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Kurultay bugün ···ııA ••• ı 1 Şefin nutku ile açılıyor 
V ehiller bugünkü toplan- YAKINOA 
tıda izahat verecekler İKOAM'da 
Bir hafta devam edecek olan Ku
rultaya 631 delege iştirak ediyor 

Basvekil'in dün aksamki konusması 
" C. H. Partisinin, 
başka memleketler
deki klasik partilere 
hiç benzemiyen bir 
hususiyeti vardır ,, 

Dünkü 
Maçlar 

Galatasaray • Beşiktaşı 
3 - 1 yendi 

Kolejde 
bayramı 

a: !S 

atletizm 
yapıldı -

Para - Şişliyi- 3 - 1 
maglılp etti · 

lstanbul limanında tahliye iıi 

Yen: Vekiıle!Ler ıhdası münase-1 Mud~riı Raufi Manyasi ve mua_vi
betile yapılan degış.kl kler meya- nı Hamıd Saracoğlunun bugun, 
nında Münakale ve 1'.!uhaberc Ve- Ankaradan şehrimıze diınmeleri 
kıilcti müessesatı arasına giren beklenmektedir. 
de "z müesse eleri w yenı lima'l U. Müdür ve muavıni yenı kad-

te k liıt ve ro \'e bütçeyi getirince, yeni teş -

• kılata ait hazırlıklara derhal baş-

-1 -
ATATÜRK 

VE 

İstiklal 1-larbi 

MiJJi tarihimizin en 

Casusunun 

Heyecanlı 

Maceraları 

İskender Fahrettin Sertelli'nin 

tngilizc<den çevirdiği bu eşsiz e

serde sdrükle3 ıci bır kitabın bü-

tün zevk·nı tadacaksınız. 

Yakında 

• 
lngiliz -Fransız 
Sovyet paktı 

Polonya Hariciye 
Moskovaya davet 

Nazırı 

edildi 

ı 1 Amerika Hariciye Nazırının nutku 

Fransız gazetelerinin 
Türkiye hakkındaki 

neşriyatı 

Paris, 28 (A. A.) - •Le Soi,.. 
gazel snİn \Crdigl bir habl"l'e gÖ• 

I re Polon) anın askeri kuvvetini 
artırmak ıçin SoV\ etler birliği ta
rafındun Vt rilecek malzeme nıcse .. 
lesini gôrll~nıek üzere Polonya 
harici) e azırı, Sovyet hıiküme • 
linin daveti tnerine, Mo ko a) a 
gidecı·k h r. 

Hull'un nutku 

~ .... -~---
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Yaz geldi, 
Sayfiyeye taşındık! 

Yaz geldi >e l ine, alellısul sa)· 
fil eye taşındık Kiıçiık Tahat a-

l partmanlarıınızı, ılık, aydınlık oda
larımızı, l umuııak yataklarımızı, 
ıren'ş kulıuklarımızı, temiz mut -
faklarunızı, be az banyolarımızı 
bıraktık, sa) fi) ele taşındık! 

Evimizi kapadık 
Eş) aıııızın en e kisıni, tabakla

rı mızın en çatlaklarını. do ekleri
mizin en puskülerini eçip heps ni 
denkledik, ı:-el~i guzel bır yaylı 
arabaya l iıklı) ı·rek \'e topragın -
dan sökulen bir muhacır nılesi gi
lıı, yine, su kenarlarına, bo kırla

ra ıroç ettik! 
Yaz geldi, S&)fiyeye la ındık! 
Bence yaz geldı demek ıztırap 

me•-simı çılc dc\Ti geldi demek • 
tir. Çıınkıi altı a) kışın rahatı ye
rine altı ay l azın kahrı çekilecek 
ve telafi kanunu bir daba hükmü
nü iera ederek tekrar yerine &ele
cektir. 

•• 



dAYFA 2 

E:!ı:::.;a, ... T.ı 
Musa - lsa - Muhammet ..... 

İSANIN HAY ATI 
-23-

Yahya, İsanın zuhuruna kadar 

IKDAlll 

Kanser müca- I" Haklı değil mi? 

dele birliği reisi f Büyükderede ten-
virat meselesi 

Dr. Gan dard dün Büvükdei'edc oturan kari • 

• 

"1 Kütahya - Balı. 
1 kesir demiryolu 

şehrimize geldi terimizden Kemal imzasile 

Alman şirketi mümes
sili dün geldi 

halkı selaha davette devam tt • Beynelmilel k•n .er mücadele 

aldığımız bir mektupta deni
liyor k;: Kütahya - Balıkesir şimendifer 

; hattını yapan Julyus Berger şir-

29 - Mayıs 1939 

koridorlarında Adliye 
24 SAAT 

Aşk insana her 
yaptırır amm 

• 
eyı 

• • • 
Rakı içip, sevdiği kadının kapı
sında şarkı söyliyerek sabahlıyor 

e ı birliği reisi Dr. Gandard ve refi
kası dün sabahki semplon ekspre
sile şehrimize gelmişlerdir. Maamafi İsanın burada hep düş-· yorlardı. Yahya kendisini dınlı -

manı değil, dostları da vardı. Bil- 1 yenlere: 

•Biiyükdeı ede, caddede e • 
lektrik lilmbaları vardır. Hal
buki sokak içlerine girdiniz 
mi, biribirine uz9ik ınesafe -
!erde gaz lambaları yandığı -
nı görürsünüz. Elli sene ev .. 
velkı istanbulu hatırlatan bu 
gaz lambalarının içlerinde 
bulunduğu fenerlerden bazı
larının camları kırıktır. Rüz -
garlı havalarda liıınbalardan 

çoj:m da, bu sbeple sönmekte 
ve iç sokaklar zifiri karanlık 

1 

keti, hattın inşaat masrafları hak- Aksarayda, Taşkasapta, Millet bir sa~hoşun sızmış olduğu görül-
kında çıkan bir takım ihtilaflar - caddesinde oturan Macide evvelki müştur. 
dan dolayı hükı1metimiz aleyhine gece polise müracaat ederek de- Hammal Yaşar uyandırılmış, ya-

hassa çocuklar onun gittiğine çok - Ben, dıyordu, Tanrının resu
üzülmüşlerdi. Nereye.. niçin git- IÜ}Üm. Sizlerin üzerin:ze memur 
tiğini kimse bilmiyor ve geleceği edildim. Fakat yakında bir pey -
zamanı ümitle. hasretle bekleşi gamber daha gelecektir. Onun adı 
yorlardı. Cll uzun zamandanberi bekledığiniz 

M. Gandard Fransa iıyiın mec -
lisi azasındandır. Evvelce sıhhiye 

nazırlığı yapmıştır. 

l bir dava açmıştır. miştir ki: kalanıp hakkında bir zabıt tutu -
, Şirketin, bu hattın bilhassa Tav - Hammal Yaşar diye bir adam !arak dün Sultanahmet birinci sulh 

Birlik reisi, kanser mücadelesi -
nin son vaziyeti hakkında şunları 
söy !emiştir: 

şanlı kısmına ait olan iddialariyle 

1

. var. Bana aşıkmış .. ikide birde içip 
istediği para bir milyon liraya ya- içip kapıya dayanıyor, ilanı aşk e- ceza mahkemesine verilmiştir. 
kındır. diyor. Şarkılar söyliyor. Sonra da Macide, mahkemede de hadiseyi 

Y•hyanın zuhuru 
•Mesih• dir. Benim vazifem sizleri 
düştügünüz hatalı yoldan ayır -

•- Kanserin sebeplerini bulmak Davacı Alman şirketinin dele - : kapının önünde yatıp uyuyor. Bu yukarıda anlattığımız şekilde an • 

İ9te bu sıralarda idi ki Yahudi
ye çöllerinde irşadda bulunan bir 

yolundaki araştırmalar henüz ne
mak, günahlarınızı temizlemek, ticelenmiş değildir. Fakat ümit 
tanrının affı~e mazhar kdmak ve verici tetkiklere devam ediyoruz. 

gesi olan Dr. Şniveind dün sabah
ki semplon ekspresile Berlinden 
gelmiştir. 

akşam yine geldi. Kapının önün -

yatıp u ·uyor. Bu akşam yine gel-

!atmıştır. 

Yaşar da demiştir ki: 

- Gönül bu, Beyefendi .. ben O' 
peygamberin çıkı§ı haberi bütün 
memlekete yayıldı. Bu, o zamana 

•Mesıh· e layık bı• kavım yap - B"t" d" b l k u un unyanın u mese eye ar-
maktır. Çünkü •Mesih· ancak te- "t d ... b .. "k l"k · . .. . . şı go er ıgı uyu a a a sayesın-

lcadar havralarda bırtakım ölü fi- mız ve gunahsız ınsanlara hıtap ı de, tetkiklerden yakında müsbet 
kirleri yavan yavan mırıldanan a- e~~~.ktir. Gelin;z,. tövbe ediniz.. neticeler alınacağını umuyoruz. 
damlara, yahut ta azametlı ve mü- çhuııku •Mesih• tövbekir olmıyan Tedavi hususunda bulunan çareler 

bir ıuanzara arzetıııcktedir. 

Bu sokakların da elektrikle 
tenviri nıcsclcsi, nihaJet, pek 
biiyük bir külfet veya mas
raf işi olmasa grektir. İstan -
bulun burnunun dibındcki 

Türk ve Alman murahhasları bu de, sarhoşluktan sızdı, Hala yatı
meseleye dair iddianam elerin; hii- yor. Allah aşkınızıı geliniz şu hale nun seviyorum. o da beni seviyot 

keme tevdi etmişler ve kendisiyle bir bakınız. Beni, bu adamın iz'a- amma, şimdi böyle söylüyor. 
tmatlara başlamışlardır. cından kurtarın. Bundan sonra, Macide davasın-

. d'II' y 1. h 1 h' er esi reddedecektir k f d 1 lm k d 
M, Politisin beyanatı Bunun üzerine, bir polis Maci - de!1 vazgeçtiğini söylemiş. hakim 

raı ı ı eruşa ım oca arına ıç . . ço ay a ı o a ta ır. > • 
benzemiyordu. Bilakis o, aldığı 11- Ya.hya, (Erden) nchrı kenarın - D:. Gandard ünh·ersitede, kan -1 bir nıesi-rede böyle kurunu vus 

tal bir tenvir şeklinin hala 
devam etmesi. tenv · r bakı -

İddianameler muhteviyatı 500 deyle beraber evin kapısına git - Reşit, Yaşarı, sarhoşluktan üç gün 

hamdan emin bir adam tavrile, da dm postunu sermıştı. Her ta - sere dair bir konferans vermeğe 
sayfadan fazladır. Hakem M. .:ı · miş. Hakikaten. kapının önünde hapse mahkum etmiştir. 

raftan, tövbe ve istiğfar eden hal-
kalbden kopup gelen sözlerle kalb- k b h · ·ı ft d. . . . . ı u ne rın suyu ı e •Va IZ• e ı-
lere hıtap eden ıradesı kuvvetlı b ti · . ed t 
b
. yor ve u sure e samımı n ame -
ır adamdı. ı · k b 1 ed'·d·~· · T erın i u ıı ı!tıqı ve anrının 
Bu adam, Yahya peygambedi. 

Zekeriyya peygamberin nezirli 
olarak doğmuş oğlu Yahya ;dı. 

Hirodesin İsayı arıyan ve onun 
uğruna binlerce Beni İsraa çocu
gunu kılıçtan geçiren zalim sürü

mağfiretinm üzerlerinqe olduğu
nu vaftiz ettiklerine müıdeliyor -
du. 

Pek çok kimseler, kimi korku ve 
k'mi ümit ile bu vaftizi kabul et
tiler. Bir takımlar. is~ c'\r.ahları-

sünden daha çocuk yaşta iken ka- ııın meydana çıkmasından sinir -
çırılma~< suretile ölümden kurtul- len erek hiddet ve im ı .::ıc:.>kla 
mıc;tu. 

Onun peygamberliğini daha do-
ğumundan önce Tanrı müjdele -
miş ve adını da yine Tanr: koy -

mWjtu. Senelerce ~öllerde kalmış, 
çöllerde büyümüştü. 

Yahyanın yanından 

Bunların arasında 

vardı. 

uzak.>E.şt&lar. 

Fer ,i!rr d:e 

Yahya onlara karşı bilhassa sert 
davrandığından pek çok kızmışlar
dı. 

davet edilmiştir. 
Beynelmilel Kanser kongresi 

Eylı1lde Nev - York'ta toplanacak
tır. 

ıruııdau olmasa bile, iptidai • 
lik bakımdan, cevaz verile ... 
bilecek bir hal midir?.• 

litis demiştir ki: 
•- Türkiye hük ometiyle yaban

cı bir şirket arasındaki ihtilfıfta 

hakemlik vazifesini görmek üzere 
1 geldim. Meseleyi süratie neticel~n 1 

---ooo --- Biz, kari.mizin mektubuna dirmek için derhal işe başladım./ 

Rakı tiryakisi 
bir sarhoş 

Kadı köyünü 
soyan şebeke 

BE L l!D 1 y E ı hiçbir mütalea ilave etmiyor, Birkaç gün sonra Ankaraya gide-
yalnız soruyoruz: rek Türkiye Cümhurreisi İsmet 

Kedi ve köpek mücadelesi Haklı değil mi? İnönüne tazin1lel'imi arzedeceğim. 
İstanbul belediyesine bağlı te _ \ıı ~ Seyahatimin siyasetle hiçbir ala - · 

Polisi yaraladı, dükka- Altı kişilik kumpanya 
nın camlarını kırdı nihayet yakalandı 

.......................... kası ~·oktur.> 1 Celal isminde birisi, evvelki ge-
mk izhkkl işlleri müdülrlüğü kedi ve ı K-- .. k H b 1 ı İlk resmi toplantının yarın ya-\ ce, Topkapıda aşçı Hüseyin in dük-

öpe Er e mücade eye devam et- ı ~ ÇU 8 er er : 
pılması muhtemeldir. kanına giderek, rakı içmek iste -

mektedir. •...... .. ...... ı ... miştir. Aşçı Hüseyin, Celiilı had-
Evvelce şehrimizdeki kedi ve 

* 
Gümrükleı· l\liidürü :\fethi ıp O L 1 S dinden fazla sarhoş görmüş. rakı köpekler başka memleketlerde 

T k h d ı .. "ki~ · teftı" vermemiş, ,savmağa çabalam•0tı:r. tatbik edilmekte olan şırınga usu- ra ·ya u u gumru .rını ; ..,, 
1 . b •·· Ed. e 't · ı· S f alıkfan zehı'rlond' Fakat, Celal işi azıtmış, gürültü lü ile itlaf edilirdi. Bugün ise zc - çın u,,un mı ye gı mı~ ır. a- ., J 
tı günü dönccektri. çıkarmış ve camı kırmıştır. 

hirli gaz usulü kullanılmaktadır. . Bakırköyde Kartaltepede Ka - Patırdı üzerine, Topkapı kara _ 
İstanbuldaki kedi ''e köpeklerin *Parti kurultayına lstanbuldan ranfil sokağında 10 numarada otu-

1 

d · k d k hl ı kolu mürettebatından polis Ekrem adedi günden güne azalmaktadır. an iştıra · e ce mura ıas ar An- ran 20 yaşlarında 3aim Güle! E-
Bir senede öldürrülen kedi ve kö- karadan hareket etmişlerdir. 1 minönü Balıkp;;zarında yedig_i,ba- Nedim aşçıya gelmiş, Celalı kara-

Son iki ay zarfında Kadıköy ve 
civarında birçok hırsızlıklar ol -
makta ve failleri ele geçırileme • 
mekte idi. Emniyet direktörlüğü 

ikinci şubesi hırsızlık masası me -
murları bir aydanberi yaptıkları 

mütemadi takibat 11eticesinde şe -
bekeyi ele geçirmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Bunlar altı kişilik bir 
kumpanyadır. Çaldıkları eşyanın 

kıymeti binlerce lirayı bulmakta
dır. 

Yahya, Romalıların ölüm sürü -
Tenha •Bahrılut• sahillerinde, sünden kendisi gib; İsanın da kur

ıssız vadilerde kendi kalbi ile ko · ı tulduğunu biliyordu. (Meryem) in 
nuşarak senelerce dolaşmıştı. nezirli olarak mescide kabulünü, 

Arkasnda eski peygamberler gi- 'orada Tanrının emri ile hamile 
gi kıldan bir libas, belinde bir me-. kaldıgını, doğan çocuğun da yine 
şin kemer ile dolaşırdı. Çölde bu- Tanrı vadi ve tebşiri ile pcygam -
lunabilen yabani gümeç balı ve ber olacağını biliyordu, İsa sağdı.. 
çekirge ile yaşardı. Bununla bera- nerede ise ilhamı ı lahı ı!e zuhur 
ber hayatı iyi tanırdı. Zamanın edecekti. Yahya o zamanı intiza
bütün farkını, din fırkalarının mü- reren halkı salaha dJğru yola da
railiklerini, halk yığınlarının ge - vette dvam etti .. 

/ 
kola götürmek istemiştir. Celal, bu 

peklerin yckünu on beş bini bul- * Haremle Salacak arasında a- Iıktan zehirlenmiş Cerrahpaşa has 
1 k sefer de polisin üzerine hücum et- Kıpti Hasan isminde bir sabıka-

maktadır çı aca plaja d.;r belediyeye ya- tanesine kaldırılmıştır. 
ı t kl"fl h lk , ~.iş __ v~ Y~.m~~kla bur~und~n ve l lının idaresindeki bu kumpanya Beden t }rbiyesi e-gitmen 1 pı an .e ~ ~r, a tan ücret a - E u da mi~yeden zehirlendi gozunun ustunden yara.amışt ,.. efradı. Hasan Makas. Al; r·rfan, 

reddedılınıştır. . ~ 

kursu * O t ki il . 
1
.•. . Istin:rcde Denizbank fa~rikası Celal, dün, nöbetçi asliye bi - İbrahim ve Must&:adır. 

r a me ep ınua 101 ıgı ım~ · hk · il 
Beden terbiyesi genel direktör - tihanma g;recek ilk mektep mual -1 ameles'nden Şükrü, tamirde bu - rınci ceza ma emesıne ver· miş- Şebeke efradının itiraf etmiş ol-

! . -·· r· t b ld lt tah · ı ··ct ı· 
1 

. . . . lunan Adana vapurunun altından tir. Yapılan muhakeme son~nda, dukları hırsızılklar şunlardır: 
ugu, s an u a a ı ay sı mu mı ermın ııntıhanı 19 Hanranda J _ . . . . Celalın tevk•fine karar venlmış, 

detl, bir beden terbyesi ve spor e- başlı~·arak 22 Hazirana kadar de - kopardtgı mıdyelerı yemış, zehır - zarar ve ziyanın tesbiti ve göste - Kadıköy Rasimpaşa mahallesi 
• ·t k k K ı ı ı · · · h [ B. Alinin ev eşyası, Göztepede Dr. gı men ursu açaca tır. urs ey- vaın edecektir. enme a aımi gostermiş, astahane rilen bazı şahitlerin dinlenmesi i _ 

n~ ahlak bozukluğunu bilirordu. (Arkası var) lid!r. İaşe ibate spor elbise ve . . ye kald rılmıştır çi h k b k .. b k 1 B. Vasıfın kıymetli eşya ve mü-
Büyük bir talakat ve salahiyet- ::::-============= ' · * Mcınleketımızden esek ve ka-ı 1 

• n mu a eme aş a gune ıra ı - cevheratı, Feneryolunda B. Eşre-
malzemesi, kırtasiye ve kitap kurs . . . .' H · · 1 ? mıştır. 

le bütün günahları açığa vurdu. 60 yas, ında bir arnbdcı tarafından temin edilecektir. tır ıhraeı yasak L'liılıııı~tır. angısı zor u E h"b' . d"- fin eşya ve halıları, Kızıltoprakta 
- Tanrının nizamından ayrılan- 1 * Oı·ta tedrisat umum ıııiidiir . Galalada Karaoğlan sokağında V Sa 1 '.nl 0Q8n B. Mustafanın eşyası, Göztepede 

lar .• Tanrının gazabına uğrıyaeak- agır yaralı liiğünii vekaleten ifa etmekte o - oturan Hüseyinle ayni yerde otu - , mahkum Oldu Bayan Meleğin bir kısım eşyası. .. 
Şişliden Tünele gitmekte olan DEN~~ lan Cezmi Ardı~ bu vazifeye asa-1 ran Elenı kavga etmişler, Eleni Zeyrekte Acıçeşme sokağında o- Sorguya çekilen hırsızlar şım -!ardır. Henüz vakit varken günah

larınıza nedamet ediniz. Bana ve 
yanıma geliniz. Nadim olanlar 
hakkında affetmesi için ben Tan-

515 numaralı ~atm;;n Mehmdın y · ! diki halde buradan çalmış olduk-
enı vapur arımız lcten tayin edilmiştir. Hüseyini dövmıi~, Hüseyin de bı- turan Rıza, kiracısı Mustafaya, 

idaresindekı tramvay, Bomontıde, I !arı eşyayı kısmen evlerinde sak-* Sofya ünivcrsitesin;n ellinci çak çckmi;;, ikici de vakalanmıs . kendisine bazı misafirler gidip ayni is'.ıkamete gitmekte olan 419 Almanyada .~a cdilrn~kte olan - ' · ladıklarını. kısmen de sattıklarını 
numaralı yük arabasına çarpmış - Etrüsk tibi vapurlardan Tarhanın yıldöııümü ·ı ·kill;•rind bulunan !ardır. geldiğinden bahsed 'ek eve böyle söylmişler ve evlerinde yapılan 
tır. Bu çarpma netices:nde, araba inşaatı bitmiştir. 

1 
Üniver,ite Rektörü Cemil Bilse! Vapurda yangın başlang·cı 1 uygu~suz adamlar almaması tav - araştırmalarda çalınmış eşyadan 

hasara uğramış, arabayı kullanan • Vapurun sürat tecrübeleri bura- Sofyadan şehrimize dönınii<lür. Fener önünde tamirde bulunan sıyesınde bulunmuştur. Buna canı bir kısmı bulunmuştur. Ayrıca bir 

nya şefaatte bulunurum .. 

O.yordu. 
Vicdanları ar::.mak kalbleri sars

mak hususunda büyük bir kudreti 

vardı. Her sınıf halkın hangi gü -
nahlara en fazla düşkün olduğunu 
bilır \'e bunları pervasızca yüzle
rine karşı söy !erdi. 

60 yaşlarında Hüseyin Uluser yere dan bugünlerde gidecek bir heyet * Eski Arn•' utlu ... ·,un Kahire "kılan Mustafa, e\'velki aksam bir eşya satılmış oldukları yerler -
~ Sadiye ait 62 numaı alı Demirtaş ·kd k · t'kt d b ı 

düşerek başınd2n ağır surette ya- huzurunda vapılacaktır. Bu ,·apu- 1 . mı ar ra ı ıç ı.· en sonra ev e, de kısmıazamı u unmuştur. 
c çı;i Abdüsselam şehrimi'· gel d k ı t 

ralanmış, hastahaneye kaldırıl - run e,,-i Kadisin'de yakında denize vapurun a ya ı an a eşten sıçrı - bu bahsi tazelemiş. Rızaya söv - ' 

Biliyoruz ki Romalıların zulmü 
altında ezilen Beni İsrail bütün 
bu zulüm yumruklarını hep Tan-

.. ınh;tir. ~ b l b' d k 
mıştır. indirilecektir. Bundan başka 5300 l yan kıvılcımlardan mazotlar tu - megc aş amı~. ır e cam ı rmış-

ooo~ it ---009 --- tonluk Karadenız tipi ,·apur Tem- tuşmıış. etrafa >irayetine meydan ır. 

San'at kıymetı" _ muı ortalarına doğru ·ıımanımıza Maslak yolu j verilmeden söndürülmüştür. Dün Sultanahmet b• inci sulh 
geı<'cektır. Elini makineye kaptırdı ecza mahkemesınde yapılan mu. -

• -00--- •• • d hakemesı sonunda, Mustafa, 2 gun 
nı haiz eserler UZt:rtO e 1 Eyüpte Babahaydar caddesinde ı hapse, bir lıra para cezasına mah-

---0,00---

Bir genç dün 
eski nişanlısını 

yaraladı 
Dün akşam saat yirmide, Sirke-

rıya karşı olan isyanlarında bulu
yorlar ve bir •Peygamber. bekli
yorlardı. 

T 1 C R A ET 

1 

Şaban kızı Ruk:ye. ç.alıştığı Fes - küm edilmistir. 

Af 1 Bir otomobille moto- hane fabrikasında elını makıneye Gece sokakta şarkı Şunun bunun elinde yon Sat;ş arı kaptırmış. yaralanmış, müdavatı cide, Demirkapıda bır yaralama 

kalnıasına meydan Toprak Mah•;ulle i Ofisi tara - siklet çarpıştı J yapılmı~tır. 1 Söylemiş vak'ası olmuştur. Hadise şudur: Musanın gelişi nasıl ki Benı 

İsraili Mısırda Firavunun şerrin -

den kurtarmış ise onun gibi bir 

peygamber de kendiler'ni Rom~nın 

verilmiyecek fından muayyen bir müddet zar - Dün. saat on bir buçukta. Mas _ Duvardan düştü 1 Sultanahmette Cankurtaran ma- ı Mehmet Ali is"1inde birisı, eski 
fında satın alınacak olan eski a'f - lak yoıu üzerinde. bir hendekte, Balatta Kapı ancı sokağı<ıda o- hallesinde, e\'velki gece sokakta! nişanlısı Elize. Deınirkapıda. so -

Şehrımizin birçok yerler.ne ser yon bedellerinin \'ÜZdc sekseni devrilnı:ş olarak sahıpsiz bır mo- turan Eminin 10 yaşındak· oğlu 

1 

sarhoş olarak şarkı söyliyen ve u- kakla tesadüf etmiştir. Mehmet 
·ı · b ı d peşin olarak Ziraat Bankasınca ı 

şerrı.nrlcn kurtaracdktı. pı mış u unan mc rese, çe•me \'e motosiklet görlildüğü jandarma _ Suad, drsadaki yıkık duvarın üs- mumi istirahati selbeden Necati, 1 Ali, nişanlısının kendisinden ay _ 
Yınc dın adamları. Ferisıler ve saır asarı atika bakımından kıy - verilecegi ilan edildıkten sonra 

müstahsil elindckı afyonları ofis ya haber verilmiş, söylenen mahal tüne çıkmış, taşların kaymasile 1 dün, Sultanahmct birinci sulh ce- rılmasından mütevellit teessürle 
S0 auki:,r de dahil olduğu halde]'ınetı bulunan bazı akarın ~amanla teslım etmeğe başlamışlardır. le g:den. jandarmalar, yerde bir düşmüş, yaralanmış, tedavi altına 

1

. za mahkemesinde. 2 J.ira. para ceza- tabancasını çekmiş ve ateş etme.-
in a~lan kurtaracak b.r "' sihten tamır edılemıyecek bır şekılde ha- t k t ğ ı . _ _ 

Şimdıye kadar Y•Pılan teslımat' mo osı ıe ın yattı ını ve yerlerde a ınmışur. sına mahkum edılmıştır. ge başlamıştır. Kurşunlardan birı, 
da ma bahsedıyorlardı. rap oldukları ve bunl3rın ta:. ıri - ba k 1 b 1 d 1 

y ~.,yanın zuhuru onlarda bu u- ne de külliyetli mıkdarda tahsisat 1200 sandıgı bulmu~tur. Ancak ta- ." ~n ." erı u un ugunu gör · ı '0 
\ Karısına bıçak çekmiş Elizı bacagından yaralall':ştı .. E -

liz hastaneye kaldırılmış, Mehmet m ı uyand r ı. icap ttığınden bu gibi akarlarda yin edilen müddetin kısa!ığını l - m~~~daıı .b"•I· t L k.k Gayrimenkul satıslarında Fatihte oturan Tahsin. karısı 
!eri süren oazı uzak mıntakadak; - -. unan au ı at sonun ' 

< ,_eı·uş -·lım 'an•.ı: u· tu. s •u,., başı, kapı gibi san'at kıy - da bur da bı· k ld - b deg-ışı"klı'k Hay ı· e ·ıe k g etmı· hakaret Ali yakalanarak tabanca musade-
"" ı ~ afyoncular bu müddetin l!latılma- ' • r aza 0 ugu ve u r Y ı av a ş, 

~-, ı , ' •M • hakka.dak . ha-1 metını haız olan parçalar müze le- istemektedırler. kazanın su şek.ide gectiği anlaşıl- Bazı noterlerin, gavrimenkuller ettiği gibi bıçak ta çekerek üzeri- re edilmiş ve tahkikata başlanmış 
b 

· · k b 
1 

d rL nakledilecektıı-. Bilhassa med - sını , 
b uyu ;r arzu e dın .e .Pr -oo-- mıştır: satışa ,.e satış vadine müteallik re- ne yürümüş. dün Sultanahmet bi- tır. 
Ha a Sadukıı r bı e bir an içın u- 1 r selerde bu gibi kıymeti tarihiye- B Kullandıgı 29:1 numaralı moto _ sen senet tanzim ettikleri veya ha- · · Ih hk · 

k 
1 

• ! s. olan bircok parçalar muhtelif eygiri yaraladı - rıncı su ceza ma emesme ve -
' 1 an: k J\ d ~ · Vı.ayet: 1 eşhas elinde kaybolup gitmekte - sikletlc ve hızla gitmekte olan Yo- riçte yapılıp getirilen senetleri rilmiştir. Hayriye, mahkemede, il 
l ge en, ~n o nlerce kışı . . . Şoför Celalin 68,8 nu_maralı bi- vakim ısminde bir genç karşı ta- imza ve tarihlerini tasdik ettikleri . d r Muzeler idaresı bu ,.a,lyetın _ davasından feragat etmiştir. Tah-
a vaız a nı r d.a nı dınl· - iınüne geçmek için bu gibi eserle- nek. arabası~a, Ha:'.~ıoglu~da Ba- ı raftan ~elen Onniğin idaresinde - 'anlaşılmıştır. sin, bıçak çekmekten bir lira para 

cın derhal bulunduğu mevkiden dmlı c:ıddesınd~ Huseyının kul - ki hususi otomobilie çarpısmış bu 1 Adliye Vekaleti bu münasebet- cezasına mahkum edilmiştir. 
111 Diin "ıkau (~2) ııtııııaralı \nf. 1 k !andığı 3557 numaralı yük kam - müsademe t' " d y' ' . le müddeiumumiliğe bir tamim ' ' müzelere nnkledi mes •. ı ·ararlaş- n ıcesın e ovakım 

rikaıııız, ıniisnddc üzerindeki bir tırmıstır. yonu çarpmış, arabanın hayvanı motosikletle h d - 1 
yaralanmıştır. . k . en :ge yuvar an -

göndermiştir. 
Kamyon çarptı 

Niğdede elma bol 
Nigde (Hu.ıssi) - Bu yı. elma 

ağaçlarının vazivetı çok iyidr El-

ma mahsullünün 7,5 milyon kilo

yu bulacağı tahmin edılmektcdir. 

Bu mahsulün Niğdede iki defa rakkaııı yanıı~lı ından dogına bir -oo-- mış 'e ohle bacagından yaralan-
hat.ı ;ı,., hugıhı çıkacakken dliıı -oo- mıştır. 
\·ıJ..ı ·ı~ bıılunıııakt:ıdır. Şu hale Otomobil çarptı Yangın başlangıcı Otomobili kullanan Onn k, ya-

Bunda. gayrimenkul satışlarının 
muteber olması için resmi senede 
raptı meşrut bulunduğu ve bu se
nedi tanzime sa!ahiyettar merciin 
tapu sicil muhafaza memurları 

Bayram sokağında pamuk apart- Hulusi efendi tarafından d.kilme-

görc, dünkü tefrikaıııızı te<kil Dün, saat on buçı..kta, Osman • Galalada Necatibey caddesin ralıyı otomobil'ne alarak hemen 
·den .j. anın ' ti • . mc,i fa,Jı. e de oför Mehmecl.n idaresmde- de Kaini biraderler rakı fabrika - hastahaneye gôtürmüs, yaralının 

manında oturan Vasilin al'ı ya -

şındaki oglu Totiya Tarlabaşı cad
desinden geçerken Stcfonun l:ul-

sinin 63 üncü' yıldönümünü ıdrak 

edilm;ştir. Hulusi efendinın elma 

bahçesi, "!lldı 'ig deiçin en bü -
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F ransanln sulh cephe~ ı "Mitli Şefe genç~, 
sindeki çalışmaları liğin bağlı lık ve 

tazim telgrafı 
Daladye mühim bir nutuk söyledi 

Paris, 28 (A.AJ - Bir Fransız - ıı:et etmiş ve sözlerine şöyle niha-ı 
Amerikan toplantısında nutuk söy yet verm~tir: 
liyen Başvekil Daladye, Fransız - Belki beşerıyet kat'i sulhe ka -
Amerikan dostluğundan ve son ay ~madan evvel çok feci tecrübe
ların enternasyonal gerginlikle-rin !er geçirecektir. Fakat biz, bu ço
den bahsettikten sonra demistiI cukluk dostlarımızın mücadelesine 
ki: • ,- ölünciye kadar devama ahdetmiş 

Maamafi Fransa sulhü kurtar - bulunuyoruz. Onların sulh ideal -
mak ümidini terketmek istemiyor. 

1 lerirıin tahakkukuna gayretlerimi
Frarısa, evlatlarının bi:rliği, ve mii- •i hasre~eceğiz. 
dafaasına yarıyacak vasıtaları deh ---<ıo---
şetli surette arthr!J\ak imkanı ve 
ren istihsalatını azami dereceye 
çıkarmak sayesinde, bütün bu gay 

retlerinin dünyayı felakete sürük
lenmekten kurtarmağa kafi gele -
eeği ümidindedir. Fran~a. hiç yo -
rulmadan ve hiç korkmadan ne 

kadar icap ederse o kadar uzun 
mü1det dayanacaktır. 

Amerikan büyük elçisi Bullitt 

de bir nutuk söyliyerek demiştir 

ki: 
Milletler de tıpkı feıtler gibi ek 

ııeriya çok ağır vaziyetlerden bi -

rine katlanmak mcburiyetinde ka
lırlar. Mesela ·bır millet esareti ka
bul ederse harbin önüne g< \ bilir. 

Fakat garbin bütün büyük millet
leri için olduğu gibi biz Amerika
lılar için de harbi kabul etmek e-

sarete duşmeğe muraccahtır. Hür
riyet için ölmek asla boş bil' şey 
değildir. 

Bullltt, demokrasilerin teşriki 

mesai yolundaki gayretlerine işa -

Uzak şark 
ihtilafı 

Çangking, 28 (A.A.) - Şanghay 

entrnasyonal mıntakası beledive-
si Japonların taleplerini kabul -et
memektedir. 
Beledıye makamatı, mezkur 

mıntakaya ait 'lizamların Çin hü
kumetile alaakadaı devletler tara
fından tanzim edildiğini ve bina
enaleyh bu nizamatı de~tırmek 
hususunda teklıf edilen hususatı 
ne kabul ne de reddetmek salaJıi-
yetınin belediye idaresıne mevdu 
bulunma<lığını beyan eylemişler -
dir. 

---- 000 - - --

Paderevski iyileşti 
Nev - York, 28 (A.A.) - Me<; -

hur piyanist Paderevski, Perşem
be gününden beri kalbinden hasta 
bulunuyordu. Sıhhi vaziyeti bu -
giin iyileşmiştir. 

• 
lngiliz - Fransız 

Sovyet paktı 

Ankara, 28 (A.A.) - 19 Ma

yıs gençlik bayramı müna -

sel:ı•tile Beden Terbiyesi Ge

nel Dlı'ektörlüğünün Milli 

Şef İsmet İnönü'ye gençliğin 

baJılılık ve tazimatını arze -

den telgrafı ile Reisicümhur 

tarafından verilen cevabı a -

şağıya dercediyoruz; 

İsmet İnönü 

Cünıhur Rci,i 

Ankara 

Büyük ve sayın Şefimiz, 

Gençlik ve spor bayramı 

vesilesile Bdeen Terbiyesi ve 

spor hareketleri tezahürü ya

parak neş'e içinde bugünü 

kutlamak için yurdun her ta

rafında meydanlara toplan -

mi§ olan bütün Türk gençle

ri ve sporcuları yurda faideli 
olmalı. üzere her emri candan 

bağlılıkla yapacaklarına and 

iç~er ve istenilen zaman -

da, istenilen yerde bütün 
maddi manevi varlıklarını ve 

hayatlarını yüce şefimizin tek 
emrine hazır bulundurdukla

rını arzetmejle vasıta olmak

lığıını benden rica etmışler -

dir. Türk gençlığinın bu kal
bi arzusuna vasıta olmak bah
tiyarlığına yüksek itimadınız
la mazhar olmaktan müte -
vellit şükranlarımı arzederek 
saygı ile elleri'lizden operim 
azız Şefim. 

Beden Terbiyesi Genel 

Dircktörii Tiimgcneral 

Cemil Taner 

Gene-Ya) Cemil Taner 

Deden Terbiyesi Genel 

DirektörU 

Ankara 

(Baş torafı 1 ü.ci sayfada) dımma güvenecek bir surette tan
a! veya müsellah müdafaa şıkla - zim etmek laı.ımdu· İşte bunun ı
~ndan birini ihtiyar etmek mec- çin, Fransız - Polonya ittifakı, Lon 
budyetinde bırakan devlet adam- dra ve Varşova hükfunetleri tara
Jarı mislı görülmeıl:ıi§ bir mes'u- fından yapılan deklarasyon esası 
liyet yükü altında bulunuyorlar. dahilinde Polonya - İngiltere an-

Hull, bu harbın ne gibi felaket- !aşmasının akdi, Polonya - Sovyet · ldman bayramında gl'nçli -
!ere bais olacagını ehemmiyetle ademi tecavuz paktının bir kal'Ş!-
kaydettiktr.ı sonra şöyle demiş - hklı yardım muahedesi haline ge- ğ•n ,bize gö"terdiği manzara 

iKDAM 

Kurultay bugün Milli Şefin 
nutku ile açılıyor 

Miiletler 
Cemiyeti 

Konsey iki karar 
projesi kabul etti 

Basvekilin dün aksamki konusması 
(Baş tara!t l inci sayfada) 

Cenevre, 28 (A.A.l - Milletler reketlerini anlatacak, müteakiben 
cemiyeti konseyi Çin'in istekleri Halkevı orkestrası tarafından bir 
bakında iki karar sureti rojesi ka- konser verilecektir. 
bul etmiştir. Baklrköy Halkevinde de saat 

Birinci karar sureti, konseyin ıı de bir konferans. bunu takiben 
Çin'e karşı derin sempatisini te - de bir <:orıser verilecektir. 
yit eyledikten sonra, evvelki ka - Eminönü Halkevinde cı;c bir 
rar suretlerinin tatbikine devam trnnferans \'e bir temsil verilecek-

edileceği ümidini göstermekte ve tir. 
milletler cemiyeti azasını, uzak Başveki~in dün akşamki 
doğu ist.rşari komitesiyle temas e-
derek, yukarıdaki tedbirleri umu- Konuşması 
mi bir sure1'e tatbiki imkanlarını Ankara, 28 (A.A.) - Başvekil 
tetkike <'..--· eylemektedir. Dr. Refik Saydam bu akşam rad-

İkinci Ku> ..r suretinde, Çin deki yoda, yarın açılacak olan Cümhu
açık şehirlerin bombar<lımam tak- riyet Halk Partisi Kurultayına da

bih edildikten sonra, konsey ve is-ı ir bir konuşma yapmıştır. 
tişar~ komitede aza olan devletler- B_aşvekilimizi~ bu konuşmasını 
le Çınde mümessili bulunan dev _ aşagıya dercedıyoruz: 
Jetler Çinde sivil ahalinin bombar Aziz yurtta~larım, 
dımam hakkında malümat topla _ Cümhuriyet Halk Partisi yarın 

vet.ıfendirmeğe çalışmak hepimi • 
zin milli borcumuz olmak icap e -
der, 

Muhterem yurttaşlarım, 
Dalına şu noktayı gözönünde bu 

lundurmak lıinmdır. Şimdiye ka
dar başarılan işlere bakıp ta ar -
tık hedefe vardığımm ve her işi 

tamamlactiğım~ı zannetmiyelim. 
önümüzde henüz yürüyecek uzun 
,>"ollaı· vardır. Fakat, arkada bı -
raktığımız birkaç ylllık bir zaman 

zarfında, asırlarca uğraşılsa ya -

pılmıyacak işleri başarabildiğimi -

ze bakaralı. ve geçmışin heyecan 

ve feragat me ale~ini önümüze 

katarak ıstikbale doğru azim \'e 

cesaretle yürümeğe devam ede -

ceğiz. Yurdumuzu, Türklüğün, in

sanlıkla beraber başlıyan tarihıne 

ve kökleri mazinin karanlıklarına 
mağa ".e bu malümatın acele kon- Ankarada beşinci _büyük ;rnr'.ılta -ı Başvekil REFİK SAYDAM 
seye bıldmlmesine davet e 1 'mex' 'yını açıyor. Bu hadıse ŞUJ'\U ifade t 1 kl k k kadar uzanan medeniyetine yakı· . •. .. .... anımızı parça ama an or u b · tedır. l!der: Turk vatanının her bucagın- .11 t' ... t'kı·ı k şır ır memleket halıne getiı-mek, . . .. . .. . muş ve mı e ımızı ıs ı a ıne a- . . . . ... 

!
"dan seçılip gonderılen mumessil - tu . b t k' d mılletımızı şanına lavık bir saa -. . . vuş rmuş ıse, unu a ıp e en • 
ler, devletı ıdare edenlerle bır a - k 1 d . . 1 kl det ve refah seviyesine erlstır' me'' ongre er e aynı azız var ı arı 1 n 

raya gelerek geçen vıllardjı basa ı b" .. . . . · · he · · t tt" d b' · · • utıın cıhanda ve ınsanıyet ailesı 1 pımıze ere up e en ır vazı -
rılan ve önümüzd • dört yıl için-J · · . .. · · -(Baş tarafı J inci •ayfada) d b im ' . ıçıııdekı mevkıını kuvvetlerıdıre - 'fe oJ.dugunu asla unu\mıyacağız. 

b · d e aşarı as1 gereklı olan mem - . .. . . ,· . erın oğru olup olmadığl sualine 
1 

k t . 
1 

. . .. .. .. _ cek kararlarla temayuz etmıştır. Bızi bu işte muvaiıak edecek en 

Dantzig ihtilafı 

B 
e e ış erını goruşup karara bag- E- b. b .. t . b' h.. . t j cevap veren urekhardt demış' _ ger ız ugun emız ır .urrıye b .. "k · il f . . lıyacaklardu.. Bu itibarla kurul - uyu am • eragatımız, uşanma-

tir ki: tayın toplanışı milli hayatımızın havası t~ndfü~. :.debil.iyorsak, eğer dan ~alışmaklığlmız ve h~ söruni-
Böyle hiçbir sey derpiş edilme- en feyizli kaynaklarından birinin milletımızın butun .. buy.uk ve nıus yecek o1an milli heyecanıml7'!10 

mıştır. Esasen böyle bir teklifi ka- faaliyete geçmesi demektir. tak1J mılletlerle musavı haklar da. Muhterem ve azız yurtdas 

bul edemezdim. Bütün bunlar uy- ' Pek iyi hatırlarsınız ki partimi- iresinde goruşup konuştuğunu nm, 
durma şeylerdir, zin ilk kongresi bundan yirmi se- görmekle gurur ve iftihar duyu - C. H. Par~ısmın bşınci büyük 

Fevkalade komiser dogruca İs - ne evv!"] Sivasta toplanmıştı. O yorsak. hulasa, eger yüksek ma - kurultayı, bir taraitan memleket 
viçre elçiliğine gitmiş ve ondan zaman aziz milletimiz, uzun yıp - neviyatından başka her türlü mad- işlerini mu·· zake d k di" . 

P 1 d
- . k' 1 h' k l re ~ er en, geı 

sonra o onya hariciye Nazırı ratıcı bir harpten yeni çıkm», her ı ım an ara sa ıp ahraman hır taraftan k a· . , . en ı ı:ırogramı ve mzam-
Beck tarafından kabul olunmuş - türlü müdaüa vasıtaları elinden ordunun brr huzur ve emniyet i - . .. . 

tu alı . I namesı uzerınde de ıe•kikat yapa-
r. nmış ve bütün miınasiyle peri· çınd.e yaşatmakta oldug.ınu gö - . . 
Beck'le görüştükten sonra da şan bir hale getirilmiş bulunuyor- rüyorsak bütün bu nimetlerı biz, j cak ve belkı ba.ı esasları, ınıdiye 

Buckhardt Fransız ve İngiliz bü -l du. Memleketin kalpgiıhına kadar o kongrelerin isabetli kararların _ kadar yapılan tecrübelere göre, 

yük elçıler'ni zıyarct eylem~tir. j sokulup yerleşm~ş olan düşmanla- dan doğan buyuk ıcraatına borçlu; ya ılave veyahut tay ve tadil ede-

Buekhardt, Varşovadaki ikame - rımızın gozu. onunde toplana~. bu bulunmaktayız. 1 cekt;r. Yaşamak ve tekami'l et -
ti esna~ nda Dantıig meselesiıı ılk kongremız, milletımızın son - G<irüv'lrsunuz ki C H. Paı tı< - mek ıstıyen bır sıyasi uzv Yel gıbi, 
memur iiçler komitesinin azalarıle 

1 

:e~ .vatan ar#Jna,. temiz ve .selii - nim, b;şka ınemlekctlerdekı klasık Jrıkılapçı olan C H. Partisi de dai
temas etmrş oluyor. . tı :mamn.a \'E .. cıhan degerınde - partılere hıç benzemiyen bır ht su ma .realiteye .ntıbak etmekle 

ki asıl kanına guvenerek ko.ca bır j · t d c H p t' · · * h . 
1 

. sıve ı var ır. . . ar ısı. yenı vazifesini daha ) bır sek ide ıfa 
ı usumet a emıne karşı çe!ık dag :. . , • 

Varşova, 28 (A.A.) - :ı.ııJJetler gibi dışardan gelen ve jçimizde ! Turk \""dı.gı .. ıle IJ"al:ı~r .dogmuş, edeceğine kanidır. Hedefimız mil· 
cemiyetinin Da,ıtzig fevkal5de ko- türeyen düşmanlara karşı vatan bcraber buyumus ve butun dun Jet ve me'Y!lekcti, "laddi \'e ma • 
miserı Burekhardt vazifesi başına topraklarım müdafaaya karar ver yada hayranlık yanı tan ıruazzam 1 nevi bak mc12'1 doğruluğa ı ,ı;· 
gitmek üzere Varşovadan ayrıl - mjştir. O 7.aman bütün dünyan:n ;se.ı. berabeık bas.'umıştır .c. H. ve güzelliğe kavuşturmak:ır y B .ge 
ınıştır hayretlerle ka < ladığı bu kara 1 artısı deme ' Turk mılletı de - . . u • 

. taki ede ,ıll h, . b . rı · mektir ve C.H.Partisı demek, Turk yuk kurultayın bu seforki toplan-

c .. b 1 O • p n ) arın, eı rrı beşe - tısında ba . l . ·- .. 
· 0 0 S anfZfQ8 gidı'ynr ri,·et aleminin a 1 k l devle'i demekt.r. Be. mefhumları faracagı ~ crın oı.u de 

" .i sır arı ap ıyan . . budıtr 
tir: tirilmesi, Romanya _ Polonya itti- bugün ıç:n kıvanç \ e yarın 

Daha şimdide?1 cih n csliha i - falUle Romanya'nın diğer BaJkan için ümit ve ınanç vericidir. Varşova, 28 (A.A.) - Polonya 

mala~ yüzünden in.an .en:rj~.si v~ 1 devletleri ile olan teahhütlerirılıı Bu i!Üzel ba,arılardan dolayı g.azetelerinin Dantzig'den öğren -

tarihini mefahırle dolduracak ka. bır.ıbırıne .o kadar .ıkı bı şekılciP Son. söz olarak 
dar mehip ve muhteşem h&trralar baglıdır ~ı, bırın. c!ı~ecınden avır- Jarımı ·e\ gıli yurttaş -
hala ruhlarımızda bütün 

21 
d ._ l mak ımkansızdır. Dunyam>Zı al - e!amlarken, güzel vata _ 

maddı vesaıt ve menabı buyuk 7.1- yeni vaziyete uydurulması vesaire bütün dünyada kuvvetin ve diklerine göre Dantzig makarnalı 
yalara .rğramıştır. hep telif ve tevhid olunacaktır. civanmertliğin remzi oları asil nazi faaliyetlerinden dolayı 32 ki-

Hatip. Amerik.anın milli i,ktısa-

1 
Bonnet, Frarısanın bütün kom- Türk gençlığini ve onu sevk şiyi te,·kif etmişlerdir. Bunlar al-

diyatını .'nkişa.fı. h.ususunun .. buna şularile v.e b. ilhassa. İspanya ile o- tı haftadan üç seneye kadar muh-ve idare edenleri takdir ve 
uygun bır hancı sıyasetle mutera- lan samımı ve itımada dayanan telif hapis cezalarına mahkfun ol -

! k 1 k 
· be ı muhabbetle tebrik ederim. 

' oması lüzumuna binaen e se-
1 

munasc terini anlatmış, İspan _ muşlard:ır. 
riya yekdiğerıne tabl ve merbut o-

1
yanın, ecnebi gönüllüleri terhis et İsmet İnönii Diğer taraftan •Gunıec Wars -

siyle yaşamaktadır. " eg. tüst eden siyasi ve içtımai buh - n:mızın büyük ve kahraman <'V _ 

Sivas kongresinin kararları, va- ranların memleketimızde miikes ladı ve C. H. Partisinin yapıcısı ve 
bulamamasının en büyük •-b~bi iş\ Ebedi Re:si Kemal Atatl.rk'un 

te budur. Eğer geçmiş zamanlar -l hatırasını sevgi \'e saygı ıle taz:z 

yaz - daki hadiselerden alınan derslerin ı ederı·m ve on · · ı b' · d · un ızınc e ızı a ın1a 
istikbalde de milletlere rehberlik .1 . .. .. .. 

Bundan başka, Dantzıg nasyo - d b'I "' . . d' k ı erıye goturen ,.e d~ıma •>otur•·cek e e ı e.,egıne ıman e ıyorsa , 1 Ş f' 0 
· 

nal sosyalist partisi reisi Förster şimdiye kadar milletimize en bü-
0 

au . e ımi.z, Değişmez Başkam 
V 

• • · . G . . . . . • .. ph mız ismet Inönünu 1'ürmetk sc _ 
~ ayan .. reısı reı..:er yortuları ge-ı yük iyıııklerı temın. ettıgl!'~i' §~ e Jamlar m. 

çırmck .uzere şarkı Prusyaya git - miz olmıyan bu temız bırLg: bulun 1 =============== 
mışlerdır. kuvvetimizle korunıağa \'E ku ı -

şenliklerinde bulıınacağını 

maktadrr. 

lan birçok dahıli ve harici mese - mek suretıle ~ulhe olan baglılığı- '-============ ~ .zawski gazetesi Alman propagan
lelere karşı koymak ?necburiyetin-

1 
nı ispat eylemış olduğunu Fransa-. da nazırı Gobbels'in 7 Haziranda 

de oldu~.u'.'.u söylemiştir .. Bunun :.nın da Jsp~nya ,ıe dalı~ ıyı .müna-ı Japonlar bir Alman Dantzige gelerek nasyonal sosya
aksırı du•unmek, esaslı bır hata -• sebetler ıdamesım 1stedığınden V d d d J list parfüinirı tertip ettiği spor 
dır ve bu hata irıf' adın sebebini Berard - Jordana anlaşmalarının apurunU ur Ur U ar 
dogumıaktadır. tatbikatını uınküıı.rlduğu kadar Şanghay, 2$ (A.A.) - Bil' Japvn ========================================= 

In!ırad sıyaselin ~ büyük n il te<r etme < dev cyl Y .c ıı,i ""'P gt>!I". 1 Şa. gha) a gıtmekte o- GALATA SARAY L {LA R { N PİL A" V l 
Eski muharipler 

toplantısı 

mesel erımız n h 1 dara z a- y]en:ı şt r la 'l Alman Sau' r'dnd vapurunu 
de kolay! t aca ınamr k•d, r h - ıme mu a d 
d f 

p c - rmu. ve J FUi '·bayları Al-
ketrng z b r v"" m c a - ı: 1 vv ı İ r a c .m- m vapu 1_1. ık r. k ~O cakıka 

maz F la o ar k 'r ad •t·-
me .1 harp uhal ra. rı-

" k· cşı h ay c ed eğ ne ll'an -
r k da d ~ru de ı r. Hıçb·r 

ır m:ekel giz dıklT' olduk! rı 

şevle ı k ıvetle e.d et ek ıcı 

ba ka memleketlere meydar oku -
•ıı l rla bog maga a:; , -

\ r ı..ı . eı·c t ol 

ı. r 

Fransız gazet 1 
neşriyatı 

1d b ı-
< ı 

Pars, 28 (AA) K .nn ın 
Lıtınkiı t plantı<ıı-ct• hahs<den 
Ekselsior gaLel csı dh or kı: 

H.ırıciy Nazırı Br et. mev • 
c t ga.an•ılerı ve p kt'a·ı ahenk
lcştrrmek H'ln Fran.;;ıı ve İngiliz 
dıpio,....asi3irıin flnürri.i7.nf'ki. ht..fta
!Jrda pm cra mecbur bulundu -
ğu faa n ° ı ınh evle:nişt r. Umu· 
rr. Vfl> hıJ~t .. i emni_vetlerı Avrupa-

ıe Jr c VP ek ıık k 

ı uz, e e I n c m 1 K ey 

livecer ümıı <dt mck'cd B ı nı ı r 
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ıye Japon mukamatı nezdin· 
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Bu rnı.t.azzi..l .r 
c k lı•nılınış -

n1ı~I:-ı.r Ye bu :-.:urctle !'t.lh d'1vas·na 

mühim bir hizmette br.lunmu<lar

dır. EğH A'manya ve İtai a harp 
açacak oluı'lar,a bu rarbı kazan

mak ıhtimalleri kat'iyyen yok1ın. 
Tiirk:ye, Türk milkt;n:n ağladığı 

Kemal Atatürk gib bir dahinin 
\'erdiği hamle ile yirmı seneden 
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Ankara radyosu 

ALTIN 
ingilterede Amerikanın &e~i.N~AJ 

UGRUNA tayyarecilik istedikleri CAR y GRANT 
Nakleden : Oktay AKBAL Hiç romantik olmıyan sport-

ı Dalga uzunluğu -

1 
• 1639 m. 183 Kes. lZO K .. 

T.A.Q. 19.74 m. 1519:; KC4. ZO llw 
T.A.P. 31.79 m. 9U5 Krs. ıo Kw 

(Bir cesedW. ;&z.eriw 
not dejteriııden:) 

k!unA I bir gölge görünüyor,~men sili -
hum hazırlıyorum ... 

İngi lizler bir ayda Ayan ve meb'u- men ve neş'eli bir artisttir ........................ f 29 mayıs Pazartesi i beş bin tayyare san meclislerinin Pazartesı: Nihayet muvaffak ol
duk. Altın bizimdir .. zenginlik bf:zi 

Uzaktan, derin derin Tam - Tam 
sesleri duyulmakta ... • ediyorlar teklifleri 

Cary Grant uzun bır flörtten 
sonra sarışın pembe, bebek yüzlü 
bir genç kızla, Phyllis Brooks ile 
evlenmiş bulunuyor. Zannetmeyi-

........................ 
bekliyor. ınşa 

Yüzbaşı Santares, teğmen Julio 
ve ben. Portekiz istilasındanberi 
ortadan yok olan cKızıl Avcının 

Madenini. tekrar ele geçirmek ü

Bu Tam - Tamlar beyazlar ara -
sında hastalık çıktığını bildiriyor. 

c.Tam. tam, tam, ormanlar mil -

Jeti, \kaç-.nız, beyazlarda bfstalık 

var, tam - tam - tam .. ormanlar al

lahı beyazları cezalandırıyor ... 

Tam, tam, tam ... Kaçınız, kaçınız.~ 

Londra, 28 (Hususi) - Sunday Vaşington , 28 (Hususi) - Ayan n_iz ki bu karar ge;ç adamın fazla 
Times. yazıyor: ve meb'usan meclislerinın Harici- .santimantal olmasından ileri gel-

zereyiz. 
Çok geçmeden bu berbat yerler

den medeniyet sahasına döndüğü -
müz zaman hepimiz epey zengin 

İngilterenin halihazırda ayda ye encümenlerine gönderdiği ayni •miştir. Hayır Cary Grant Ameri -
beş bine yakın tayyare inşa eU:ği mealdeki mektularda Hull, bita - katla vasat tabakaya mensup olan 1 

salahiyettar mahfellerde söylen - raflık kanununun tadilini ve bil - kendisinde bir takım iyi hasletleri 
mekt~dir. . . 'hassa silahlara ambargo konması- toplamış, kusursuz, sade, temiz 

İngılterenın tayyare ınşaatı son 111 derpis eden hükümlerin kaldı - ı d b. 'd' B · d' d Uzaktan bunlara başka Tam -

Tam sesleri cevap veriyor. di!mek 
bütün orman bizım halimizi anla
mış. 

• • ... 1 genç er en ırı ır. u ız ıvacı a 
ay !ar zarfında o kadar ınkışaf et- rılmasını istemektedir f · · b' k ak ı ·ı 

olmuş buluııacağız. 
. . . . . 

1 
· sır ıyı tr yuva Ul'm eme ı ı e 

mıştır kı program mucıbınce a tı Hull, şu tekliflerde bulunmak -

Cumartesi: İş fena .. tam beş gün 
dür Vitotas havalisindeyiz. burada Çarşamb~: Hasta değilim, bu -

ay sonra yapılması liizım gelen in- tadır: 
şaat daha şimdiden ikmal edilmiş 1 - Amerikan vapurlarının yük 

!eri ne olu:·sa olsun harp mınta -
kalarına girmelerinin men'i ve 
Amerikalıların bu mm takalara 

tir. 
öyle vahşiler var ki onları yen- gün kinin dağıtılacak, teğmen Ju-
mek he!TM!n hemen ımkansız. Bu gazetenin bildirdiğine göre 

Pazar: Ok yağmuru b;;şladı, bu lio kinini getirmiye gittı, biraz• İngilterede ve dominyonlardaki 

<ıklar uzun siyah uçlarında Kürar sonra sararmış bir çehreyle tek - geniş mikyasta inşaat projelerı ta
denen nebati bir zehire bulanmış rar göründü, kekeliyerek: hakkuk ettikten sonra harp zuhu-
berbo' •eyler. İnsana bir rasgelir- - Kinin kutusunu çalmışlar, runda İngiltere senede 35 - 40 bin 
se kelebek gibi toprağa saplıyor. dedı. Ölüme m~hkı'.ımuz. tayyare inşa edebilecek, bu su -

Dünden beri grupumuz ric'at e - Bu kutuyu bulmamız lii7.11n, öl_ retle ilk hat tayyarelerinin beş ve-
diyor, kızıl derililer bizi kovalı - mek üzere bulunan bir hasta bu ya altı haftada bir kere tecdidine 

k imkan hasıl olacaktır. 
Yarlar, bunlar altın ve elmas ül e- k t k t · ı k K'' u uyu yo e mış o aca · oy İngiliz orı!usu tayyarelerinin 

yaptıkları <e.\·ahatlerin tahdidi, 
2 - Muhariplere gönderilecek 

olan eşyaların sevkinden evvel ta
sarruf senetlerinin ecnebi alıcılar 

namına kaydedilmesi, 
3 - Muharıplere yapılacak ik -

razat ve açılacak kredilere dair 
şimdi mf'r'i olan mevzuatıri ipka-

sinin kP(d kollarıdır. meydanını dolduran ölü ve yaralı- kıymeti ve teknik evsafından bah-
Bizden daha şimdiden yirmi kişi !arın üzerini aradık, hiçbir şey seden gazete Hawker - Hurricane sı, 

yok oldu, bu zavallılar bir altın bulamadık. Herkes biribirine şüp - avcı tayyarelerinin en seri Alman 4 - Muharipler lehinde talep e-
u"ru~a car.la~ını feda ettiler dilen paraların ve toplanacak ia-
~ " · - · heyle bakıyor. Acaba suçlu kim? tayyarelerine faik bir süratle uça-
Madeni silahlarımız, yani tü - nelerin bir nizama raptedilmesi, 

Bunu çalan hepimizi idama mah bildiklerini kaydetmektedir. 
fekl<,r, tabancalar, mitralyözler, 8 d T. h e t· . 5 - Mühimmat ihracatını kon-

k
• un ay ımes, ava n zare ının 

blz' bu görünmeyen ve sessiz si - um etmişti. Herkes susuyor. ar - her şeyden e\·vel memleketin mü
lah kullanan düşmana karşı güç - tık biz yırmi kişi ölüm mahkı'.ım -

dafaasını temin için avcı tayyare-
lükle müdafaa ediyor larıyız. O gün beş arkadaşı daha !erinin inkişafına ehemmiyet ver_ 

Pazartesi: 0,:leye kadar yürü - kaybettik. Bunların arasında yüz- diğini hatırlatmakta ve İngiltere -
dük. nihayet bir meydanlığa ras - baş Santares te vardı. Biraz ki - nin yakında bu tayyarelerden is -
geldtk, meydanlığın ilerisinde ka- nin olsaydı onu kurtarabilirdik. tenilen mikdarda inşa ettikten 
ranlık ve korkunç bir orman baş-. sonra bombard;man tavyareleri -
lıyordu. Dig>er tarafta bir nehir Perşembe: Hastalık bana yak nin mikdarını da artıracağını ila-
bulunuyordu: Nehrin kenarında !aşmıyor, herkes hiddetli... Hava ve etmektedir. 
boş bir vahşi köyü vardı, burası- öyle ağır ve sıcak ki... Öğleden 

trol eden komisyonun ve silah it -
halat \'e ihracatı için ihdas edilen 
vesika sıst<'minın ipkası. 

Hull, bu tedb:rıerle Amerıkanın 

bitaraflığını muhafaza ederek suUı 
içinde yaşıyabileceğini ve vatan -

daşlara anormal ve luzumsuz kül
fetler tahmil etmekten kur·tulaca-
ğını kaydetmiştir. 

·00---

yapmıştır. Zaten kendisi daima 
fazla hassas olmadığını öyle derin 

üzücü aşk hikayelerinden anlama
dığını söyler. Bir gün o:ıa bir ga
zeteci kadın: 

- Mehtapta gezmesini sever mi 
siniz? 

Aktöriın genç ve güzel kol! 
PHYLLl5 BROOKS 

Saat 12.:lO: Prol'ram. 

Saat 12.35: Tl1rk muUil - Pi. 
Saat 13:1\temlf'ktt ~aat ayara. 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 - 14 : Ml1zllt (Hafit 

müzik) Pl. 

Saat 18.30: Pro,.-ram. 
Saat 18.35: '\1üzlk (Oda mUzi .. 

ill Pi. 

Saat 19: Kon~ma {Doktorun 
saati), 

Su.t 19.15: Ttirk müzlil (Karı· 
~ık prol'ram .. Fa~ll heyeti). 

Sa~t 20: l\lemleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15: Türk müzifi: İdare 
edf'n Mesud Cemil (Ankara rad -

yosu küme heyrtl). 
Saa.t 21: Konuşma, 

Saat 21.15: Esham, tahvilıi.t, 

kaınbJyo - nukut ve ziraat bor -
sası (fiat). 

Saat Zl.Z5: Ne.c;'eli plılklar-R. 

Saat ıı.so Konuşma: Folklor 
(Halli Bedi Yönetl'en), 

Saat 2.1.45 ~tüzlk (Virlüo1lar) 
Pi. 

Saat 2Z: l\olüzlk (KüçUk orlr.e'ii -

tra - Şef Necib Aıkın) 1 - Walt
her Schradel - Akşam üzen (ha .. 

'lin arça.). 2 - Zeihrer - Etkiya 
operetinden - Potpuri, 3 - Hans 
Silip - Marş, 4 - Cari Robreht -
Teıat operetinden - Potpuri, 5 -

J. Strauss - Cenup C"lceklrrl. 

Saat 23: Son ajans habrrl.-ri ve 
yarınkt J)rorram. 

Saat 23.15 - 25: ~IIUlk (Caz 
band) Pi. 

=======~ 

ı 
...................... ı 
ı Sinemalar i 

nı vahşfier terketmişlerdi. sonra Julio ile konuşurken ölmek 

Dokuz yüz Yahu- DiinRomada ya-
İPEK : Şikago Yanıyor 

: Büyük Vals Oraya yı.klaşırken beyaz bir a- üzere bulunan bir adam yanımıza 

dam bizi haykırarak ka11ıladı, yaklaştı, bu yolda bize iltihak e -

kendisiyle tanıştık. Bu medeniye- den bir maceraperest altın arayı
tın uzak diyarında ticaret yapan 

cısı idi 
bır tüccardı. ismi El Moşo olan bu 

d!a~~.~~:.~a s~i~~~~IP::~~s <~~~m:~s~t~~~ GARY GRAN'f tKtil zamanlannı spor yaparak, yalıut buTOda 
gördüğünüz gibi bol bol yatıp uyuyarak geçirir. 

Şaşılacak bir gayretle kollarını ;ı~amlJI \•üıü baştanbaşa bir yara
nın ıziylc kaplıydı. Sol gözü oyuk- kaldırdı; 

du. - Kinin, dedi, bana biraz ki -

Yüzbaşı Santares ve teğmen Ju- nin veriniz. 
lio. El Moşonun yardımiyle mü -
da faa tertibatını hazırlıyorlardı. 

Çünkü bu amansız düşmanlarımız 

Bu adam neler sayıklıyordu. 

Biliyorsun kinin yok .. çaldı -

- biraz sonra gelebilirlerdi . El Mo - !ar. 
Ş<' köye geldi.ilimizi yerliler Tam - Ver n size altın verirım, ve -
Tanılarla çoktan öğrenmişlerdir, rin yalvarırım. 
diyordu. 1 Birden yere düştü. takati kesil-

Saatler yeknesak geç!yordu, gü- ffiUitı. 

is vapuru. içinde 900 Yahudı mül

teci olduğu halde buraya gelmiş -

tir. 

sı tesekküllerine mensup olan 70 Dıye, sormuştu. Şu cevabı al -

bin kadın ,.e genç kız, faşizmin ka- dı: 

dın kuvvetlerinin ilk toplantısı- Ben gecesafası çiçeği deği -
Zabıta, 48 kişınin karaya çıkma- nın yapılmakta olduğu Romaya !im ki ... 

sına müsaade elmiş ve bunlard~n gelmişlerdir. Bu tanınmış genç ve sevimli ak-

bir kısmını Tiscornia muhaceret 

kampına göndermiştir. Diğer mü!-

15.000 kadın ve kız, bu sabah törün Santa - Monica sahilinde 

Duçe hazır olduğu halde Via İm-. büyük, uzunlamasına beyaz bir e-
' tecilerin, evvelden Küba hükı'.ı - pero'da bir geçid resmi yapmışlar- vi vardır. Orada yaşar. Evlenme -

metinden bir kabul vizesi alınma- dır. den evvel en samimi dostlarından 

sı lüzumunu natık olan karama - Milli kostümlerini veya ünifor - biri olan Randolph Seott ile bir

meye rağmen karaya çıkmalanna ma giymiş olan ve bazılarının o - likte otururlardı. Bu öyle bir be -
n • çekilmis.ti. Julio, birden haykırdı: ' müsaade edilip edilmemesi hak - muzlarında tüfek bulunan bu ka- kiırlar eviydi ki hizmetçileri da -

ğınıklıklarından ne yapacağını şa-Birden çığlıklarla ağaçların a - - Bak. birkaç gündenberi El kında bugün hır karar alınacak - dın ve kızların sıkı saflar halinde 
ralarından gölgeler fırladı, m;t - Moşo meydanda yok, birkaç kişi-

tır. yapmış oldukları gc~öd bir saatten §ırmıştı Zavallı kadın her 
ralvöz i ·!emeğe başladı. Biz de le birlikte ava gitmişlerdi, geldiler 
kudurmuş gibi ateş ediyorduk. Ar- şimdt yanımıza bile gelmiyor. Hay 

Diğer taraftan hükumet memur fazla 'ürmü~tür. •Çıldıracağım! • diye, yaka 

gün 

gil -

tık ormanda kovaladıkları insan !arı Horduna vapurile gelmiş olan 
dı arkadaşlar silahlarınızı alıp ge-ı bi2 değildik. gulmek sırası bize 45 Yahudı muhacirinin karaya çık 

gelmi§ti. lin. ' malarına mani olmuş ve vapur, 

Vahşilerin okları hiç ısabet et - El Moşonun k.tılü!)esine doğru hamulesiyle Panamaya hareket et 
miyordu. ilerli!meye başladık. Fakat bir si - miştir. 

---0•1>---

Geçinden sonra Venedik mey - kiyor, onlarla başa çıkmıya, işle-

danında Mussolininin şerefine bir rine yetişmeye uğraşıyordu. 

nümayiş yapılmış ve halk tarafın-[ Neyse ki genç adam Phyllis 

dan alkışlanan .. °.uçe'.. b~lkona çı - Brooks ile evlendikten sonra işler 

karalc halka gorunmuştur. düzeldi. Genç kadın evi intizama Sevimli aklör 

---o koydu. Cary Grant rahat. sakin bekarlıktan ka-Harp şeflerınin bağırışları, Tam liıh •esı bizi durdurttu. Adamla -

- Tamların kulakları sağır eden iımızdan biri daha öldü. Tam doJ 
sesi. keskın çığlıklar ... Fakat bun- ku? kişi kalmı,.tık onlar dört kişiy Macaristandaki Kopenhag" da bir hayata kavuşmuş oldu. Bu - lao bazı itiyat-
ların hiçbiri fav. da vermiyor, vah- nunla beraber genç kadın yine de. !arı terketıniş 

di!Pr. Evi sardık. ce.;etlerin arka - Al } k f · şiler kaçıyorlardı. Meydanda elli - ffiall ar teV }• at onun bazı itiyatlarını değiştirmiş değildir. işle bu 
sına saklanarak kulübeye ateş e - rada onu mus -

'1· n fazla ölü bulunuyordu. Şüphe- sayılmaz. Mesela kocasının önün· 
sız çok uzag-a git!TM!mişlerdi. Kim- diyoruz. Mitralyöz durmadan ö - Bı.ıdapeşte, 28 (A.A.) _ Maca- Kopenhag, 28 (A.A.l _ Wilf _ d k 1 ğ • d ak luğa ayağını da-e i mus u a ayagını ayıyar 

bilır ormanda ne şeytanlıklar ha - lüm kusuyor, biz de intikam hır- ristandaki 750.000 Alman efsanesi• red Petersen adındaki tethişçi na- yamiş tıra~ o . traş olmasına ve evde göğsü bağrı ı k g .... 
zırlıyorlardı bize ... Onları orman- siyle habire veriştiriyoruz. Uzak - üncanile yarı resmi Pester Ilyod . G ld ur en oru 

zı grupuna mensup u ager ve açık bir gömlekle dolaşmasına ma yorsunuz. 
ı:fa takip edemezdik. Bu ölümü bi- l"n Tam _ ·ra~ se,ın· bevazların gazetesine bir makale yazan ma - 1 ~ " • J Petersen namında Danimarka ı İ• 
le bı·ıe go··ze almak demektı· ruf istatistikç·ilerden Dr. Alois ni olamamıştır. 

· · delirdig"inı haber veriyordu. Bir k f ki nazi tev i edilmiştir. C G 1 · k ·1 vinde sporla meşgul olur, ve Le· 
Salı· Beriberi aramızda baş gös- saat sonra kulübenin penceresin- Kavaco, Alman ekalliyelinin e - ary ran , ~ır eti ı e ~aptığı 
d

. T 
1 
.. 

1
.k h .

1 
b' ı h . t' h kk d h Gazetelere nazaran bunlar O - mukavele ile •enede 40 h~rt> ç~. lııol uyur. Genç adam okumıya çok 

ırr ı .. a ısız ı .. va şı er ır d b b. b il d T 1. emmıye ı a ın a iza at ver - kl d B'· .. k 'd en eyaz ır ez sa an ı es un d • ı · ı d. d Od mera ı ır. utun yeni çı an cı -
yanda. hastalık ateş bir yanda. · nl ktedir. Mumaileyh, son •ista _ ense e ge mış er 1

' ora a ense lışmıya mecb<>rdur. Serbesl k>l -

J 1 b 
. oluyorlardı Alçaklar şimdi göre K ı ı ı di eserleri takip eder. E~ebiyalı 

u io ugiın oğley:n altır. made· . . .. . '. - .ıtistiklerin, bugün Macaristanda ve open ıag mason oca arını dığl 12 haftayı ise bi;- takım zi - 1934 . . v· .. 
nınin bu yakınlarda bir dağda bu- cekler. fakat once kının kutusunu . . . . . . , berhava etmek için bir nafia mü _ • sever. te evlendığı ırgınıa 

· .. . . · ' _ 47.800 kışılık hır Alman ekal!ıyetı yaretlerd.e, yahut balolara eglen - 1 Cl .11 'd . . k 
lunduğunu soylemıştı. . bulmak lazım. · . .. teahhidinin ambarından barut ça- •~rrı e en geı;ınemıyı>re 31' -

. mevcut oldugunu gostermekte bu- celere i~tirak ederek ~eçirm<'Z. E- ld k · 
Hastalık siddetle devam edıyor Kulu benin kapısı açıldı, yarı çıp 

1 
d • h 

1 
t k d lacakla,.dı n ı tan sonra evlenmemeye 1'a -

. • . d .' un ugunu alır a ma ta ır. • · 
azap çekılmez bır rad eye geldı, lak ve elinde kinin kutusunu tut- Mevkuflardan biri tam itiraf - t k "f] rar vermişti. Fakat 7 ay geçtikten 

bır auamımız rövolverini çekerek makta olan El Moşo ga··ru'·ndu·, ba _ 
beynın: dag· ıttı, bir diğeri harere- Tam - Tam gürültüleriyle çınla 

ğtı·ıyordu 
1ıni söndürmek için Kayman de - maktaydı. 
nen timsahlarla dolu olan bir ne- - Merhamet, benı öldürmeyin. Her taraf düşman doluydu, ır -

hıre kend:nı attı, bu müthiş hay - ben çalmadım, size haber verecek- mak tehlikeliydi.. 
vanlara yem oldu tim. fakat onlar bırakmadılar, sizi 

Çok şük!ir ben s"ı;lnm ve ayak- altın madenine götüreceğim. Öl -
tıyı!T' Deficenin hayali taham - dürmeyin beni, sizi ... 
m!.iEimü arttırıyor. Santares ~a - Bir silah sesi aksettı, El Moşo 
nımıza gel~r~k herkese yetecek yüzükoyun yere kapandı. 
l< •dar kinin olm•dığ'"' söyledi. - Alçak sefil.. 

- İşte bu fena. "yakta onların kur - Teğmen Julio hala duman tüt-

Karanlık basmış. 

yordu. 

••• 

yağmur yağı -

Cesedin üzerinde bulunan not

lar bu kadardır Başka yazı yok -

tur. Fakat bu zavallı bedbaht a -

!arda bulunmuştur. 

Sovyetlerin Yeni 
V arşova sefiri 

Varşova, 28 (A.A.l - Yeni Sov -
yet sefiri Scharonov, Salı günü iti-

madnamesini Reisicümhur Mos -

cicki'ye takdim edecektir, 
---na---

Silezyada nümayişler 
Varşova, 28 (A.A.) Polonya 

İspanyada ev 1 er b f'k · · d - · t· d' . -1 sonra u ı rını eg~ ır ı. 
Valansiva 28 (A.A.) - Dahılı .. . 

· ' . . Genç aktar uzun zaman1anberı 
harp esnasında cinayetler ışlemış 1 

.. Holivutta film çeviriyor. Fakat ıs-
olmalcla maznun yüz kişi dun gece 
ve bu sabah tevkif edilmiştir. 

Diğer taraftan Alicante'de de 
yirmi müfrit tevkif olunmuştur. 

minın tanınması Görünmez çift. 

filmi ile başladı. Sonra bunu İm-

possible Mr Bebe., . TatiJ., Gur,
·ga Din . takip etti. 

Cary Grant. artık me~hur, sevı
Budapeşte, 28 (A.A.) - Buda - len bir artist olmasına rağmen y;-

peşte ve Belgrad hüktlmetleri ara- . . . . ·; 

Macar - Yugoslavya 

d 
· · ·· . 

1 
· .. b d 1 ne aynı sade, kendı halınde, n•ı. -

sın a sıyası mucrım erın mu a e-
lesine dair bu ayın başlangıcında I te,·azi ins~n olarak kalmasını. bıl
imza edılen anlaşma mucibince hu mış, hayatını hıç değıştırmemıştır. 

MELEK 
SARAY 
SÜl\tER 
TAKSİM 
ALEMDAB 
MİLLİ 

TAN 

SAKARYA 
HALE 
LALE 
Al.KAZAR 

FE'RAR 
AZAK 
Yıldıs 

: Kontes Va!ewska 
: Baskın 
: Dalavereciler krah 
: Deniz ve Kadın 
: Şikago yanıyor 
: Tarakonava 

: Deni~ ve Kadın 
: Yanık Gönüller 
: Son Döğüş 
: Kanlı İnciler 

: İki yüzlü Adam 
: Şanghay esrarı 
: Kocası Seyehatte 

EGE 
TiYATROSU 
Nurettin Oenç 

ve 
ark•d••ları 

Pek yakıDda yaz temıillerıen 
başlıyor 

...................... j 
uçuk sinema haberleri ...... --* Bu ayın nihayetinde Henri 

Decoin'in sahneye koyacağı ve baş 
rolünü Daniellle Darrieux'in ya -
pacağı . Kalbin çapışı• filminde 
şu artistler de rol alacaklardır: 

Clande Dauphin, Saturnin Fab
re. Andre Luguet, Carette. 
0t, Carette .. * Bernard Desehamps'iıı hazır
lamakta olduğu . Parisin büyük 
gecesi, filminde rol alacak artist
ler arasında şu isimler zıkredili -
yor: Arletti, Malie, Erich Von 
Stroheim. * Sacha Guitry kendi eseri o -
lan ve rejisörlüğünü yapacağı 

. Dokuz bekardılar• Iilminı Hazi

randa çevirmeye başlıyacaktır 

* J ohnn\' Weissmuller Tarzan 

filmlerinin meşhur kahramanı bu 

yakınlard3 ı<üçük bir erkek oğlu

na malik oldu ki onu yanından hiç 

ayırmıyor. 

tarmak ıçin hasta ve raralıları fe- melde olan tabancasını cebine koy 
da etmek lazım. du. Artık 4 kışı kalmıştık. El Mo-

Gece .. 
Yağmur yağıyor. bir ağacın al

tında oturmuş. ormanın gürültü -

şonuıı adamları, ıliger ardakaşla -
rımız da ölmüşlerdı. 

Hemen kının kutu.un.. atıldık, 

danı elbette sağ olarak geriye döne 
memiştir Onun altın hırsiyle par
layar. gözleri. ya bir zehirli okla 
veya vahşi bir hayvan pençesi al
tında kapanını~,. bu zavallı da bir 

Silezyasında bır takım toplantılar 

yapılmış ve Polonya vatandaşlığı
nın son zamanlarda Almanyaya il-

dut civarında kain Kelebia kasa -
basında l\lacarıstanda malıküm e
dilen dört Yugoslav 

Denilebilir kı Amerika sinema a;-
tistlerı içlllde kendi kabuğuna çe
kilmiş, rahat burjua hayatı 

Bu küçüğiın ismi John Sheffield

dir. Ve Johnny Waissmuller'in çe

virmekte olduğu yeni Tarzan• 

filminde aktörün oğlu rolünü yap

maktadır. Fakat her ikisı hayatta 

da biribirlerinden hoşlandıkların -

dan hakiki bir baba oğul gibi her 

yerde birlikte görünüyorlar. * Roger Bontemp> mühim rol
lerinı Rene Dary \'e Ectwge Feu
illere'iıı deruhte ettıkleri Muha -
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Pera ezeli rakibi Şiş-
Dün G. Saray- Beşiktaşı 

3-1 mağlôp etti 
liyi 3 - 1 mağlup etti 
Bu maçın hasılatı sabah maç
larının rekorudur : 1705 lira 

G. Saray çok hakim oynadı 
Senelerdenberı biribirine karşı 

büyük bir rekabet yapan Şişli ile 
l Pera takımları Şışli Çocuk Esirge

me Kurumu menfaatine dün sa -

re böylece 2 - O Peranın üstünlü
ğü ile bitti. 

ikinci d~vre 
İkinci devre,·e Şisli takımı daha Milli kümenın en mühim maçla. 1 bir çarpışmada sakatlanarak saha- Maç, bu dakikadan itibaren sil- bah saat 10 da Taksim stadında , ' 

hızlı bir oyunla başladı. Mağ!ubi -
nndan biri olan Beşiktaş - Galata
saray maçı dün Taksim stadında 
sekiz bini aşan bir seyirci kalaba
lığı karş " :•ı· ' , oynandı. Takım -
!ar sahaya çıktıkta 1 ve taraf -
tarlarının alkışlar: arasında mu -
\ad merasirr.i yaptıktaı. sonra şu 

kadrclarile karşı karşıya dizildi -
leı 

dan çıktı. ratlendi. Galatasarayın hücumla - karşıla~tılar. 
On kişı ile oynamağa mecbur rına mukabil Beşiktaşlılar da teh- Takımlar yetten kurtulmak için bütün gay-

kalan Beşiktaş kalesine Galatasa- likeli akınlara başladılar. Ve Ga- retlerini sarfettikleri görülüyor. 
ray forları tekrar atıldılar. Ve sağ- latasarayın kornerden kurtardığı Beyoğluspor; 

1 
k H . t ç· 115 inci dakikada bu gayretin 5e -

Çafatino - Cive e . ırıs o - ı- meresi olarak Şişli ilk ve son go -
dan soldan hücum etmeğe başladı- top Beşiktaşa yeni bir gole malol - çoviç. Etyen, Çakis _ Radiklis, Cu- !ünü attı. 
!ar. Beşiktaşın sakatlanan oyun - du 

H . . 34 . .. d k ' k · !afi. Mesinezi, Bambino, Teodor. 1 Fakat iki dakika soru·a Peralılar 
cusu usnu uncu a ıkada te -1 Galatasa a u u u ıu .. 

. d F k B 'kt r yın C ne go Şışlı takımı : solaçıkları vasıtasile buna muka -
rar oyuna gır ı. a at eşı aş k v1· · · · 

G l t 14 üncü dakikada Bedunin sür- Arnıena - astardı, Alber - bele ettiler ve üçüncü gollerını 
yın<' a a asarayın hücumundan · N ıı !\'. 
kendini kolayca düğü top Cemıle geçti. Cemilin Ar,evır u4ar. ııkro~ - Hıraç. yaptılar. 

Takımlar ve hakem sıyıramadı. Buduriye verdiği topu Buduri tek· . Diran. Suldur, Rebii, Sav arş. 1 3 - 1 Mağlüp vaziyette kalan Şiş.-
Saat 17,30 da hakem Nuri Bo - Beşiktaş takımını rar yer değiştiren Cemile geçirdi. Görüldüğü gibi iki taraf da en i' li mütemadi akınlarla Pera kalesi-

sut'un ıdaresinde takımlaı· sahada değiştiriyor Cemilin fevkalade bir şütü Beşik-! kuvvetli takımla~ını çı~armışlardı ni hrpaladı; çok tehlikeli dakika-
şu kadrolarını muhafaza edyorlar- T kr d h'l 

1 
.. .. taşa üçüncü gole maloldu. Şışlı Fenerbahçelı Rebıı ıle de tak lar yaşattı. Fakat hıç şançları yok-

dı .. e ardoyunka da_ ı 0 a~ Hu~~- Ve oyun 3 _ o Galatasarayn le - viye edilmişti. Hakem Adnan Akı- tu. 
nun gerı e asa ıgını goren =- .. .. .. ·d · d • · · 

Galatasaray; Osmar - Yusuf, 'kt 11 ak 1 d act·ı· hine devama başladı. Bu uçuncu nın ı a ıesın e baglıyan oyunda Devre sonuna kadar aynı vazı -
M R C l ·ı S 1 şı aşı ar t ım arın a şu t ı a- G l Pera çab k h"k' . t' . . d 3 1 ş· l' Adnan - .usa, ız. a. e a - ara- t t 1 H" .. 1 " S b . golle beraber oyun da a atasara- uca a ımıye ı tesıs ettL yet evam etti ve oyun - ışı-

. S l"h . B ı yapı ar. usnu so açı,.a, a rı . . b Ve b h'k' . t 18 . . d k'k d . !·' . . M" k fim , Bodurı. Cemıl. a a attın e-
1 

h ,_ İb h. d 
1 

bek yın hakimiyeti altına gırmllj u - u a ımıye ıncı a ı a a nın mağ ubıyetile bittı. usaba a 
. so a ... ve ra ım e so e B b' - .1 p 'Ik d T k · N h' M"d" .. diı. I t'l B 'kt b·' . ak lunuyordu . am ınonun a .\'agı ı e eraya ı an sonra a sım a ıye u uru 

h Al . H" .. geç ı er. eşı aşın ... yeru t ımı 1 . G 1 g 1 .. k d d 3• . . d k'k • H ı· . Ak Besiktaş : Me mt. ı - usnu, 1 ,., b 1 d 
38 

. . d 19 uncu dakıkada a atasarayın o u azan ır ı. , ıncı a ı aoa u usı pulat ortaya konmuş o-
. . İb h' ı can anma5 a aş a ı ve ıncı a-ı . .. 1 d b' . p 1 1 c· . · 30 d J ı k · Taci - Hüseyır. Feyzı, ra ırn - ı . . . . . tevalı eden hucum arın an ırın-, era ı ar . ıçovıçın metre en an upayı galıp takım kaptanına 

Şeref, Hakkı, Sabri, Bedii, Hayati. k.ık~da Şerefın attıg.'. k.uvvetlı bır[ de Beşiktaşlı İbrahimin bir ters vu attığı bir sütle ikinci gollerini de verdi. 
İkı takım bugünkü kadroların- şutu kalecı Osman buyuk hır şans- ruşunu Beşiktaıı kalesinin direği ı yaptılar. Bunda Şişli kalecisinin Biletlerin ucuzluğuna rağmen 

da birer oyuncusundan mahrum - 1 b ayağıle karşılıyarak takımını kurtardı. çok hatası vardır. 1705,2~ kurus hasılat olmuştur. 
du. Galatasaray Faruktan Beşik - hır gol yemekten k~ta~dı: . _ Gala tasar ayın bu hü.cumlarına \ D_e~r~ sonlarına do.~ru Şişlili'er Hasılat tamamen Çocuk Esirgeme 
taş ta Eşreften. Bu~.u takıp eden yem hır .Beşik m.uka~ıl Beş•kt~lılar munferıt bir nıaglubıyetten k.ırtulmak I<;"ın Pr-ı Kurumuna bırakılacaktır. Sabah 

0} un başlıyor t~ .. hucumunda Hakknın bır şu - kaç hucumd: bulundular. a kalesine birkaç akın '.·aptılarsa maçlarında bu rakam bir rekor -
. . . G 1 \tunu yıne Osman kurtardı. Beşıktaşın golü da netice alamadılar ve bı.·i nci dev dur. 

Hakemın ışaretıle beraber a a-, Beşiktaşın bu hücumlarından . . 
ta"araylılaı oyuna ?aşladılar Bu sonra sıra yine Galatasaraya in ti_ . 27 ~cı dakıkada Beşiktaşın yeni , 
ilk Sarı - Kırmızı hucumuna Be - k 

1 
. b 

1 
d D kik 1 bır hucumunda Hakkının tam ve-I ba~ladılar . dafaasını tazyık etmeğe başladılar. . . I a etmış u unuyor u. a a ar . .. . . · . G s b · 

şıktas ta mukabele ettı. Ve Sab- .
1 1 k B 'kt ld aptı rınde verdıgı hır pası Şeref •ütle Bu g<'rı çekilme Beşiktasın hü - . arayın u tazyıkini zorlukla . · . .. .. .. ı er er en eşı aşın so an y - , . 

rının bır şutunu Osman kurtardı. \ · . . . l' b' 1 Galatasaray kalesine sokarak Be- cumlarını sıklaştırmak icin bir geri <:eviren Beşiktaş • · . gı bır ınışte Hakkının kuvvet ı ır . . . . 
Galatasaravın Salahattın ıle ve . . sıktasın «olu" nu" yaptı f t ld F k t B 'kt k oyunun. netıcesıne razı olarak to -· "t" .. G l t k 1 ı · Os - - ' " · ırsa o u. a a esı asın ço ... onu takiben Bedii tarafından yap- şu unu 8 a asaray a ec sı 1 B · · 1 pu gelışıguzcl uzaklaştırmağa gay 

t _ .k. h" B 'k' "dafa 1 man havada yaylanarak güzel bir 1 u golden sonra Galatasaray - kısa süren bu hiicum tazvikından ret ed ke 
0 

d 3 1 G 1 t ıgı ı ı ucumu eşı laş mu - .. _ . 1 l'r n yun a - a a a· 
ası güçlükle (,'evirdi. çeviklikle kornere çıkardı. Beşik - lılar. Bedııyı .. de gerı alarak üc kPııdin sı\'ıran Galatasaraylıları sarayın galebesile bitti. 

7 nci dakikada Beşiktaşın sağ- taşın sağdan attığı korneri bu se - beklı bır mudafaa sistemi tatbike tekrar açılmağa ve Beşiktaş mü - , ** 
dan kazandığı bir köşe vuruşu bo- fer yeni bir korner takip etti. Şe
sa gitti. 12 nci dakikaya kadar iki refin soldan çektiği korneri de Ga
taraf ta müsavi hücumlarla biribi- latasaraylılar yine topu kornere 

r!ni zorluyordu. çıkararak önlediler ve biribiri ar- iSTANBUL ATLETiZM BAYRAMI 13 üncü dakikada Hakk.ıdan Şe
refe ondan Haya tiye geçen bir fır

satı sağiç Bedii iyi kullanamadı. 
Bu karşılıklı hücumlardan son

ra Galatasarayın for hattının da
ha düzgün oynadığı görüliıyordu. 

Bu düzgün inişler a yni zamanda 
da müessirdi 

dına olan bu kornerlerin üçüncüsü 
atılamadan devre de l - O Galata
sarayın lehine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devreye Beşiktaşlılar baş

ladılar. Ve Galatasarayın kalesi 
önünde dolaşan top Şerefin bir ha
tasile geri döndü. Bu favl atışın -

3000 metrede Rıza Maksut 
eski rekoru kırdı 

Galalasarayın ilk golü dan istifade eden Galatasaraylılar! On ser.edenberi muntaz· mar.' 300 netre: 1 - İbrahim 2.M.9,' Çaroğlu. 
15 inci dakikada Bediinin sağ - yeniden hücumlarını sıklaştırdı - tekrar edilen İstanbul atletizm bay j 2 - Cemal. Yüksek; 1 _ Polat 1.85.2 _ Sü-

dan sürükledıği bır topu Bedii gü- !ar. ramının onuncu se"" müsabaka!~- 1500 metre; 1 - Rıza Maksut reyya. 

zel bir orta ile sol tarafa geçirdL Gelatasarayın ikinci golü rı dün Bebek Ame· ik;;n Koll•i • 4246. 2 Ibrah:m Disk: l -Ar~t 4ı.ı 8 2 _ Veysı. 
Budurinin güzel bir kafa vuruşu 2 ,·ncı· dakı'kad G l t ıooo ı 

a a a asarayın sahasınaı bü,vük b'.ı sporcu kala : 'Tletre: - Rıza Maksud Gülle: 1 _ v~ysi 13.86, 2 _ A-
Galatasaraya ilk golü kazandır - yeni bir hücumunda Bediinin or-

9 6 
k ) 1 

balığı <ınünde yapılmıştır. Alınan .1 (yenı re or 2 - Hµseyin. rat 
makta gecikmedı. taladığı topu Cemil geride kalan · 

· derecel~rı· s ı·as·ıe • 110 '.\fonia!ı. 1 - Yavru 1704 3 d ı s· Bu golden sonra oyun yavaş bır Salfıhattine geçirdi. Saliıhattinin ' ' ' ywzıyoruL; • a ım: - üreyya 13.45, 2 -
tempo ile devama başladı. 20 nci güzel bir şütü Galatasaraya ikinci 100 metre; 1 - İrfan 11.2, 2 - HrisopulO>. Yavru. 
dakikadan itibaren Galatasaray golü de kazandırdı Nazmi. Cirit: 1 - Şer.f 50.15, 2 - Ra-

--000---
sol taraf ile çok inişler yapmağa Bu golle beraber devrenin o - 200 metre: 1 - İrfan 23 6, 2 _ sim. 
çalışırken Beşiktaş ta buna muka- nuncu dakikasına kadar Galatasa- Muzaffer. Sırıkla yüksek. 1 - Vıçerupolos 
bele ediyordu. 30 uncu dakikada! raylılar mütemadiyen hücumları- 400 metre: ı - Güren 52.2, 2 _ 3.20, 2 - Sudi. İkinci küme 

maçları 
'Beşiktas.lı n;,;r.nü Cemille yaptığı na devam ettıler. Anna. 

J .. ~· ... .. • ~-ı 1 ... 
l -· ~· ':~t! 

ı.. .ı 

·. 

;;zun; 1 - Muznfffer 6.81. 

ı. 

• 

İkınci küme klüpleri arasında 
tertip edilen kupa maçları;;" Şeref 

ve Taks.m stad'arından de; -.m e-
• dilmiştir. 

• 

1 Şeref stadında Kadıköyspoı Boz 

,;urd'a 4 - 1, BeylPrbeyi, Anadolu

hısara 6 - 2 galip gelmişlerdir 

Taksim stadında yapılan Gala 

ta Gençler - Demirspor mo~ı 2 - l 

berabcrn bitmiştir. 

Balkan antantı 
iktısat konseyi 

Mesai sona erdi, bir 
tebliğ neşredildi 

Bükreş, 28 (A.A.) - Balkan an

tantı ekonomi konseyi on gün sü

ren bir mesaiden sonra Cumartesi 

günü yedinci içtima devresini ka-

l pamıştır Neşredilen bir tebliğde. geçen 

toplantıdanberı ekonomı mubade

lelerı, mal ye, münakalat, seyrise

fain, tayyarecilik v~ turızm saha-

• ları. da !de edile•n•L__Jt~l!YWı:cl1 ........ ~~..ı:ı.w.,.;...ı:;1ıaı1 .......... 1ı11ı11iiııiillıiılıı ... ıılıiıı .. .ı.ıılııiıiıiıııııı ..... lııııılı ... iııiılilıa6:ılıi!.ııır:..;~:.:!ılilı'•'İııııiii~!~'~~-~ı~-.;;...;;_;..;.ı.:~~.:....~~..;._..:.;,_~~---'~ ,. 
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• 
IKDAM'DA 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

= 4} a 

ATATÜRK 
ve • istiklal harbi 

Milli İnkılap tarihimizin en çetin ve en heyecanlı saf

halarını, bu tefrikanıızda, güzel bir üslup ile, canlannııı 

bulacaksınuı. 

~3~ 
Tarihte bUyUk 

TUrk korsanlan 
Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tanın· 

nuş muharrir Rahmi Yağızın 
İkdam için hazırladıjı bu 
eser, Türk tarihinin ilk de -
niz muharebesinden ve ilk 
Türk kaptanının hatıra ve 
sergüzeıtlerinden başlıyarak 

son deniz ınuharebelerimi -
sin kahramanlarına ka -
dar Türk denizcilik tarihi -
nin bir nevi umumi biklyesi 
halinde yazılmqtır. Bu tef
rikada, Akdenizi bir Türk 
gölü halio• koyan büyük 
Türk deni><ilerinin dünya -
ya ün salan Sa\'aşlarını, ha· 
yatlarını, ölUmlerini ve ta • 
biatin korkunç nıüşkülitmı 
nasıl yenmeğe çalıştıkların ı 
- .. •akla. .... ,ıip edeceksiniı;. 

-Bu Kalbe Kelepç~ Vurmalı ! 
Dünyanın en heye- ı 
canlı casus romanı 

Türkçeye çeviren 
İskender Fahrettin 

Sertelli 
Amerika zabıtasını aylarca 

uğra;;tıran İspanyol ce.susu -
nun kim olduğunı.. öğ ·enmek 
ister mısiniı? 

Baştanba.a a~k .. 1 eyecan .. 
iht,ras .. \'e entrikalarla dolu 
\'enı romanımızı okuyunuz. 1111.-'11111l11111flll-llııll1'11'111ıllll.-ıt;ı"ııll 

Cok yakında İKDAM sütunlarında 
1 
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Zabıta Romanı: No. 18 Yazan : AGATHA CHRISTI 

'' İkinci kurbanın. isminin B. ile 
başlıyacağını zannediyorum. ,, 

- Galiba bir deli ile uğraşıyo -ı uğraşmakta olduğumuzu hatırdan 
ruz. çıkarmayınız. Şimdiye kadar ne 

- Buna hiç şüphe yok. gil:ii bir amilin tesiri ile hareket et-
Dostumun sükutu, hakikaten miş olduğunu meydana vurmadı. 

fevkalade idi .. dehşete duçar ol - Polis müdürü, şüpheli bir eda 
maktan mütevellit bir ürperme i - ile~ordu: 

çinde mektubu kendisine iade et - - Bir deli, muayyen bir mak -
t im. Ertesi günü Sussex polis mü- salla hareket edebilir mi? 
-Oürünün, Scotland - Yard'daki a - . 

. ..d.. . - Evet, efendım. En fena un -
ra>,tırmalar şubesı mu ur muavı -

· · · A d l' ··f tt' · surların ef'al ve harekatını ilham 
n1nın, n over po ıs mu e ışı . 
Glen'in, Sussex polis başmüfettişi eden, amansız bır mantıktır. Bun-

G t ,. Japp'ın Gro dı d !ardan bazıları kendilerini papas-ar er ın, , me a n a-
ki genç bir müfettişin ve nihayet l~rı:. v.eya.?ut _doktorlar'. .. ~eyahut 

h akli ··t h 1 d tutuncu dukkanı tutan ıhtiyar ka-
meş ur ye mu E ··~sı~ arın an 
d kt Th • · ti k ·ı dınları öldürmeğe Allah t•rafın -o or ompson un ış ra ! e :ya- .. . . 
pılan bir konferansta hazır bulun- dan gonderılmış farzederler. On -
duk. ların ef'al ve harekatında daima 

Bu mektubun üzerindeki posta. eczası tam bir muhakeme vardır. 

mühürü Hampstead postahanesi -ı Alfabe dalgasına kendimiz kap -
nin idi. F akat Poirotnun fikrince tırmıyalım. Andoverden sonra 

bu teferrüata hiçbr ehemmiyet at- Mexhillin gelmesi bir tesadüf eseri 
ietmemek icap ediyordu. 1 b.1. 

M 1 
. .. o a ı u. 

ese enın esası munakaşa edil-
di. Çok zarif bir adam olan doktor - Maamafih bazı tedbirler ala
Thompson, bütün bilgilerine rağ - biliriz. Carter, mesela isimleri B 

men, mesleğine ait teknik tabirle- ile başlıyan kims~lerin bir listesi
ri kullanmaktan çekiniyor, sade 1 ni yapmak ve tütünciı dükkanları 
bir lisan kullanmakla iktifa edi - ile mağazaları yalnız başına çalı-

yordu. şan kimseler tarafından işletilen 
Komiser muavini, şöyle dedi: gazete bayilerinin dükanları ya -
- Her iki mektup ayni el ile kınında hususi karakollar bulun-· 

yazilmıl, bunda kat'iyyen süphe durmak .. hundan daha iyi bir şey 
ve tereddüde mahal yok. 

- Andover cinayetini bu mek
tubu yazmış olan adamın irtikap 
etmiş olduğunu da tereddütsüzce 
söyllyebiliriz. 

- Evet. Şimdi bize ayın 25 inde 
yani yarından sonra Bexhill'de bir 
emaye! işleneceği haber veriliyor. 
Ne yapacağız? 

Sussex polis müdürü, polis baş 
müfettişini nazarlarile isticvap e
derek dedi ki: 

- Carter, siz ne diyorsunuz? 
Cartcr, başını salladı ve şu ce -

vabı verdi: 
- Pe;; karışık bir iş, mosyö ... 

Cinayet kurbanının kım olacağı 

külliyen meçhulümüzdür. Nasıl bir 
karar ala-biliriz? 

Poirot - Müsaade buyurunuz, 
bir ey söyliyeceğım. 

B ituıı yı.izler, Pirot'ya dondu. 

yapılamaz. Tal'ii memleketteki 

bütün yabancıları nezaret altında 

bulundurmak ta lazımdır. 

P olis baş müfettişi - Mektepler 

kapanıyor, tatiller başlıyor, plaj 

turistle•le dolacak. 
P olis müdürü - Elimizden ge -

leni yapalım , 
Bunun üzerin müfettış Glen sö

ze karıştı: 

- Ascher işine karışmış olan 

kim var ise, onlan göz önıinde bu
lunduracagım . Partrıdege ve Rid

dell adındaki iki şahit ve tauii biz
zat Ascherin kendisı Eğer bt.nlar
dan biri Andoverden UZi!klaşacak 

olur ise peşine adam koyacağım . ! 
Yeni birtakın1 t.:kliflerden ve 

tekrar tekrar mevzuu bahsedilen 

- İkınci cınayct kurbanının is- birtakım meseleler görüşüldükten 
minin B harfi ile baslıyacağını 

zanı:ıedıyorum. 

Polis baş müfottişı - İşte işe ya
rıyacak bir maiümat ... 

sonra celseye nıhayet verild' 

Poirot'ya dedim ki: 

- Biz Taymis nehri kenarında 

dolaşt ığımız sırada bile bu yeni 
Iloktor Thompson - Galiba bir 

alfabe meraklısı ile ugraşıyoruz. cinayetin önüne pekala geçilebilir. 

- Be.ıim söylediğim bir tahmin Belç;kalı dostumun yüzünde 

den ibaret... Fazla değil. Ben bu şaşkınlık ala.imi belırd, ve şöyle de 
ciheti geçen ay öldürülmüş olan di: 
zavallı kadının dükkanının üze - j - Korkarım ki ge:;ılemez, Has
rindeki Ascher ısmıııı gördügüm tıngs .. b'nlerce nüfuw olan bir 
zaman <liişundum Beqillden bah - şehr bır tek kışıııin deliliğme kar 
seden bu mektı bu aldıgım zaman şı himaJe etmek nası miımkün o
bundan cinayet kurbanın,n ve ci- !ur? iınkansızd r. Hast.ngs. 
nayetın işleneceğ. şehrın alfabe Karın deşen Jack tarafından ir
sırasıle inli.hap edılmekte olduğu tikap et!ılm.~ ola>ı cınayetkr sil -
neticesini istihra\; cttırrı. silesini hatırlayınız. 

Doktor - Mümkün. D.ger taraf- - Pek mütlıı• dedın. 

tan Asclıer .smi hır tesadlıf e'erı - Delil k .e~likclı bır ho.stalık-
c" bılc. gi gıb· bu sder de dukkiın t'r. Hası ngs, korkııvoru . çok 
sa bı ;ntıyar hır kadının öıd rul-

1 
korkuyorurr ... 

mc de mıimkun ür. Ilır de ıle (Arkası ar) 
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- Soldan sağa -

1 - Seyyar bölme - Kötülük. 

2 - Edatın cem'i - Yıl. 

3 - Sürü hayvanatı - Sess!z ve 
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M - MlbEKET 

Sivas 
planı 

şehrini imar 
hazırlandı 

Ana
olacak 

Yakın yıllarda Sivas, orta 
dolunun en güzel şehri 

S ivas 28 (Hususi Muhabirimiz -
den) - Nafıa Vekıi.leti şehircilik 

mütehassıslarından doktor Vohner 
tarafından hazır !anan şehrimiz i
mar planı b elediye meclisi tara -
fından müzakere ve tetkik oluna
rak kabul edilmiş idi. Kıymetli 

mütehassısın plan hakl<ındaki ra
q:ıoru çok kuvvetli esaslara istinat 
e derek şehrin bugünkü ve yarınki 
nüfus, yayın, fabrika, iskan, çarşı 
ticari ve iktısadi vaziyetlerine gö
re alacağı şekil muntazam bir su -
rette tanzim edümiş bulunuyor . 
Şehrin müstakbel imar hayatını 

ve modern bir hale kavuşması için 
imar planının yapılıp beled iye 
meclisi tarafından kabul, halkımı

zı çok yerinde memnun etmiştir. 
Planı Nafıa Vekaletinin değerli 

şehircilik mütehassısı yüksek mü
hendis Hilmi Baykal tetkik etmek
tedir. Vekaletin tasdikten sonra, 
şehrimi~e gönderilecek ve bu yıl 

içerisinde planın ilk kısımları üze
rinde inhilal ve inşaat işlerine sü
ratle başlanacaktır. Bu suretle 
güzel ve tarihi Sivas yakın yıllar
da orta Anadolunun en verimli, 
bir incisi olacaktır. 

!*; ...................... , 
Nefes darlığı 

ı/ zmirin birı. 
ı 

0 
ı Her genç çocukta nefes dar lığı -

ıa g /ık ıhracatıı nın, u_mumiyetle, bronşit ile sıkı 
ı ı bır alıikası vardır. Sık sık fiyevr ge 
• İzmir 28 (Hususi Muhabi - ı 1. f k · · • . ır, a at 39 dereceyı nadıren geçer 
ı :rimizden ) - lzmir limanı - ı Tab'" tük' ·· b ı k . . . ıı urme ve a gam çı arma 
ı nın Nh an ayı ıhracatı 3 nııl - + yok! I l k · b · ·1 .... ur. s ı sesı veren , ronşıt ı e 
ı yon 108.124 liraya balig olmu'i ı yanlış ol k ğ b' t-· . . ara a ır ır za urree ze-
ı ve 20.238.6~~ kılo ıı_:ıuh.te~ıf ı babını <evlid eden hakiki bir bo -

ı maddeler ıhraç edilnııştır. i gu· cu n l d k · t t ez e arasın a ı mu avassı 
ı Bu yel<iin içinde 1.891.580 li- a· razın """ff · d H t ı · . .. .. ~a esı var ır. as a ıgın 
ı ra kıymetındc tutun, 238.419 ı no"betl · 't' b ·1 h' b' . . en zaman ı ı arı e ıç ı r 

i )ıra kıymetınde pamuk, 117. ı intizama tabi d~ildir. 
599 foa kıymctind kuru üzüm ı Genç tak · f d ı · 

ı 
. . . . yaş ı ne es ar ıgının 

76.603 Iıra kıyemctınde ıncır, i verem il h · b ' ·· b k 

i 
e ıç ır munase etı yo -

74.570 lira kıymetinde pala - tur. Nefes d arlığı, marazi bir saha 
mut, 88190 lira. kıymetin.de ı ister. Buna müpteJ~ olanlar asa

ı valeks, 191.177 lıra kıymetın- ı bi ve yarım ba~ ağrısına müptela 
ı de ze~tin~ağı vardır. i mektep çocuklarıdır. 

i Yanı Nısan ayında kıymet Buna guddderin teşevvüşü ile 
itibarile en büyük ihracatı ı ~u .. teraı k l k ·" 'f d 

ı ı 
uı ı o an _ aracıbcr za ını a 

tiitün mahsulü temin eyle - Uave etmek lazımdır. 
ı ıniştir. Ayni ay içinde 77416 ı 
ı ı Asabı sempatı cümlesi de bilhas 

liralık bakla ve 59.995 li ralık sa hassastır. 

i arpa ihraç edilmiştir. ı 

Sivas da 

Alıcı ülkeler itibariyle Al- ı 
ı manya en baştadır ve 1.~40.638 ı 

orman fidanlıg-ı açıldı ı liralık mal çekmiştir. Italya ı 
ı 40.859 lira ile ikinci, Fransa i 

Yeni fidanhgvın acılma merasimi ııı ~!1;::.;~;a liil:a ~~:n~~~~:;~ 1: 

Buhrana sebebiyet vermek için 
bazı harici tesiri.er 13.zımdır; iklim; 
muharriş sebepler; bazı gıdaların 

hazmedilememe;;i; bazı kokular, 
bazı temaslar. 

Buhranlara sebebiyet veren 

ı Ing,Itcr e 11 423 lira ile beşın-
Sivas 28 (A.A.) - Orman ka - de üçü hazineye ait olmak üzere ı ci gelmektedir. Ayrıca Yuna- ı 

nunu çıkalıdanberi memleketin 21 tarla ki tahminı>ıı 23 hektaı ara 1 ıı nistana 33226 lira kıymetin - ıı 
her tarafında ormanların kırım - zi istimlak edilm:ş!ir. Vali ve Cüı:n ı de hayvan ihraç edilmiştir. ı 

hareketsiz. • ması başta olmak üzere iennı su - huriye! Halk Par\lsi b~-an \eki- ......................... . 

maddeyi meydana çıkarmak için 
Cuti-reaccı ' usulü kullanılır ve 
sebepler uzun müddet tetkik edil
dikten sonradır ki Rasiyonel bir 
iedaviye girişilır. Fakat nefes dar
lığı çok vahim bir hastalıktır ve 
dikkatli tedavi ister Ye biıç..,cu -
ğun teneffüsünde arızalar görülür 
görülmez derhal bır doktorun işe 

müdahaiesine lıizum vardır. 

4 -Bilici - Teminat. rette işletilmesi ve hey~t' vmumi- li Osman Nuri Ege•;n'ıı el ile bü -
5 - Germekten mri hazır - Se- yesinin muhtelif tahdit ve r nırla- yük bir kalabalık önünde ilk to - ]erle bağlanmaktadır. Şu:ıu da 

falete düşmüş olaıı. ma heyetleri ile tesbiti ile beraber hum atılmak ,uretile fidanlığın kaydetmek 18.zımdır ki Sivas, or -
6 - Çımen - Söz. ormanların cins ve miktarlarının törenle resmi küşadı yapılmıştır. man fidanlığı bu saha üzerinde 

7 _ Çok eski bir çalgı _ Nar gi- ve servetinin tayin edlmehte ol - Vehalen 28 tadaya çam, ]atin, yurttakı mevcut ıorman fidanları -
bi olmuş ateş. duğu bir taraft•n c!a yeni orman ard ı ç, mazı, Kara ağaç, meşe i.nın en büyüğüdür. Haziran 'çeri -

8 - Canip - S..ı taşıyan. 

9 - Bir erkek ismi - Haysiyet 

ve şerefin timsali. 

10 - Ecnebiler - Faiz. 

11 - Bır konu~ma vasıtası - Şa

fak. 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Çocuk tubiyesi mütehassı

sı - Yükselme ve uzama. 

2 - Doğruluk - uıu. 

işlerinin esasına fayanarök sekiz tohumları ekilmiştir. Bir taraitan sinde orman umum müdürlüğü ta 
yere orman fidanıığı te;isiııe baş- da içinin yolları açılmakta, tesvi-ı rafından fidanlığın esas kadrosu 
lanmış Sivasta da Dutluk mtvkiln- yesi yapılmakta ve etrafı t2l örgü- gönderilecektir. 

[ 
...................................................................... , 
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- ----

Turfanda fidelerinde 
kullanılan gübreler 
İzmir (Hususi) - Şehrimizde, 

alıikadar bir dairenin yaptığı tet-

kiklerde İzmire civar köylerın seb 

ze bahçelerinde bu sene turfanda 

olarak yetiştirilen domates, bi -

ber ve patlıcan gibi fidelerin tak

viyesi için kullanılan gübreler 
sıhhi değildir. 

3 - Mtiessesata aıt ht .• usi has - , 
Buralarda hala çukurıarın muh

teviyatı su ile karıştırılmak sure

tiyle bu fidelerin sulandığı görül -
mfö;tür. Bu hususta , -. :ahiyettar 
makamatın nazarı dikkati celbe -
dilmİ>jtir. 

tahane - R r.ah. il 

4 - Ayak takımı - Ana. 

5 - \fevcut - Müthiş bir Met -

Şıma1i Afnkada bir yer. 

6 - Beygir - Tasvir - Avrupada 

bir nehir ve hava. 

7 - Yolculuk. 

B - Deniz kenarı - Şöhret. 

9 - Biçim - Roy. 

10 - inilti - Bir nevi bez. 

11 - Bir nevi geyik - Çimento gi· 

bı duvar imalinde kullanı -
lan bir madde. 

---uo----

Yeni Edirne Valisi 
Edırne (Huousil - Edirne vali

liğine :ayın ı·dilen G1"Tlüşhane 

vaLsi Feri• Tümer Gümüşhane -
den ayrılmış olup bırkaç gün ev -
ve! Trabzondan İstanbula hareket 
et:nış bı:luı ,.,, akladır. Yen va!' -
~ hu raf · iç 1.ı •enrımlze ge 

1 ek eı va7fesınc 

beklenmek ecır. 
be Ian1as 

Antalya 

İzmirde bereketli 
yağmurlar 

İzmir (Hususi) - Vilayetin bir 
çok yerlerine bereketli yağmurlar 
düşmüştür. Yağmur, yazlık mez -

ruat için gayet faydalıdır . Çiçek -

te bulunan bağların bundan cüz'i 

zarar görmesi ihtimali de vardır . 

Ege bağlarında külleme ameli -
yesine başlanrnıştır. 

- -o-

Bursa Halkevinin 
temsil faaliyeti 

Bursa (Hususi) - Halt· vımizin 
gösterit kolu, allı gece devom et -

mek üzere Bay Peyami Safanın 

(Gün d~ğuyor) piyesini IEmsi' et

ııye baş!- uşt r. H lkcv göste -
rit salonunda ve ılen bu halk tem 

Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yaza n: M. IHSAN 

nım:ıııı:ııınııııııı ıııııımuiııııııııımııııı: ı111111111111ııı ııııııııııııııııııııııımııı ıın 

silleri pek kalabalık olmak•adır. 

Yunan kralının hem
şiresi nişanlandı Di y~ h .. t kır1 ,, A 

t " tebes üm e b 

aynt mu~- lh\.c s >rt 1 ve re me 

ra~. 

m kaldım - d ha bakar k gözlcı n 

gö lcrırıE dı.kti. Asım: 

As ın 

r 

t 

k 

el 

ö 1 

n 

h 1, 

Pi{ 

1 t. 

m ? d l 

u? 

'-11:.r d 

O mu? K ı -

u, <l k 

e f ak t 

Gdur dedı. Baş,'lı k. napeye 

k padı. Jdı, , - .r. 

-Cc.! ın 11€" d c nu b'-

n. F " ve c -

N 

- hıınun ~tebın ·« lı etmek te 

do ru de 1 amr a, oy!) •yı ı Kı-

Onu b ''ımye te ore, Asım, si- Zil' z ben rr bıldıeim b r yerdedir. 

gara ,ını r=ang«lın kLıl rı ara~ın-

da sondürerek elleri i uğuşturdu 

ve hiÇbir ses çıkarmıyarak kadını 

b u istigrak halinden uyandırmak 

Son derece emin ve na"Tluslu bir 

yerde Ona şüphe etmeyiniz. An 

cak bu yerden onu almak gii 

bir tesebbüse girdik. Bu teşebbüs 

istemedi. Böyle birkaç dakika geç sırasında bazı sözler verdik ve te-

t i, Nihal dizın n üst,ındeki elinde ahhütlere gırdik. Haber verirsem 

- Yakı -ıa. İstan1'u rla n ? 

1 

kadınları gayet ıyi tanımasam, he 

Havır .. Fek 

_ile uı 

-O "' be 
tek 

( k InU\. u 

cc' 

hemen get 

'n 
• t t 

- le anne şefkatın'n bazı heyecan -

1 ları vuzıınden birçok proı<leri al -

tı.ist ckcc 1 ı k t'ıy en emJJ 
olm2 rı sızc h r y 1 .... l [ 

a JbrC'l ~ zs Ha 'l· d 

bir1 
t guı c!.:ıha sc ·:Jr +mc ten l: 

.ırla As -
kc r VJk. 

- Demek yavrum 

tedir. Öyle mı" 

iyidır, sıhhati temiııkar bır sesle· 

- Hanı nef n size f 0 •J, lııç 

- Evet ... Son clereee sıh ıa t i bir sey soy! V<mem. Yal. ,z t•mı 

- Bu k ya'e\ bu yaşmak ve le- 1 o Jnuz k ZIT' , o derece raha 

, acey< b lı, J büyük b r ere ı em ,1 ve mü.s'erınt.r. Yak nda y 

b ı:cn ki , bek !ıır sar la alii - sızı ıın ,ıot ır<'ceg m, ya on sıze 

kaRı v ... getireceğim. 

- Hayır .. B r zam !ar var 
Nih.l, şıip Eli b 

m. süzerek ve l)run gözle ındc bir 

şeyle oku I)a ça.ı a al" 

- Ben dP sızı arrı t::>um atem n mıycl 1 ? Bıln1em. Amma bugün öy-

Nihal ümit içinde mürserih ve 

memnun Asın" teşy e kalkarak: 

etseır ve kımseı e bi şey siiylc - le bir s k , yo · ... - Bu gıinü söyliyemez misinız? 

Atir a, 28 (AA.) - Gazetele 

Kral Jarj'u ı brde · "lıın ıı Pren-

sesı İren ile Sav a lı- n ,an na 

mensup i•- ]ya dti.kı.. ~>elet' n u• 

şo landığ ı 1' ld r ym 
---<C-OO---

A lmanya • Estonya 
Litvanya 

- Yoksa VicdJn evlr:'ldi mı? 
miyece wi, hiç bir h«rekrttc bu

lunrrı yacağ"mı size temin etsem .. 
- Demek evli de deg 1. .• Ne günü? Bu halta ıçinde değil ' Rıga, 23 ( .\.A.) - Hancıye Na-

Hayır. ısrar etmey ınız. Sizin 
- Hayır.. . 1-Ienüz e\· ~0rmem""ıl 

olduğunu söylemiştim. 
Kocası çocukla ı Pli var? 

Nihal, ayni sualleri telu·ar ed 
- Hayır, hayır... Vallahı ne ev- hayrınız için sükı'.ıt etmıye mcc -

lidir, ne çocukları vardır. Sizi na- burum. 

musumla temin eder;m, ki bugün 
rek gayriihtiyari 

Nihal Fükul etti, boynunu bük -
arıyordu. 

Asımın ağzını 

onu sıze göstermiye muktedir de -

ğil 2. Birkaç gün beklcmıye mec -

tü, müteı·ckkil, mahzun gözlerı a -

kibP!i sabır ;ıe beklemiye hazır -

mi? 

- Ümit ederim, l:ıelki 

gün içinde .. . 

birkaç 

Asım pek ciddi ve k ibar tavır -

larla kapıya doğru giderk~ : 

zırı, Almanya le bir ademi teca -

vüz' paktı meselesi lıa kkında görüş 

mek üzere b uraya gelmiş olan Es

tonya Hariciye Nazırı Selter'i ka

bul etmiştir. Selter tayyare ile Al 

lin'e dönmüştür . 

re~im olduğu halde gözlerıni açtı küçük düşerız. çünkü s>z dayana- buruz. Her şeyin ızahını bend en landığını göster4·ı'.[<lu. A~ım, g~t-

- Sak:n kızım, müşkül bir va

ziyette, bırısinin yanında işçi veya 
- Resim sizde kalsın, k ı zınızın 

bugünk ü hali gi bi b ir şey ! Belki 
Yarı resmi Brivazona gazetesi, 

Almanya ile paktın gelecek hafta 
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f""8"öRsA .... l Macaristanda 
ı ı intihabat başladı 

A N K A R A DE·NiZBANK 
27 - 5 - 839 

1 STERLİN 
lOO DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE FiL 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 PEZETA. 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 
100 Ruble 

KAPA NiŞ 

5.93 
126.66 
3.3550 

6.66 
28.54 

68.0050 
50.7925 

21.5625 
1.0825 

1.56 
14.035 
23.845 

U.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.55 

23.9025 
Esham ve Tahvll6t 

Ergani 19.20 

SEBZE FIATLEltl 
htanbul Belediyesi Merkez halinde 

toptan satılan yaş meyva ve 
sebze fiatleri 

Orta 

Cinai emsal! kuruş 

Sakızkabağ! K ilo 7 
Çalı faı.ulyes! • 15 
A. kadın fasuiyesl • Hl 
Yeşil fasulye > 15 
Bahla • 2 
Araka • 5 
Bezelye 
Semizotu 
Ispanak 
Taze yaprak 
Enginar 
Hıyar 

Marul 

Y~il ~&lata 
P ancar 
?.faydan~ 

Dereotu 
Nane 
Taze soğan 
Taze sarmısak 
Kırmızı t urp 
E lma İnebolu 
(çukur) 
Can eriği 
K iraz 
Muz yerli 

• 
> 

> 

• 
Adet 

• 
• 

100 • 
Demet 

• 
• 
• 
• 
• 
> 

K ilo 

• 
> 

• • 

5 
4 
4 
9 
2 
3 
1 

25 
2.50 
-.40 
-.50 
- .50 

1 
_ ,75 

-.75 

10 

6.50 
10 
85 

iKDAM 
Abone Şartları 

Senelilı: 

8 aylık 
3 aylık 
1 • 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr· 2300 Kr. 
IOO Kr. 1650 Kr. 
aoo Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

1 LAN 
TEK SüTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

400 kıuııJ 
250 kuruş 

50 kunıf 
:so lı:unq 7 - 8 inci Sahifeler 

Bütün bir sahil<' veya ya
rın ı sahife ilAn için İdare ile 
görüiülür. 

DiKKAT 

Gazetemiu illn vermek Is· 
tiyenlet ya do&rudan doğ -

ruya ıazetcmiz idar.,hanesl

ne veya F erdi Selek ilan bü

rosuna ınüracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 
raddesi 99/1 Adalet ban ~o. 
3 - Telefon: 20607 

TAKVI • 
ta58 HiCRi 
Rebiüi'ahir 

10 
'.> ırııi AY 

SENi:.: 
V .. ati 

1353 RUMİ 
M>yıs 

16 
IllZIR 21 

1 9 3 9 

Eıanl 

\.Cıı.'-'' 
4 32 
Ü ğl' 
ı2 il 

MAYIS Güneş 
9 00 
Otı' 
4 39 
lııındl 
8 3S 

Ak ş anı 
12 00 
Yaua 
l 58 
lmıa:C 

kindi 
·6 10 
Ak:a·n 
ı9 l2 
).' . t 1 

21 29 
lm11k 

29 
Pazartesi 

Budapeşte, 28 (A.A.) - İnti -
habat bu sabah başlıyacak ve Pa 

zartesı akşamı nihayet bulacaktır. 

Son haftalar zarfında yapılan int i
habat int izam ve sükunet içinde 
geçmiştir. 

Meclisin 260 meb'usluğuna 841 
kişi namzetliğini koymuştur. Hü

kfunet partisinin büyük bir ekse
riyet temin edeceği tahmin edil -
mektedir. 

Danimarka 
Almanya 

Kopnhag, 28 (A.A.> - Salahiyet 
tar bir membadan verilen habere 
göre Almanya ile Danimarka ara- ı 
sında bir ademi tecavüz pakti im· 

zas ı için berlinde cereyan eden 1 
müzakereler müsait bir şekilde i -( 

lerlemektdir. Paktın birkaç güne 
kadar imza edileceği zannedilmek 
tedir. 

1 
Danimarka Hariciye Nazırı bu ı 

hususta beyanatta bulunarak pak- / 

tin imzasını müteak ip har icl siya-1 

set hakkında müzakerelerde bu -

lunmak üzere ayan meb 'usan mec
lisler inin fevkalade olarak içtimaa 
dav>et edilecek lerini bildirm işt ir. 

Sovyet komünist 
partisinin kararı 

Moskova, 28 (A.A.l - Sovyet 
komünist partisi merkezi icra ko

mitesi, Kolhoz topraklarının hima-

Vapurların haftallk hareket tarifesi 
29 Mayıstan 5 Hazirana kadar 

Muhtellt hatlara kalkacak vapurların lalmlerl, 
kalkıt gUn ve saatler! ve kalkacakları rıhtımlar 

K•radenlı: hattını 

lartın h•ttına 

lzmlt hattına 

Mudanya hattına 

llarablga hattına 

lmrH hattına 

Ayvahk hatune 

izmır sarat hattına 

Mersin hattın• 

- Sah 12 de (Cümhuriyet), Perşembe 
12 de (Aksuj , Pazar 16 da (Tan). Ga
lata rıhtımından . 

- Sah 18 de (Antalya) , Cmnartesi 18 de 
(Ülgen) . Sirkeci rıhtunıııdan. 

- Salı, Perşembe \'e Pazar 9.30 da (U -
ğur) . Tophane rıhtımından . 

- P azartesi 13 de ve diğer Jiinler 8.4.5 de 
(Sus) sistemi vapurlardan biri, Cu -
m artesi ayrıca 13.30 da ve Pazar ayrı

ca 20 de (Marakaz). Galata rıhtımın -
dan. 

- Pazartesi, Çıırşamba ve Cuma 8.15 de 
(Maraka~). Ayrıcn Çarşamba 20 de 
(Mersin), Cumartesi 20 de (Antalya. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtıınından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı -
mından. 

- Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Bartın). Sirkeci rıhtunından. 

- Pazar 11 de (E;ıe). Galata rıhtımından. 
- Salı lOda (Güneysu), Cuma 10 da ( A-

nafarta). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü ma!iımat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 4.2362 

Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

Müd. Binası altında 40133 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 

yesi, maksat ve mahsul stokunun '-~~~~~~~~~~ll!'J~·----------• 
hazırlanması, komitede bir kontrol 

heyetinin teşkili ve mahalli Sov -
yet meclislerinin seçimi mesele -
!er ini tetkik etmiş ve bu bapta i -
cap eden kararları vrmiştir . 

Varşovadan çıkarılan 
Alman ajansının 

muhabiri 
Berlin, 28 (A. A.) - Leh hü -

kfunetinin bir Alman ajansının 

muhabirini Varşovadan çıkardığı 

hakkındaki haber i neşreden Al -
man istihbarat bürosu bu tedbirin 
iki memleket arasındaki m ünase -

betleri vahimleşt irmeğe matuf 
keyfi b ir hareket olduğunu kay -
detmektedir. 

Bir Atman gazetesinin 
makalesi 

Berlin, 28 (A.A.l - K orespon -

dans Dıplomatik gazetesi, İngi l -
tere ve Fransanın çemberleme si

yaset ini tekrar ve şiddetle tenkit 

Türk Hava Kurumu 
27 N C i T E R T i P 

Büyük Piyangosu 
İKİNCİ KEŞ1D~ 

11 - Haziran - 1939 c'adır . 

bUyük {kramiy3 45.UDJ Lirljır, 
Bundan 15,ooo Liralık 

12,000 r 
Başka 10,000 kramiyeferla 

20,000ve10,000 
l rrahk lkJ Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tertipten l:ir bi let a ;ara~ İş tira< et .neti iiı ıııl 

flrneyiniz. Siz de p iyangon un mes'ut va bantiylrl Hl 

~~a~;u::~i:tarifi Barış cphesi. tJ!ll!nlllllllllll!llllllllllll ... Ferdi Selek -oııııE:lllllll lll llllllililllll!l l ll!!§. 
azası olan bütün devletlrin tarhik =: • "' T A B 1 K L 1. E ="= 
edici b ir şekilde hareketler ine \'e- -- 1 L A N - • Ş --
yahut umumi bir harp tevlidi için ı• ı • B •• 
müsait bir vesile yakalamağa im- ~ ş er 1 ur osu ~ 
~:; verecek tarzda düşünülmüş - . ADRESE 0,KKAT : lstanbul, Ankara Caddesi = 
Diğer taraftan bu gazete Sov - __ 9 9 • 1 Adalet Han No. 3 =c 

yetler Birliği ile bir anlaşma im - g TELEFON : 2 O 6 O 7 = 
kiınmı da çevirme arzusunun bir ~il'. Dllllllllll llllllllllll'llllllllll!llllllllllllilllllllllll 1111!1111 111111111111111 qlil!ll !llllll!!llllllllllll!lllmllllllllllllll~W 
.delili olarak telakki etmektedir. 

Gazete, taaıTuza karşı müdafaa 
·tertip eden devletleri fena niyet
le itham ederek diyor k i: 

Müzakerelerden bahis ve ayni 
zamanda itil.ifgirizliği ve gururu 

teşvik edenler hiçbir itimat telkin 

edemezler . Berfin ve romada teh

likeyi zamanında önlmek için ne 
uyanıklık ne de kadar eksik değil-

dır. 

Yunan ajansının 

tekzibi 
Atina. 28 (A.A.) - Atma ajan-

sı. Yunan adalarında deniz üsleri 

1 
tcsıs ed .mekte olduğuna dair bazı 
yabancı gazetelerde çıhan haberi İeri kat'i olarak yalanlamaktadır. 

Keza mezkur ajars. Kareni ka

nalının kasden kapatıldıgı hakkın

daki haberin de lamumen hayali 
1 olduğunu bildirmektedir. 

Davis kupası 
Parıs, 28 (A.A.) - -Davis ku -

pası- Wimbledon'da İngiltere Fran 

saya 3 - 2 galip gelmıstir. 

Brükselde, Belçika, Noveç'e 

galip •r 

Neden . 
Aspirin ? 

a 

Ç ün kü ASPiRiN se ne le r

de nbe ri h e r türlü soğ u k al
gınlı k la rı n a ve ağrı l ara kar şı 

les iri şaşm az b ir ila ç olduğu n u 
isbat etmi şt ir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

e m in olmak için lüile n Ej3ı ~
sına dikka t edi niz. 

M''llA 1 

YÜN - iPEK ..-mı~ 
Yünlü ve ipekli kumaş almak için düşünmeğe hacet kalmadı. Çünkü 

yanan YÜN • iPEK tekrar açıldı. Bir kere ziyaret ediniz. 

Her istediğiniz kumaşın en nefis ve en modelini bir saniyede intihap edeceksiniz. 

ADRESE DiKKAT 

İST ANBUL : Yeni Postane Caddesi No. 53 
TELEFON: 22506 

Tayyare 

I LALE 
PİY ANKO Biletinizi 

G İ Ş ES 1 nden alınız. 
Her lteşidede yüzlerce ki,iye ikramiye verir. Tecrübe ediniz aldanmazsınız. 

Adrese Dikkat : istiklal Caddesi Lale sineması yanında Lale gişesi 

Sahibi: T. FİKRET - AHMET TOPÇU 

GOZLOK MERAKLILARINA: 
İyi bir gözlük almak isterseniz bir kere mağazalarımıza uğrayı

nız. Ve en son model gözlük çerçeve ve camlarını görünüz. 

ZEİSS ve PERFA gözlük .camları Türkiye için yegane deposu. 

Taşra siparişlerinde evvelinden gönderilen izahatlı talimatname

den sonra gözlük gönderilir. 

GR. A N E S T İ D 1 S 
~-1ı: Merkezi, Sultanhamam Hav uzlu han 

No. 5, Tel: 23987. 

Şubesi, İstiklal caddesi No. 152. Tel: 44594 . 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein @)' 
:E.'..:k.stra Günl ük Tereyağı. 
Halis ve hakiki TRABZON T ERE YA G 1 N 1 buradan alınız . 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
Slparl•l•r derhal yerine kadar gönderilir. 

İNH İSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsi Mikdar ı Muhammen B. 

Lira K r . 

Bel ip i 25.000 kg. 11250 -
T ütün tozu çuvalı 6.000 ad•t ıbu5 -

ft- 7,5 Teminatı 

Lira Kr. 

843 75 
120 37 

E ksill'Ile 
Şekli Saati 

Kapalı Z. :6 
Açık E1'. lti.'.JC 

1 --Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı .2, kalem malzeme hizaları~da 

gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
n _ Muhammen bedellerı muvakkat teminatları, eksıltme şeklı ve saatleri hızalarında gösteril-

miştir. 
Ill _ Eksiltme 12/VI/939 Pazartesi gün Kabalajla Lernzım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko-

misyonunda yapılacaktır. . 
ıv _ Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabılır. 
v _ Kapalı zar! eksil'mesınde mühürlü teklif mektubunu kanuni \"esaikle "lı 7.5 gü\'enme parası 

makbuzu veva banka teminat mektubunu iht•va edecek olan kapalı zarflar ihale günıi saat 15 şe ka
dar mezkur· Komisyon Başkanlığı.1a makbuz mukabilındc verilmelidir. Diğer eksiltmeye girecekler 'c 

7,5 güvenme paralariyle birlikte mürocaatları ilan olunur. c3628. ... . . ı--·-
I - Şartnamesı mucibince el adet sıgara paket mak ncsı ka-1 ~~lr!ES:~ 

palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. . ~ 
Il _Muhammen bedel sif cl0.000• mu,·akkat teml'1alı .750· lı-ı 

radır. 
III _ Eksiltme :l/VII/939 Pazartesi gıinü saat ıo .:ıo da Kabalaş-' 

ta Levazım ,·e Mübayaat Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyo

n unda yapılacaktır 
IV _ şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 

alınabilir. 
v _ Münakasaya i~tirak etmek isteyen fümalar f!ats.'.z fen~i 

tekliflerini münakasad~n , 15 gün evvel tetkik edılmek uzere tu

tün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta

zammın vesika almaları lazımdır. 
VI _ Mühürlü teklı[ mektubunu kanuni vesika ile 'ı 7,5 gü

venme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarfları münakaşa günü ıhale saatinden bir saat e\•veli-
ne kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabil ndc vermelidir. 

KUMAŞLAR! 

İNGİLİZ KUPONLA ı:tl ----------- - ---
MÜTEHASSIS TERZİ EV İ 
İsHklalCaddes i N~157 

,3475 , ... ~-----19--·-
__ S_a_t_ıl-ık_b_ü_yü_k_t_o_z __ l __ ç __ o_c_u_k_ H_e_k_i_m_i ___ ı 

KO:lrı.ştırma makine.sı. 1 HM ET 1 ~~-
Her hususta kullanılır. Avrupa Dr, A • 

Yazlık 

Ayak

' kapları 
• 

yapısı - 200 ila 400 kilo un toz ve 1 AK K Q VU N L LJ 
sa,re kaı ıştırır elektrikle müte -

harriktır, porselen krem ve toz 
karıştırma hav.mı da satılıktır. 

bıan-tıul Ankara caddesinde 99/l 
Adalet Han Ferdı Selek İ lan bü· 

müracaat. 

. 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

Eczacılara 
1 Senelerdenberi tanınmış yedi 
• mustahzar satılıktır. Talip olanla

İstanbul Ankara caddesinde 
..... .. ..... _, +, s ·-

~n ~on 

Yenilikleri 

ls viçre 

ve yerli ~ 

PACİKAKIS 
1 

ICundur• m•tl•z•l•rında 



Bütün ırô2Ü> hastalı k• 
)arına yol açabil ir. 

Fakat bir tok 

GRİP İN 

Baş, diş, ad•le atnlarile diter atrıları en kısa zamanda ve en 
kat'i şekilde dindirir. Nezleye, •oğuk algın lı ğına, gripe ~e 

emsali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid ve 
benzeri vardır. G R 1 P 1 N yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Dr. Suphi Şenses. 
idrar voHar· haıtt: ·ıklan mu 
haı ısı Beyo4~u Yıl ız 1itı1tnıaıı 

k&ril!I Leklt'f' apa ıl•:J. Fau.:..r· 
ler parasız. ~ ,l. 4392.J 

Dr. Hafız Ce m al 
(LOKMAN HEKİM) 

DAlIİLİYE MÜTElL\SSISı 

Dıvanyolu 104 

--------- - -
• 

,gıfmi ~ 

İKDAM 

- Türkiye Şeker Fabrikal arı Anonim 
Toptan şe <er rntışlarımız istanbulda bir tona kadar in

lirılmı~ · r. En JZ b ı n k.'o Kri J veya keı>n•e şekcrı olmak 

ıs•iyenler i •anbul - Bol çekap .. T. ~ handak. satış bürı,,~na 

do rL.;dan ..- uraca~ e<leOilu. lc 

Kristal Şeker Kilosu : 25 
Kuruştur 

" " : 28 

&. {aftı."'-· &-t ~ve IJJ-1 ~-#~~ 
Toptan v per kende s bş y rl: lstıın 1 I· 

t nhamam Hamdibey g çidi No. 48 • 56 

Tel : 21!?95 

- - -
ÇiF TE SARA YLAR IÇKiS iZ 

G A z i N o ve s 1 N E M A s 1 
Adres : İstanbul Cumhuriyet Matbaası Karşıs ı nda e İ stan bul Erkek Lisesi Yanında 

Stn.emacla: ~1 A H KÜMKAR KAL E Si 
S 1 N E M A : Ayrıca dünya havadisleri ve ücüncü bir film Bayanlar ve çocuklara duhuliye 5 • saat 20 de başlar ü~üncü film her ak~am değişir. kuruş erkeklere 10 kuruştur 

22 Mayıs 1939 dan itibaren her akşam sinema _ 
ARZU EDEN AiLEL ER BERABERL ERiND E YEME K G ETi R EBİLiR L E R 

GÜZEL MANZAR A . BOL HAVA - TEMiZ S ER ViS 
Saat 20 ye kadar ÇAY, KAHVE 5 kuruş .,.""'""""-...__ 

L 

\l 

---~------------------
Gözle!Jede satılık arsa g:::ır&11-ı:mı.-ııııım.-=-

Göztcpedc u;fal\a bir saniye me Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
safede. en yüksek mevkıde denıze Den i:ı Hastahanesi dldiy• 
nal!r bir dönüm muntazam rlu - zühreviye mu 'ahauıaı 

Satılık arsalar 
Reb(k c, miındcn ""( ""!'a Rtır""·eli

h sar ra f,L ~ ı n B ~ 'l gu;.ınosu 

nam 1e "'"-uf o .:ı.erınde 500 Teldon : 2~8()9 
varlı ve ıncyva.agaçlı ~rsa satı - !re rıur~obaı on ındP hdıl 

. 1 
ı. •ır. Alıcı.arın: lst 'lbulda An -

1 

_ _ _ _ • • nayan kıyınPt!i · ~a !ılıktır. A-

kara Cadde<ı. de 99/J Ad3let Han Sahıbi Ye Neşr.yatı ı.ıJre Eden a31 lıcıların d• ınbı..l A• ~a .ı •ddesi 
:ı num ır::·.a f <r ~ lek İ '"' B ü - ı MuharrH: l\l i ~·,cı KAR>.CAN. Basıl- S9/1 Adalet IJ F~rt! S k İlan 

. dığı Y '-'r Sou 'J'elgı ;..ıf Basıml"vt B.. . 
r ıS:.ı .l. rr ..:..raca,1tJc • .. ... ... .. .. ... .. ... .. .. _... ... urosuna ınuraca..ıtl&..!ı. - - ...... ~ 

•• 

EMEKL İ, DUL VE YE TİM MAAŞLARININ TEDiYE GÜNLERİ 

Muamele FA T i H ÜS l< ÜDAR KADI K ÖY BEYOGLU 
tarihi ı~-A-s_k_e_r_i___,--~-~u-.. l-k-i-~S-a_a_t_~_A_s_k_e-ri-~-M-iı-.l-k-i-7S_a_a_t-ı--A-sk_e_r_i_-:-·-M~ü-lk-i--:-S-a_a_t·ı--A-s_k_e_r_i_:--_M_ü_lk-i-.-::S-a-a-t 1--A-s_k_e_r_i--"1.---:M-:u~ .. l~k-:i-.-:~ 

1.6.939 
2 ti 

3 " 
5 " 
6 ti 

7 ti 

8 ,, 
9 ti 

10 ,, 
12 ,, 
13 ti 

14 ,, 

Muamele 
tarihi 

1.6.939 
2 ti 

3 ti 

5 ti 

6 ,, 
7 ti 

8 ti 

9 ti 

1 o ti 

12 ,, 
13 " 

1 - 330 1- 340 8-9 1- 210 1- 190 9-10 1- 230 1- 13510-11 1- 160 1- 14011--12 1- 210 1- 30013-14 
331- 670 341- 600,, " 211 420 191 430,, ti 231 410 136- 240,, " 161- 340 141- 300,, ,, 211- 400 301- 530" ,, 
671- 800 601 - 690" " 421- 500 431 - 5008- 9 411- 550 241- 2709-10 341- 430 301- 3409-10 401- 470 531- 62010-11 
801-1150 691- 830" ,, 501- 780 501 6509 - 10 551 - 730 271- 40010 11 431- 620 341- 490 1--12 471- 890 621- 84013-14 

1151-1610 831-1370" " 781-1020 651- 955,, ,, 731- 890 401- 500" " 621 - .880 491- 700,, ti 891-1280 841-1030" ,, 
1611 - 24001371-1860" "1021-1675 956 -1250 ,, " 891 1075 501- 755,, ,, 881-1110 701- 85013-141281-15501031 - 115014-15 
2401- 3000 1861- 2350 ,, " 1676 - 1700 1251 -1590 " ,, 1076 - 1400 756 - 1010 " " 1111- 1460 851-1050 " " 1551- 1830 1151- 1370 " " 
3001-3590 2351-2590" "1701-2060 1591-1875,, " 1401-1670 1011-1230" " 1461-1800 1051-1200,, "1831-2400 1371-1590 il " 

3591-38902591-2770",, 2061-23401876 20458-91671-18501231-13209-10 1801-2010 1201-13509-10 401-26301591 - 175010·11 
3891-4490 2771-3075,, "2341-2780 2046-24209-10 1851-2230 1321-156410-11 2011-2330 1351-155013-14 631-3050 14-15 
4491 - 4640 3076 - 3326 ,, " 2781 - 3440 2421- 2437 " ,, 2231 -2630 1565 - " " 2331 2610 1551-1830 " ti 3051- 3370 " 
4641-6160 ,, ,, 3441 3455 " " 2631 - 3307 - il " 2611- 2675 1831-1973 " il 3371-3576 

BEŞİKTAŞ EYÜP BAKIRKÖY SARIYER 1 KARTAL 

Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat 
1- 140 1- 15013-14 1 - 100 1- 75 14-15 1 -100 1-120 14-15 1 -120 1 - 85 16-16 1- 40 1 - 65 15-16 

141- 230 151- 250,, ,, 101 - 20U 76 - 150 ,, ,, 101 - 240 121 - 275 ,, ,, 121 - 260 86 - 150 ,, ,, 41 - 70 66 - 154 
231- 280 251- 34010-11201-250 151-170 10-11 241 - 310 276- 330 1-12 261 - 310 151-192 11-12 71-170 
281- 420 341- 520 3-14 251 - 320 171 - 200 14-15 311 - 4CO 331 - 348 4-15 171 - 300 
421 550 521- 670 4-15 321 - 460 201 - 222 5-16 401 - 452 
551- 800 671- 83015-16 

'' ,, 

801 - 1120 831 - 1136 " " 
1121 -1540 " "' 
1541 - 1700 o· 11 

1961-2282 1
1701-1960 14! -1'5' 1 1 

-M-ua_m_e-le-. - B E Y K O Z j A D A L A R 1 y A L O V A 
tarihi Askeri Mülki Saat ı--=A-s7k-e-ri::--.----:-M-=--iı-:. ı-=--k-i-..,...S-a_a_t_: __ A_s_k_e-ri-..,..--M-ü-lk-i--:-S-a-a-t1 

I= 
1.6.939 
2 ti 

3 " 
5 " 

~---~ 

1 - 140 1 - 80 16-17 1 - 110 1 - 107 16-'j 7 
141-184 81 - 130 " " 111 - 190 108 - 184 " " 
f58- 2 10 131 - 16011-12 

J 21 - 23'> 161 21915- 16 -

• 
1 - 30 - 11 -12 


