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lnönü aldığı bayrağı 
yükseltiyor ! 

Ancak kuvvetinden emin olana ve ancak 

her zaman mert kalmış olana mahsus 

b -d bu mes'ut merhair ira e ve şuurun 

lesi Türke mukadder büyük muvaffakıyet

ler si isi! esinın yenı bir hız kaynağıdır. 

Yazan: A. N. Karacan 
Balkan paktının akdi esnasında, 1 Türkiye hakkında Arnm kam.•ra -

Anadolu ajansının Balkan miimes- sında söylediği sözleri okurken, 
sili olarak müzakereleri takibe bir şimşek ışığı içinde <ihniınde 

memur bulunuyordum. Bu sıfatla parladı n o biıyük insanın görüş
paktın hazırlanı~ından imza edili-ı !erindeki isabete bir. daha hayran 
şine kadar bütün safahatında, Bük- oldum. Hangi Türk Ingiliz Başve
reşte, Belgratla ve en ihaJet Ati- kilinin memlcketimfa hakkındaki 

nada, alakadar devletleTin yeni sözlerini göğsii kabararak ve ifti -
kurulacak müvaz<nenin leh ve a- har duyarak okumamıştır? Bakı -
teybinde ne çetin tıir mücadeleye nız İngiliz Başvekili ne diyor: . 

-
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'~İSTIKLAL 
HARBi 

Milli inkılap tarihimizin l RAFINOAN, ATATÜRK'ün 
en çetin ve en heye- 'ı NUTKUNA, MiLLi MÜCA
canlı safhalarını bu tef- . DELE DEVRiNiN VESl-
rikamızda bulacaksınız. 

••• 
BU TEFRiKA, EN GOZIDE 
BiR MUHARRIRIMIZ TA-

KALARINA, HATIRALA
RINA iSTiNADEN SURETi 
MAHSUSADA iKDAM iÇiN 

llAZIRLANMISTIR. , giri~tiklerini yakından görmek im- •Bu anlaşmanın kar~ılıklı mahı
.kanını buldum. Cenubu şarki Av- yetıne büyük bir ehemmiyet verı
rupada sulh ve emniyeti kat'i şe- yoruz. Bir ha·rbe sürüklendiğimiz 
kilde tesh gayesini giiden yeni takdirde Almanyanın civarında 

tesekkül, o zaman : azı devletlerin biz~ bütün kuvvetlerile yardım 

lı~""'" gitmiyor '~ hunlar taraf edecek büyük ve erkek bir mllle
taraf tnzyikler yapmaktan geri tin bulunduğunu dıişünmek, mem
kalmıvordıı. Paktın sağlam temel- nuniyet verici bir hadisedir.• 

-=================:====::=='\ 
TARiHTE BÜYÜK 1 
TÜRK KORSANLAR/ 

)er iizeTinde mutlaka tahakkukunu İngiltere gibi muazzam bir dev
istiycn 1-ilhnssa Ankara idi ve bil- Jetin ağzından bu sözleri duymak, 
hassa ismet İnönü, uzağı gören bir her Tiiı.kii ancak se,·indirebilir. 
hükumet reisinin biitün dikknlle- Niçin saklıyalım ki bu memnuni

ri, ihtiyatları ve Jalnız bir vazi - yetin ncsciııde bir parça da gurur 

yeti değil, birçok vaziyetleri he - var~ır. . . . 

Yazan : Rahmi Yağız 

Türk deniz 
lerini bütün 

harplerinin 
teferrüatile 

şeref sahife-
anlatan eser 

sa eden temkinli idareoile bu Bız o mılletız kı, kahramanın en 
pa~tın Türkiyenin bütiin şartları- yiiksck tarihini tarihimizin laalet
na uygun olması ırin muzaker yel fn) in hir satırından çık~ 
oıeınUT Jlariciyt' V~kiHni dfrektif· ı' n1iiınkündür ve yine bilirjz ki t"D 

]erile sıkı bir irşad \:C ten,·ire tabi faz~a sevdi{.in~iz kahr~mau nün1u· 
tutmakta idi. Bu sayededir ki Bal- j ncsı kud.nlınm u)sıluı;una inan -
kan paktı Türkiyenin daha evvel mak ve ınandırmak kadar mille -
imzaladığı muahedelerle hiçbir te· vazı olmak şiarını muhafaza e<le -

1 

YAKINDA BAŞLIYORUZ 1 
'======================~ 

· nidir. zad teşkil etmiyecck ve aynı ıa • 
manda Balkanlardaki sulh emeli
mfzi emin ve miiştcrek bir garan .. 
tiye baglıyacak suretle tahakkuk 
etfullebildi. 

••• 

İnönü, Türkiin kara günlerini 
takip eden bugünkü itila devrinde 
ilk basamakları Osmanlı impara • 
torluğunun itila devrindeki snhet 
şahikaları ile ayni irtifada bulun
durmak saadetini bize tattıran bir 

Paktıa imzasını müteakip An-
.•. . .. .. k devlet reisidir. De,· Jet, onun basi-

karaya avdet ettıgımız gunun a - ti" 'dares'ı sayesiııdedı'r k' 
b .... k b" h re ı ı ı, c" şamı, hayatımın uyu ır maz a- b"" •""k milletlerin hazan • 

· · 1 k Eb d" Ş f' · At ' uyu yapraı;ı rıyeh o ara ' e ı c ıınız a - gibi döküldükleri en korkunç 
tiirk tarafından sofralarına kabdul bir bcvnelmilel buhrandan, d?ha 
edilen diğer davetliler arasın a • ""k k k ak 

'kavi ,.e dnha yu se ~ı m yo-
bulunuyordum. · d"· k" k }unu buldu. Jnönü ur ı, aza ve 

Biiyük İnönü Atatürk'ün sağın- kaderine, saliıhiyet \'e ınes'uliyct
da oturuyor ve sofranın bulundu - !erine ..ı koymuş olduğu milleti, 
ğum noktasından, bu iki adam, (Arkası 3 ;,ı,,iı sayfada) 
Türk tarihinin caıılamnL5 en bü • A. N. Karacan 
yük levhası halinıfr hayranlıkla 

Ankarada tO Mayıs lnllbaları - Yukarıda: Mllll Şef l•m•t lnönU, Bay•n lnönU • T • 
B. 11. Meclisi Reisi AbdUlhallk Renda ile stadyumda fenllklerl •eyrederken 

Afaiıda : AtatOrkUn manevi huzurunda tazim 

göze çarpıyordu. İste o gece, o 
eşsiz insanın dü!?iincelerinde ne 
kadar isabet ettiğini gösteTen, 

vo vekayiin de teyit ettiği tarihi 
bir hatıra olduğu için zikretmek 
istediğinı, şu unutulmaz manzara· 
ya şahit oldum. Sofradan kalkıl -
ınış, veda ediliyordu. Atatürk, İs
met İnönü'nü kapıya kadar teşyi 
etti ve orada, İnönii'nün Balkan 
pakt1DJD tahakkuku sartlarındaki, 

isabetli siyasetini tekrar hatır

lattıktan sonra, iki elini uzatıp 

İnönü'nün başını avuçları aTasına 
aldı ve yüzünü öptükten sonra: 

, ı· . . "ı Musso ınının 

Çemberlaynin beyanatı 

ingiliz -_Sovyet nıüzakeresindeki 
zorlukların yenilmesine çalışılıyor 

sadece, muhtemel bir taarruza Biz, 
mukavemet 

karşı 
bir nutku etmek çarelerini araştırıyoruz 

- Senin için vehin1Jidir, derJer. 
Sende vehim diye gördükleri akıl
dır, basirettir, tedbirdir. Senin 
ileri görüşün sayesindedir ki bu 
devlet hu itibarı, bu haysiyeti, bu 
hürnıeti kazanmı-'}tır. 

İnönii, Ebedi Şefe. sevgi ve say
gı dolu gözlerle bakı~·ordu ve Ata
tiirk'iin bu sözleri tizerine öniinde 
tekrar tazimle eğilerek, hiç unut
nuyacağını ve aynen hatırladığım 
şu mukabelede bulundu: 

- H~r şey senin eserindir. Ben 
ancak honımın bir taiebesi, askeri 

"Pakt kimsenin bir 
v 

şey yapamıyacagı 

150 milyonluk kütle 
vucuda getiriyort, 

Roma, 20 (A.A.) - Musso
lini Conide söylediği bir nu
tukta İtalyan - Alman paktı -
nın Pazartesi günü imzalana· 
cağını bildirmiş ve demiştir 
ki: 

. Bu suretle h .; kim.en ıı 
hıçbir şey yapamıY3Cağı 150 
milyonluk bir kii' le vücude 
gelecektır. Bu kiitle silahla· 
lariyle ve insanlariylc sulh 
istıyor. Fakat muhafazakar ve 
mt.i:rteci demokrasi!er önüne 
geçilmez yürüyüşümüze ma -

Londra, 20 (A.A.l - Von Sitlart 
Maiski'yi kabul ederek, mumailey
hin Parise hareketinden &VVel ba
zı malümat ~lmak istemiştir. 

Von Sittart, sefirden 15 Mayısta 
yapılan Sovyet tekliflerinin Sov -
yetlerin son sözünü teşkil edip et -

1 
mediğini sormuştur. Çünkü dün 
tevdi edilen Sovyet notası, 1? Ma
yıstaki noktanın muhteviyatının 

teyid;nden ibarettir. 
Ma:ski, hükumetinin esas adde

dilen 'nokta hakkında kanaatini 
değiştirmiyeccgini zannettiğini 
söylemiştir. O nokta şudur: 

cMüştertk emniyet. mütekabil 
Yardım teahhiitlerine girişilmediği 
takdirde kabili tahakkuk değil -
dir.• 

ni olmıya teşebbüs ettikleri Bunun üzerine İngiltere hüku -
takdirde bu sulhü onlara ceb-

meti, derhal Varşova ve Romanya 
ren kabul ettirmiy,& de haıır -

\'e eserıyim! ile temasa geçerek bu iki memle -• • • ı dır. ~ kelin tarzı harekettle-üç taraflı _bir 
Bu batıra, diin Ç<mbt.-rlaynin ~"lır::========== yardım paktı ve bunun neticeleri 

lngiliz Başvekili 
ÇEMBERLAYN 

hakkında bu iki memleketin imti
ya•larının nelerden ibaret olduğu
nu öğrenmeğe karar verm~tir. 

'Cabine, Varşova ve Bükreş'ten 
alacağı cevapların Cumartesi ile 
Pazartesi günleri Paris'te ve Ce -
nevrede yapılacak görüşmelerin 

neticesine göre Çarşamba günil 
son kararını verecektir. 

İngiliz hükumeti mahfellerinde 
1 söylendiğine göre İngiltere, Sov -

yet taleplerinin bir mikdarını da
ha i.s'af edecektir. 

Ayni mahfeller, şark! Avrupada 
harp vukuunda İngiltere ile müt -
tefiklennin hareket se11bestlikle -
rine halel gelmeden Sovyetlerle u
mumi bir anlaşma yapılabileceği 

kanaatini izhar eylemektedirler. 

lngiliı resmi muhafiline göre 
vaziyetin tarifi 

Londra, 20 A.A.) - Maiski'nln 
Hariciye Nezaretine yaptığı ziı>'a

(Arknsı 3 imrü sayfada) 

Bu kalbe kelepçe vurmalı? 
lngllizceden çevireni İskender Fahrettin Sertelli 

DÜN't ANIN EN HEYECANLI CASUS ROMANI 1 
Amerika polisile aylarca çarpışan bir İspan

yol casusunun çok heyecanlı hatıraları. 

- Yakında iKDAM sUtunlarında 

Ağaoğlunun • 
cenazesı 

Büyük Türk mütefekkiri dün 
ihtiramlar arasında defnedildi 

Mt1rhum Ahmt1J Afaof/unan Jitnltü ct1nazt1 mt1ra•İmi 

Acı ölümünü dünkü sayımızda l leketin irfan muhitlerine mensup 
aziz okuyw:ulanınıza derin bir güzıide bir kalabalrk tarafından 
elemle bildirdiğimi:ı: büyük Türk içten gelen samimi bir teessür ha

Alim ve mütefekkir Ahme.~ Ağaoğ-ı vası fçinde icra ed.ild~.' S~at ondan 
!unun cenaze merasimi dun mem- (Arkast 3 unw sayfada) 
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t::~:::ua;.:...ı ~eynel Besim'in eseri 
~ Çak.ı.cı. 

-------ı 
Et'e 

~ ~. ·-·<JO... .... - . " • 
• ' • - • 1 

Musa • lsa • Muhammet 
....... .... ... .. .......... ,,,,,, .......... 

İSANIN HAY ATI 
Belediyenin yeni' . "'Balkanlarda eşi 

bir kararı Yerlı yapılacak olmıyan klinik 

Efenin 
nasıl 

maceralarını 

topladı~? 
-18-

•• •• • • • •• •• T epebaşında bir ti yat· 
Meryem, butun ev ışlerını gorur ro binası yapılacak tersanemiz A vrupaya ısmarlanan 

1 aletler gelmek üzere 

[Gazeteinize Çakıcı Efenin maceralarını yazacak olan es
ki Hizmet gazetesi başmuharri•i 8. Zeynel Besim Sun, bn ha
rikulade heyecanlı vak'aları yerleriııde nasıl uzun tetkikler -
den geçirerek tesbit ettiğini aşağıdaki yazıda anlatmaktadır.] 

ve çocukJarile meşgul olurdu 
İsanın çocukluk hayatı hakkın- olduğunu ve bütün ev iı;leri ile tek 

da, evvelce de söy lediğimız gibi, başına '1ğraştığını öğrendikleri za
fazla malıimat mevcut değildir. O, man yardım etmek isterlerdi. Fa
her çocuk gibi büyümüş olacak. kat Meryem, kocası Yusufun ma -
Fakat hristiyanlar onun çocuklu- rangozlukla temin ettiği kazanca 
ğu içi.nele de peygamberliğim gös - razı, her türlü yardımı reddeder -
!erecek büyük haller bulunması di. 
ihtimalinden bahsederler ve tari- İşte İsa bu şekilde büyüyordu ve 
he geçmemiş olan bu harıkulade- böylece on iki yaşına basmıştı. Be
liklerin meçhul kalmış olmasına ni İsrailin senede bir defa Kudüs
teessüf ederler. te Beytülmukaddesi ziyareti farz-

- Çünkü, derler, Alla.h'ın oğlu dı. Beytülmukaddeste yine din 
olan İs~. elbette insanların çocuk - uluları h&lka daimi Tevrat vaızları 
!arı gibi J •tişmemi~, insan 90cuğu yapmakla meşguldüler. 

Belediye konservatuar ve tiyat
ro işini bırbirirıden tefrik etmiş -
tir. Evvelce koru;ervatuarın Be -
yoğlunda veya Taksimle Harbiye 
arasında kurulması düşünülürken 

bundan tamam;le vaz geçilmiştir. 

Konservatuar yine Şehzadebaşın
da inşa olunaraktır. Böylece bu 
bina Üniversite mahallesi y&kı - ı 
nında i.mlunacak ve Üniversiteye 
dwam eden, ayni zamanda mÜ7Jiğe 
ve şana istidadı olan gençleri de 
yetişlir<-cektir. Bu karar bütün Ü
niversiteliler ve bu arada Şehza -
debaşı civarındaki halkı ve esnafı 

Mü a',ale Vekaleti 
projeleri 

gözden 
tekrar 

geçirdi 
Deniz işlerini uhdesine a 

lan Münakale ve Muhabere 
Vekıl.leti yeni liman tesisat -
)arı ve diğer işler üzerinde e
henuniyetle tetkikler yap -
maktadır. Bilhassa evvelce 
:yapılan limanların inşa pro -
jeleri :yeniden gözden geçiril· 
mektedir. İstanbul limanın -
da rıhtımların inşası işine bn 
yıl içinde başlanması muta -
savverdir. 

Profesör Nissen'e Cerrahp~ada 
yaptırilmakta olan birinci harici -
ye klinığinin inşaatı ilerlemekte -
<lir. Burası İstanbulda mevcut ha
riciye pavyonlarının en büyüğü ve 

(f""> ocuktum. Ara sıra babamın 
V yanına gider, kahvede yaşlı
ların anlatıkları •Çakıcı menkibe
leııi. nı dinlerdim. O zaman Çakıcı 
Efe sağdı ve Ege bölgesini!\ ı akip 
siz hükümdarı idi. Ondan o kadar 

lırdı. Hakikatlerle uydurmaları a
yırmak hayli güç oldu. 

Sonra zaman, zaman, Ödemiş, 
Abasurat, Aydın, Muğla, Miliis 
havalisine bizzat giderek tetkik • 
!erde ve tefahhuslarda bulundum. 

I en asrisi olacaktır. Bina Cerrah -
paşa hastanesinin bahçesi içinde 
olup Marmaraya hakim bir nokta- muhabbetle ve o derece haşiyetle Salahiyettar birçok zevatı dinle -
da kurulmıoktadır. Ancaık evvelce bal~;edilirdi ki sevgi ile korkunun dim ve nihayet Çakıcının uzun 
verilmiş olan tahsisat bitmiş oldu- j elele tutuştuklarını adeta görür müddet takibinde bulunmuş olın 
ğundan şimdilik inşaata istenildiği I gibi olurdum. Beni'. yıllard~n son- mer~um binbaşı Bay. ~uin'le mü
kadar süratle devam olunamamak- ra, cÇakıcı Efe• yı yazmaga sev- tekaıt jandarma zabıtı Bayındırlı 
tadır. keden amil, işte o kahve müsaha: !Bay Mehmetten -çok istifade ettim. 
Cerrahpaşanın yanına yapılmış betleridir. · Çakıyıca cKızan. !ık etmiş efe-

olan Üniversitenin yeni göz klirıi- Çakıcı Efe, ben yetişkin bir de- !erden ikisi halen sağdır. Onları 
ğinin inşaatı ikmal edilmiştir. likanlı iken vuruldu ve vuruluşu. gördüm. Fakat efelikle de -eski 

gibi büyümemiştir. O sel\e Yusuf, karısı Meryemi, 
Halbuki İsa kendisine izafe e - bütün çocuklarını alarak Nasıra 

dılen bu sıfatı daima reddetmiş, halkı ile birlikte kafile halinde yo
kendisinin sadece bir insan oldu- la çıktı. 
ğunu her v&kil zikretmiştir. Kudüse geldikleri zaman doğru-

İsaııın Nasıradaki hayatı sade ve ca Beytülmukaddese gittiler. Ak-

da çok memnun etmiştir. 
Tiyatro bl.nasının Beyoğ!unda 

kurulması takar.rür etmiştir. O yır
pılıncıya kadar Tepebaşında ihti
yaca şimdilik cevap verebilecek 
niSbeten küçük fakat modern bir 
tiyatro binası kurıı,lacaktır. Pro -
fesör Prost tatil olmasına rağmen 

basitti. Yusuf burada herkesin sev- .şama kadar kaldılar, dua ettiler ve Tepebaşında meşgul olmakta.dır. 

Tophane Tıhtmu Güzel 
San'atler Akademisiııe ce Sir
keci rıhtmu da Saraybnrnıı -
na kadar nzahlacaktır. 

Şimdiye kadar sürünceme
de kalan bu işiıı başarılma -
sile birlikte Kuruçeşmede ku
rulına.ı karRTlaştırılan kö -

İdda edildiğine göre burası Bal- inanın ki. hereksi içinden vurdu. bektaşilikte olduğu gibi- cEle, di-
kanlarda eşi olmıyan son sistem Sebep ne? le. bele. sağlamlık şarttır. Sağ kıa-
bİ!r göz hasta.nesi olmuştur. Avru- İstibdat devrinin hükumetini bi- lan iki zeybek te el'an bu kaidele-
paya ısmarlanmış olan modPrn a- !enler ve Meşrutiyet devrinde u - re riayetkardırlar. Falan vak'ayı 
!etleri bugünlerde gelecek olan mulanın bulunamaması inkisarına soruyorsunuz; size derhal: 
klinik ancak önümüzdeki ders yı- uğrıyanlar bu ruhi haletin sebebi- - Ha ... Evet... Öyle bir şey ol
lından itibaren Üniversitelilerin I ni ~olayca anl".'lar. Şimd~i şart- dıydı amma benim o zaman kar • 
ve İstanbul halkının istifadesine lar ıçınde ve bır halk hukumetı - nım ağrıdıydı da Efe ile beraber o

. açilinış olacaktır Halen göz klini- 1 nin idaresi altında halkla hükO. - raya gidemedimdi. gi ve hürmetini kazanmıştı. Fakat &onra çıkıp N as:ranın yolunu tu ' 

1 

;erek Tepebaşında ve gerekse 
halleri ve vakitleri pek o ka<:lar tular. raksim bahçesındeki bütün bara
mükemmel değildi. Meryemin İsa- Meryem, baktı k! çocukları ara- kalar yıkılacaktır. Burada gazino 
dan sonra daha altı çocuğu olm~- sında İsa yok.. ve bar olabilecek yeni binalar in- 1 
tu. Bunlardan dördü oğlan ve iki- _ Mutlaka bizden evvel dönen şa olunacaktır. • 
si kıııdı. İsa, erkek kardeşleri ve kafileye karışmıştır. Ayrıca belediye mevsimin gel
hemşireleri ile beraber marangoz Diyerek merak etmedi.. bir gün- miş olması dolayısile pJ.ajlar hak -
evinin sadeliği içinde büyürken lük yoldan sonra kendilerinden kındaki tetkikatını hızlandırmıştır. 
bile yalnızlığa karşı büyük bir önce çıkmış olan kafileyi menzil- Fakir halkın u~uzca istifade ede -

mür depolarının inşasına ıte -
çilecektir. Fakat kömür de -
oplarının Kuruçeşmede ya -
yılıp yapılmaması meselesi 
de yeniden bahis mevzuu ol -
muştur. Muhabere ve Müna -
kale Vekaleti kömür depo -
!arının yerini kat'i olarak ka-

ği Cerrahpaşanın dar birkaç oda- ı meti bir görmeğe alışmış olan Kılıklı cevaplar veriyorlar. Za -

1 

sına sıkıştırılmış bulunmaktadır. Cümhuriyet devrin.in çocuklarına ten başlarını kesseniz söyletemez· 
Burada İgresheimer adında ecnebi bunu anlatmağa ımkan yoktur. siniz. Bu sebple onlardan hiçbir 
'bir profesörle Naci Bengisu ve İr- Maamafi sayın cİkdam• da cÇa - şey öğrenemedim. 
fan adında iki değerli doçentimiz kıcı Efe. tefrikasını takip edenler, Fakat rouhittan öğrenerek tesbit 
çalışmaktadır. Yeni klinikte genç- I o devrin vaziyetile Çakıcı şaki ettiğim vak'alar tam ve sahihtir. 

meyil hissediyordu de buldular. bileceğı ve şehre nisbeten yakın 
Tarihler, İsanın kardeşleri hak- İsa onların da arasında yoktu. plajlar ve deniz hemamları kuru-

kında olduğu kadar Meryemin ko- şu halde Kudüste kalmıştı. lacaktır. 
cası Yusuf hakkında da tafsilat Yusuf ve Meryem merak ve en- Baltalimanındaki Ferit paşa ya.-
vermekten adeti. korkar gibi içti- dişe içınde çocuklarını bu kafileye !ısı umwni bir gazino haline geti
nap etmektedirler. Neden? Ancak bırakarak İsayı aramak üzere Ku- riJecek ve Çubukludaki Hıdivin 
bazı Antakye, Efes ve Roma mü- düse avdet ettiler. köşkü de tamir edilerek bir pan -
verrihleri, o da İsa öldükten sonra (Arkası var) siyon halinde işletilecektir. 

Edirne gençliği 19 Mayısı çok 
parlak şekilde kutluladı 

rarlaştırılacaktır. • 

Bundan başka haber veril
diğiııe göre, Haliçte inşa edi
lecek tersane bak.kında ev -
velce yapılan tetkiklerle ha
zırlıınan projeler de yeniden 
tetkik edilmektedir. VekBlet 
bilhassa terııane işine çok e -
henuniyet vermektedir. Ter
sane inşaatına da bu sene so- 1 
nuna doğru başlanması muh
temeldir. 

"'======" 

!erimizin ve asistanlarıınızın daha Mehmedin icraatını öğrenecekler Binaenaleyh cİkdam. da intişar e
limi metodlar dahilinde çalışmaları j ..e halkın -istibdat devri hükO.me- decek olan yazılarımı kamil •b(r 

1 mümkün olacaktır. Yeni klinikte tine nazaran- Çakıcı Efeyi cehve- emniyetle takip buyurabilirsiniz. 
bilhassa göz hastalıkları üzerinde ni şer• teJ.akki etmekte ne derece Delile, şahide hacet ne?. EiYevm 
etüdler için hususi liiboratuarlar haklı olduğunu göreceklerdir. Ege bölgesinde yaşıyan halktan en 

yapılmıştır. Neden on beş seneden beri bir 1 ;z !arım ~ilyon adafo'.' ... Çakıcı E. -
Çakıcı daha türeyemiyor, neden ~nı~'. aşagı yukarı', bu tun vakayıi-

B E L E J 1 YE Cümhuriyet devrinde tek şaki Ya- nı bilırler; bu vak alara zamıme -
şıyamıyor?. Çünkü şaki türemez; 1 ten bir tane icat ederseniz gülünç 

Yapılan yollar ve Fatih 1 türetilir. çünkü şaki yaşamaz; ya- o~anız muhakkak ve m~kad~er_-

h ık b. d"I v• ' şatılır Nitekim Çakıcı Efeyi de dır. Takdır buyurulur kı hıçbır 
a mm ır 1 egı h""k" . t t" ım· h"kıl muharrir, yazdığı yazıdan dolayı, 

d. h' dah·1· d k' 1 u ume ure ış ve u - .. ,.. 1 k . t 
Bele ıye, şe ır ı ın e ı yo - metten bıkkın olan halk onu tamı gu unç o maH' ıs emez ... 

!arın tamirine devam etmektedir. on beş sene müstemmirren himaye ızmet Başmuharriri 
Son aylar içinde tamir edilen so - ederek yaşatmıştır. Bu hakikat _ Zeynel Besim SUN 
kak~ar bizyük yekıin tutmakta - !eri eserimi takip lıltfunda bulu -ı 

V 1 L .AY.ET dır. Bu arada Eyüp kazasının 14 nacak olanlar, bütün çıplaklığile, E K O N O M 1 
Val.ı n "ın dünkü çayı sokağına yeniden Yol yapılmıştır. görüp anlıyacaklardır. 

Eminönünde 21, Beyoğlunda 21, .. . 
Şehir Meclisinin kapanışı müna- Üsküdarda 16, Beşiktaşta 15, Ba _ 1:1'kara hukuk fakultesı doçent-

sebetile Vali ve Belediye Reisi l kır köyünde 11, Bey kozda 10, Fa- ı lerınden bir ~at eserimle alakadar 

Soğan 17 kuruşa çıktı 
Mahsul stokları bitiyor . . .. .. ı oldu ve Ülku mecmuasında klta-Doktor Lıltfi Kırdar ile ferıkaları tıhte 16, Kadıkcyurıde 16, Adalarda b h kk d . . Geçen sene midkarı düşük olan 

kardeşlerinin adlarını zikretmiş -
!erdir. Bunlar Jak. Jozef, Selçuk 
ve Judedir. Bu dört erkek kardeş
ten yalnız J ak İsanın ölümünden 
sonra kendisinden bahsettirmiş -
tir. İsanın müridlerinden, şakird -

!erinden hi91>iri hemşireleri hak
kında malfunat vermediği gibi isim 
dahi zikretmezler. Sadece zaruret 
hasıl olan yerlerde chemşirele -
ri .. • kaydı ile iktifa ederler. Hat
ta bazı incillerde kardeşlerine kar
şı şiddetli ve ithamki.r bir lisan da 
kullanılır. B un sebebi ailesinin 
ve kardtıfinin bilahare İsanın pey
gamberliğine tabi olmak isteme -
diklerinden ne"et etmektedir. 
Bundan bizıat !sa da müşteki bu
lunmaktadır. 

. ım a ın a uzun bır tenkıt ya - ihr · · d yüks' k fi tarafından dün Şehir Meclisi aza- 16, Sarıyerde 36. sokak yemden ya- tt' M . . ve aç mevsımın e e -... . . . j zısı neşre ı. ecmua şımdL ya - t b ı d d la; ihr 
!arına ve refikalarına Tarabya To- ı pılmış ve tamır odılm~tır. Tak - d b 

1 
d ğ h ya u unmasın an o yı a -

. . . nım a u unma ı ı, afızamda da t ld f ı ı b' k 

Merye mmescidde Zekeriyyadan 
aldığı din edrslerinin ve okuduğu, 
ezberlediği Te-vrat ahkamının te

siri altında olarak İsayı büyütü -
yordu. Nıııııra sinağoğundaki Ya
hudi mektebinde de o Tevrat ter
bıyesi almıokta devam ediyordu. 

Evleri sade bir evdi, ön kısmında, 
siıylcdiğimlz gıbi, Yusufun ma -

rangoz dükkanı vardı. Dükkanın 

yanındaki kapıdan girilen ev taıı

tan yapılmış dört köşe şeydL Bir 
rıvayete göre büyük ve tek bir o

dalıydı. Diğer bir rivayete göre de 

ikı göz odası vardı. Beni İsrail hal 
kı mi>afirperver olduğundan Nası

raya gelen yabancılar içın iılter 

tusevi olı;un, ister Yunanlı veya 
Mısırlı, iı;ter Arap veya Asuri, bu 

evin çatlSı altında alakalı bir mi
safirperverlik bulurlardı_ 

Bcı evin, ziyaretçileri yedi ço -

cuk arasında acaba İsayı farketti
ler mi? 

Meryem, bütun gün çocukları 

A meşguklu. Sabahtan akşama 

adar çamaşır yıkar, yemek pişi -

. r, evinin taraçasında keten, kay-

ı, uıüm, incir kurutur, çeşmeden 

suy..ı b:zzat kendı getırirdi. 

Nasıranın manzarasının çok gü

zel olduğunu •Öylemi tik. Civar -

dan, Antakyeden. Sezareden hu -

su~i sedyeler ıçinde buraya gelen 
zengın kadınlar Meryemı bu ış 

Edlrnede ıporcu knlanmısdan bir ırup 

Bayramda yapılan maçtan bir intıba 

Edirne 19 (Hususi muhabirimiz-, istasyonu civarındaki spor alanı -
den) - Atatürk'ün Samsuna a7ak na girerek büyüklerimiz tarnfın -
bastığı günün yıl dönümü olan bu ı dan selamlanmış ve bunu büyük 
gün memleketin her tarafında ol- bir geçit resmi takip etmiştir. Ge -
duğu gibi Edirnemizde de tesbit e- çit resminden sonra saha or~ında 
dilen program dairesinde kutlan - toplanan talebe tarafından İstiklal 
dı. marşı söYlenmiş ve lise müdür 

Türk milleti için gençlik, dinç - muavinlerinden Fahri Dilgen 19 
lik, canlılık üade eden bu büyük Mayıs gününün tarihi kıymetini 
bayram Edirnemizde de idman ha- ve sporun beden ve hareket üze -
reketleri ve spor şenlikleri yapıl - rindeki tesirlerini bir hitabl'yle can 
makla kutlanmıştır. landırmıştır. Bundan sonra kız ve 

Tesbit edilen program mucibin
ce bugün saat 9 da bütün orta de -
recelı okullarla spor klüpleri men
supları ve halk Cümhuriyet ala -
nında toplanmış ve başta şehir ban 
dosu olduğu halde Abacılarbaşı 

caddesini takiben Atatürk anıdına 
gelinerek okullar ve spor teşek -
külleri adına anıda mutad mera -

erkek talebe tarafından ayrı ayrı 

jimnastik hareketleri yapılmıştır. 

Öğleden sonra da saat 14.30 da 
spor bölgesi tarafından atletizm 
müsabakaları programı tatbik o -
!unmuş ve müsabakalardan sonra 
hediyeler dağıtılmıştır. 

ıalile gördükleri zaman ona acır- simle çelenkler konmuş, bundan 
!ardı. Hele onun yedi çıocuk anası sonra gençlik ordusu doğruc" şehir 

En sonra da Karaağaç yolundaki 
şehitliğe bölge tarafından çelenk 
konmuştur. 

SAVNl 

katliyanında bir çay ziyafeti ve - sım - Harbıye arasındakı asfalt al f k' k t k 
1 

d ğ . ca ı norma en aza o aıı ır ı -
. f"" · d b' · · ma ese es 1 uvve a ma ı 1 1 - sım toprak mahsullerinln fiatlan rilrniştır. re uı ınşaatı a ıtmıştır. . b ht 

1 
d 

çın umu erem za ın a mı yaza- b .. ı d yıll d ö "lın Misafirleri hamil Şirketi Hayri_ Belediye Harbiye - Taksim ara- ' u gun er e son ar a g ru e;-
yeniıı 73 numaralı vapuru saat smdaki refüj gibi Edirnekapı ve mıyorum. .. . . miş derecede pl\l:ıalılıışmıştır. 
15 45 te misafirleri Köprüden al _ Aksaray yollarına da refüj yaptı- Çok sayın .• munekkıt, kıtabımda Pahalılık en ziyade soğan ve pa· 

' T b ··t" .. ı·· racaktır Buna dair keşifler yapıl- roman teknıgı bakımından bazı tateste görülmektedir. Kuru so -
mış ve ara yaYa go urmuş ur. · k ı ·k t · ı H lb k' be 

. .. maktadır. Fatih halkı da Saraçha- usur ar zı re mış er. a u ı n ğanın toptan fiatı 17 ve patatesin 
Davetlıler arasında Ordu Mufet- b. o d ğT Ya dı 15 k k . . . İ ne başından Fatih tramvay dura - . ır r man yazmış e 1 ım. z - uruşa adar çıkmıştır. 

tışı Orgeneral Fahrettın Altay s- 1 • d ç k Ef · h H .. 
' ğına kadar uzanan cadde ortasın -ı gım şey, sa ece a ıcı enın a • enuz taze soğanlar baş bağla-

tan~ul Kumandanı Ko~g.ene.'.·al daki a~açlı kısmin da bugünkü a - yatından ve maceralarından iba - madığından ve talep devam etti -
H~s Bıyıktay, v~.lı Mu~vını H.~ - cıklı halinden kurtarılmasını bele- rettir. Eserimde muhaYyel tek ğinden fiatların daha yükselme -
daı Karataban, Cumhurıyet Mud- diYeden dilemektedir. vak'a yoktur. Çakıcı Mehmet Efe- sinden korkulmaktadır. 
deiumumisi Hikmet Onat, Emni - · b.T. k' ı t tkik t b" 

El kt "k T nın u un va .a arı . e . .' es .. Sarmısak fiatları da yükselmiş 
yet Müdürü Sadri Aka, Bütün Şe- 0 rl Ve ramvaym ve sırasıle tanzım edılmıştır. Yani. iken sarmısakların baş bağlaması 
hir Meclisi azaları. Belediye ve Vi- !:ehre getirecegvi varidat ben, vakayii biribirlerine bağlıya- üzerine fiatlar düşmüştür. 
!ayet Müdürleri, Kaymakamlar, "I k ku b t b' k"I 

Y . b ' k 1 b led. d ra o yucuyu maz u ır şe ı - H b b t f' ti b M tb t - ·ıı · v ı· · enı ır anun a e ıyeye ev u u a ıa arı esasen u seııe a ua mumessı erı ve a ının de, baştan sona doğru, sürükle -
husus! bazı dostları ve bir kısım redilmekte olan Elektrik, Tram - yüksek iken soıı günlerde Alınaıı • 

mekten başka hiçbir şey yapma -
:I'ıp Fakültesi Profesörleri vardı. vay ve Tünel idarelerinden şimdi- yamn hububat mübayaatına baş-

v !
. f'k 

1 
. f. 

1 
.. lik belediyeye büyük bir varidat dım. Vak'a uydurmadım; bizim ta- laması ve fiatları da yükseltmesi 

a ı ve re ı a an mısa ır erını . - birimizle, şişirmedim. Hadiseleri .. · 
b . t . 1 1 h 1 d ki I temın olunamıyacagı anlaşılmak - uzerine bütün hububat ve kuru 
ız-:3 agır aımı~ ar ve azı.r a ı a . . yekdiğerlerine r&ptiçin, ister iste- b 

b "f d . ,,_ d b 1 tadır . Zıra gerek elektrık ve ge - se zelerin fiatları tekrar yüksel • 
rı u e e ızaz ve ll\.c-am a u un - h ı b k 

. rekse tramvay şebekeleri pek faz- mez, mu avere er ecerere mey- meğe başlamıştır. Bu yükseliş de -
muşlardır. Toplantıda şehır orkes- . . . dana bu • Vak'alar külliyat1t nı tm kt d' 

la tamıre muhtaç bır haldedır. varn e e e ır. 
trası müteaddit parçalar çalmış ve İlk 11 d 1 k 1 i koydum. Ö"· d'ğ' · .. b" t•· 

1 
b . 1 b' h . . . d yı ar a ge ece o an var - ,...en ı ımıze gore u un ıu u-

çay samını ır ava ıçerısın e geç Es · · di İkd t · · . . dat şebekelerin ıslahına sartedile- erı şım • • am• gaze esının bat ve kuru seb·ıeler üzerinde 
vakte kadar devam etmıştır. cektir. Bu arada elektrik fabrika,. - ve kıymetli dostum Ali Nacinin stoklar tükenmiş gibidir. Anadolu 

--ooo sına bir milyoıı lira sarfile yeni arzusile tekrar - tevsi, tadil ve ıs- dan son kalan partiler de şehrimi-
P OL 1 S bir kazaıı alınacaktır. Bu idareler- !ah ederek- yazmağa başlarken ze getirilmekte ve yüksek fiatlarla 

den belediye ancak iki sene son - çok sayın münekkidin bazı öğüt - derhal müşteri bulmaktadır. 
Tramvay teli koptu ra istifade edebilecektir. Tahmin !erinden istifadeye çalışacağım. Fa 000 __ _ 

edildiğine göre bu idareler şehir kat Çakıcı Efeyi -münekkidin ar
bütçesine senede 2.5 milyon lira ka 2usuna rağmen- cMilli bir şöval
dar bir varidat temin edecekler _ Ye• olarak göstermekten daima u

Dün sabah saat 10.30 da ,Harbi -
ye Altınbakkal arasında bir tram
vay kazası olmuştur. Kurtuluştan 
Beyazıda giden 167 numaralı tram 

vayın arşı kırılmış ve tramvay teli 

de kop~rak yere sarkmıştır . 
Kaza, arşın tellerden birinin ek 

yerine takılması ile olmuştur. Bu 

dir. 
---o'o---

Kasımpaşada ag-ır bir 

zak kalacağım. Şaki, nihayet şa -
kidir .•• 

DENiZ 

Mudanyaya ilave seferi 
bu akşam başlıyor * Mudanya ile İstanbul arasında 

Eser! del'leylp toplamak hiç te bugünden itibaren her hafta Pa -
yaralama kola:.· olmadı. Elimde cme'haz, zar günleri saat 20 de bir ilave 

Kasımpaşada bir yaralama vak- yoktu . Filhakika benden evvel hiç postı:sı yapılacaktır. İlk posta bu 
yüzden 15 dakika tramvaylar iş _ ası olmuş Osman Cevat isminde bır muharrir bu mühim adamın akşam istanbuldan kalkacaktır. 

bir adam karısile münasebette bu-! hayat.nı, lüzumu veçhile ve haki- Böylelikle Pazar tatillerini istan • 
lund~ğunu zannettiği Kazım is~inj' ki i:ıir ~~kilde, telfik etmiş değildi. bulda geçirmek istiyen Bursalılar 
de bır arkadaşını koltukçular içın- İki s<:>vrnr muhabiri menkıbe .. " ... 

1 
h 

leyememiş, Beyoğlu tarafınran ge

len tramvaylar Taksimden dön -

müşlerdir. Şişli deposundan gön - de bıçakla ağır usrette yaralamış- toplamağ~ memur ettim. Gelen Cumartesi g~u ~g eden sonra şe 
derilen tamir arabası derhal teli tır. Yaralı hastan rYe kaklırılmış menakip arasında Öyle mübalAğa- rimize gelip bır gece kaldıktan 
bağlamış arşı kırılan tramvay a - suçlu hakkında tahkikata ba~lan _ lılan vardı ki cKankalesl• hikl _ sonra Pazar günü akşam Mudaıın 
rabası da depoya alınmıştır. mıştır. yes\ bunların yanında pek cılız ka. yolile yerleriııe döneceklerdir. 
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İtalya -
askeri 

Almanya 
ittifakı 

JKDAJıl 
SAYFA 1 

Ağaoğlunun • 
cenazesı Karadenizde sis 

devam ediyor 
.a!ii~~;; 2~n (~n~nberiK::1:!e~~ BÜ y Ü k Türk mütefekkiri dün ~!izah, her zaman, giildüren. iç 

+.-H-a-1 ı.-f-a_k_s--v-e. ı; ;~: ~a:~ı:~:;e!r~~ı~:r~a ~:~~k~ ı· hf 1· ram 18 r 8 ras I nda defned 1" I d 1· 
1 :7:.h~a:.~a~~~,:~1~~~d~~r~::·::. 

t 
la devam edebiliyola. Dün ak _ hakikatin ~ıplak, arı iğnesinden 

M • k• c ı şam limanımıza gelmesi beklenen = ---= -~ _ _ daha zehirlidir. alS 1 eneV- Cümhuriyet vapuru yine sis yü _ Cemal Nadiron karikatür albü-
(Ba ştarafı 1 inci sayfada) mu sevenler tarafından eller üze- ·· .. 1. 

• t t • J itibaren merhumun Teşvikiyede rinde hldırılarak ve etrafı bir di k-L'-ah 

t 
• zünden lbu sabah limımııruza ge _ nıUJ';t •arıştuırlıen, birden irkil -

reye g 1 1 er • lebilm~tir. m; """ a ile değil, acı acı 
Ihlamur eaddesindekıi evme kadın manga asker ve kız mektebi tale - güldüm. Çünkü. bu karikatür, ha-

n k .., ll k .... ı 0-- erkek birçok dostları ve birçok beleri\ iie sıralanml'§ olarak ve en yatt hakik t l 
ra t ı0 gı l olacak, askerı1.+ Halifaks, Pariste + ear"o"yde karaya çeıenkıergeımeğebaşıamışıı.ce- önüoo~ üniversiteden, Ankara tant:eidi. aıenaınmışbirens-

y r naze merasimine gelen zevat, mer Hukuk Fakültesinden, Matbuat ce- Res' y · kübik 

istişare prensipine dayanacak Frans.ız d.i.pl .. om .. at- •• oturan Alman va- bumun ailesine oğullarına, kızla- ıniyetinden, Anadolu ajansından, larda.:"'b!:.in e:;,pısı. K:::::ı:n: 
1 1 rına beyanı taziyet etmekte ve gazetemizden ve Ahmet Ağaoğlu- ht d l" · rtad d • ·ı arı e goruştu • na ar e ıgı, o a egı • eşiğe 

Koma, 20 (AA.) - Kont Ciano,,sipinj koyııeaktır. iki kumandan - • puru kurtarıldı kısmen Ahmet Ağaoğlunun yuka- nun diğer dostları tarafından gön- bir karış yakın. Bir adam, kaldırı 
refakatinde ıı:eneral Pariani oldu- Jık yalnız umumi bir harp halinde ı Paris, 20 (A.A.) - Fransız + rıdaki çalışma odasında, kısmen de derilen otuzdan fazla çelenk oldu- ma yatar gibi eğilmiş, kapıyı aç _ 
ğu halde Berline hareket etmiftlr. J değil, taraflardan biri askeri bir İngiliz konuşmaları saat 19,50 + İstanbu~. 20 (A.A.) _ Türk Ge- salonda ve bahçede cenazeye inti- ğu halde Teşvilriye caJTuiine geti - mağa uğraşıyot. 
Nazır, pazar günü Berline muva - harekete giriştiği andan itibaren + de bitmiştir. İngiliz Hariciye ı mi Kurtarma şinketinden bildiril- zar etmekte idiıler. rildi ve '\·ada namazı eda edildik- Bunun tuhaflık neresinde- diye 
salat edecektir. birleşecektir. Bununla beraber, + Nazırı Lord Halliaks ile ar - miştir: Büyük aı.imin pencereleri deni- ten sonra Şişli caddesi ve Kurtu - bilir~iniz. Bunda, tıılıaflık yok ki, 

Kont Ciano ile Von Ribbentrop, tam mana•ile •tek kumanda• me- + kadaşları, Fransız Başvekili Köstenceden Stettin'e giderken ze bakan geniş kütüphane odası, l~ yollarile Feriköy mezarlığına bir fecaat. 
apzartai sabahı Alman • İtalyan selesinin bertaraf edildiği anlaşıl- + Daladye, Hariciye Nazırı Ban- sis yüzünden Şarköy civarında İn- insana b!Jhassa hüzün vermekte nakledild.. Başıma geleni anlatayım: Bir 
askeri paktını imza edeceklerdir. maktadır. + net ve arkadaşlarıyle 45 da - ı cenubunda ehemmiyetli derecede idi. Bütün hayatını kendilerile be- Cenazeyi teşyie gelenlerin hep. arkadaşım, giinlerdenberi ısrarla 
İmzayı müteakip Kont Ciano, Bit- Nihayet, bazı haberlere göre, ta- kika müzakerelerde bulun- karaya oturan 9.000 ton, tayyare raber geçirdiği ltitaplan ve ya - beni y~ni apartmanına çağırıyor-
! afm 

' '-'i 1 zıhanesinin üzeııinde artık bir da- si, burada, merhumun kabri etra -
er tar dan kabul edilecea• r. raflardan birinin diğer bir memle- muş ardır. + benzini hamuleli Alman bandıralı du. Gitmesem ayıp olacak. Akşam 

1 
• + ha. onun elinin değmiyeceği ka _ • fında derin bir sükut halkası ba-

tlifakın esasları ketle girişeceği bir ihtilaf demok - Saat 20 de Harbiye Nez.ıre- •Mittelmeer• vapuru, Türk Gemi !inde toplandılar ve evvela eski o- üstü, kararımı verdim, yollandım. 
il 

. . ifak . tinde İngiliz diplomatları şe- + Kurtarma müessesesının' . Alemdar lemleri, kağıtları, sanki metruk Hepsi biribirine ben:z.iyen kübik 
) R d Le ras erm ıtt ve garanti sıstem- ı eaklılar namına Cerrahpasa hasta-

Paris, 20 (A.A. - oma an re. fine sekiz. ki.şil.ik hususi bir Hora ve Saros kurtarma gcmı·ıerı· duruyo:lardı. Bütün. o. ki. taplar, • apartmanlar arasında, arkadaşı -
J t · bild' ·ı· lerinin faaliyete geçmesini intaç k ı l k · b kt · 1 • F th' t f our ıı:ııze esme ırı ıyor: zıyafet verilmıştır. nin bir haftalık geceli gu"ndüzlü a em er, a~tı , sahıplerını kay - nesı a erıyo ogu e ı ara ın- mın apartmanını, ne giiçlüklerle 

İtalyan - Alınan askeri paktı on ettiği takdirde ltalyan • Alman iti- Müzakereler neticesinde hiç .. 
1 

b b betınekle, bırden, sayısız raflar - dan kısa, fakat Ahmet Ağaoğlunu buldnğumu sormayın. 
l 'k 1 ak k ri : ı mesaısı e u sa ah kurtarılmış ve d . K ıene ı o ac ve as e istişare ve fakı otomatik bir surette tatbik bir tebliğ neşredilmemiştir. Ş kö' . . . . . a, sanlci manalarını da beraber pek iYi anlatan samimi bir hitabe apıyı çalacağım :ı:aman, arka • 
. . . . ar ye getırılmı.ştır. Gemıının 

belkı d" daiıni askeri ıstişare pren sabasına geçecektir. H . k M . k" C . 1 kaybetmiş gibiydiler! Filvaki bu okundu. Bundan sonra, Ahmet A- daşımın bir sö21inö hatırladım: 

ı alıfa S Ve aıs 1 8· t hamulesl.nm tayyare benzini ol - b" ük. fik. d .. 1.. .. .. 1 - Bizim apartmanda kapm yok· . + ması ve hararetin bugünl· erde faz- uy ır a amınm o umunu, o- ğaoğlunun e.n. sevdiği arkadaş a -

B ıd . H .. k A ı· . t nevreye hareket ettıler ı la bulu d 1 ·ı b" "k b. 1 nun çalışma odasındaki hüzün ka- rından ve fikır adamlarııruzdan tur. Kapının camını itel'Sİn, kilidin 

a Vın U Ume in Si nmaııı o ayısı e uyu ır d b liğ" b' .. 'd d. h . k d üstünden elini sokaır, sürgüyü açar 
- p · 

2
o (AA) İ il' tehlik . . • ar e · ır surette ifade edebil - guzı e e ıp ve mu arrır ar a aşı-

~r~s, · · - ng ~ e atlatılıruş ve gemının sıg - mek kabil değıildi. mız Peyami Safa söz aldı ve derin sın. 

ti 
• t •b d• t Harıcıye Nazırı Lord Halı-+ lıklar üzerinde oturması kurtar - Kütüphane odasının yanındaki !bir teessür içinde şunları söyledi: Kapının camını ittim, yarı açıl· 

Yase Dl asvı e ıyor fcakensevrbue aekş~:e:eatt et:iao vdae ·: m~ ameliy"".ini ehemmiy~tleştir - salonda, Ahmet Ağa.oğluna son ihti cBuraya büyük bir Türk ve bü- dL Fakat demir çubuklar arasında 
. y ş ıruşttr. Gemı ve hamulesının kıy- ram vazüesini yapmağa gelen bir yük bir insan bıralnyoruz. elimi gezdiriyor, bir türlü kilidi 
ıstasyonda Bonnet tarafından meti 600 000 Tü k li talı · • ı bulamıyorum. Boyumun uzaııaca-. r rası mın e- çok vefakar dostları ve bu arada T·' k ı k Ah A • ğl -

E B k 
~I se!Amlanmıştır d.l kted' ur O ara met gao u, a ğı kadar elimi yukarılarda gezdir-ski aşve il dünyada lıiç Ayni trenıe Sovyetler Bir - • 1 me ır. 000 !ailesinin ve kızı Süreyya ile Teze- sırlarca içimizde yanan milliyet dim, olmadı; a;ıağılara indim, )İne 

liğ . · Lo dr b" "k .. + rin keııdilerini teselliye gelmiş ar- şuurunu uyandırmak irin sesinin olmadı. Egı"lrneg' e me~bor kaldım. 

k • Jı • • d J • ının n a uyu elçısı .. . • ımse arp ıstemıgor e l Maiski de Cenevreye hareket ı Kırşehir elek- kada.şları goze çarpıyor~u. Uk .ge- olanca kabiliyetile haykırdı. Hıila kilidi arıyorum. Birdenbire, 
11 etmiştir. !enler arasında, bu degerlı Türk İnsan olarak Ahmet Ağaoğlu, omuzuma bir el yapıştı: 

Londra 20 (A.A.) - Muhafaza- hiçbir fert harbi istemi.7or. Eğer 4 + trı•k tesı·satı alimine karşı büyük bi.- takdir ve temizliği!' e hürriyetini biribirin - - Yahaladını seni! Gel garahola 

' ··--·. ·------ dikka . karların lideri eski Başvekil Lord nasyonalist sosyalist ve faşist rü - t esen olarak en başta sayın den biç ayırmadığı vicdanının tel_ bahalım, gapı garıştırmasını ör -

Baldvin bu akşam Worcesterde esa kuvvete müracaata karar ve - Litvanya · Almanya Kırşehir, 20 (A.A.> - Nafıa Ve-1 Valimiz Lutfi Kırdarın bulundu- kinlerine göre faziletli ve serbest genirsin, 
aöylediği bir nutukta, bük.umetin recek olurlarsa bütün dünya mem- ticaret itilafı . kili General Ali Fuat Cebesoy, e - . ğu görıHüyordu. Valimizden sonra bir insanlar ülkesinin hayali pe _ Dilinden, bekçi olduğunu anla -
siyasetini tamamile tasvip etmekte leketlerlnin takbihine uğrıyacak - ımza lektrik tesisatının açılış resminde Londra büyüık el~~miz ve halen şinde koştu. .mıştım. Beni, bpı korcalıyan bir 
olduğunu söylemiş ve demiştir ki: !ardır. Bu, hiç kimsenin mukave - edildi hazır bulunmaları hususunda be _ mebus ve merhumun en yakın fi- hınız farzcderek çalyaka karakola 

mlek · · k ı h k ı t d · ği b' t ikt' B Onun bu iki büyük vasfını tah- .. ..,,_ k cMe etımız ma u er es e me e emıyce ır azy ır. u Berlin, 20 (A. A.) _ Litvan a lediyenıiz tarafından yapılmış 0 _ kir ve politika arkadaşlarından guuume istiyordu. 
akıllıca görüşm~ye hazırdır. Fa - mukav~~eti ~apoleon bile göste - Hariciye Nazırı Urbsys, bu sa:b~ ı lan daveti kabul ederek dün bura- Fethi Okıyar bulunuyordu. Fethi !ile ne bu yer, ne bu an müsait. Derdimi anlatmağa çabaladım; 
kat komşularına karşı zorbalık rememıştır ki Napoleonun muvaf- b , . t' M _1 b ... ya gelmiş ve halkımız tarafından Okyardan sonra Recep Pekerin hü Teessürüm çok büyük. Aziz mürşi- laf anlamıyor ki: . . . ur aşa geııruş ır. umaı ey , og-
yapmak isteyenlere de karşı dur - fak olamadığı yerde hıçbır ferd, le samimi tezahüratla karşılanmış - yu"k ölüyü t...roie aelenler arasın- dim, sevgili ve büyük dostum Ah- - Garahola! 

üzeri Hariciye nezaretınde Al- -~, e o· d'k' 
maya hazırlanıruştır. muvaffak olamaz. tır. da bulunduğu göze çarpıyordu. Bu met Bey. Beni' affet. Bütün haya - ıyor. ı ıliyor. 
Şuna kat'iyyen kanilm ki nas • Baldvin, Hitler gibi mahir bir si- man - Litvanya ticaret itilii:fını im- Nafıa Vekilimiz yapılmakta olan zevattan başka Üniversitenin bir tında senin için en büyük cürüm .. Seslerimiz büyüdü, sokaktaki 

vonal sosyalist ve fa•;st ideoloJ'i yaset adamının bo"yle bir hataya za etmıştir. Sefir, öğle yemeg"ini kt F k d k" · t bulun rpartnıanların pencereleri • .,,.. ' yeni evlerle çarşıyı gezdikten son- çok profesör ve doçentleri, Türkn- susma ı. a at ma em ı cemıye . . 1 müteassıpları deni!ebilecelderi düşebileceğini kat'iyyten zannet - Von Rıbbcntrop ile birliıkte yemiş- .. . . sıirii dii, meraklı başlar uzandı. :\la 
il t 1 k il d

.. d ra elektrik santral binasına gidil - yenin son otuz senelik irfan mer- kanunlarından daha muthış tabıat h 11 b' b' . k t .. -·h m s esna oma :oere unya a mediğini söylemiştir. tir . a e, ır ırıne anş ı. nı ant 
miştir. lıalelerinde zaman zaman isimleri kanunları seni susturdu, bugün k d f tll b k . . · 

Çemberlay'nın beyanatı 
oo--- F Cebe .. 1 ğ ar a aşımın ş..- aa e e çının e-

uat soy soy edi i bir hi - muhtelif planlarda yer almış ve ben de fazla söyliyemiyeceg'im. Se 1 H "t) B J" d•• d inden yakayı lınrfardım. Büıiin J er er JOe On Ü tabcyi müteakip kordeliiYı kesmek tanınmış birçok simalar bu me - .. d ]' . . . d T d • . . . ' nı ı ea ın:n %ırvesın e, anrı agı- neş•a- k t 
suretile elektrik tesısatını açmış - yanda Ahmet Ağaoğlunun eski ~ açmış ı. Berlin, 20 (A.A.) - Hitler, garp 

hudutlarında yaptığı tefliş seya -
hatinden bugün öğleden sonra Ber 
line dönmüştür. 

(B4f tarafı ı inci şayfada) 
retten sonra kabinenin Hariciye 

komitesi toplanmıştır. Bu toplan • 

tıdan sonra, İngil!z - Sovyet mü -
ıakerelerinln §lmdlki vaziyeti sa -

!Ahiyettar mahfillerde şu auretle 

tarif n tesbit olunmaktadır: 

SOVYetler Birliğinin tekll1leri 

biç §ilphesiz İngiliz hükQmetinin 

nazannda olduğu gibi diğer bazı 

bükQmetlerce de zorluklar arzet -

mektedir. Fakat bu vaziyet zorluk

ların yenilemiyeceği demek değil

dir. Londra meseleyi azami hüsnü

niyetle ve kabul edilebilir b'ir tar

za varmak arzu~iyle tetkik eyle -

mektedir. Bunun la beraber alaka -

dar bükfunetlerle istişare için za -

Acul davranarak şimdiye kadar 
yapılanları yıkmaktan ise bu cep

henin teşekkülünü birkaç gün da
ha tehir etmek evladır. 

Sovyetler birliğinin itilafa işti

rak edebileceğini zannediyorıu. 

Müşkülata tesadüI ettiğimiz nok _ 

taları lüzumsuz bir istical gö•ter

meden müzakere etmekliğimi:ı:e 

müsaade edin. Bize kalırsa, en ma

kul çarei hal budur. ı 

Çemberlayn, bundan sonra Po -

temkiıı'in Cenevreye gelmemesi -

nin teessüfe şayan olduğunu söy -

lemiş, çünkü bu gaybubetin Lord 

Halifaks ile Potemkin'i şahsen fi

kirlerini teati etmek imkanından 

mahrum bırakmış olduğunu ilave 

tır Tü. k 0 ğ nın zirvesinde bırakarak ayrılıyo- Mimar deg·ilinı,· kübik binalaruı · r ca ına mensup arkadaşları 
Naha Vekilimiz 'bu merasimden ve birçok matbuat müntesipleri ve rum.> böyle klibik teferrüatmdaki şık -

---oo--

sonra tekrar Ankaraya dönmii§ler- kıitap evleri sahipleri cenazede ha- Bu hitabeler irad edilirken, m<'l' lıktan. ~·enilikten aıılanııyo~nnı. 
dir. zır buiuiıuyıırhrdı. Bütün bu, ze- humun çoc~arı, büyük bir te<'S- Yalnız, beni, bir eve, apartmana 

Çekoslovakya Harici-
ye nazırının yeni 

vazifesi 

Fransız filosunun 
yapacağı ziyaretle'l" 

Berlin, 20 (A.A.> _ Çekoslovak- Paris, 20 (A.A.) - Bahriye Ne
zaretinden bildirildiğine göre iki 

yanın eski Hariciye Nazırı Chval-
k . zırhlı üç kruvazör ve on iki torpi -
ovskı BohemYa ve Moravya hi - todan mürekkep bir Fransız filosu 

maye idaresin · B lin t 1 · · ın er or a e çısı Amiral Consoulun kumandası al-
olarak bugün vazifesine başlaıruş - ıtın<la olarak 22 M..1' - a bazı İn -
tır. giliz, Hollanda ve Belçika liman -

Japonlar mağ
lup oluyor 

!arını ziyarete .çıkacaktır. ,Bu se -
yahat Haziran başlarına kadar de -
vam edecektir. 

vat, vatanına avdet imkanını bul- sür içinde gözyaşları dökÜYorlardı. davet etliler mi, soruyorum: 

duğu gündenberi durup dinlenme- Daha sonra, ıkabri üzerinde kur'an - Kübik mi? 
den ve denebilir ki son nefesine okundu ve toprak atılarak ve yet- Eğer kübikse, benden paso! 
karlar memleketine fikren hizmet miş senelik ömrünün dörtte üçü- Mahmut Yesari 
eden güzide Türk mütefekkirinin 
n~ı etl'afında·, kemiyet itibarile 
belki pek fazla kalabalık olmasa 
bile memleketin ilim ve fikir haya
t \ ı temsil kalitesi bakımından 

şüphe yok ki en kalabalık bir ih
tiram ve samimiyet halkası vücu
de getirmiş bulunuyordu. 

Saat on bir buçukta, cenaze, Ah
met Ağaoğlunun evinin taşlığına 

getirildi ve orada merhum beı ke
sin •İyi biliriz• sesleri arasında ve 
kemali ihtiram ile tezkiye edildi. 

--- ==--==::-= 
Adanada Portakal 
·stoku kalmadı 

nü hudutsuz bir sammiyelle Türk
çülük fikir ve ideali uğruna hiz -

metlerle geçirmiş bu nadır yeti
şir mütefekkir ve iılim adam. Ah

met Ağaoğlu, Allahın rahmetine 
tevdi olundu. 

İkdam. aziz ve sayın başyazıcı -
sının bu kaybından duyduğu de -

Adana (Husu>i) - Adana mer
kez mıntakasında yetişen porta -
kallardan stok kalmaml§tır. Dört

rin elem içinde, en sammii teeır yt>l, Kozan, Ceyhan, Osmaniye g:
sür ve taziyetlerini, biı daha, mer- bi ocllı ba§lı dört portakal bölge
humun muhterem ailesine ve sev- sinde de kez• '""'yoktur. Bu dört 
gili evlatlarına sunmayı vazife mıntakada ar.~.:. mahalli pazarı 

mana ihtiyaç vardır ve yeni bir etmiştir. 
Hongkong, 20 (A.A.) _ Japon _ 

!ar, Paşanın şimali garbisinde bu

lunan Çin kuvvetlerini mu hasara 
etmek üzere üç koldan ilerlemek 
istemişlerdir. Yirmi bin kişilik 

mezkur Çin kuvvetinin orada bil_ 

hassa Japonları aldatmak ve pu _ 

suya düşürmek için bulundurul -
duğunu anlıyan Japon kuvvetleri

ne mensup iki alay taı 1 Tarpiçeni 
geçerken bat>kına uğramış ve im _ 

ha edilmiştir. Japon kıtaatı Tan _ 

gapişandaki Çin garnizonuna men
sup kuvvetlerle dümdar muhare
beleri yaparak ricat etmektedir. 

lnönü aldığı bayrağı 
yükseltiyor ! 

Bundan sonra, Cenaze, merhu - addeder. bir müddet için ıdarı: edebilecek 
meı<hale daha kat'ı içın bir kaç 

gün gecikecektir. 

Halifaks CenevTe seyahati esna-

Halifaks Pariste 
Londra, 20 (A.A.l - Lord Ha -

eında Fransız nazırlarile ve Cenev- lifaks, refakatinde Hariciye Neza
rede Maiski ile temas edecektir. 1 reti hukuk işleri müdürü Malkin'. 

Çemberlaynin beyanatı orta Avrupa işleri dairesi şefı 

Londra, 20 (AA.) - Çember 
!ayn, Avam kamarasında beyanat

ta bulunarak dem ştir ki: 

- Biz İngiltere ıle diğer devlet-

!er arasında bir ittifak vücude ge-

iirmeğe uğra'1ıuyoruz. Sadece muh 

temel bir taarruu karşı mukave -
met elnıck çarelerin araştırıyoruz. 

Bir milletin te'jriki mesaisini te -

min ederken d~er bir milleti dil

gir ederek onun bi,imle beraber 

çalışmasına mimi olacak u]ur.;ak, 

takip ettiğimiz •i)·asctte muvaffak 

alamayız,. Bunım i ındir ki, ebenl· 

miyeti bıiyük olan bıı teşebbiisli -

ıniizde oldukça ihti) tlı danan -

mak lazımdır. Siyasetimizin gaye
ıi bir •sıılb cephesi kurmaktır. 

Strang ve matbuat dairesi şefi 

Poake olduğu halde Paris'e hare -

ket etmiştir Nazır, bugün öğleden 

sonra Paris'te Daladye ve Bonnet 

ile görüşecektir. 

Maiski Parise gitti 
ooo 

Paris, 20 (A.A.) - Bu sabah Pa- J "lt K J K 
rise gelmiş olan Sovyetler Birliği- ngı e~e ra ı .. ana-
nin Londra sefiri Maiski, derhal dad~ hır nutuk Soyledi 
dün Bonnet tar::ıfından kabul edil_ Otta va 20 (A.A.)- İngiltere kra 
miş olan Sovyetlerin. Paris &efiri lı Altıncı Georkes Ün Amerikar 
Sı.İriç ile görüşmüştür. nın Kanada elçisini kabul etmiş _ 

tir. Elçi itimat mektubunu takdim 
Moskova müzakereleri hakkın -

daki Fransız ve İngiliz noktai na -

zarları hakkında malıimattar olan 

eylemiştır. Kral müteakiben kor -
diplomatik azasını kabul eylemiş 

ve bundan sonra da senatoya gide
iki Sovyet diplomatı Moskova 

telefonla konuşmuşlardır. 
iJe rek iki meclis azası önünde bir hi-

tabede bulunmuştur 

(J:laş tarafı 1 inci sayfadtJ) 
en ufak bir sarsıntıya uğratmadan, 
kendi sulh politikasından zerre 
feda etmiyerek, imzaladığı muahe
delere yüzde yüz sadık kalarak ve 

bu sadakati etrafında en ufak bir 

tereddüde meydan ve mahal bı -

rakmadan, devletin gemisiııi 

mukadder olan sulh, emniyet, 
refah ve medeniyet hedefiııe se\'

ketti ve etmektedir. Ancak kuvve

tinden emin olana ve ancak her 
zaman merd kalını olana mahsus 
bir irad~ ve Şuurun bu mes'ut mer
halesi Türke mnkadder büyük 

mnvaf!akiyetler silsilesinin yeni 

bir hız kaynağıdır. 
Doo;t ve müttefik devlet Baş -

vekili sayın Çembcrlaynin parla
mento kürsiisündeki beyanatı ise, 
hu hakikatin milli hııdodlar dışın

daki alemde itiraz kabul etm<"Z bir 
farzda tahtim edili~ini ifade eder. 

A. N. Karacan 

l HADİSELERİN RESİMLERi 1 

Şehir Mecl~inln yaz tatiline lıaşlamaoı münasebetile Vali ve 
Belediye Reisi LÜTFİ KffiDAR du.ı Tarabya Tokatlıyan otelinde 
bir çay vermiştir. Resim bu toplantıdan bir intıbaı te ııit etmektedir 

miktarda portakal ·, ı:ıtır. Bu 
1 mevcut da her gü. azalmakta ,.e 
fiyatlar yükselmektedir. Müstah • 
sil pazarda yapılan perakende ~

tı'ilara göre, orta !boyda bir portli
kal 8 - 10 kuru~tur. 939 - 940 mah-

• sulü için portakalcılar ~imdiden 
hazırlıklara başlamışlardır. 

Önümüzdeki yıl mühim mıktar
da portakal fid8!'ı dikikceğı :ın -
la§ılmaktadır. 

TALEBE KA.'1PI 

Bu yıl talı! aylarında Bürucekte 
eskiden Amerikalıların kamp ola
rak kullandıklan saha ve bin3lar
da bır kamp açılacaktır. Kamp uç 
ay devam edecektir. Kampta tale
beye mıizik (mandolin ve keman) 
beden eğilımı gi>sterıleceııi gıbi tn
lebenın zayıf olduğu dersler oğ -
retmt'nkr ta•afınd3n takviye e<!i 
ıecekt r 

Kampa sağlam, hastalıksız ılk 

okul talebeleri alınacaktır. Kamp
ta, bir okuma odası, muhteJ,f eğ
lence vas taları, gıda ve ist ra"at 
\·as.-taları, bulunacaktır. 

b 
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SAYFA f iKDAM 

·~~I Frankonun Bir katil 
CEVAPSIZ bir nutku yakalandı MEKTUP 

Yazan: Muazzez Tahsin BERKAND Büyük bir filmin doğuşu 
Kapının zili arka arkaya kuv - di] evlenip beraber yaşaması kabil 

vetle çalındığı vakit Fahire en üst olamazdL Ergeç onu ben terkooe
kattakı cumbalı odanın sediri üze- cektim. Bınaen:ıleyh sizin benim 
rine oturmuş örgü.;ünü örüyordu. kwnar ve içkiye müptela olduğu -
Ale!Acele yerinden kalktığı halde mu bahane ooerek kızınızı ben -
yine terıiklerinı giyip iki kat mer - den ayırmak istemeniz ve hiç lü-

"Şeref ve istiklalimi
zi her şeyden üstün 

Yedi sene evvel iki 
kişiyi öldüren bir 

azılı katil 
Julien Duvivier'in hazırlamakta olduğu 

tutuyoruz,, ''Meş'um ar--.ba ,, filmi nasıl hazırlandı ? 
d ivenden ağaşıya inmesi iki üç dar zum yoktu .. ilh .. • . 
kika sürdü ve sokak kapısını açın- Güzel bir intikam mektuou .. hem 
ca kimseyi göremedi. anayı hem kızı vuruyor fakat Fa-

Fakat aralıkldnan kapının altın - bire bunu da beğenmedi. Bu dar 
da bir zarf vardı, üstünde de şu ya- ve uzun mavi zarfın içirı.de bun -
zı: Saffet Hanımefendiye... dan da mühim bir şey gizliydi! 
Fahıre hemen kapıyı açarak so Bir ara elini uzatıp zarfı aldı, e-

kagın ıki tarafına baktı; mektubu virdi, çevirdi, iyice tetkik ederek 
getıren kimse meydanda yoktu. br şeyler keşfetmek stedi. Fakat 

Zarfı alarak gerisin geriye merdi - makine ile yazılmış •Saffet Ha -
vetıleri tırmanJı, tekrar üst katta- nımefeııdiye. kelimelerinden baş

ki odanın sooırı üzerine bağdaş ka bir şey göremedi Tırnağının u
kurarak örgüsünü örmeğe koyul- cile zamklı yerıni aralıklamak içın 
du; fakat artık rahatı kaçmıştt, zih bir hareket yaparken vaz geçti. 
ni 

1
bi_r düziye bu mavi zarfla meş- ·Şimdi bu hayal oyunu onu eğlen _ 

gu dü. . . dirmeeğ başlamıştı. Kendi kendine 
Bu mektup yanlışlıkla gelmıştı. bu kağıtta bin bir hikaye ve ro -

İzmir (Hususi) - Hükumet ko-, H k d k. b. f"l . . er es zanne er ı ır ı mı \. 
neşredilen bir nutukta Franco, nağı avlusunda arzuhalcılik yapan . k t -ı 1. k 1 bır· 

· ·· İ · .. . t vırme gaye eg ence ı, o ay 
cKızıl çetelerın zulmune ve Mark- gus, bır muddet evvel emnıye d" H lb k. 1 h" t b .. 

k 1 .... ı··-·· üh" . b" "hb d şey ır. a u ı mese e ıç e oy-
sist barbarlğuna karşı. azanı an mudur ugune m ım ır ı ar a 

1 
d ··ıd· B" f"l · k b"l 

İ . S e egı ır ır ı m çevırme ı -
zaferi tebarüz ettirmiş ve demiş - bulunmuştu. hbarda SLvasın u - b"" :.k b. r·l t k 
. . . · . hassa uyu ır ı m or aya çı ar-

tır kı: şehrı kazasında aşağı Izbıderler k b. k .. k··ı·t k . ma ır ço muş u a ı yenme , 
, _ Biz şeref ve istiklalimizi her köyünde oturan Kayalar muhacır- d .. t k 1 k b. .. .. . ı . . unyayı unu ara ça ışına , · ır 

şeyden ı.ıstun tutuyoruz. Bız, Av- Jerınden Haydar adında bır ada - ok ü lüklerle. hatta tehlikelerle 
rupada sulhün istikrarı yolunda mın iki ki§iyi öldürdüğü ve bu se - ç g ç k d ' ı·ır . . . . . ı çarpışam em.< . 
teşrikL mesaı etmek ıstıyoruz.• beple Sivas zabıtasınca arandığını . . . b .... k b. f"l 

d ·· ' Şımdı burada sıze uyu ır ı -
Franco, bun an sonra şoyle de - bu adamın Bekir og-ıu Bekir ismi- . b h ı· 
· t· mın cMeş'um ara •• nın u asa 

mış ır: . . . . ne yazılı sahte bir nü.fus cüzdanı şeklinde nasıl meydana geldiğini 
Madrıdın çektığı ıztırap, bu şelı- ile Dumlupınar vapuru ile İstan - anlatacağız. 

ri Rus komünizminin zimamdar -
bula gittiği bildirilmiştir. Kamp Elize'de büyük bir 

!arına elleri ve kolları bağlı ola -
İhbar üzerine zabıta derhal faa- büro vardır ki burada film istih -rak teslim eclen cümhuriyet zi

liyete geçmiş ve meseleyi İstanbul . sali ile meşgul olan büronun di -

Madrid, 20 (A.A.) - Radyo ile 

ni teşkil eder. zabıtasına bildirmiş ve Bekir adı - rektörü oturur. Birçok büyük film 
Fakat ıcime aitti? Bu Saffet kimdi? 
Ne konışularında ne de bu mahal
lede tanıdığı kadınlar arasında 

böyle isimde birisi çıktı. Yanlış 

bir adrese gönderilmi§ olan bu 
zarfı kabil olsa hemen sahibine 
verecekti. Fakat onu bulmasına 

ımkan var mıydı? 

mamdarlarının en vahim hareketi- 1 

na yazılı sahte nüfus tezkeresiyle !erin mukadderatı işte bu büro -
man tahayyül ediyordu. Karısını Kızılların hakkımızda söyledik-
boşıyan bir kocanın yazıs~ alaca - !eri .Geçemiyeceklerdir. sozune İstanbula giden suçlu Haydarın 1 da tesbit edilir. Rejisörler, mev -

b . b" f ı d.k Dumlupınar vapurunda yakalan _ zu ve nihayet yıldızlar burada in-
ğını tah~ili için müracaat eden bir · ız ır za er e cevap ver ı . . 

· t · t· F k t t t b ı tihap edilir. Büronun direktörü 
kimse, Jir düğün davetiyesi... Franco, memleketin imarı için masını ıs emış ır. a a s an u 

t İ yani film amili'nin vaziyeti biraz 
Birdenbire durdu. Hayır bunla- bütün spanyolların birleşmesini zabıtası katilin stanbulda pek az 

' istemiş ve demiştir ki: k 1 k t kr t . d .. d .. ğ .. u·· da bir maliye vekilinin vaziyetne 
rın hiçbirisi olamazdı. Bu, mutla - a ara e ar zmıre on u un benzer. Şirketin bütün para işleri 
ka ve mutlaka bir aşk mektubu ·Zafere, mukaddes birliğin inzi- tesbit etmiş, keyfiyeti bura zabı - onun üzerindedir. Bütçenin müva-

Fahire bir taraftan örgüsile meş 
gul oluyor, diğer taraftan bu sual -
leri zihninden geçirerek bunlara 
cevap bulamadığı için sinirleni -
yordu. Birdenbire elindeki şişleri 

dizlerinin üzerine bırakarak yük -
sek sesle düşündü: 

mam etmesi lazımdır.• t b"ldi işti idi. Zarfın rengi ve biçimi, itina asına ı rm r. 1enesini o yapar. para lazım oldu -
ile kapanmış olması ve esrarengiz Polisler Haydarın hemşehrileri I ğu zaman büyük isti.krazlarda bu-
§ekilde bırakılışı bunu isbat ediyor Maraş'ta nezdinde araştımalara başlamış, o- lunıır. Bütün kuntratlar onun elin 

du. nu Buca'da yakalamıştır. Yakala - den geçer. 

çalışmalar 

- Ya ıçinde mühim bir şey var-

Fahire sedirin üzerine uza:ıarak 
gözlerini kapad• ve hassas kalbi -
nin tahrik ettiği zengin muhayyi
lesile tatlı roman :nevzuu düşün -
meğe koyuldu. Dudakları tebes -

Kalbı şiddetle çarparak yerın - ·· l ı · k. ·· ·· · · · _ . sum e açı ıyor, çır ın yuzu ıçının 

denf:rldı, ne yaptıgını bılmeden saadet rüyasile güzelleşiyordu. 
pencereye koştu. Sokağa baka -ı Şimdi kapalı göz kapaklarının 
rak gelı-:ı geçenlerden bir ümit, bir 

dil. . b .. arkasında duran Saffet Hanım 
çare enıyor, u muammayı ço - 1 

k b k d D 
. genç, güzel bir kızdı. Sarı bukleli zece ır ımse arıyor u. ar so-

kak her zamanki gibi tenha ve saçları, rnavi, hayır yeşil gözleri, 
;;c-ssizdi. Tekrar yerine oturdu. Fa- simsiyah iri kirpikler vardı. Bu 
kat bu defa örgüsünü eline alacak güzel yüzü, uzun boyu, ince vücu

kuvveti kendınde bulamadan ba- dile etrafıııdakı erkekleri çıldırtı
~ını seairin yastığına dayıyarak yordu. Her gi>rdüğü genç ona ii
düşllnceye daldı. şı.lotı, herkes ondan bir teb,ssüm, 
Şimdı kendisini bu meçhul saf - bir iltifat dileniyordu. Fakal içle

feı hanımın yerinde tasavvur etli rinden bir tanesi [uzun boyıu, ya

yordu. Saffet hanım, 40 - 45 YOıjla- mk yüziü, esmer bir genç] onu en 
rında bir ev hanımı. .. Bu akşam çok sevdi, en çok istedi ve Saffet 
içm çok resmi bir misafir davet et-

Hanımın kendısıne yüz vermedi -
m~tir. Ev, bu misafirin k9'bulü 

ğini gö,·erek meyus oldu. İşte bu 
ıçin altüst bır haldedir. Ortalık te-

. mizlenıyor, yemekler pişiriliyor, 

ıniaaiı.r belki de karısını ve 

mektup o zavallı ılşıkın üzüntülü 
yazısından başka bir şey değil... 

kızını db beraber geti!'ecek. .• Zarfın üzerinde resmi bir şekilde 
Misafir olarak evlerine ilk ve ı:nakine ile •Saffet Hanın,efen-
defa gelecek olan müdür bey di• kelınıeleri yazılı olsa bile içi 
ve ailesini ağırlamak için kocası yine en çılgın bır ask teranesi ... 
hiçbir fedakarlıktan çekinmiyor. •Yeşil gözlerınizin bir defa, bir 

tek defa bana baktığını, alev du -
daklaruıızın bir defacık bana gü -

ma vak'ası şöyle olmuştur: 

Maraş, (Hususl> -- ŞehÜ- su te- Devriye gezen polis memurla -
sisatı işleri hakkında tetkiklerde rından biri Bekiri görmüş ve ken

bulunmak üzere şehrimize Anka- disini karakola götürmüştür. Üze
radan bir heyet gelmiştir. Heyet rinde B~kir oğlu Bekir adına yazılı 
tetkiklerini bitirerek bir rapor ha- nüfus tezkeresi çıkınca isticvap e
zırlamış ve Vek5.lete göndermiştir. dilen suçlu, yedi sene evvel Sivas
Şimdiye kadar resmi dairelerin, ta iki kişiyi öldüren Cafer oğlu 

bazıları hükumetten uzakta ve ma- Haydar olduğunu, zabıtaca aran -
halle ·aralarındaki kiralık binalar- makta olduğundan başka nama 
da idi. Halk için çok müşkül olan 
bu vaziyetin önüne geçniek üzere 
bütün dairelerin hükı1met binası 

civarına nakli kararlaşmıştır. Bu 
arada orman, emniyet, nafıa, tapu 
daireleri vardır. 

Maraşın altı köyünde, Elbista -
nın on bir köyünde, Göksunun on 
beş köyünde eğitmenli okul. inşası 
kararlaşmıştır. Bu binaların yerle
ri tesbit edilmiş, g~zici başöğret -
menlere bu okulların plfınları da 
verilmiştir. Taş, kum, kereste ih -
tiyaçlarının tedarikine başlanmış
tır. 

yazılı nüfus tezkeresiyle gezmek -
te olduğunu ifade etmiştir. 

---000---
Orman Fakültesi 

talebesinin sayahati 
Traıbzon (Hususi) - Orman fa

kültesi profesö: ve talebeleri, vila
yet makamını, Üçüncü Umum Mü-

fettişliğ, ve bunu müteakip eski 
eserlerı ziyaret etmiş Çifte çam -
lılota ve Boztepe fidanlığında tale
belere ameli dersler verilmi§ ve 

Atatürk köşkünde şereflerine ter-

c Meş'um araba• filminde işte bu 
işlere karışan adam yani film a -
mili J ean Levy - Strauss'tur. 

Jean Levy - Strauss -gavet sakin, 
verdiği hükmü kat'!, soğuk kanlı 

bir adamdır. Bir iş hakkında men

fi fikri olduğu zaman bunu gülüm
ssyerek söyler, fakat yine bir i§ 
hakkında cEveh diyeceği zaman 
da yüzü hiç gülmez. 

Bir gün bu balıı ' ttiğimiz büro
da film amilleri içtima halinde i -
diler. İçeri bir adam girdi. İnce, 
zeki bakışlı bir adam .. ismi mi: Ju-
lien Duvivier .. 

Derhal bu meşhur sahne vaziine 
Jean Levy - Strauss sordu: 

Julien, filme çekmek için kafa
nızda yeni ve iyi bir mevzu var 
mı? 

Julien Duvivier: .Evet, dedi. 
Meş'um araba ..• 

Meş'um araba 1920 de. sessiz si
n~ma zamanında bir kere filme çe
kilm~i. Bu Selma Lagerlöf'ün 

Karabükte Belediye 
teşkilah 

t . ı d u M .. fettış· cArabacının ölümü. isimli roma -tp o unan çay a mum u 
Tahsin Uzer Atatürkün Trabzona nından iktibas cr)'lmiş bir senar -

Safranbolu (Hususi) - Kara -
bükte yeni teşkil olunan belediye
ye aza intihabı yapılmış ve yeni 
belediye teşkil.ıl.tı işe başlamıştır. 

en son seyahatleri münasebetile yo idi. Romanın mevzuu meşhur 
bir efsane idi. 

aziz hatıralarından bahsetmiştir. 

Profesör ve talebeler Rizeye gi -
dip geleceklerd'r. 

Fakat davetten bir gün evvel 
müdür beyin karısı hastalanıyor, 

bunu nasıl haber vermeli.. Tele -
fon olmıyan bir eve, bir pazar gü
nü ancak mektup gönderilebilir 
değil mı? İşte müdür beyin hanı -
mı da oyle yapmış ve bu akşamki 
davete gelemiyeceklerini bildir -
mek için Saffet Hanıma mektup 
yazmış. Zavallı kadıncağız bu zar
fı vaktinde eline almış olsa hazır -
lıklarını durdurur, bunca mas -
rafa ve yorgunıuğa boş yere kat -

l ü ms ed ı ğin i, elleri md e bir s.rn iye l !l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

Derhal bu senaryoyu filme çek
mek için karar verildi ve romanın 
müellifine müracaat edildi. Ma -

dam Selma Lagerlöf İsviçrede idi. 
Ona mektup yazıldı. Gelen cevap 
müsaitti. Bu meşhur romancı ka -

dın ölmeden evvel bu küçük roma
nını tekrar sinemada görmekten 

memnun olacağını yazıyordu. 

lanma:odı. 

için sizin ellerinizin temasını duy
mak ve sonra ölmek. ..• 

Fahire otuzuııu lŞkın bir kız ol
duğu halde, çirginliği yüzünden 

kimsenın kendisin; iltifat etme -
mesini büyük hir tevekkülle kar-

şılıyordu; fakat bu tevekkülü, onu, 
vakit vakit tatlı hulyalara kapıl -

maktan menetmiyordu. Bugün de, 
yıınlı.şlıkla evine getirilmiş olan, 

Hayır, hayır, bu mektup bu ka- belki de bir saat sonra tekrar geri 
dar basit bir ~ey olamazdı. [Fahi- istenecek olan bu mektu°bu vesile 
re, hayalinde uydurduğu hikaye - ederek kendi :ıamimi hulyalaıına 
yı beğenmemiş, atmıştı.] sabahle-J dalıyor, kendisini güzel bir kız a
yın erkenden ınsanın kapısını hız- !arak tasavvur ederek bu içli aşk 
lı hızlı çalıp beklemeden kapı a- mektubunu ker.dlsi için yazılmış 
ral 6. ndan atılan bır zarfta, esra- ve kendisine gönderilmiş farze<L-
rengız bır korku vardı. vr.ıı'"'u Ke di · · d. ·ı · 1 , u . n sı ;ım ı yeşı gol erı, 

Bu mutlaka bir intikam mektu- sarı bukleli saç!~ Saffet HaııPndan 
buydu: Kızını kendisine vermedi- başk d ğ·w· 

asıeıı. 

ği için, yahut kızını kendisinden Bı·r ara bcı h ı ı b. h k . .... . . .. uya,canı ır aı· 
ayırmaı< ıstedıgı ıcın mustakbel kat g"-· F h. · k tl d 

~ \ ııuı a ıreyı uvve e sar ı ve 
dam

1 
adın gönderdiği hakaret sa - bu meçhul kadına gelen mektuba 

tır arı: b" k h . b"l ır cevap yazma evesıne ı e 
kapıldı. Fakat sonra bundan vaz 
geçti. Mektubu kime gönderecek-' 
ti? Böyle içli bir yazının cevabsız 
kalması ve yalııız kendi •başının 
içinde yaşaması daha şairane ol -
maz mıydı? 

Tekrar gözlerini kapadı ve haya 
!indeki Saffet Hanımla meçhul 
sevgilis1ne ait romanın acı ve tatlı 
safhalarını birer birer tahayyül 
etmeğe koyuldu. 

" CAPAMARKA 
UNLARI 

SIHHAT 
VE 

~ KUVVET 
~ ~ Kaynağıdır. 

" 
Fakat şeraitini öğrenmek üzere 

yazılan mektuba cevap gelmedi. 

' Tekrar yazıldı. Telgraf çekildi. Fa
kat hep sükut. Julien Duvivier biz
>.at romancıya müliiki olmak üzere 

yola çıktı. Nihayet onu İsviçrede 
değil Stokholm'den 400 metre u -
zak bir köyde yakalıyabildi. 

Nobel edebiyat mükafatını ka -
zanmış olan bu meşhur kadın ro -

j mancı 82 yaşında bulunuyordu. 
Münzevi yaşıyor ve hayata karış -
mak istemediği tehlikeli bir oyun 
gibi uzaktan bakıyordu. 

•Meş'um Araba• filminden iki 
sahne çevrilirken .. YukaTıda Sör 
EDİTH rolünde l'llİCHELİNE 
FRENCEY yatakta.. Aışağıda 

meşhur aktör LOUİS JOUVET 
filmden bir sahnede 

J ulien Duvivier'i kollarını aça
rak karşıladı ve ikinci mektupla
rına neden cevap veremediğini i -
zah etti. Çünkü birinci mektubu 
yazdıktan sonra romanı üzerinde
~i haklarını evvelce satmış oldu - anlaşıldı. Fakat bu arada romam 
ğunu hatırlamıştı. filme çekmiye karar verildiği gü-

Nihayet daha bir çok müşkülat- nun üzerinden tam üç ay geçmiş 
!ardan sonra romanı satın almış o- bulunuyordu. 
lan tabı arandı, bulundu. Adamla (Devamı yarın> 

.................................................... 
\ Kddı~ddıB< $nli'ilema lhıaı~eırUeırm f 
.................. .. .............. .. * Jean Charles Reyruıu ve Hen- film amili Tay Garnett'nin gele -
ry Lepoye Nevyorktaki beynelmi- cek filminde Jean Gabin'i idare e
le! sergide gösterilmek için hazır- deceği söylenmektedir. 
lamakta oldukları filmi biirmek * Söylendiğine göre İngilizce 
üzeredirler. Bu film Fransız ve A- çevrilecek olan cBağdat Hırsızı• 

me!1ikan dostluğunu izhara bir ve- filminde bir Fransız kadın yıldız 

sile olmak üzere .yapılmıştır. Mev- rol alacaktır. Derhal akla İngiliz? 
~u çok eski zamanlara ait tarihi - ce bilen şu dört Fransız yıldızı ge
dir. Fransada Lafayetto'un ve A - liyor: Danielle Darrieux, Carin -
merikaoa Washingtonun zamanın- ne Luchair, Simon Slmon, Michel 
dan balıisdir. İsmi şu olacaktır: Morgan .. 

•Vacnington işte biziz.• * Blanche - Neige filminin * J ean Chons, François stüd - fransı.zca nüshası Amerikada bü -
yoların:ian •Liman kahvesi. is - yük bir sükse yapmıştır. Bu olduk
mindekı filmi çevirmeye başlamış- ça garip bir hadisedir. 
tır. Bu filmin muhaverelerini Hen * Conan Dayle'in The Hound 
ry Troyat yazmıştır. of Baskervilles isimli eseri filme 

Bu filmdeki vak'alar, Havrede çekilecek, 3herlock Holmes rolünü 
bir barda cereyan edecektir. Rene , Basil Rathbon ve meşhur doktor 
Dary, Line Viala bu filmin baş rol' Watson ı ise Nigel Bruce temsl! e
lerini deruhde etmişlerdir decekt!r. Filmde Richard Green * Jean de Limu", bir İtalyan ve Wendy Barrie de mühid roller 
şirketi tarafınd3n beş filmin çev - alacaklardır. 

rilmesine nezaret etmek üzere an- ============== 
gaje edılmi§tir. Bu filmlerden biri Artist Resimleri: 
bu sene, diğer aordü 1940 da çev - ı 

rilecek.Uı. 1 * Henry Garat, Roland Touta
in'nin hazırladığı ve Jean - Paul . 
Paulin'ini rejisörlüğünü yapacağı 1 
cŞeref yolu. filminde mühim bir 
rol almşıtır. Bu filmin büyük bir 
kısmı Moroc'ta çevrilecek, diğer 
yıldızlar da Henry Gara ve Rene 
Saint - Gyr olacaklardır. * Michel • Morganın İngiliz -
cesini kuvvetlendirmek için ders 
alması sinema muhitinde genç yıl
dızın Holivuta gitmek ihtimali ol
ması etrafıııda bir rivayetin çikma 
sına sebep olmuştur. * cErkeği• ve . Sigaralı kadın• 
filmlerini yapmış olan Amerikalı 

• Hanımefendi, sizin kızınız gibi 
ç•rkin bir kadınla evlenmek zaten 
benim ıçin bir fedakarlıktan baş
kıı bır şey değildi. Aramızdaki ba
ğı koparmakla bana çok büyük bir 
ıyilik ettinız. Ben de zaten [kızın 
ismi ne olabilir? Saffet Hanımın 
kızı Nedret diyelim] Nedret hanı
mı sevmiyor ve beğenmiyordum.Be 
nim gibi yüksek tahsil ve terbi -
ye görmüş bir erkeğin onun gibi 
ale!Ade bir kızla [bu mahallede 
veya civarında oturan .ailelerin ba
sit insanlar olması pek muhtemel-

Bi:r saat sonra odaya giren anne
si, Fahireyi, dudaklarında mes'ut 
bir teôbessümle uyurken gördü. OLİVİA de HA VİLLAND n ana.esı LİLLİAN FONTAİNE 

Geçenlerde Douglas'ın oğlu ma
ruf artist Douglas Fairbankı;'ın 

dünyanın en zengin adamlarından 
birinin eski karısı ile evlendiğini 

haber vennqtik. Burada karı ko -
cayı beraber dnnsederken görüyor
sunuz. Blribirlerine ne mes'ut sii· 
!Uyorlar, değil mi? 





• 

SAYFA e aKDAM 

Mak~.öm 

Zabıta Romanı: No. 10 Yazan: AGATHA CHRISTI 

Polis:" kadın, darbeyi yeryemez · 
yıkılıvermiş.,, diyordu 

Sabık Sovyet Hariciye Komiseri 
tam manasile bir jhtilal çocuğudur 

- Birçok defalar bana söylemiş- dan dünkü manzarayı andmnıyor
tir. .. Emniyet sandığında lle gü- du. Köhne bir takım evler arasına 
ne karşı mahcup olmıyacak suret- sıkışmış bir iki küçük dükkiin gö
te cenazesinin kaldmlmasına kifa- rülüyordu. Bundan şu neticeyi çı
yet edecek bir mlkdar parası var - kardım: Normal zamanda burada 
mış .. kazandığı paraya gelince ya- amele sınıfından bir takım kimse-

k b -'-- ,_ yüzu'"n ı lere tesadüf olunur, yaya kaldırı-asını ırd.A'luıyan ıa.ocas1 -
1 

mında ve şosede bir sürü çocukla-
den bütçesini ancak ucu ucuna ge- d kl .... 

1 
.. 

rın oyna ı arı goru ur. 
tirebiliyordu. H lb k' b tt b' d" kk' 

P · k di k <li k a u ı u saa e ır u anın oırot, en en ne onuşur 

gibi düşünceli bir tavırla: önünde bir 'kalabalık vardı. Bun-
- Şimdi karanlıkta el yorda - !arın kendilerinden birisinin kat-

litvinofun hususi hayatı veSovyetdış 
politikasında oynadığı mühim roller 
Maxim Litvinof'un siyasi mesle· !ere kaçtı. İngiltereye giderek bir 

ği, iktidu mevkiine gelmi' olan bankaya girdi. O zaman çifte bir 
birçok ıhtilalcilerin mesleği gi - hayat geçirdi. Gündüzleri ufak bir 
bi yekdiğerini takip eden çıkıp in- banka memuru idi, geceleri ise 
melerden, tezatlardan ve g.ırabet- Rus muhacirlerlııin gizli ziyaretle
lerden müteşekkildir. Fakat onun riıii kabul ediyordu? Kendisine 
mesleği maliımdur ve ondan ço>< partinin gayrikanuni olan <lirek • 
bahsedilmiş ve hakkında çok ~~Y - siYonu namına vazifeler tevdi etli
ler yazılıruştır. Fakat bir insan ol- liyordu. Bir müddet sonra partinin 

mHe yürüyoruz, dedi. hangi istika- ledilmiş olduğu yeri alaka ile &ey- mak sıfatile kendisini, hususi ha - ecnebi memleketlerde çalışan en 
mete doğru gideceğimizi bilmiyo - ret tiklerini k~etme't için faz!;; yatını, aile vaziyetini, adetlerini. mühim teknik ajanlarından biri 
ruz .. Eğer hAdiseler biraz tene-v- ferasete ihtiyaç yoktu. hatta cKalbi• ni halk bilmez. İşte oldu. Kendisini."1 hudutlarda yapı-
vür edecek olursa.. Filhakika yanlanna yaklaştığı - Letonya gazetelerinden ve Riga - lan fesat tertibatına karıştığını 

Poirot ayağa kalkarak: mız zaman bu insanların camekanı da münteşir en mühim gündelik görüyoruz. Rusyaya gayrikanuni 
- Ne zaman size ihtiyacı.lı olur- bakımsız ve kepenkleri kapalı bir gazete olan Jaunakas Zinas'ın Pa- surette girmek için tertibatta hu- _.,~,,_"ll"'C'" 

sa bir mektupla haber gönderirim. mağazayı seyretmekte oldukları- ris muhabiri Arved Arenstaın'ın lunuyor ve bilhassa, partinin gay-
Fak t f d · b · 'md Vu'de •·ıkan ooağıdaki yazıları bu rikanuni teşkilat mensuplarına - a e en nn, u ışı en çı- nı ve mağazanın önünde pek yor- ' ""' 

ı boşluğu dolduracaktır. silahlar tedarik ediyordu. Kendisi-kacağım.. köyde oturmasını 6ev -1 gun görünen genç bir polisin top- * nin bu işlerde göstermiş olduğu 
mem .. yalnız teyzemi memnun et- !anmak istiyenleri dağıtmakla meş ·Eski idare. nin Staline'e dev _ ihtilalci ve <liplomat kabiliyetleri, 

k · · k d' · kı la b gul oldugu~ nu gördük. Bu polis me 
me ıçın en ısı.r,~ ya n o n u - retm;• olduğu eski muhafızların parti direksiyonunun nazarı dik-

d t d imd' artık muru, hir a.rkadaşının yardımı i - -. 
ra a o uruyor um.. ş ı sonuncusu da düştü... Rusyada katini celbetmekte gecikmedi. 
hM- bir mAni kahnadı, Londraya le meraklıları seyrekleştirmeğe 'k' · ı· 'h t Günün birinde bir Alman fab -·• afi k ld B ı h d •Yahudilerin ha ımıye 1> nı aye 

b. muv a o u. azı an omur a-
gideceğim, orada hayat, ır genç . . . . · buldu. Litvinof, Sovyet Rusyada rikasından silfilı satın alırken bu 
kız için daha neş'elidir. narak ışlerıne gıttiler. Fakat der - Tehitseki denilen müteaddit .Te- fabrikaya devlet namına siparişler 

- O halde yeni bir işe girdi.ğiniz hal onların yerine baş!<aları geldi- mizleme• lerden sonra Staline'in vermekte olan askeri bir Rus he
zaman bana adresinizi bildirlrsi - ler ve ıçinde b;r cinay.•. işlenm:ş vazife başında bırakmış olduğu yeti ile karşılaştı. Wallach, kendi
nirı, ,buyurun, kartımı alınız. olan bu kapalı dükkanın manzara- büyük yahudilerin sonuncusu idi. sini danimarkalı gib! gösterdi ve 

Poirot, kartını uzattı, Mary hay sına adeta yiyecek gibi baktılar. Litvinof'un istilası ile Sovyet resmen Ruslar tarafından yeme"• 
retle baktı: Poirot, kalabalığın biraz geri - Rusya siyasetinin tamamile deği - davet edildi. 

_ A .. demek siz polise mensup 1 sinde durdu Bulunduğumuz yer - şip değişmiyeceği suali hatıra ge- Staline'in Tifliste bir posta va 
değilsiniz? den dükkarun kapısı üzerindeki kbilir. Fakat bu mesele, bu maka- gônuna yapmış olduğu meşhur 

tabelayı oldukça kolaylıkla far - lenin mevzuu değildir. Ben, burada suikast'tan sonra Litvinof, çalın -

Sabık SorJyer Haricıye 
Komiseri Malı11im 

litrıinof 

21 - Mayıs 1939 

Tansiyon 
Derme çatma birtakım opera -

törler, panayırlarda ve sergilerde 

gelip geçenlerin arpa mukabilınde 

Tensionlarını ölçmek için arzı hız

met ederler. Fransa adli tıp cemi
yeti, ta.babetin gayri kanuni ola -

rak icrası telakki eylediği bu vazi

yet karşısında heyecana dii§müş -

tür. Bazı doktorlar, söylediğimiz 

operatörler tarafından elde edil -

miş olan neticeleri kontrol etmiş-

i 
!er ve bunların tamamile yanlış 

olduğuna hükmetmişlerdir. Bu o

peratörlerin kullanmakta oldukla-

rı aletler, çok nll.7.İr blı muayene 

yaptırmak istiyenleri aldatmaktan 

başka bir şeye yaramaz. Ve böyle 

biır muayeneyi ancak bir doktor 
yapabilir. 

Deri hastallkları 
Derinizde bir rahatsızlık mı var? 

Bütün kökçürelde bulacağınız bir 

nebat olan saparna menkuunu içi

niz. (Nisbeti 1 btre suda 50 gram

dır) Bu menku.dan her gün bir !it 

renin üçte biri miktarını içiniz. Gö 

receksiniz k, derinizde saliih pey

da olmağa başlıyacaktı:r. Amerika-

dan kahvelerden saparnadan ya -

pılmış ve biraz alkol karıştırıl • 
ınış bir içki apertif makamında 

müşterılere verilmektedir. 

Sandviçler 
Yalnız süt ve sebze ile taayüş 

edenlere mahsus olarak yapılacak 

sandoviçlerin leozzetli hamuru na

sıl ihzar e<lilir. 150 gram Cagu ce-- Ben hususi bir detektifim. 
Mary, bir müddet sükCıt içinde 

Poirot'ya bad<lı ve nihayeı şöyle 

dedi: 

ketliyordu. Poirot, alçak sesle o - Litvinf'u Pariste, Londrada, Ce - mış olan parayı emniyet altına al- disinde bir doktrin sahi.bi olduğu _ ve!, din değiştirmiş yahudiler vizini, 100 gram çam fıstığını, 50 
kudu: nevrede ve bilhassa Moskovada ta- mağa memur edildi. Yepyeni rub - nu gösterir hiçbir şey yoktur, da • konsolos bile olamazlardı. gıam Şam fıstığını toz haline ge-

- Acaba esrarengiz bir 
mi oluyor? .. 

- A. Ascher .. evet, burası. nıdığım gibi tasvir edeceğim. leleri değiştirmesi kendisini ha - ha ziyade realist diplomatlar sını- Litvinofun izdivacı, çok mes'u - tiriniz, 5 gram zeytinyağı, 5 ila 10 
şeyler Poirot, yürümeğe başladı ve ba- Litvinof, Almanların iddia ettik- pishaneye götürdü. fına mensuptur. Kopenhag'ta sefir dane oldu: İki çocuk dünyaya gel- gram hardal biraz biber ve taze 

na şöyle dedi: !eri veçhile asla Finkelstein ismini 7 İkinciteşrin 1917 de Lenıne'in iken Çarlık d'ıılomatlarından bir 1 di. Tatiana ve Micha. Büyük kıt - 'kekik ilave ediniz. Bu halitayı iyı-
- Evet, çocuğum .. henüz dü -

ğümlerini çözmeğe bir türlü mu -
vaffa.k olamadıl!ım bir esrar dolaş.ı 
yor .. belki ileride bana yardımınız 
dokunabilir. 

- Elimden gelen her şeyı yapa
rım, Mösyö .• teyzem böyle ölme -
meliydL. o, böyle bir ölüme müsta
hak değildi. 

Mary, sözlerini garip bir eda ile 
söylüyordu. Fakat derin bir heye
can içinde olduğu meydanda idi. 

Bir kaç dakika sonra Andovere 
doğru yola çıktık. 

ALTINCI BAP 

CİNAYE'J1İN SAHNESİ 

Cinayet, anayola çıkan küçük 
bir yan sokakta icra edilmiş!i. Ma
dam Ascher'in dükkanı, sağ yaya 
kaldırımın ortalarında bulunuyor
du. 

- Haydi gebniz, Hastings .. gi - taşımamıştır. Asıl ismi Wallach ve iktidar mevkiini ele geçirdiği za - zatın, Florinski'nin ziyaretini ka - lık esnasında Litvinof, küçük bir 
relim. küçük ismi Meyer idi. Sonraları man Maxime Maximovitch Lit - bul eder. Florinski meşhur bir 5.- kızı daha evlatlığa kabul etti. Şim· 

Halk içinde kendimize yol aç - bu küçük ismini Ruslaştırarak vinof, partiye etmiş olduğu hiz - limin oğlu olup her türlü yaşama di bu kız, dilrüba bir genç kadın -
tık ve genç polise kim olduğumuzu Maxime yapmıştır. Litvinof, bu - metlerden do'.•.yı iftihar edebilir - vesaitine malik idi. Litvinof, der - dır. Büyük banker Riaboutchinski- na sürünüz. 
bildirdik .. Polis, kapıyı açarak bi~ gün Polo;ıyaya merbut olan, fakat di. Yeni rejimin kendisini diplo - ı hal bu zattan ne suretle istifade e- ı.in eski sarayında bir aile hayatı t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!:!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

zi dükkana soktu, bu hal. halkın eski Rusyada daha ziyade Litvan- "'._at olar_ak istih.dam ed_ı:ceği Aşi - ı debileceğini anladı ve onu Rusya- , yaşıyordu. Jolm Gunther, Litvi - du. Halbuki Lilvinof, gayet tabii 

ce kar~tırmız ve bu balit&yı .;kiye 

bölünmüş ekmek diliminin arası-

merakını on misline çıkardı. ya eyaletine tabi bulunan Bielos- kardı. Dıploması meslegı, Londra- ya gönderdi. ınof'un Amerikada bulunan çocu - idi. 
Kap:.!'ı kepenkler, dükkanı ka · tok adındaki bir Leh· Yahudi ka- da baş_lar. ~ak.at. İngiliz payitah -1 Fkırinski, on sene hariciye teş- ğu ile yapmış olduğu tatlı ve sami- Litvınof, dan•lan hoşlanıyordu. 

ranlık ediyordu. Polis, bir elektrik sabası sakinlerinden birinin oğlu tındakı v~~esın'. yapması için İn- rifat müdürlüğünü yaptı. Litvinof, 

1 

mi telefon muhaveresini tasvir e - Büyük salonda balo başladığı za -
düğmesini çevirdi. Az mumlu ufak idi. Bundan dolayı partide Wal - gıltere hu~etının ag_renanı a .- uzun seneler muavinliğini yapmış der. Litvino!, bu muhaveresinde man eski bir Viyana valsinin nağ
bir ampıil, fakir ziyasile tütüncü' ıach'a bir Litvanyalı nazarile ba - hnmı.ş değıldir. Bolşevikler, İngı- olduğu dahi Tchitclıerine'e halel. sadece ailesini düşünen bir baba, meleri arasında çok yüksek bir 
dükkanını tenvir etti. kıyorlardı. Müstear bir ihtilalci na lız dıplomatı Lockhar'ı Londrada oldu. Bu ijd zat, biribirlerini çe - bir koca gibi görünmüştür. kadın ile dansı kendisi açtı. Eski 
Etrafıma bakındım. mı intihap etmek muvafık görül - harr."ttikleri zaman kenjisini de kemezlerdi. Tchücherine. doğumu Parlak kabul resimleri, kordip- fesatçı, afif bir burjuva olmuştu. 
Görıclüklerim, karınakarn,ık bir düğünden kendisine Litvinof na- Londrada tevkif eltiler. itibarile Aristokrat idi. Halbuki lomatikçe pek mergup idi. Karısı. Zabıta korkusundan gizlendiği za

surette tezgahın üzerine atılmış mı verildi, çünkü Litvanya keli - Lltvinof, karısı İvy LoW'a Londra Litvinof. ufak bir burjuva olarak evde bir mümtaziyet kaşesi ver -
ve bir günlük tozla örtülmüş bir mesini andırır tarafı vardı. İhti - da tesadüf etti. İvy Low, çok ki -ı kalmıştı. Çiçerin He Litvinof ara _I mek istiyordu .. zaruri olarak te -
kaç ucuz mecmua ile dünkü gaze- · mal bir tesadüf eser> olarak Çar- bar iılerne mensup ve fakat ibti- sında yalnız siyaset sahasında de-I bessüm eden kocasının yanı başın. 
!elerdi ... Bu tezgahın aJ'kasında lığın en meşhur diplomatlarından 
sigara ve tütün paketleri ile dolu biri, Rusyanın İstanbul sefiri de 
olan raflar, tavana kadar yükseli- bu ismi taşımıştır. -

manlar çok uzakta kalmıştı. O za

manlardan sonra İngiltere tarafın

dan kabul edilmiş, başka bir kra • 

lın taç giyme merasiroiıµ mümtaz 

misafir olarak takip etmiş ve Sov-
yordu ... Biri nane diğeri baston Litvinof. bir ihtilal çocuğudur. 
şekeri ile iki büyük şişe nazarı dik- Kendisi hakiki bir barikatlar mu
kati celbediyordu. Hulasa İngil - haribi olmamakla beraber mazisi 
terede binlercesi mevcut olan ale- bir ihtilalcinin mazisidir ve keli -
iade küçük bir dükkan. Polis me- menin tam manasile bir ihtilalci -

Poirot, bu sokağa gelınce saatine H h 'l'l · k ı· ı · muru amps ıre ı erın e ıme erı dir. Litvinof, tehlikelerle dolu bir 
baktı. Cinayet mahalline yapacağı t l'ff zl ·ı · h 

yet rejiminin öldürülmesine mü -

saade etmiş olduğu Çarın yeğeni 

olan Beşinci Jorjun cenazesi arka

sından başını önüne eğerek git • 
mişti. 

uza an le " u arı ı e cınayet sa - haYat geçirmiştir ve maceralarla 
ziyareti n"'in tehir etmiş olduğu - · · · h k · · d 

Litvinofun evinde havyar, bü· 
yük bir buz parças1 üzerinde g~ • 

tirilirdi. Bu komünist fesatçı, iyi 
-. nesını >Za etme ıstıyor u. dolu olan hayatı onu sık sık isim 

nu şimdi anladım. Saat beş buçuk-
( Arkası var) deği.ştirmeğe mecbur etmıştir. Ah

tu. Poirot, mümkün olduğu kadar ~......,......,......,._ ...... -.-~~-------
dünkü muhit ve havayı yeniden 
yaratmak istiyordu. Eğer maksadı 
bu idiyse tamamile bir muvaffa -
kiyetsizliğe uğramıştı . Bu anda 
sokağın manzarası. hiç bir nakta -

- ·• • • • vale göre almış olduğu muhtelif i- yaşamasını bilen bir adamdı ve 

hayatın bütün uygun ve elverişli 
g]an şeylerini anlıyor, biliyordu. 

Asla hiddet etmez ve kanı sevmez

lTiZAR - Mündericatımızm simler, şunlardır: Felix, Papache, 
çokluğundan •Emme Sultan• tef- Gustave Graf, Louis Mitz, Max 
rikamızı koyamdık. Okuyuculrı- Finkelstein. Babası, ufak bir es-
mızdan özür dileriz. naftı. Ailesi Rusyanın küçük bur- ' di. Yemeğini imparatorluk tacı ile 
••• • • •• • • • ıuvalarınm ekserisi gibi dindar ve I 

I 
dekore edilmiş bir salonda yer ve 
bundan dolayı hiç le sıkıntı hisset-=========================== muhafazakardı. 

Köylü elbiseleri 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlarında 

MUnhaaıran perakende olarak 
AtaAıdaki flatlarla aablmaktadır. 

Beden Çolakiden 

kuruş 

İnce Kalın Damalı 

numarası 

42 
44 
46 

48 
50 
52 

Bu 

360 
400 

400 
435 
435 

451' 

fay aktan 
kuru~ 

520 
585 
585 
640 
640 
655 

şayak tan 

kuru~ 

M5 
620 
620 
675 
875 
700 

elbiseler için ta rada 

şayaktan 

kuruş 

550 
625 
625 

685 
685 
700 

Z IRAAT BANKASI ŞUBELERiNE 
müracaat edilebillr. 

Wallach ailesi fakir insanlardı. 

Şark Yahudilerinde çocuklarına 

yüksek tahsil vermek bir kaide -
dir. Kardeşi bir Haham mektebi -
ne gittiği halde Meyer, kolleje git

' ti. Bu kardeşi, bugün Bielostok'ta 
hahamdır. Bu ailenin Esther ve 
Rebbeca adında iki kız çocuğun -
dan maada bir de oğlan çocuğu 

vardı. Leo ismindeki bu çocuk ti
caretle megul oldu. Meyer, cihan 
tarihinde kendisine bir nam ve 
şöhret yaparken haham, Bielstok 
ta meçhul kaldı, Leo ise Wallach 

mezdi. 

' Kendisi nüktedan, müstehzi, şı.

kacıydı. l'\kat bu kabiliyetlerini 
ortaya döküp saçmazdı. Hu
susi mükalemesi pek eğlenceliydi. 

Lituinofun eıi ue çoculıları Ekseriya fevkatade güzel teşbih • 

~iılci. ta~iatli .bir ~nç kızdı ve Rus . ğil ayni zamanda hayatın bir çok ı da bulunuyor ve onunla yalnız İn- !er, mukayeseler yapardı. Derin 
ihtıWcileri ile munasebette bulu-' meselelerinde de büyük noktai na- gizlice konuşuYordu. Nurenberg .. bir ruha malik olduğunu gösteren 
nuyordu. Low ailesi. büyük İngi - zar ihtilaiları vardı. te ağır topların patlamakta olduğu kelimeler bulur, icat ederdi. Musi-
liz burjuvazisine mensup idi. İvy Staline, kendi halk komiserini a- bir sırada dahi Alman sefirinin ev kiyi severdi. 
:COw'un amcası Sir Sidney Low, lelade bir teknik organ olara.k sahibesinin elini dudaklarına gö • Carmen'in bir temsilinde Mos • 
t iliz. ı kullanmış•-·. Lı'tvı'nofun .Millet- .. d"ğ .. .. .. d" 0 d kova büyük operasının locasında ng erin içtimai hayatında ol - ""' tür u unu gor um. gece en iti,. 

1 hb · tar k bulundum. Temsili devamlı bir dukça bir rol oynamıştır. Litvinof, er re erb afından endisine baren gala üniformalarından, hep-
b . ı· ı dikte edilen harici siyaseti tatbik . . . dikkatle taki pediyordu. Guya bu 

ecne ı ısan ar arasında en iyi bil- sı de Tatıana ıle dansetmek fırsa- operaya ı'lk defa gelmMi. Fakal ailesinin namın• lek~.edi. Birçok etmesi Ja"zım ı'dı" ve kendı·s· şah•~n ' 
diği lisanın İngilizce olduğunu zan ı ~ t k il t il't 1 d dolanrlırıcılıklara karıştı, cinayet- hiçbir nüfuza sahip değildi. Sov _ ını 0 ayan a aşem 1 er er en •. ;perde arasında bu piYesi yirmi d,.. 
nediyordu. Fakat bu, bir hata idi. J d ı d b k b' t · ld • .. 

1 le itham edilerek hapse atıldı. Rus yet diplomatlarının en marufu ol- genç ası za e er en aş a ır şey fa kadar seyre mış o ugunu soy 
k d 1 M · d' Bir türlü Whitechapel teHiffuzunu " "] d' ı d' ar a aş arının axıme, ıye ça • makla beraber Rus siyasetinin u - goru me ı. e ı. 

ğırmakta olduli!arı Mey~r, da}~ bırakamamıştı, o derecede ki ken- mumi hattını kararlaştıran büro_ Gece süpe yapılırken mareşallar, 
genç yaşında iken politika ile te • disini en güç anlıyanlar bizzat İn- :va dahi mensup değildi. neşie içinde kadeh toktışturnyor -
masa girdi. Evvela bir yahudi - sos gilizlerdi. Anadili, Yiddish'ti. Bu M w 11 h' G t h k ff 

1 
b ı · · d ·· 

1. t 1 iıh k ayer a ec ın, .or c a o - ar ve aş arı iızerın e uçuşan o • ya ıı; grupuna i t a etti. Bu grup sebepten qolayı .Sovyet şefleri !- . , 
7abıtaca miltemadiyen ı ık:p edil- çinde en ziyade Yahudi. kalan Lit 

1 

lara. Nesselrod Gıer !ere, kont !ılın kefenini görüyorlardı. Ayni 
mekte olan cBund• grupu idi. vinof olmuştur. Litvinof, diğer li- Landsdorff'lara, Waııraiew ve Sa- gece başka bir adam daha gördüm. 

1 Genç Wallach, hapse atılmaktan sanlrırı da ana dilinin telaffuzu i- zanoff'lara halef olması taliin ha- Bu zat, bugün Litvinofun halefi 

* Rus tarihinde ihtjmal yegarc o
lan ve ancak eskı aı kadaşı Tro!E
ky'ninkine benzetlimesi mümkün 
bulunan bir kariyer, sona ermiştir. 
Cihan tarihinin bir gün Maxime 
Litvinof hakkında a.fak! surette ve 

kurtulmak için cebinde meteliği le konuşuyordu. ı kiki biı· ıst hzası dır.ihtiıedllndi olmuştur. Hükumet reiı.i, arkasın- bitarafane hükmünü vermesi icap 
lil•••••a•••aımm••m•••••••••••l 1 olmadığı halde ecnebi memleket -1 Litvinof, çok zeki bir zattır. Ken kiki bir istihzasıdır. İhtilalden ev-1 daki elbise içinde adetfı sıkılıyor - -.der. 
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Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Müzik (Küçük 

orbltra - Şef: Necib Aşkın.) 
1 - Lindııer - Şarap ilAhı Ba
ldla ,erefine dans. 2 - Carı 

~l - llllelodL 3 - Lehar -
06ttergatte operetinden pot
uurL 

Saat 13: Memleket saat aya
n, aja111 ve meteoroloji ha -
berlerL 

Saat 13.15: Müzik (Kl\çGk 
ortstra - Şet: Necib Afkm.) 
Devam: 1 - Hanııs Löhr -
~k Vala. 2 - Carlo Thom
sea - Dua. 3 - Winkler - Don
na Chiquita (İspanyol üver -
tllrll). 

Saat 13.50 - 14.30: Türk mü
zill 1 - Hicaz peşrevL 2 -
Şerif İçlin.in hicaz şarkı: 
(Derdimi ummana döktüm.) 
3 - Şekib Memduhun hicaz 
§U"kı: (.Mahvolsun o. talL) 4-
Udl J'ııhrinln hicaz prkı: (Ba
har olsa çimenzar.) 5 - .••••• 

(Tablm.) 8 - Halit türldlııi\: 
(İnce~ biçilir mL) 7 -
Karciğar türkü: (Benliyi al • 
dım kaçaktan.) 8 - Saz se -
maiai. 

Saat: 15.30: Milli küme mü
ılbakalın (19 May11 atadın -
dan naklen.) 

Saat 17 .SO: Program. 
Saat 17.35: Müzik (Pazar 

ç&)'l - Pi.) 

Saat 18.15: Çocuk saatL 
Saat 18.45: Müzik (Şen O

da müziti: İbrahim ÖZgiir ve 
AWfböcekterL) 

Saat 19.15: Türk müziği 

~ beetl). 
s.aıt 20: Memleket saat a

yan, ajw w met1D1cıleli ha
berlerL 

Sut 20.11: Türk mllalll ı
Nilıavend pep-evi Osman be
yin. 2 - Osman Nihadın ni • 
havencl prlu: (Yine bu yıl 
Ada sensiz.) 3 - Şemsettin 
zı,aııııı ptaraban şarkı: (Ol· 
du pp mahmurun.) 4 - Hal
dunun auz1ıılk şarkı: (Şöyle 
ey canan.) =ı - Şemsettin Zi • 
yanın hicaz tarkı: (Anılsın 
ylr &le.) 8 - İsalı: Varanın 
beltenifrlr prkı: (Gönül sa
na ptan.) 7 - Bimen Şenin 
besteııiflr şarkı: (Derdiml 
ummana .. 8 - Şükrü Osma • 
nın bauellk prkı: (Gönül ha
rarcU..) 9 - Artakinln niha
venıd tarkı: (Koklasam saç -
!arını.) 10 - Neveser sH se • 
ınalaL 

Saat 21: Neş'eli pl&klar • 
&. 

Saat 21.10: Müzık (Biy- • 
ticllmhur Bandosu • Şef: İh -
san ~ünçer.1 - Sousa - Marş. 
2 - J. Stiam • Cenııı gülle -
ri valsL 3 - Cezar Franck • 
Re minör aen!onlsinin Len • 
tosu. 4 - Korsakoff • IDnd 
fUltısL il - Tschakowsky • 
İtalyan kaprlııı. 

Saat 2Z: Anadolu ajansı 
(apar aerviııl.) · 

Saat 22.10: M\\zik (Caz -
baııd - PL) 

Saat 22.45 - 23: Son ajans 
lulıerlerl ve yarınki program. 

r22·;~;~ .. p~-:r;;:ı 
.................. ;::: __ 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği 

(1). 

Saat 13: Memlek~t 6aat a • 
yarı, ajans ve meteoroloji ha
berıerL 

Saat 13.111 - 14: Milzlk (o • 
epm selelariyonlan.) 

Saat 18.30: Program. 

1 
Saat 18.35: Müzik (Oda mü-

.liji - PL) 
Saat 19: Konuşma (Dokto -

nın saati.) 
Saat 19.15: Türk müziği· 

(Halk türküleri ve oyun ha • 
vaları.) 

Saat 19.30: Türk müziği 
(Fas heyeti.) 

Saat 20: Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji ha • 
ber!eri. 

Saat 20: Türk müziği (Kll
sik program.) İdare eden: 
Mes'ud Cem!L Ankara Rad • 
yosu küme he:retL 

Saat 21: Konuşma. 
Saat 2Ll5: Esham, tahvilit, 

kambiyo - nukut ve ziraat 
borsUı (fiat.) 

Saat 21.25: eo'elNi plAklar 
-R. 

Saat 21.30: Folklor (Halil 
Bedi Yönetken tarafından.) 

Saat 2L45: Milzik (Küçük 
Orkestra - Şef Necib Aşkın.) 
1 - Grunow - Bedin ve Vi -
yana valsL 2 - Ziehrer - Aşk 
- Romam 3 - Ziehrer - Kar
navel çocuklarL 4 - Hlp • 
mann - FantezL 5 Kozmak • 
Viyana operetinden potouri. 

Saat 22.45: llllllzlk (Senfo • 
nik Pl.) 

Saat 23: Son ajans haberle
ri ve yarınki program. 

Sut 23.l.:I • 24: lılilzlk (Caz-

ı bamı - Pe.) , 

ı::::~!::~?~:~ı!::::ı 1 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği (1.) 
Saat 13: Memleket saat a-

yar.ı ajans w meteoroloji ha
berierL 

Saat 13.15: Milsik (Hatif 
müzlk- Pi.) 

Saat 13.45 • H: Konuşma 
(Kadın saati: Ev hayatına da
ir.) 

Saırt 13.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Koro e

llll'ilri - Pi.) 
Saat ıt: ICoRUflll& (Halll • 

bura, bahqahk _.... ıwı: • 
kında.) 

Saat U.11: Tflrk mftıdll 

(Fasıl heyetL) 
Saat 20: Memleket saat a -

yan, aja111 ve meteoroloji ha
berlerL 

Sa'at 20.16: Tllrk miiziiti 
(Saz eserleri ve taksimler.) 

Saat 20.35: Türk müziği. 1-
Bimen Şenin bestenlglr şar
kı: (Her zaman serde hayalL) 
2 - Salihaddin Pınarın H. 
şarkı: (Aşkınla sürünsem.) 

3 - Salahaddin Pınarın H. 
şarkı: (Seviyordum onu ru -
bumda.) 4 - Faiz Kapancı • 
nın H. şarkı: (Büklüm sır • 
ma .. ) 5 - Sadetin Kaynağın, 
türkü: (Sarı kordelılım..) 6 -
Halk türküsü: (Karanfil oy -
!um oylum. 

Saat 21: Konıışma. 
Saat 21.15: Esham, tahvi -

!üt, kanJbiyo • nukut ve zira
at borsası fial) 

Saat 21.25: Neş'eli plllı:lar· 
R. 

Saat 21.30: Müzik (Radyo 
orkestrası - Şef: Praetorlus.) 
1 - Gluck • Motti • Balet -
süiti. a) E~odüksyon, .Ail' 
gair, Lento. b) Lento (Belgen 
Seliger Geister.) c) Musette, 
Andante. ç) Air gai, Sicıllien
ne. 2 - Michel Haydn • Sen -

foni Do majör, op, 1, 3. a) Al
legro Spritodo. b) Rondo, un 
Poco Adııgio, c) FinaL Fuga
tıo. Viyace Assai. 3 - Kurt 
Atterbern,g. •Yaz gecesi dans
ları, op. 24. a) Akşam. b) Halk 
bahçesinde. ı:. N. Von Reni -
cek: •Donna Dlıınna opera • 
sından Uvertür. · 

Saat 22.30: M~ik (Opera 
aryaları. PL 

Saat 23: Son ajanı haber • 
leri ve yarınki program. 

Saat 23.15 • 24: Milaik (Ca> 

band - Pi.) 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği. 

1 ...:.. Kürdili.hicazkar peşrevi. 
2 - Suphi Ziya beyin kürdi
li hicazkar şarkı: (Bahçt:niz -
de bir gül olsam.) 3 ~ Sali • 
hattin Pınarın hicazkar şar • 
kı: (Nereden sevdim.) ~ -
Rahmi beyin suzinak şarkı 
(Bir sihri tarap.) 5 - Fals 
Kapancının nihavend prkı. 
(Gel güzelim.) 6 - Halk tür
küsü: Dağları hep.) 7 - Çar· 
gilı. 

Saat 13: Memleket saat a • 
ı yan, ajUUI ve meteoroloji ha· 

i 
berlerL 

Saat 13.15 - 14: Mllzlk (Bi 
yasetlcllmhur Bandolu • Şef: 
lhaan Künçer. 1 - M•uenet 
Marş. 2 - Ziehrer - Viyana 
lı:ızları valsL 3 - G. Pares · 
Cornillein sırlarL 4 - Mis 
senet - Navar fantezi. 5 - W. 
Nehl - Japon serenadı. 

Saat 18.30: Program. 
- ısrr<>s> ııızııw :s.:ııı ıHS 
!er - Pi.) 

Saat 19: Konll§ma. 
Saat 19.15: Türk müziğı 

(ll'asıl heyetL) 
Saat 20: Memleket saat a · 

yan, ajana ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 20.15: Türk müzili. 
1 - Cemil beyin muhayyer 
peşrevL 2 - Tamburi Ali e -
fendinin muhayyer şarkı: 

(Feryada ne hacet.) 3 - Ha
cı Arif beyin muhayyer var -
kı: (İltimas etmeye yare va 
nnız.) 4 - Şevki beyin hü -
seynl şa.Ntı: (Hicran oku si 
nem deler.) 5 - Halk türkii • 
sil: BlJler bugün ağlamaz.) 6-
Halk türküsü: (Yıldız.) 7 -
Kemençe taksimi. 8 - Mah • 
mud Celileddin paşanın kar -
ciğar şarkı: (Vah meyusu vi
salindir.) 9 - Rahmi beyin 
bayatiaraban J\rkı: (Bana ne 
oldu.) 10 - Suphi Zlva teyin 
muhayyw tarkı: (T!trer yii • 
relim.) 11 - ~enin Clillı -
ııar prka: (Bht.fa bLP setmı 
bldat.) 

Saat 21: Haftalık posta ku • 
tusu. 

Saat 21.UI: F.alıam, tahvi -
llt, kambiyo • nukut ve zira
at borsası (fiat.) 

Saııt 21.25: Neş'eli plaklar • 
Pi. 

Saat 21.30: Müzik (Viyolon
sel Edip Sezenin konserL) 

Saat 21.50: Müzik (Melodi
ler - Pl.) 

Saat 22: Müzik (Küçük or
kestra • Şef: Necib Aşkın. 
1 - Schnelrler - Meşhur Ref
renlerden potpurL 2 - Linc· 
ke Olur, olur, olur. (Şen 
parça.) 3 - Munkel - Vene -
dik hatırası serenadı. 4 _ Ry
mine - Enkrmezzo. 5 - Le -
har - Pocuk prens operetin -
den potpuri. 

Saat 23: Son ajans haberle
ri ve yarınki program. 

Saat 23.15 • H: Müzik Cu
band - PL) 

Saat 12.30: Program. 
12.211: Türk ırıllzill - Pl. 
Saırt 13: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berlerL 

Saat 13.15 • 14: Müzik (Ka
npk rogramp - PL) 

Saaıt 18.30: Program. 

Saat 18.35: Müzik (Halk 
prkılan - PL) 

Saat 19: Kon11f1Da (Zıraa\ 
saati.) 

Saat 19.15: Türk müziti 
(Fasıl heyeti.) 

Saat 20: Memleket saat a • 
yarı, ajaııs ve meteoroloji ha-

berlerL 1 
Saat 20.15: Türk mllziiti 1-

Uf\ak peşrevi. 2 - Suphi Zl· 
yanın llfŞ8k prkı: (Dökül • 

miiş zambalr gibi.) 3 - Sala
hattln Pınarın Bayati şarkı: 

(Delisin deli gönlüm.) 4 -
TanJburi Cemil beyin muhay
yer şarkı: (Pür lerze olur.) 
5 - Rahmi mı.ıhayer şarkı: 
(Seraba hüsnü ansın.) 6 -

Hailt şarkısı: (Urfalıyım e -
zelden.) 7 - Osman Nihadın 
kürdili hicazkir şard<ı: (Gö -
züınden gitmiyor.) 8 - KA -
zım Usun kürdili hicazkir 
şarkı: (Rengi ruhsarına.) 10-
Muhayyer türkil: (Bugün a -
yın on dördü.) 
'Saırt 21: Konuşma. 
Saat 21.15: F.sbam, tahvi -

llt, kambiyo - nukut ve zira· 
at borsası fiat.) 

Saat 21.25: Neş'eli plaklar -
B. 

Saat 21.30: Müzik (Küçük 
Orkestra - Şef: Necib Aşkın.) 
1 - Sorge - Köy evinde lf1k· 
1ar vals. 2 - Carı Frick -
Ren kıyılarında ben evimde -
yiın - Melodi. 3 - Trapp - Fu
ji - Sanın etrafında müzik 
sesleri - fantezi. 4 - Leopold· 
Yeni dünyanın eski şarkıları. 
5 - Arnold Meister • Bohem
ya rapsodisi. 6 - J. Strauss -
Hayat size neş'e versin. 

Saat 22.30: Müzik (Oepra 
aryaları - Pl.) 

Saat 23: Son ajans haberle
-ri ve yannki program. 

Saat 23.15 • 24: Müzik (Caz
baod - PL) 
(Pür bgkü bgkü bgkü bgkük 

1:::2& .. ;~;;·~;;··) 
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Saat 12.30: Program. 
12.35: Türk müziği - Pi. 
Saat 13: Memleket saat a-

yan, ajans ve metereoloji ha
berlerL' 

Saat 13.1:1 • 14: Müzik (Sen
fonik 'miizik • Pl.) 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Operet -

!er - PL) 
Saat D: Konuıına (Hafta -

1ılt apor aerviai.) 
Saat 19.111: Türk miiaiti 

(IWıl ıı.e&t.> 
Saat ZO: Memlekllt saat a • 

yan, ajana ve meteoroloji ha
berlerL 

Saat 20.15: Türk müziği. 
1 - Osman beyin hüzzam 

peşrevi. 2 - Musullu Osman 
beyin hüzzam prkı: (Neşe -
yabı !ulun .. ) 3 - Etem efen • 
dinin hüzzam şarkı: (Eşki çeş· 

mim.) 4 - Isak Varanın hüz· 
zam şarkı: (Bilmem bende 
nasıl.) 5 - Ahmed Rasim be
yin aegiıh prkı: (Benim ıeıı. 

nemsin. 6 - Ayp türküsü: 
(AyWI çiçek açmış.) 7 - Sa -
dettin Kaynağın muhayyer 
şarkı: (Seni ey dil.) 8 - Sa -
dettin Kaynağın muhayyer 
şarkı: (Adına and içerim.) 
9 - Lemlnln UfPk prkıaıı 
(Neler çektim neler.) 

Saat 21: Konııpna. 
Saat 21.15: Eııhem, tab°\'llit, 

kambiyo • nukut ve ziraat 
borsası (fiat.) 

Saat 21.211: Neş'ell p!Aklar • 
R. 

Saat 21.30: Milzik (Riyue
tlcümhur Fil. Ork. Şef: Prae

torius.) 1 - Ennanno, Wolf • 
Ferrarl: Divertimento Re ma
jör, op. 20. a) Varlazinni su 
un tema Capricciose. b) Can
zone Pastoriale.) Sicllllana. 
ç) Final, Rorıdo. 2 - Adnan 
Saygın: Divertimento. 3 -
Claude DebUB6y: La mer. a) 
De 1, Aube a midi sur la mer. 
b) Jeuıı: de vagues, c) Dialo -
gue du vent et de la mer. 

Saat 22.30: Müzik (Melodi -
!er.) 

Saat 23: Son ajans haberle
ri ve yarınki program. 

Saat 23.15 - 24: Müzik (Caz
bmd - Pl.) 

Saat 12.30: Program. 
Saat 13.35: Müzik (Neş'ı!ll 

müzik - Pl.) 
Saat 14: Memleket aaat a -

yan, ajans ve meteoroloji ha· 
berlerl. 

Saat 14.10: Türk müziği. 

Hicaz peşrevL Salim bey. 2 -
Udi Cemil hicaz pl'kı: (Ne 
küstün bisııbeb böyle.) 3 -
R. Fersan hicaz şarkı: (Ey 
benım gonce gülüm.). 4 - Ye
Ar! Asını bciu şarkı: (Bil • 
mem neye bir pusenL) 5 -
Kemençe taksimL 6 - S. Kay
nak şehnaz şakı; (Dalda bir 
iShak öter.) 7 - Su• aeınai&L 
8 - Şehnaz Longa. 

Saat 14.40 - 15: Müzik (Ka -
rlfll' program - PL) 

Saat 17.30: Program. 
Sut 17.35: Müzik (Dana sa

ati - Pi.) 

Saat 18.15: Türk müziği 

(FasıJ. heyeti.) 

Saat 19: KonUflll& (Dış po
litika h4dlselerL) 

Saat 19.15: Türk müziği. 

1 - Şehnu puselik peşrevi: 

(Bir devlet için.) 3 - Cavi -
de Hayrinin şehnaz puselik 
bestesi: (Ateş gibi bir.) 4 -

Leminin şehnaz puselik bes

tesi: (Nari firkat.) 5 - Se -
dat ÖZtoprak şehnaz pwıelik, 
bestesi: (Güşedip g6z yaşı.) 
6 - Keman taksimi. 'f - Şeh
naz puselik prkı: (Yandım 

deminden.) 8 - Deniz öğlu -
nun şehnaz puselik şarkısı: 

(Yolun bulmam.) 9 - Dede
nin şehnaz puselik şarkı: (Bir 
dilberdir.) 10 - 3edad Öz -
toprağın şehnaz puselik saz 

.sema.isi. 
Saat 20. Memleket saat a

yan, ajans ve meteoroloji ha
berlerL 

Saat 20.15: Temsil (Mem • 

duh dallara dllftü. Yazan: 
Kem•! Töcen.) 

Saat 21.111: Baham, tahvi -
Jit, kambiyo - nukut ve zira
at bonuı (fiat.) 

Saat 21.211: Ne,'eli lpiklar· 
R. 

Saat 21.30: Müzik (Küçük 
orkestra • Şef: ecib Afkın.) 

1 - Naıındrof - Arzu - Vals. 
Z - Lincke - Yeşil vadilerde 

bir randevu. 3 - Micheli -
Memleket hasreti - ııerenad. 

4 - Leuacnned - Mazurka • 
ll'antezi. 5 - Künneke - Dana 
süitinden •Blues•. 

22: Haftalık posta kutusu 
(Ecne' \ dillerle.) 

Saat 22.30: .Müzik (Kaba • 
ı;e müziği - Pl.) 

Saat 23: Sem ajans haber • 
lerl ve yannki program. 

Saat 23.15 - 24: \lüzik Caz

baııd - PL) 

MEi• 
SAllAY 
sCMD 
TAKSİM 

Al,RMDD 
MiıJJ 

TAN 

SAKARYA 

BALI: 
~ 

ALKAZAB 

AKIM 

l"BBAll 
AZAK 
Yılclııı 

: ll'ena Yol 
: Kibar Ganon 
: Hudut Korsanlan 

: Jfe fl!ker fl'1I 
: Aman kaynanam 
dıqmaııın 

: Kutup yıldızı 

: Tarakonava 

: Akdeniz Korsan -
ları 

: Damgalı Kadın 

: Den!I ALTL D - 1 
: Hudut 

içinde 
: İkizler 

Hardi 

Atllfleri 

Lourel 

: şaıa,a Dllaif 
: Paria ıtıldan 
: Parla Çiçeği 

BeyoQlu Vakıflar MUdUrlUOlndan 1 ---------
Alibey köyil Keçe yolu Viran 

bağı önünde 1 Hektar tarla 
• • Keçe yolu Viran 

bağı önilnde 200 Ar. tarla 
• • Keçe yolu Viran 

bağı önünde 1 Hektar tarla 
• • Keçe yolu Viran 

bağı önünde 800 Ar tarla 
• • Kemiklidere mev-

kiinde 800 Ar. tarla 

• • 

llluhammPn 
kira 

se111!liğl 

Lira Kr. 

5 00 

ı 00 

5 00 

3 00 

il 00 

Keçe yolu Viran 
bağı önünde 1 Hektar tarla il 00 

• • Keçe yolu Viran 
bağı önünde 200 Ar. arsa ve baraka 12 00 

1 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
.. 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kemiklidere mev
kiinde 

Çaban çepne cad. 
Sünnet köpriiaü 
cad. 
Arabbanı ve Ke
merburgaz yolun
da 
Karadolap mevkii 
Kanlı çeşme mev· 
kii 
Çoban çepne meov
kii 
Keçe yolu Kara 
dolap mevkii 
Kemiklidere mev· 
kii 
Kemiklidere mev
kii 
Kemitlidere rnev-

IGO Ar. tarla 

llD8 Ar. tarla 

580 Ar. tarla 
1,5 Hektar tarla 

800 Ar. tarla 

1 Hektar tarla 

1 Hektar tarla 

500 Ar. tarla 

500 Ar. tarla 

kii 1 Hektar tarla 
• • Kemiklidere mev-

kii 2 Hektar tarla 
• • Kara dolap mev-

• • 

• • 

kii 400 Ar. tarla 
Uzunca ova mev• 

kii 
Uzunca ova mev-

800 Ar. tarla 

kil 2 Hektar tarla 
• • Kemerburgaz cad. 300 Ar. tarla 
• • Kemerburgaz cad. 1,1 Hektar tarla 
• • Keçe yolu, Kara 

dolap mevkii 1 Hektar tarla 

• • Keçe Yolu, Kara 

il 

1 

a 

llO 
1:1 

1 

e 

5 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 

2 5G 

1 00 

1 00 

ıo DO 

8 00 

' 00 

10 00 
s 00 

ti) 00 

• 00 

dolap mevkii 
Çoban çeşme Ke
mer burgu cad. 
Kııra dolap mev
kii 

2 Hektar tarla 10 00 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Keçe yolu Vlruı 

blılt önibıde 
Çırçır 11.tQ 
İ.skele caddeal 
Eyüp caddesi 

• • Bend batı mevti-

800 Ar. tarla , 

t00 Ar. tarla a 

400 Ar. tarla 1 
IOO Ar. tarla 1 

2 Hektar tarla 1111 
.Mezarlık kaqılıııda 

Nhçe 100 

• 
00 

00 
00 

• 

inde '100 Ar. tarla 14 00 

• • Bend başı mevki· 
inde 1,1 Hektar tarla 112 50 

Milddetl. icar: 
Teslim tarihinden 941 senesi Kasım lptidasına tadar. 

Silhtar ağada 1, 2, 3, 4, Nola 
• • 3 ve 55 No. lu 

Ahır ,,. samanklık 
Gutııo ve balıçt 

Lira 
Tzö 

200 
AylıJı 

Lira -• • Fil köprüd ba· 
gında 

• 45 No. lu dükkln • 
Mllddetl iear: 

Teslim tarihinden 940 senesi Ma)'l8 - kadir. 
Beher met-

Alibey köyil Uzunca ova, Horos Tarlaııuı bet hektar 
mahallinden ç..kfl-1r toprak 

Xtlçilkköy Mandıra altında takriben 2500 metre mllrab
bundı!r! anadan çekilecek toprak 

Mi1cldeti 940 ııenes1 Ma)'l8 sonuna kadar. 

re milt'abı 
10 kurut 

11 kllnıt 

Yukarıda yazılı mahaller klra7a '-erllmek üzere açık arttırmaya 

çıb:nlmıftır. İatekliler 23 Mafl8 938 Salı gilnil aaat oıı beti kadar 
Çeınberlitaşta İstanbul Vakıflar Bapnfldilrilllltftnde Vıbf - Abr-

lar kalemine gelmelerl (13311> 

DENİZBANK 
-
Mudanya ilave Pazar Postası 

21 Mayıstan itibaren Pazar günleri saat %0.00 de İstanbul· 
dan Mudanyaya lllve bir posta kaldırılacaktır. 

Gemllle kadar &idecek ba posta razartesl sabahı 8.30 da 
:Uudanfadan kalkarak saat 11.35 te 1atanbula dönecek ve saat 
13.50 ele Mbar Mudanyaya kalkarak Mudanyaıdan saat t'f.00 
de {llU ad •n aş seferinı yapacaktır. Bu itibarla Pazart..ı afuı. 
leri İstaııbulcıan Mudanyayı yalnız 13.00 te yapar kalkacaktır. 




