt· 

ğinden ölmüştür. 

,..BELVÜ BAHÇESİ 
ALATURKA KISMI AÇILDI. 

Arab Muganniye ve Rakkasesi 

S E M i R A M UH A M M E D 
ve Arap Hanende M U H 1 D D 1 N 

A rıca: Memleketimizin tanınmı 
..................... lillS ....................... . 

- Sana daha söyliyeceklerim var .. Bir söz isti- dınlar gibi o da inanmıştı. inanmak! .. insanların iş
lediklerı en büyük suç! .. w. d ili 1 1 ( 

yecegım sen en ..• 
Hakikati artık ondan gizlememeğe karar vermiş

tim. Madem ki, itirafa lisanım cüret edemiyordu. 
O halde, bu vazifeyi hayatımın notlarına terkede
ccktim. 

M;ısanın büyük gözünden, gazete kağıdına sanlı 
duran evrakı çıkardım. Içindcki dosya miihiırlüy
dii. Kızım, babasının kim ve nasıl adam olduğunu 

bütün tafsilatiyle öğrenecekti. Buna lüzum vardı. 
Daha faz1ıı saklanmağa, maske altında yaşamağa 

tahammül edemezdim. Zira, evladımın temiz sevgi
sine ve içten okuduğu rahmetlere asla layık değil· 
dim. O, ydşadığımı ve hem de nasıl bir sıfatla yaşa
dığımı bihmliydi.. 

Lanele ar.ılsam bile cezalanacak, belki ele müte
selli olacaktım. Lakin ... Kızımın düşeceği b baht
lığı da dü~ündüm. Nüvidin, onun bahtiyarlığı.. için 
tekmelediği saadeti hatırladım. 

Ben, babası, vicdansız adam, böyle yapamazdım. 
Nasıl biitün hayatımda, düşkün bir kadının oğlu ol
duğumu bilerP.k yaşadımsa, o da, düşkün b;r b<ıba
nın kızı clduğunu bilerek yaşasa, ne çıkardı? .. 

Evrak paketini masanın üstüne koydum. Umran 
hayretle harekatımı takip ediyordu. Ve bilmiyordu 
ki, esrarımı kendisine verdikten sonra, beni kay
bedecek ve bir daha hiç görmiyecek!! 

Dedim ki: 
- Bu paketin içinde bir dosya var.. Fokat mü

hürlüdür.. Sana bunu bir şartla vereceğim.. lki 
günden evvel açmıyacağına söz verirsen!.. 

lstiyeceğim sözün bundan ibaret olduğunu anla-
yınca gi.ilümsedi: 

- Emin olabilirsiniz, dedi. Lakin içinde ne var?. 
- Göreceksin .. Bir hayatın romanı.. Yahut be-

nim romanım.. Onlan dikkatle okuyacaksın .. 
- Peki'. Fakat buna niçin lüzum gördünüz?. 
- Benim kim ve nasıl bir adam olduğumu öğren· 

mek istemez misin? .. 
- Bunlardan bana ne? .• 
- Aramızda gizli hiç bir şey kalmamalıdır, Um-

ran!. Sen temiz kalplisin .. Fakat ben ..• 
- Sıze her hususta güveniyorum .• 
Birdenbire zihnimde bir şimşek çaktı. Bütün ka-

Ruhumu sonsuz bir yeis kapladı ve kl7.ımın da 
nihayet, kandınlmağa müsait olduğunu, dü;fGndüm. 
İşte, yabancısı olan bir erkeğin odasına gelmişti. 

Işte, şerefini düşünmeden onun olmağa lıazır bu
lunuyordu .... 
Birikmış bir hınçla dedim ki: 
- Güvendiğin aşikar .. Çünkü odama geldin .. LA· 

kin herkese güvenmenin pek tehlikeli bir şey ol· 
duğunu daima hatırında tutmalısın. 

- Ne demek istiyorsunuz? .• 
- Şunu demek istiyorum ki; beni değil, her han-

gi başka bir erkeği sevseydin, tereddütsüzce onun 
da odasına gidecektin değil mi?. 

Gözleri büyüdü. Kıpkırmızı olmuştu. Kekcliye
rek: 

- Beni itham mı ediyorsunuz?. Dedi. 
Düşiinceliydim. Kalbini fazla kırmak istP.miyor· 

dum. Lakin, hatasını ihtar etmek elzemdi: 
- H~yır, dedim. Yalnız, sakin bir denizin birden· 

bire kabar&cağını, gözleri aldatan parlak bir sema· 
nın sl.1ah bulutlarla bir anda kararacağını bibneli· 
sin .. Görimüş daima gafilleri avlar .. Nev'ini bilme
diğin güzel bir çiçeği burnuna götürdü~ün zaman 
pis bir koku ile karşılaşman pek tabiidir.. Bir dil· 
siz çiçek gafletten istifade emesini bilirse, mah• 
llıkatın en muzın ve en zalimi olan insanlar, daha 
gaddarane tuzaklar kurmasını, daha insafsızca al· 
datmasını niçin bilmesinler? .. 

Cevap vermiyor .. Şaşkın ve bozgun yüzüme bakı
yordu. Devam ettim: 

- Zavallı çocuk! .. Daha insanların yalnız eşkali· 
ni tanıyan bir yaştasın! .. Zaman ve tecrübe sana on· 
ların iç yüzünü aşikar edecektir .• 

Sesi titriyerek dedi ki: 
- Hakkımda yanlış hüküm vermişsiniz Ha1U1' 

Bey .. Ben, zannettiğiniz gibi her çağıranın peşinden 
gideC'ek kadar düşük seviyeli değilim.. Belki, beni 
tecrübe etmek istediniz .. Ve zayıf irade:ıu ctddi bit 
ıztırapla yalvaran sesinizle tarumar ederek tecrü
benizde muvaffak oldunuz.. Fakat tekrar edeyiın, 
pek ziyade yanıldınız .• 

(Devamı vllf} 
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Ali Kemalin itirazları 
Kabine Meselesi Etrafında Çıkan Münakaıada 9 ~~· 

Damat Feridin de Sabrı Artık Taımııtı 

l zmirde Ahenk, .Köylü gazete
lerile siyaset sahasına atılan 

"'e bir müddet te mebusluk ve a
'9Ukatlık yapan bu zatın, gerek 
adliye erkim ve gerekse umumi 
efkir üzerinde pek te hoı bir te
ıir bırakmıyacağını kuvvetle zan
nediyorum. Eğer bu zatın da ka
binede bulunması arzuyu phane 
rnuktıezasmdan ise, posta ve tel
graf nezaretinin ona ve adliye ne
zaretinin de Mehmet Ali beye ve
Jahut Mustafa .A.un efendi haz
?etletjne verilmesini teklif ediyo
rum. 

Halbuki Sıtkı beyin adliyeye 
letirilmesini de başta damat Fe
nt olmak üzere Vasfi ve Mustafa 
Sabri hocalar arzu ediyor, Ali Ke
lnalin itirazına aıkılıyor ve kızı. 
10rlardı. 1 

Müzakerenin böyle uzayıp git
lftesinden hiç te memnun olmıyan 
daınat Feridin nihayet sabn tq
llııftı. Titiz bir taVll'la Ali Kema
le dönmüş ve: 

- Ali Kemal beyefendi. Şev
ketnıeabm, ayan riyasetine Musta
fa Asım efendinin tayini arzusun
da bulunduğunu biraz evvel söy
~im. Buna olmuş nazariyle 
'babbillriz. Sıtkı beye kar11 gös
terdiğiniz ıui teveccühe gelince, 
bunu hayretle kaqılamaktan keıı
dhnt alamıyorum doğrusu. Hepi
bıizce münasip görülen bir tevec-
tilbe itirazınızın, buradaki zevatı 
kiraını rencide edebllecejlni biraz 
hazan dikkate almanızı rica mec
buriyetinde kalıyorum. 

Dernişti. Seri bir hareketle te
lefOQa ~Uf. Vahdettinle ko
bupnağa koyulmu§tu. 

A li Kemalin itirazı bo' değil
di. Ona bazı ecnebi dostla

l'l, Salt Mollanın adliye nezareti
~-tayinine delilet tavsiyesinde 
UUJ.unmuılardı. Bilhassa kolonel 
~~laor.) bunu kendisinden ısrarla 
-~işti. Fakat, rnüzakerenin da
~ başlangıcında, hazır bulunan
~n umumiyetle, Sait Molla a
"'"'Yhine cephe almalarından ürk
bıtif, Molla)tl adliye nezaretine 
~t göstermek şöyle dursun, 
::-ıunı bile tekrarlamaktan kor -
ltup çekinmişti. Sıtkı beyin nam
~liiine itirazla müzakereyi sek
'"""Ye uğratmak, karan ertesi güne 
t.bır ettirmek ve bu surele bula
l:lık suda balık avlamak istemlpe 
ele, buna da muvaffak olama.Dll§ 
~ llihayet i§te damat Feritten tat-

lert bi rsille de yemişti. Bu sı
~damat Ferit te, Vahdettinle 
>'•ı>tıtı mükilemeyi bitirmiş, nam
letlerin hünkirm tasvibine maz
~ olduğunu ve bahriye nezareti
l'tt !llüşir Şakir ve harbiye neza
ltıJı. irıe de Ahmet Abuk paşaların 
ltt edilmesinin iradei tehriyiri 
Uktezasuıdan bulunduğunu, gu
~Ye iftiharla arkadaşlarına teb
., etnuştl. 

~at, saatler geçml§, dahiliye 
ıı. tine geçirilecek zatın inti
'l(~~ir türlü neUcelenememi§ti. 

-.sere Adeta münakap halini 
~· Nihayet bunwı da §eVket
bı Ptan istifsan zarureti hasıl ol
te Uftu. Damat Feridin yaptıjı bir 
le~~n ınükilemesi bu i§i de hal
bı ~ti. Hünkir Konya valisi Ce
lı .. ~ beyin dahili1e nezaretine in
~ istiyordu. 

A rtık kabine Azalan tamam
taf lanmış, müzakereye de Mus
du:.ı A.un efendinin muvaffakıyet 
buı Yle nihayet verilmişti. Hazır 
~lardan kabineye dahil o
' birbirlerini ve cümlesi de 
ı:ı 8Yn damat Feridi tebrik et
S :eıı sonra, çekilip gitmişlerdi. 
le a otıda Azaryan, Ali İhsan bey-1.:e Aristidi paşa ve Mustafa A
ftrı efendi kalmıştı. Giden misa
te ert Uiurlamak nezakellni gös
)' ?en darnat Ferit salona dönünce, 
;::.~bir tavırla ltanapesine JrÖ-

-müs ve: 

- Bittim bugün efendim, dt:m~· 
ti. Ali Kemalin densizlıkleri, Seyit 
Abdülkadirin saçma sapan sözle
ri nihayetsiz derecede sıktı beni. 
Seyit Abdülkadirin sözlerini hay
di cehaletine verelim. Fakat Ali 
Kemalinkilerine ne diyelim efen
dim. Az daha baklayı ağzımdan 
çıkarttıracak ve namzet listesini 
yırttıracaktı bana. 

Aristidi paşa da gülerek söze 
karışmıştı. 

- Hakikat paşa hazretleri, de
mişti. Ali Kemal beyin bugün pek 
titizlikleri üstündeydi. Maarif ne
zaretine tayininden galiba mem
nun kalmadı sanıyorum. 

- Hayır, ekselins. Maarife ta
yinini feVketmeabımdan bizzat 
rica etmişti. Titizliğinin sebebi 
ba§ka. Onu da arzedeyim efendi
lerime. Ali Kemal bey Salt Mol
lanın adliye nezaretine tayinini de 
istirham etmifti hünkirdan. Hat
tA bu tayinin, bazı ecnebi mahfil
leri tarafından memnuniyetle kar-
11lanacağını da arz ve bu vesile ile 
muvafakati şahaneyi istihsal ve 
bir emri viki ihdas etrnek iste
mişti. 

Fakat, mlni oldum ben buna. 
Hepimiz biliyoruz ki, 90n zaman
laı'da Salt Molla, kabma sığamı
yacak kadar kabardı, çekllemiye
cek derecede şımardı. Yeni Aşina· 
larma hulils çakacağım diye a
deta kraldan ziyade krallık taraf
tarı oldu. İçinden çıktığı kabuğu
nu beğenmiyen ceviz gibi o da 
artık, bizleri beğenmemefe ba§ • 

bi, milletin efendisi olan zatı haz
reti padişahinin, bu gibi hakları
m, böyle indi kayıtlar ve şartlarla 
takyit etmiyelim. Çünkü, bu ka
dar ince ve teferrüata vanncıya 

kadar düıünmenin zamanı değil
dir. Hiç arza ve istizana hacet 
görmeden kendi kendilerini pap
lığa terfi edenleri ne çabuk unut
tuk. Bu gibi endişeleri bırakalım 
da işimize bakalım. 

Diyor, daha o zamandan padi
§ah namına kanuna ve kanun kuv
vetinde olan teamüle meydan o
kuyordu. Tabii ayan reisi ve ve
kil namzetlerine, teşekkür etmek 
ve damadı eteklemekten ba§k&, 
söyliyecek söz ve yapacak iş kal
mamıştı. Nitekim onlar da bunu 
yapmışlar, kanuna, teamüle kar
fl şahlanan paşalarından müsaade 
dileyip ayrılmışlardı. 

Artık Ferit, muhibbi hassı İh
san beyle karşı karşıya kal

mlflı. Sabahtanberi bütün bu ya
pılan müzakere ve mubahaselere 
kulak misafirliji eden !hsan bey 
de bu yaJmzhktan iatifadeyle dil
lenmişti. O da tabildir ki, bu man
sap ve mevki yajmasında hissesi· 
ni dillyecekti. Fakat, maksat ve 
mevzuuna birden girmeyi muva
fık bulmamıştı. Bir münasebet 
dilfürmek düşüncesiyle, o da sö
ae fU sualle bapam•ftı: 

- Heyeti vükeli lilteelnl )'anD 

mı arzedeceksiniz ekselans~ .. 
(Devamı Hf') 

1 1 

ı 

2 1 
311 
4 

80LDAN IA&A ·YUKARDAN AtA&l: 
ı - Bir istasyon - Genlfllk. 
2 - Bir çefit mecmua - Eski bir TOrk 

devleti. 
S - Bir din - Bir harf. 
t - l'aali7etll - Mektep. 
5 - Bilı:l - KR71im çatısı, içinde ça-

maıır yıkanır. 

8 - Rüqlr - Genitllk - Su. 
7 - Bir harf - Evvel - Bir hısım. 
8 - Mamul - İle - Bir hart. 
il - Yenir - Mahal, mahalle - Sız. 
ıo - Bir filozof - Verilen para. hisle. 

Ayclınlllar Tirecle 
Aydm (TAN - Halkevi içtimai 

yardım fUbesiyle Kızılayın tertip et
tikleri Tire tenezzühüne 600 kişi it
tirak etmif, bir çoklannın müracaa
tı yersizlikten reddolunmuftur. 

Tireliler, Aydınlılan karplamış

lar ve dolruca Atatürk büstüne gi
dilerek Aydın namına çelenkler ko
nulmuı, sonra akpma bür etleldl
mi§tir. 

ladı. Biliyor musunuz bu küsta- .---·--------------------------

M N 
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~$.?&~:§ li&.111111~. :1~ 
Damat Feridin Salt Mollayı di- <!!:> G \!!J T L e R i 

dikleyip çekiştirmesi uzunca 
sürmüştü. Bu sırada Mustafa Asım ı 
efendinin,sıkılarakavdetiçinmü- MiKROPLAR NEREDEN GEL R? 
saade niyazında bulunması damat 
Ferldi, mevzuu değiştirmek mec
buriyetinde bırakmıştı. Güliimse- 1 

miş ve 
- Affınızı istirham ederim e

fendim, demişti. Bu densizin lA
kırdısı asıl bahsetmek arıusunda 
bulunduğum mevzuu unutturdu 
bana. Biraz evvel de bilmünasebe 
söylediğim veçhile tevketmeabı
mız, zatı fadılinelerinin Ayan bi
rinci reisliğine ve Azaryan ve A
ristidi efendi ve paşa muhipleri
min de ikinci reisliğe tayinlerinl
zi esaa itibariyle kabul ve mukte
zasını irade buyumıu§laı-dır. Kabi
nem tetekkül edip iktidar mevkii
ni ele alınca icabı, pek tabiidir ki, 
ifa olunacaktır. 

Mustafa Asım efendi, bu tebşi
re dua ve teşekkürle mukabele et
tikten sonra: 

- Hatın acizaneme bir reY ge
liyor paşa hazretleri, demişti. Mil
lt meclisin içtima halinde olma
dıjı bir zamanda reislerin tebdili, 
bilmem ne derecelere kadar ka
nun ve teamüle uygun olur. Bu ci
hetin umumi bir lulilkall davet et
mesi pek melhuzdur pqa h•zret
lerL Acaba bu cihet teemmül bu
yuruldu mu deyu mingayrl had
din beyan ve iatifsarı hali lüzum
lu buldum dainiz. 

Mustafa Asını efendinin sözleri 
gerçekten ehemmiyetliydi. Çünkü 
efendi hazretlerinin, teamül mu
cibince tahlif muamelesi bil4' ya
pılrnamıf ve binaenaleyh henüz 
Ayanlık Azalığı bile resmi bir şe
kilde tasdik edilmif değildi. Bu 
mesele, hazır bulunmnlan bir hay
li meflul etmif ve teamülün le
hinde aleyhinde sözler söylenmif
ti. Fakat c:Jamat Ferit, kanunla, 
teamülle alikadar olmuyor, bu gi
bi tebeddülleri icra hakkının pa
dişahta mevcut olduğunu iddiaya 
kadar vanyordu ve: 

- Çok rica ederim efendilerim, 
niçin böyle düfilnüyonunuz? .. He
pimizin veBnhneti, nriilkiin l8hl-

Lezzetle marul yerken mlmp -
lan düşünerek keytlni bozan bir 
okuyucumuzun mektubu llserine 
ıeeenlerde yazdıiun blrkae yasa
dan sonra tabiatla bbl mikroplara 
kaqı eli, kolu ballı mildatauaz 
bırakmamış oldufuna kanaat ıe
tirmi, oldufunmu sanınm ... Hat
ta mikroplarla hle milcadelesls 
yQamak vtlcadtl bu cihetten biru 
da ıevşeteceibulen onlarla as eok 
mflcadeleye alışmak tabii hayat 
için ltmunla bir mUmaresedlr ••• 

Bununla beraber - hayatta her 
şeyde itidal iyi oldalu ıUtl - mik· 
roplarla mlcadele itinde de pek 
ileriye ötmek doinı olmu. Mil· 
eadele sa:rd bir samana tesadfll 
eder, yahut kaqonıza cıkan mik
rop pek sorlu cinsten olur. Mfka
delede mail6p olmak ihtimali (0-

ialır. Zaten insanlar mikroplarla 
milcadelede her vakit üstün gel
.. ıerdi dflnyada - ~ olmazsa -
mikropla hastahklann adı kal
madı. İyi aaatte olsunlar, mik
roplara da AYll ıistennek, onla
nn kudretlerini tanıyarak kendi
lerinden milmkfln olduiu kadar 
k~nmak ta ilamdır. Daima, iki
si ortan, ne fazla korku ı ne de 
fula .. ,. .... hk... Mikroplartlan 
fula korkmak onlara kaqı taWI 
maıkavemetlmid azaltır, onlan 
hle aaymamak ta, bbim mukave
met derecemisden daha sorla o
lanlara karşı tehllkell olar. 

Mlkropl.rdan makul 'bir nret
te sakınmak lıein de tabUdir ld 0-
kin onlann nereden ıeldlklerinl 
bilmek Jhrmthr. Mikroplar vtlcu
dllmlize slrdlkten soma rieudl
mtldn yaptriı mtlcadele ta'bll mU
eadeledlr. Halbuki medeni insaa 
hiebir l"1ıde tabiatin kuvvetlerlle 
lktif• etmez. Öyle olmuaydı hilA 
denizde ancak yelkenli ıemllerle 
ıtderdik. Sathiı mUhafua qlnde 
de kendlmisi yalıııs ta'blatin kuv
vetlerine blrabma)'IL Onan için 
mikroplan karsı mtieadele ıbede
al adam leln mikroplar d ... vllca
de ııılrmeden başlar. 

insan dllnyaya ıellrkea esas ka
ide hiç mikropsa olarak dolmak· 
tır, fakat annesi · tam•m tam•m 
utlam vtlcutlii ise. Vikra mikrop
lann anne kanından cocaian vl
eud tlne p('IDed pek mtlstesaa I• 
de :mikroplann ~ seJi1r. 
ler ıeeer, cocak ta taa ıa..ta el-

mua bile uzuvlannm bazılarında 
o hastabia karşı bir lstidad hasıl 
olur ... Miistesna olarak ıeeen has
talık frensl hutabiıdır. Bu hasta
lıta tutuhn• annenin (OCUP ha
zan diri doiamu. Bazısr diri do· 
iar, fakat daha Dk günlerde, ve 
hemen ilk haftalannda hasta
hk meydana eıkar. Kimisinde da
ha sonra. Her halde hıengi hutalı
lr anneden eocuia ıec;er. 

Bir de verem hutalıir. Veremli 
anneden dolan eocutun veremli 
olarak dilnyaya gelmesi de pek 
miistesna olmakla beraber verem 
mikroplanma crbrdıir zehirlerin 
eocalun vtkudüne ıeetiiinl iddia 
eden hekimler vardır. Şimdiki 
halde şüpheli bir mesele ••• Demek 
ki anneden eocuia gecen mikrop
lar pek as, hemen yok ılbicllr. 

Fmkat annesinde yeşilimtrak a
kmtılara sebep olan bildlifnh o 
elrkin hastalık vana eocuk do
larken o hastaJrim mikroplanna 
b~. Bu mikroplara k-.r eocıı
iun en sayd tızvu da aizlerldir. 
Gh kapaldannda Dtlbap hasıl o
lur. 

Çocuk dolduktan sonra ılbeil 
k•ilirkea tembllie lllkbt edil
meyince, ıi'bekte aeılan yaradan 
Wr talmn mikroplar minimini vtl
eadtln ~e ıfrerler. En eok siren 
lstreptokok admü n her tarafta 
dalma ltulunan mikroptur. Bu ~ 
rlnee eoeutan kam iltihap peyda 
eder, yahut yılancık ıelir, kimi
sinde lenıfa bezleri iltihaplanır. 
Bu yoldan ıelen bir de tetanos 
(kamkb hmnma) rnla'Olta nrtlır. 

Bereket venin ki biyle annesi
nin kanunda yahut dolarken co
calun mikroplarla bulqnauı az. 
dır. Çtlnldi çocuk d.,Prken e'beler, 
doktorlar fence temlzllle Pf!k si
yade dikkat ederler. FrenıUl ka
dınlar da eocuk annesi olmaktan 
sakınırlar. 

Bundan dolayı, dtlnya)'a plen 
cocaklann en eota mikropsa ola
rak dolar. Ancak dolar dolmu 
havada bulunn, topraktan plen 
ve suyun içinde y-..yan mikrop. 
lar bu yeni vtıcudfln davetsiz mi· 
saftrlerl olurlar. Banlann en c;o
fa hastahia sebep olmadan o vtl
eadfln içinde aadeee ~nmefe 
ea1-arbrr. •aı.n kitil ~ylerdir. 
o ki• vtkatta tilrltl ttlrlil lıu
tahklan .-.. olurlar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oç Günlük Hikaye 

EGE D 1 B I~ DE 
"'''''' Yaıan: HALllCARNAS IALllCÇISI •••••••• 

R üzgir hurma :fallarına ve 
uzun hurma yapraklanna 

çarptıkça, yapraklar biribirlerine 
sürtüşerek, ay l§ığı ile ıtydınlanan 
ılık havada fışı!daşıyorlardı. Rüz
gar kıyıdan, turunç, anber ve iıka
liptüs kokulan getiriyordu. Kıyı 
boyunca karlar gibi ağaran ıehir, 
uyuyordu. 

Çıplak a y a k 1 a r ı deniz
de, kumlar üzerine yan gelen iki 
kişi, uyumuyorlardı. Bir iki gün 
evvel batan (Bozkurt) vapuru hak
kında konuşuyorlardı. 

Biri ötekine: 
- A canım, bir motor bulamaz 

mıyız? diye sordu. 
- Hayır, buranın Lütün motör

leri, timdi sünger avında.. Ancak 
bir yelkenli bulabiliru:. 

- Yelıbnli mi? .Rüzglrm kesJli
verclllfni bir farzet. Ha ,..u.nu 
bulmuşsun, ha burada kollarını 

kavuşturup beklemişsin. lkisi de 
bir. 

- öyleyse bekle! 
- Beıtliyecô sabrı nerede bu· 

layım? Hemen oraya ııitmtye can 
atıyorum. Bu sözleri söyllyen a
damui bakııı, ufuktaki ay ışığına 
doğru uzadı. Orada Tilos adası, 

hayal meyal bir karantı şeklinde 
ufka yayılıyordu. O: 

-Ah paralarım• Paralanm~ Ah
medin küçük çelik kasasında tam 
yirmi bin liram var. Bana getiri
yordu. Vapur acaba kaç kulaçta 
battı? dedi. 

- Bu onu bilen mi var?Kaptan bu 
denizlerin kurduydu.Her sığı, sığlığı 
cebinin içi gibı bilirdi. işte kaza! 
Ne diyeceksin? lyi :d dalgıç Ka
ra Ali yarın geliyor. Ne yapmak 
liz1m1a yapar. Hlnzır ustadır. Kırk 
beş kulaç derinlikte sokakta yürü
yormuı gibi gezer. İyi ki ~nun ska
fandar gemisinin Ayvalıkta t>ldu
twıu öğrendik de telgraf çekebil
dik. Yoksa, limanından üç :JY ev
vel ayrılan bir motörüıı hangi ya
ban yerde olduğ'.ınu bilmek değ
me babayiğitin kan değildir. Sen 
taliine küsüyorsun. Halbuki bah
tın açık. Bak herifi §iP diye bul
duk. Hem tam bu işin eri. 

OteJd .. Ah paralarım! p;ırala

nm!" diye inledi. 
Yüz, iki yüz adtm i;teden bir 

çığlık koptu. Bu Bozkuntan kur
tulan tayfanın biri leli. 

Olüm ve dehşetle ;rüz yüze gel
dfli IUlları yeni baştan görüp yaşa
makta idi. Uykusunda acı acı sayık· 
hyordu: 

- Batırma !tadın, öyle hajır -
ma! Gidiyor. !Jatıyor, <ayıkları in
c:lirmiye vakit yok Oyle 1&cı acı ba
tırma kadın! Güzel kad,n. Ah gü
zel insan! Bağırma kardeşim! Ba
tırdığını duymaktansa ıı>oğulmak 
daha iyi. lfte batıyoruz. Ana!" 
Kıyıdan turunç, U.-non ve 7asc

min kokuları getiren rüqlr, bir
denbire döndü. Denizden serin te
rin tuz kokusu getiriyordu. Dalga
ların fqılbsı arttı. Sesler duyul
maz oldu. ,,. 
K ara AUnin datgrç gemisi o 

gün Ayvnlığa ua"ır:ımıştı. Ka
ra Aliye bir telgraf sun':lular. Boz
kurt vapurunda blrisinin yirmi bin 
liraaı varmJ§. Onu ;ıkarmak için 
Bodruma çalJnyorlardı. Otomobil-

le hemen Karadan gelmesi için bir 
de havale veriliyordu. 

Kara Ali bu işe iki sebepten se
vindi. Skafander gemisi, Bodrum 
limanına mensup olduğu içın, altı 
ay devam edecek olan ü:ıgercilik 

seferinde her yerden ziyade Bod
ruma uğraması ihtimali gallpti. iş
te bundan dolayı Marmaristeki ka
rısına mektuplarını IBodruma gön
dermesini tenbih etmişti .. Halbuki 
denize açılalıdanberl B'>druma bır 
kerecik olsun uğramamışlardı. :ı,.. 

te şimdi Bodruma varacak, Ç'akır 
Haticeden mektup alacaktı. 8onra 
yirmi bin lirasını kurtaracağı a
damdan da her ha~dc dolgunca bir 
ücret alacaktı. Hatta belki de Mar
marbe kadar uzayıverip te Çalar 
Haticeyi görecekti. Mıırmarise git
mek fırsatını bulamazn parayı Ha
ticeye ıönderirdi ya! Kendisi pa
rayı neylesındl. 

1 ssız denizlcrd'!, aylarcaJcen
di yüreğile bqbap kalın

ca insan ~ güzel bir giın 11-
bi, geçip lidici olduğunu derin de
rin duyardı da, kendi ~bi doğum 
ve ölüm yoldap nsan oğlunun 

gövdesini, eti kendi gibi insan e
ti, sesi insan sesin! aradı. Ama ka

rada on beş gün 'kalınca, yme de
nizi arıyacakmış! Varsın araımıdı. 

Ne yapalım? Kaderi böyleydi. In
samn eyırti ve bôğürtüsünden ister 

sıcak ister soğ"..tk. pis k::>kan terin

den, yalanı dolanı ve :apmacığln
dan, engin açıklıltlan kaçacaktı. 

Açıklıklardaysa, insan denilen gü
zel ve ne de olsa masum olan ken
di gibi konuşur. 

lnsanlarm ahellf1De sarılmayı 

özliyecekti. Gönliı, denizin met ve 
cezri gibi akacaktı. Ona ebedi ara
yıcıhtuı damgası vurulmuştu. 

Otomobil Izmir, Aydın, Mills i
çinden yıldırım gibi geçip gider
ken, Alinin can atışına kıyas, sü

müklü böceği gibi ilerliyordu. Ni
hayet yokuş ba~ından 13oclrum ka
lesini, apak tehr .. ve bütün Arşipe-
11 ve Sporad adalar:nı gordü. ida
rehaneye vardı. Karısmdan bir ta
ne olsun mekt.up yoktu. Boynunun 

kemiii sanki bil çöpmüı aibi kınl
dı. Bap omuzuna warktı. Acıya 

karp irkildi. Şu yirmi bin lirayı 
çıkardıktan sonra kapalı t.farma
rise atardı yL Su umitle avunup 
sevindi. 

H emen o saat, vali kahvesin
deki bara fiderek yırmı bin 

lirayı kaybeden Bay Katırcıoğlu 

Hasanı buldu. Her ne kadar biri
birlne takdim edilmemiş, ve tıir..a

enaleyh biribırinin yabancısı sayı
lıyor idiseler de, bardakı müşteri
ler, sıcak cenup kıyılarımn verdi-
11 bir sıcak kanlılık ve tabiı bir 
müsavat duygusile, sankı biribirı
nlıı bir milyon senedenberi "an ci
ğer dostlan imişJ.er gibi .,.onu$U -
yorlardı. Fikır veren verene, ya~ 
dım eden edeneydi 

Kara Ali: 
- Geminin kaç ıtula~ta t1ldulu

nu biliyor musunuz! diye sordu. 
(DeOlltft.I .,.,. ) 
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• • • 
lngıltere ile 
Ticaretimiz 

<Başı 1 incide) 
ecIIyorlar. Normal ticaret kaldeleri
bu ticari oyuna yanaşmıyor ve bu 
sebeple de Orta Avrupa, cenubu şar
ki Avrupası ve Yakın Şark memle
ketlerindeki ticaretlerini günden gü
ne kaybediyorlar. 

Bundan en ziyade zarar gören b:.z 
oluyoruz. Çünkü hakikatte malımızı 
yine dünya piyasalarındaki fiyata 
satmış oluyoruz. Fakat ona ~arşılık 
çürük mal alıyoruz, ve fazla olarak 
beynelmilel pazarlarımızı kaybediyo
ruz. 

2 - lngiltere ile kliı-ing hesabile 
fş görüyoruz. Şimdiye kadar Ingilte
reden getirttiğimiz mnllara mukabil 
kafi derecede mal ihraç edememişiz. 
Çünkü yukarda zikredilen sebepten 
dolayı lngiliz tüccan piyasamızdan 
mal almıya muktedir olamamaktadır. 
Bu yüzden Merkez Bankasındaki k!i
ring muvazenesi lngiltere aleyhine 
kabarmış ve iki seneclenberi Ingiliz 
firmaları mallarının paralarını ala
mamışlardır. Bir çok lngiliz firmala
rı para alamadıkları için Türkiyeye 
lllPl göndermekten, hatta bizimle ti
cari münasebette bulunmaktan vaz
geçmişlerdir. Haziran ayından itiba
ren, Türkiyeye Ingiltereden kitap ve 
mecmua bile gönderilmiyecektir. 

B u iki mahzur bugünkt'i. halde 
Ingiliz - Türk ticari münase

betlerinin inkişafına mani olmakta
dır. İngiliz - Türk anlaşması üzerine 
Alman firmaları faaliyete geçerek 
piyasada ne bulurlarsa almıya ve In
gilizlere satın alacak mal bırakma

mıya başlamışlardır. 
lngiltere ile akdettiğimi:7- ~iyasi 

anlaşmayı takip edecek iktısadi an
laşma da bu noktaların gözönündc 
bulundurularak iki memleket ticari 
münasebetlerinin inkişafına engel 
tP kil eden manilerin kaldırılacağını 
şüphesiz addediyoruz. 

Çünkü Ingilizlerin Türk piyasasın
dan alabilecekleri pek çok mal var
dır..Jau mallarımıza lngilterede yeni 
pazarlar bulmak mümkündür. Bu 
ım~ndan lstttat.ie etıne'k, hatta bu 
imkanı genişletmek Iazını ve fayda· 
lıdır. 

Ankarada 
Vefa 6-3 

Yenildi 
Ankara, 20 (A.A.) - 19 Mayıs stad 

yomunda Demirsporla - Vefa takımı 
arasında yapılan maç 6 - 3 Demirspo· 
run galibiyetile neticelenmiştir. 

Maçı, stadyorrn dolduran binlerce 
halk büyük zevk ve heyecan içeri
sinde takip etmiştir. 

lhsanın hakemliği altında başlıyan 
bu oyunun ilk devresi rüzgar ve gü
neş lehinde olduğu halde Dcmirspo
run bariz bir hakimiyeti altında ce
reyan etmiş ve oyunun ortalarında 

hücum hattında oynayan merkez ve 
sol içi Orhanların ayaklarile iki sayı 
kazanmıştır. Bundan sonra baskısını 
artıran Demirsporun fazln gol yap
masına mani olmak için buyük bir 
süratle harekete geçen Vefalılar yap
tıklan sıkı iki akında merkez ve sağ 
içleri vasıtasile iki gol yaparak b~

raberliği temine muvaffak olmuşlar
dır. Devre 2 - 2 neticclenm~tir. 

Dcinci devre ilk haftaymda ve bil
hassa son kısımlarında hakikatte tak 
tik bir oyun gösteren Vefalılar rüz
gar ve güneşi lehlerine aldıkları bu 
devrede gol adedini artıracaklarına 

muhakkak nazarile bakılıyordu. 
Fakat çok geçmeden ağır basmıya 

başlıyan Demirspor karşrsında bo
calnmnğn başlıy:in Vefa oyunu bu 
tahminlerin hakikatten uzak olduğu
nu isbatta gecikmedi. Demirspor b;.ı 

devrede de çok muvaffak olan oyunu 
ile 4 gol daha yaparak gol adedini al
tıya iblliğ etmiş bulunuyordu. Buna 
mukabil Vefalılar sarfeltikleri bütün 
enerjiye rağmen ancak bir golle mu
kabn1e ederek sahadan 6 - 3 mağlüp 
çıktıJnr. ı.ı 

-0-

Babaeskide Kurslar 
Babaeski lTAN) - 38 memurun 

devam ettiği zehirli ga!Jardan ko
runma ve 47 köy muhtarıyle katibi
nin devam ettiği köy kursu on beş 
g ün devam eyledikten sonra muvaf
fakıvetle bitmiştir. 

Mütefekkir Ahmet 
Ağaoğlu Dün Ebedi 
Medf enine Bırakıldı 

Dün, Ağaoğlu Ahmedin tabutunu "- Arkadaşlar!" diye haykıran, 
takip eden büyük ve güzide kalaba- ve insanı derin bir uykudan sarsa 
lığın içinde, bir tek insan yoktu ki, sarsa uyandırır gibi sıçratan bir ses, 
o cenaze merasimine, emirle. göze gö beni oradan, bu haleti ruhiye içinde 
rünmek, veya bir zahmetli yasak uzaklaşmanın acı lezzetinden mah -
savmak için girmiş olsun! rum bırakıyor: 

Ben, arkasından muazzam kafile- Vaz geçmediğimiz bir manasız 5.-
ler yürümüş zavallı tabutlar hatırla- dettir bu: Mezar başında, ta7e mezar 
rım ki, içlerinde yatanlar, yer yü - tümseğini hatip kürsüsüne çevirmek, 
zünde, cesetlerini saran kefen kadar ve hıçkıran bir kalabalığa bağıra ça
kıymetli birer eser, birer iz bile bı - ğıra bilinen hakikatleri tekrnrla -
rakmamışlardır: Ve onJann tabutla- mak ... 
rını takip eden kalabalık, kumanda En sonunda da ezeli hüküm: 
ile hareket eden profesyonel cema- "- Sen ölmedin .... Yaşıyorsun!" 
attir. İçlerinden herhangi birisıne. Ve malCım tavsivt>· 
kimin cenazesini takip ettiğini sorar- "- Müsterih uyu!" 
sanız, inanın ki, bu suale bile cevap Nitekim, dün de hemen ayni söz-
verememenin hazin hicabiyle kıza - lere muhatap olduk. Evvela Dr. Fet-
racaktır. hiyi dinledik: 

Buna mukabil, mesela koca sa "- Sen, ebedi istirahntine ka -
natkar Nevres gibi, meseıa koca edip vuştun .. Senin için hepimiz göz yaşı 
Süleyman Nazif gibi, öyle talisiz kıy- döküyoruz ... Ne mutlu sana? .. " 
metler hatırlarım ki, eğer çok yakın Sonra Peyami Safa söyledi: 
dostları, sevap kazanmağa hevesli "- Ağaoğlu ... Senin en büyük 
bazı vatandaşlan zorlamasalardı, ta- hatan, susmaktır. Şimdi sen (o rlağı-
butlarını taşıyacak dört omuz bile nık dimağla iyice kavrayamadığım 
bulunamıyacaktı! karışık bazı kelimeler, ve nP.tir.e:) 

İşte bu nankörlükler dünyasında , Sustun artık!.. Ben de susuyorum!" 
Ağaoğlu Ahmedin tabutunu, o ka - Daha sonra İsmail Habip baş~a -
dar nezih, o kadar riyasız, o kadar dı: 
saygılı ve o kadar büyük bir kalaba- "- Mütefekkir, edip, ayni zn -
lığın takip edişi, çok az bahtiyarm rr.anda büyük karakter adam1 Ağa -
kavuşabileceği bir mazhariyet, cok oğlu ... Senin bu faniliğin önünde yo
az insanın kazanabileceği bir zafer - rulmaz bakanı selamlıyorum!" 
dir! Hele İsmail Habibin üzerinden in-

Ve biz, dün, Ağaoğlunun, bu maz- diği mezara çıkan Azerbaycanlı Ca
hariyete kavuştuğunu, bu zaferi de fer oğlu Ahmet, yüzde yüz siyasi bir 
kazandığını gördük! nutuk iradına, ve Turancılık davası-

• nın tahliline, telkinine git'i~n .•e, ne-
Eğer yanılmıyorsam, Ağaoğlu rede bulunduğumuzu, nercdeyc;e u -

Ahmet, nüfus kağıdında: nutacaktım! 
"- Müslüman!" kaydi bulundu- Bereket ki, artık - üzerinde söz söy

ğu halde; cenazesi kadınlar tarafın- lenilebilecek başka kürsü yokmuş 
dan da takip edilmiş olan ilk vatan • gibi - birbirini takip eden hatipleri 
daştır. dinlememeye alışmıştım : Çiirıkü ilk 

Ve dün, onun tabutunu takip e _ s~z alan en cerbezeli hatipleri dinle · 
den cemaatin içinde, göze çarpan i- yıp sukutu hayale uğrad~~tan. cıonr~, 
pekli zarif kaihn esvapları· müslü. - - mezar başında nutuk "o;x·lenıl~esı-
mnnlığa softaların kattıkla'n .. t - ni mazur gösterebilecek k~dnr - dol-

' mur e b" .. d " 
ciane bir ananeyi yıkmış b1tyraklar gun ır soz ınlemek ümidini çok -
gibi dalgalanıyordu. tan kaybetmiştim! 

Dün, Ağaoğlu Ahmedin münev _ Sükut ve hıçkırık 
ver kızları, babalarının şerefli ~ena
zesine, bu ikinci zaferi de kazandır
dılar! 

• 
F eriköy mezarlığında 

Feriköy mezarlığına girdiğimiz 

Nihayet, mezarlığın yeniden ka
vuştuğu yumuşak sükun, gerilen vü
cudümü, sıcak bir masaj gibi yatış -
tırdı: Ve ben bu derin, bu manalı 

sükunu dinleye dinleye, biraz evvel
ki bakir ıztırabıma yenidt>n kavuş -
tum. Şimdi, nutukların; kuruyan bo
ğazlara vurduğu düğümler de koptu. 
Ağaoğlunun iki öksüz kızı yanıba -
şımdalar. Biraz evvel, birbirlerine 
metanet tavsiye ettiklerini çoktan u
nutmuşlar: İkisi de hıçkırıyorlar .... 
Hıçkırıyorlar! .. 

zaman, ilk gözümüze çarpan köşe, 

koskoca kabristanın ortasındaki bah
çeydi O geniş ve o kurak mezarhğın 
küçük bir köşesine hayat veren bu 
bahçe, burunlanmıza, bütün lıahar 

çiçeklerinin kokularını savuruyor -
du. 

Mezarlık kapısına doğru yürür -
.. F.~kat. biraz yaklaşınca hayretle ken muztarip, fakat... Müsterihim: 

gorduk kı, uzaktan bahçe zannettiği- ç·· k.. · d" Aw wl . kl' . .. • . . . un u, şım ı gaog unun çıçe ı ve 
~ıız o koşe, bıraz sonra ıçıne, taşıdı- taze mezarı başında, en belagatli iki 
gımız tabutu bırakacağımız mezar - hatip konuoımyo . s kAt h k k' 
d V b

. k .. ~- r . u u ve ıç ırı . 
ır: e ır aç gun sonra, tıpkı göz • 

yaşlarımız glbi kuruyacak olan 0 ci- Nacı Sadullah 
çekler, Ağaoğlu Ahmedi sevenlerin * 
gönüllerinden kopmuş olan çelenk - Cenaze merasiminin tafsilatı 
ler, btiketlerdir! Büyük Türk mütefekkiri Ahmet 

Kendisini sayanların ve sevenle - Ağaoğlu, dün takdirkarlannın ihti -
rin, hakiki bir bahçeye çevirdikleri ram elleri üzerinde ebedi istirahat 
mezarının yanıbaşında, Ağaoğlunun yerine götürüldü. 
hayat arkadaşı yatıyordu. Ve Ağa - Sabah erkenden Ihlamurda geniş 
oğlu Ahmedin tabutu o mezarın yanı yeşil sahalara nazır evinin içi, bah -
başı:ı;ıdaki çukurun içine, adeta, ha- çesi ve önü son vazifelerini yapmağa 
yat arkadaşını uyandırmaktan çeki- koşan arkadaş, dost ve takdirkiırları 
niyormuş gibi, ve adeta onun koynu- ve ayni zamanda dostlarının, i~im ve 
na giriyormuş gibi, ağır ağır indi! kültür müesseselerinin gönderdiği 

• musanna çelenklerle dolmu~tu. 
Ağaoğlunun mezarı başında Hazır bulunanlar arasır.da Vali 

Lutfi Kırdar, başta Fethi Okyar\ ol
.Mezarlıkta desterelenen ker~s.te - mak üzere İstanbuldaki mebuslar elçi 

nin acaip bir sesi vardır: Tabut ka -
pağını kesen destere, kalbin:zin üs -
tünde, vahşi bir musikinin gizli, kes
kin ve tırtıllı yayı gibi gidip gelir! 

Şimdi, Ağaoğlunun mezarı başın
da ayni ses duyuluyor. Ve hafızlar 

hatim indiriyorlar! 
Ben, hatimi, melankolik bir mu

siki gibi dinliyorum: Ve tabutu ke -
sen desterenin sesi, bana, bu acı bes· 
teye refakat eden iptidai bir saz 5le
tinin temposu gibi geliyor! 

ler, eski vekiller, üniversite pro!e -
sörleri, bi.itün matbuat erkanı, dost
ları, takdirkarları ve akrabası vardı . 

Cenaze, saat 11,15 te evin önün
deki antreye indirildi. Burada yapı -
lnn kısa bir dini merasimden sonra 
eller üstünde Teşvikiye camiine gö
türüldü. 

Cenazede bir kıta asker ve Çapa 
kız mektebi talebeleri de bulunuyor· 
du. Saat 12.30 da namazı kılındıktan 
sonra cenaze gene eller üstünde Fe
riköy kabristanına kadar götürüldü. 

Hali/aks 
Par iste 

(Başı 1 incide) 
Van 8ıttart, sefirden on beş ma

yısta yapılan Sovyet tekliflerinin 
Sovyetlerin son sözünü teşkil edip 
etmediğini sormuştur. Çünkü dün 
tevdi edilen Sovyet notası 15 mayıs
taki notanın muhteviyatının teyidin
den ibarettir. 

Maiski, hükumetinin esas adde -
dilen nokta hakkında kanaatim de
ğiştirmiyeceğini zannettiğini söyle -
miştir. O nokta şudur: 

"Miiştcrek emniyet mütekabil yar
dım teahhiitlerine girişilmediği 

takdirde kabili tahakkuk değildir." 
Bunun üzerine İngiltere hükume

ti derhal Varşova ve Romanya ile te
masa geçerek bu iki memleketin tar
zı hareketiyle üç taraflı bir yardım 
paktı ve bunun neticeleri hakkında 

bu iki memleketin imtiyazlarının ne
lerden ibaret olduğunu öğrenmeğe 
karar vermiştir. 

Kabine, Varşova ve Bükresten a
lacağı cevapların ve cumart~sı le 
pazartesi günleri Pariste ve Cenevre
de yapılacak görüşmelerin neticesine 
göre çarşamba günii son kararını ve
recektir. İngiliz hiikumeti mahafil -
lerinde söylendiğine göre, İngiltere, 
Sovyet taleplerinin bir mıktarını d3-
ha isaf edecektir. 

Ayni mahfiller, şarkt Avrupada 
harp vukuunda İngiltere ile mütte
fiklerinin hareket serbestilerine ha
lel gelmeden Sovyetlerle umumi bir 
anlaşma yapılabileceği kanaatini iz
har eylemektedirler. 

Moskova gazeteleri Mister Cham
berlain'in beyanatı hakkında henüz 
bir şey söylememiş bulunuyorlar. 

Fakat bugün Pariste yapılan ve 
daha sonra Cenevrede yapılacak o
lan konuşmalardan bir neticeye va
rılması kuvvetle umuluyor. 

Lord Halifaks'a, İngiliz hariciyesi 
hukuk m(idürü Malkin, orta Avrupa 
işleri dairesi şefi Strang ve matbuat 
dairesi şefi Peoke refakat etmekte
dir. 

Milletler Cemiyeti Konseyinde 
Pazart~si günµ resmen açılacak o

lan Milletler cemiyetinin 105 inci iç
tlma devresi esnasında yalnız iki si
yasi mesele tetkik edilecektir. 

1 - Çinin teşebbüsü, 
2 - Aland adalarının askerileşti

rilmesi hakkında Finlandiya !le Js
veç arasında hasıl olan itilafın tasdi
ki için bu iki devlet tarafından yapı
lan müracaat. 

Danzig meselesi ruznamede yazılı 
değildir. Bununla beraber bu mese
lenin lngilterenin, Fransanın ve Is
veçin murahhaslarmdan mürekkep 
olan üçler komitesi tarafından tetkik 
edilmesi kuvvetle mııht .. meldir. Var
şovanın serbest şehrin statilsiinde ta
dilat yapılmasına muarız olduğu ma
lumdur. 

Potemkinin gaybubetine rağmen 

İngiliz ve Sovyet murahhasları ara
sında yapılacak olan hususi görü~
meler bu içtima devresinin en me -
rakh safhasını teşkil edecektir. 

Oturan Vapur Kurtuldu 
Köstenceden Stettine giderken sis 

yüzünden Şarköy civarrnda Incebu
runda karaya oturan dokuz bin ton 
tayyare benzini hamuleli Alman ban
dralı (Mittelmeer) vapuru, Türk Ge
mi Kurtarma müessesesinin Alemdar 
H()ra ve Saros kurtarm:i gemilerinin 
bir haftalık geceli gündüzlü mesaisi
le bu sabah kurtanlmış ve Şarköye 
getirilmiştir. Geminin hamulesinin 
tayyare benzini olması V'? hararetin 
bugünlerde fazla bulunması dolayısi· 
le büyük bir tehlike :ıtlatılmıs ve ~e
minin sığlıklar üzerinde oturması 

kurtarma ameliyesini eheınmiyetleş
tirmiştir. Gemi ve haınulesiı • '1 kıy
meti 600 bin Türk lirası tahmin e
dilmektedir. 

Almanya ile ltalya 
Arasındaki Ittif ak 
Yarın imzalanıyor 

(Başı 1 incide) 
Japon hükümetinin kararı Roma 

ve Berline bildirileceği ve bu husus
ta her halde müzakereler yapılması 
Hizım geleceği için 22 mayısta lial
yan - Alman ittifakının imzası mera
siminde Japonyanın fiilen iştirak e
debilmesine ihtimal verilmiyor. 

Maamafih Almanya v~ Italya. Itt!
fakın imzasından evvel J aponyamn 
vaziyetinden haberdar edileceklerin
den mezkur ittifakı şu veya bu su
retle Japonyanın da i!tihakın:ı imkan 
verecek bi rtarzda tanzim edecek -
lerdir. 

Göbel6, hücum ediyor 

kım müstahkem haı·ar vücude ge· 
tirdiğiru yazmaktadır. 

Albay Vedelin \•eroiği malumata 
göre Şarki Prusya daha 'im:lidcn 
baştanbaşa bir k:ıle haline gelmiş 
bulunmaktadır. 

Şark mıntakns• da gayet kısa b~r 
zamanda garp hu:lutları deı ecesbdC 
tahkim edilmiş olacaktır Kuvvetlı 
etüdler Silezyada işe koyulmuş b:ı· 
lunuyo!"lnr Otos!rad insası ekipleri 
de garp hudutlarıPda <.lduğu gibi bu· 
ralarda çalıştırılacaktır 

Muuolininin yeni nutku 
Roma, 20 (Hususi) - Sinyor MuS 

solini bugün söylediği bir nutukt:ı 

Almanya Propaganda Nazırı Dr. pazartesi günü imzalanacak ittifnİt 
Göbels dün Kolonyada bir nutuk muahedesinden bahsederek bu muıı· 
söyliyerek demokrasilere şiddetli hü hede ile 150 milyonluk büyük bir 
cumJarda bulunduğu gibi bugün de insan kitlesinin bir blok teşkil ede • 
Wolkişer Beobahter gazetesinde neş- ceğini, silah ve insan kuvve~i bakı • 
rettiği bir makalede bu hücumlarını mından mağlUp edilmez bir kudret 
tekrarlamakta ve bilhassa İngilizlc- teşkil ettiğini. fakat bu blokun an • 
re karşı hakaretamiz sözler söyle - cak sulbü istihdaf ettiğini, onun lçiJı 
mekte, İngilizlerin riyakar, haydut demokrasilerin, bu kuvveti suiisti • 
bir millet olduğunu, imparatorluk - mal etmemeleri lazım geldiğini söY' 
lann riyakarlığa, kan dökmeğe ve lemiş ve "şimdi susacağım, 1cabındll 
şekavete müstenit olduğunu anlat - neler yapmağa• muktedir olduğu.mu· 
maktadır. zu göreceksiniz!" demiştir. 

Göbels, bundan başka Alman or- Litva.nya - Almany4 
dusunun teslihatından ve kuvvetin- münasebetleri 
den bahsederek hiç bir ordunun bu Berlin 20 (A. A.) _ LitvanY' 
orduyu yenemiyeceğini, ona çarpan- Hariciye Nazın Urbsys, bu sabah bil 
lann dişlerini kıracaklarını ;dd!a et- raya gelmiştir. Mumaileyh, öğle üze-
mektedir. ri hariciye nezaretinde Alman - Lit' 
Almanyanın yeni hazırlıkları vanya ticaret itiltıfını imza etmişti!· 
Alman ordusu matbuat subesi rei- Sefir, öğle yemeğini Von Ribbentrol' 

si Albay Von Vedel bugUn Völki- ile birlikte yemiştir. 
seher Beobahter gazetesinde yazdığı Ticaret muahedesinin imzasın • 
bir makalede Almanyantn Polony:ı dan sonra Almanyanın Memelden i· 
ile olan ademi tecavtlı pakt.rıı fes- ki mil mesafede bir hür liman teslS 
hettikten sonra şark hudutlarında ederek bunu Litvanyaya tahsis ede
ihtiyat ~dbirleri aldığını ve bir ta- ceği bildirilmiştir . 

Hatayın 

Bayramı: 

Kurtuluş 

5 Temmuz 

Amasya ÇekirCJe 

istilasına Uğradı 
Antakya, 20 (A.A.) - Millet mec- Amasya, 20 (A.A.) -- Vilayeti.rtlı; 

lisi toplanarak aııav:ıtan resmi gün- dahilinde elli, alünış bin hektarlv 
lerine ilave olarak Türk ordusunun sahada beş gündenberi külliyetli mi'J 
Hataya girdiği 5 temmuz giinü kur- tarda ve mi.istevli şckılde çekirge t' 
tuluş ve meclisin açddığı 2 eyliil gü- fatı ba~lamıştır. Mahaili vasıta j 

nünü kurtuluş bayramı olarak kabul yapılan mücadelenin azlığı sebebilt 
etmiştir. Meclis, bundan başka Hatay Ziraat Vekaletinden acele yardım iS' 
şehitlerinin kemiklerinin bir yere tenmiştir. 

toplanmasını ve bir şehitler abidesi ı Evvelce on dört kC>y mahsulünilD 
kurulmasını kararlaştırmıştır. dolu neticesi - .... volduğunu bildir 

Devlet reisi Tayfur Sökmen şehri- miştim. Son raporlar bu mikta~ 
mizc gelmiş, dün geceyi ordu evinde yirmi sekize çıktığım göstermektedi! 
geçirmiştir. Gerek dolu afatı ve gerekse çekirf 

Bir Fransız Filosu Şimal 
Denizine Gidiyor 

Paris 20 (A. A.) - Bahriye neza
retinden bildirildiğine göre iki zırh
lı, üç kruvazör ve on iki torpitodan 
mürekkep bir Fransız filosu amiral 
Consoulun kumandası altında olarak 
22 mayısta bazı İngiliz, Hokmdn ve 
Belçika limanlarını ziyarete C'ıkacak

tır. Bu seyahat haziran başlarına ka
dar devam edecektir. 

---0-

Eski Çekoslovak 
Cümhurreisine 

Suikast Hazırlamışlar 
Vaşington, 20 < A.A.) - Eski Ç '

koslovakya Reisi":ımhuru Benesi ter 
tip edildiği !'ıaber alman bir suiknst
ten korumak içir. poıis ciçlc!i muh3-
faza tertıbatı almı5tır. 

Gerek Nevyork gerek Şik;ıgo Cek 
mahafili bu husu~~a sıkı bir ketumi
yet muhafaza eyl~mekte-:ıır. 

tehlikesi vilayet mahsulünfı endi 
verici bir vaziyete sokmuştur. 

Eceabatta Posta 
Eceabıld (TAN) - Posta mUna1'11' 

latımız Çanakkaleden ve deniz ıl' 
rikiyle temin edilmektedir. HaftııÔ1 

iki gün posta motörü gelmediği f>' 
bi, fırtına olduğu zamanlar da gel' 
memektedir. Halbuki, postıılnr JcB' 

radan getirilse, halk her gün gazete 
alıp dünya hadisatından haberd'' 
olmak imkanını bulacaktır. 

lpsala Kaymakamı Değlıtl 
İpsala (TAN) - Kaymakam :setı' 

çet Tüm Savaş, Plomer kaymaka111' 
lığına tayin edilmiş ve gitmiştir. 

---o-

12 Yaıında Bir Kız 

Öldürüldü 

Şile Halkevinde 
Şile (TAN) - Halkevi, iyi bir o

Gem liklilerin Bir Şikayeti kuma odası vücude getirmiştir. 
• Gemlik (TAN) - Burada pek çok 1 Gençler, şimdiye kadar mahrum bu

olan radyo aboneleri, gündüzleri e- lundukları böyle bir yere kavuştuk
lektrik cereyanı olmadığı için neşri- larından dolayı memnundurlar. 

Odemiş - Birgi nahiyesinin J(ll' 
rataş mahallesinde oturan Uehfl'le 
oğlu Mehmedin 12 yaSJndaki ıtızı ı· 
mine Tahta, Süleynı:ı~ oğlu Sulef 
man Apış ismind<! birinin •ccavU:til' 
ne uğramış ve bıçakla öldurülmüştı.lr 
Katil tutulmuştur. 

MAARİFTE: 

Ziraat Talebesinin 
yatı takip edemediklerinden şikayet Halkevi, daha kuvvetli bir radyo 
eylemektedirler. satın almayı ve kasabamızın muhte

lpsalada Kurs 
İpsala .(TAN - Açılan kursa bü

tün köy muhtarlan ve katipleri de
vam etmektedir. 

lif yerlerine koyduracağı hoparlörler 
vasıtasiyle konferanslarını ve diğer 
neşriyatı yaymayı düşünmektedir. 

Seyahati f 

Destere durunca, hafızlar susun -
ca, hıçkırıklar duyuyorum: Onlar da 
bu mevtai konserin ara nağmesi ola
cak! 

Ve orada hazır lana n medfen ine göz- !!!!!!~""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!~'!'!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Seyitgazi Köylerinde 
Seyitgazi (TAN) - Eğitmenli köy

lere bin tane aşılı meyva fidanı ve 
doksan bin bağ çubuğu verilmiştir. 

Istanbul Ziraat me!ctebl son Sl~~ 
talebesi Trakyada yaptıkları tet1' .• 
seyahatinden sonra Bursaya gitrfl1ş. 
lerdir. Talebe, Trakynda Tekirdağlrı, 
da şarap fabrikasını, Lüleburgaı de; 
let çiftliklerini ve Edirne fidanlık ~ 
bağlannı da gezmişler ve tetkiıcatt 
bulunmuşlardır. 

Gözlerim yaş dolu. Dikcrılere ba
sarak. mezarlık !kapısına doğru yilrü
yorum. Fakat: 

yaşları arasında indirildi. 
Dini merasimden sonra araların

da doktor, edip, ve profesör olmak 
üzere bir çok hatipler, büyük Türk 
fıliminin idealist ruhunun bu m("m-

lekette yarattığı büyük Türklük ce
reyanlarının değeri etrafında söz 
söylediler ve mütefekkir millici Ağa
oğlunun yüksek meziyetlerini heye
canlı sözlerle sena ettiler. 

Önümüzdeki yıl, her eğitmenli 
köyde bir fidanlık yapılacaktır. Şim
diden hazırlıklara başlanılmıştır. 

Bursada Karacabey harasını ~
zecekler ve tatbikat için Uludağ3 ( 
kacaklardır. 
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,,,- Saç bakımı ' 1 Güzclliiin en birinci l&f'U. 1 

1 
Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesini 
·edavi eden tesiri mücerrep bir 

' ilaçtır. 

~11111 TAN Gazetesi Hll!; - -- -§ ilan Fiyatları § 
;:: -o-- = 
§ 1 inei sayfa santimi 400 § 
= 2 , , , 250 = 
= 3 , , • 200 = 
§ 4 , , , 100 § 
§ I~ sayfalar(/o , 60 § 
: Son sayfa , ~O : 
§Dikkat: • ~ E 
E 1 - ı santim; gazetenin ince : 
: yazısile 2 satırdır. E = 2 - nanıann fiyatı gazetenin = 
!: tek sütunu üzerine hesap- E 
= lanmıştır. = 
E 3 - Kalın yazılar da gazetede : 
=... kapladığı yere göre santim- -= : le ölcülül' : 
~nnıııınııııııı11nnnnnmmmır~ 

e .rece GOZELLIGINIZ 
ICIN 

YAKINDA PiYASAYA 
CIKARILIYOR. 

• 

KREM BA1SAMİ~ 
KANZUK 

A Bütün dünyaca takdir edil· A 

miş sıhhi' güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz tçin 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 

hususi vazo ve tüplerde satılır. 
İNGİLtz KANZUK ECZANESİ 

İSTANBUL - BEY0<'.'7LU 

Dr. Hayri Ömer 

• • • ,~ • • ~ .ı: ~ .. • ... ·,~ ·} ,,,. ·, .. , ~ " • • ~ 

ZOhrevt ve elit hHtahkları mOt@t<anıs 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
kRrsnımrlR N'o. 133 1'(l!lpfnn :4~!lR!" 

..__ _____________________________________________________________________________________________________ ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------

Samsun Belediye Reisliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: Samsunda Çarşamba şosesi güzerga

hında Merd ırmağı ile koşu yeri arasında yapılacak mezbaha inşaatı. 
Muhammen keşif bedeli 84562 lira 99 kuruş olup kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İş vahidi fiat üzerinden verilecektir. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrakı saire aşağıda yazılıdır. 
.A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C -·Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve fenni ~artnamesi. 
:E: - Fenni şartname. 
]' - Keşif ve silsilei fiat cetveli 
G - Proje vesair evrak. 

lt C. ve D fıkrasındaki evraktan başka diğer evraklar taliplerine 423 
Uruş mukabilinde belediye hey'eti fenniyesince verilir. 

1 
C. ve D. fıkrasındaki evrak belediye hey'eti fenniyesince tetkik edi

ebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 5478 lira 15 kuruştur. 
S 5 - Eksiltme 12.6.939 tarihin~ müsadif Pazartesi 2ünü saat 15 de 

1 
aınsun belediyesinde mütesek~il belediye encümeni tarafından yapı-
acaktır. -

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Samsun Nafıa müdürlüğünde 
~ilteşekkil komisyonu mahsusundan bu işi yapabileceğine dair vesi."<a 
lbraz etmesi ve inşaatın devamı müddetince diplomalı bir mühendis 
"el'a mimar veyahut fen memuru istihdamı ve Ticaret Odasından ka
Yıtlı olduğuna dair senei haliye vesika ibraz ve yapı eksiltme şartname-s· . 
lnın 4 üncü maddesindeki vasıflan haiz olması sarttır. 

b 7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evvel 
elediye encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 
8 - Kapalı zarfların ihzarında teklif mektuplarının yazılışında ve bu 

~artların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin 2490 S. lı ka
~Unun 32, 33. 34 üncü maddelerine ve bu husustaki şartname hüküm
(:rine harfiven riavet evlerr .. eleri ıuzumu ilan olunur. {3013) 

ıı----·----------------------·· Sırt - Göğüs ROMA TIZMA 
• Kalça • Arka - Bel LUMBAGO 
• SiYATiK 
ve bütün 
ağrılara 

Jtarsı 

merhemi He masai yapınız. 

SANCILARI DAIMT ve ÇABUK GEÇİRiR 

............................................ ı 

POKER 
ER b'af bıçaklan erı sert sakalı 

bile yener ve cildi yumuşatn-. 

Her yerde P O K E R 
• 

tr&f bıçaklarını 
ıararla isteyiniz. 

ROMATİZMA r ZAİL OLUR U 

SAYIN BAYANLAR. BAYLAR 
Ağıza ferahhk, nefese hoş bir koku, ruha fn

~irah veren, konuşurken etrafa saçtığınız Hitit 
ve cazip rayiha ile karşın11.da bulunanları tes
hir ile kendinizi sevdiren hakiki S E N • s E N 
nam Amerikan mamuıatı kullanınız. Susamayı 
giderir, IÇKi KOKUSUNU HiÇ BELLİ ETMEZ, 
sigara, ımrmısak, soğan kokularile TABIATEN 
AGIZ KOKUSUNA MÜPTELA OLANLARIN 
saçtıkları nahoş ve müz'lç kokuları tamamen 
izale eder. Her vakit SEN • SEN kullanınız, ya
nınızda bulundurunuz. VARLIGlNIZ ve GÜ. 
ZELLIÖINİZ ic:ln elzemdir. Eczanelerde, lAvnn
tacılarda, aktarlarda bulunur. 75 parçayı havi 
zarfı 8 kurustur. 

IZTIRAB ..•• 
Sonra 

ŞAYANI HAYRET TEDAVİ 
Kelimeler, bunu ifadeden acizdir. Bay M. 

A. zevcesinin ne yaptığını bilmiyorum, diye 
mlatıyor. 

Yakılarınız olmadan sırt ağrısından son 
erece ıztırap çekiyordu. Nihayet ağrıyan 
ere bir ALLCOCK yakısını koydu. Yaptığı 
ni tesiri ve temin ettiği şayanı hayret teda· 

viyi sözle ifade etmek ge.yrikabildir. 

Neden ağrısının acıklı darbelerine, veya siyatik ve iltihabı asabın 

sancılarına tahammül etmeli. Hemen bir dikenli ALLCOCK yakısile bu 
ızttraplara nihayet veriniz. Bu yakı bütün a~rıları defeder. Delikli ALL· 
COCK yakısı, kanın cereyanını tahrik, ağrıyan mafsallarda kanın tera-

kümünü men ve sükun temin eder. "'w ~-.... ••r' 
DELİKLİ ALLCOCK YAKISI Fiatı 2n kuruştur . 
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Kullanmak 
Ve sabah, öğle 

niçin Onunla 
ve akşam her yemekten sonra 
dişleri temizlemek lazımdır? 

Çünkü: 

Ağız mütemadiyen faaliyette olan ve daima mik

ropların ya adığı bir "uzuvdur. Her yemekten son

ra dişlerin boşluklarına kırıntılar dolar. Onların 

tahammürü hem dişleri çürütür, hem diş etlerin-

ıı 

de iltihap husule getiren ifrazat yapar, mikroplar 
çoğalır. Geceleri hasıl olan ifrazat ise sade dişleri 
değil, bütün hazım cihazını bozar. Dişlerinizin 

sağlamlığını, mideııizin bozulmamasını, ağzınızın 

güzelliğini istiyorsanız: 

Sabah - öğle ve akşam, her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi 

diş macunu ile muntazaman fırçalayınız. 

11-• BAKER Mağazalarının -~ 1 
Sattığı koıtüm ve parde

ıüler, emsalsiz bir 
biçimdedir. 

SA~LAM 
ŞIK 

ucuz 
Hali hazrrda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 
ucuz ffat ve müsaid şartlarla 

satılmaktadır. 

ihtira ·iıanı 

TAN 21 - 5 - 939 

soGUJ< 1-/AVA DOJ.APLAR.ININ. 

~ni m(Jd~lleri Gelm istti'1 

' 

. ) 
) 

./"' 

"Mihaniki tavik tertıhatı" hakkın

da 6.6.1932 tescil günlü ve 1668 sa

yılı ihtira beratı bu defı:t mevkii fiile 

konmak üzere ahcrc devrtiferağ veya 

icar edileceğinden talip o!anların Ga

latada, Iktısat hanında, Robert Fer

riye müracaatları ilim olunur. 

VEIJESİYE. 
s,qrış 

SAHiBiNiN SESi 302 IJTİKLAL .tA/J 
BEYO~LU Sahibi ve Neşriyat l\.lüdüril Halil L\ltfü DÖRD0NC0. Gazetecilik ve 

Neıjrİyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 
VE ACENIELER.İNDE. 

________ , 
• 

SAYIN BAYANLAR; 
yeni Asdacak Y Ü N • 1 P E K Mağazası, Yc:nan YÜN • 1 PEK den 

Çok Mükemmel Bir Dekorla En Zengin ve Model Çeşitlerile Ayın On Dördü 

Gibi PEK YAKINDA Nurlu ipekli ve En Nefis Yünlü Kumaşlarını Sizlere 
Takdim Edecektir. 

Yeni postane Caddesi No. 53 istanbul _______ ............ . .................... .:: 
~m 

ı c I • Çe"'•tlr ıcı,. Buletık içi" 

~ .-.. ~ ~--~ , ... 
reme k le r l rı 
P ı f ~ r 11 "' • • ı tein 

"Permutit,, 
Tatlı Su Cihazları 

PERMUTIT uıııı su cınazıan e"'nızın ıtnıvacı ıcın fazım
oeıen mıktar suvu sıze ooı ooı ıemın eoer 
Her 1al1enın kota"'llıkte temın eaebil~c•O• Amerlk•n 
tennının narıka ı bu ven• •htıra. momıeketımızın herı 
taratındakı kıreç11 autt1nnı •eme • .yıkonme ve yıkame 
nususuna eıverısıı oır naıe kovmakta en oüvOk navau 
ıhuvacıannaan oırını sureu kat ıveae nalelfl'•5tır. 

G a ı ata• H ••ar• n C ad d • • ı No. e 4..ı 

, _________ ... ________________ ... 

Bir Kaşe 

BU BAŞ AGRISINDAN KURTULAYIM! •• .................. , 
- BASUR ÇEKENLER .. , J TECRÜBE ' D SUPHI CENSES Dr. HAFIZ CEMAl 
günde 1 _ 2 adet KİSSL~GA sin k k t•• t . . . . fdrar yollan hastalıktan mntehassısı 

e arŞl a ı esırını ıspat et- Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek- Pauırdnn manda saat '14.30 dan 13 e 

,, 

Yalova Kaplıcaları 

AÇILDI 
Yalova kaynaklarının "Hyperthermale,. "radio - active .. ve müsek

kin devai suları, romatizma ağrıları, siyatik, her türtü asabi elemler 
ve nevriteler ile nikriz, şişmanlık, ve şeker hastalığı ~ibi te,Jıtaddi arı
zaları ve hazim volları bilhassa em'fı ile safra kesesi hastalıklannın 
ağrılı şekilleri (Kolıt, müzmin ve muannit ishal, Spasmodiqus'lerle in
kıbaz iltisakat elemleri, müzmin sancılı rahim ve tenasül ;l?Uddeleri 
emrazr j:!ibi mütenevvi hastalıkların tedavisinde çok müessir ve asır· 
lardanberi mücerrebdir. 

Termfıl kür ve rejim yemekleri mütehassıs doktorların daimi neza
reti altındadır. 

Kaplıcada su altında veyahut kuru masajlar. fizyoterapi ve elektrik 
le tedavi dahi tatbik cdi!i:; her türlü tıbbi tahliller yapılır. 
Fiatlar: 

Termal otelde (pansiyonla beraber) bir ki•i için 
650 kuruştan 770 kuruşa kadar. 

iki kişi için 950 kuruştan 1100 kuruşa kadar. 
Hususi banyolu odalar ve salonlu hususi daireler fiatları 

121 O Kr. la 1750 kuruş arasındadır. 
Fiatlarda servis % 10 ları dahildir. 

Haziranın 15 ne kadar otel ücretlerinde % 20 tenzilat vardır. 
Müracaat mahalli: Denizbankda Yalova Kaplıcaları Bürosu. 

Telefon: 44678 dahili 83 

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

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

ya 'dan kalkarak saat 11,35 te 1stanbula dönecek ve saat 13,00 te 
tekrar Mudanyaya kalkarak Mtı:lanyadan saat 17,00 de mutad dönüş 
seferini yapacaktır. Bu itibarla Pazartesi günleri İstanbul'dan Mu· 1 

Kolay defı tabii etmek için ı ı Kapilin ilacının saç dl>kulme- ı• r • ~ la 

hapı almalıdır. Her eczanede miştir. Her eczanede bulunur. ' ter apartıman. Fakirlere oarast7-

' bulunur. 1 I • Tel! 43924 , 

cfanva'va valntz 1~ 00 de vapur kalkacaktır 
s~~~mart~ı 12~~~r!~~Q~m- ~~~~~~~~~~~ı~~~~l~~~~~~~~~~~ 
vanyolu No. 104. 


