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Milli Şefimiz bu sabah Üniversiteyi FRINKONUN MÜHİM BEYiNi Ti 
ziyaretle gençliğe mühim bir İspanya İspanyalılarındır ! 

hitabede bulunacaklar 
Eski Başvekil 
Rauf ile Gene
ral Salih Ce-

' 
rnal, Ali f hsan, 

Cafer Tayyar, 

Halilin bu dev
rede namzet 

9Österi lecekle

rinden bahso- ~ 
lunuyor ıı 

• 
Yeni ispanya 
mefhumlarını 

intikam kin ve 
tanımıyacaktır 

Zira müsalemetsiz bir zafer, boş bir zafer olur ! 

Negrin bütün orduların 
kumandanlığ ı nı ele a·ldı 

rinde olduğunu ve bu makswtla 
Alikante vilayetinde kalacağını 
söylemişti. Bundan başka mumai-

( ATkast 3 üncü sayfada) 

Hükumet filosu 

isyan ederek 

Franko tarafına 

iltihak mı etti ? 

lstanbul muhteliti Ankara muhtelitini 3 -1 yen i 
Romanyanın Tamşvar takımile de berabere kaldık! 

Dünkü lstanbul - Ankara muhteliti macında .•. (Tafsilat spor sayfamızdadır) 
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Şehİı• Haberleri Şehir Meseleleri 
Musa - lsa • Muhammet : 4 6 

..... . '"' • • • Yangın zararı 
10 milyon lira 

Haklı değil mi ? 

Bandırma istasyo
nunda hamallar 

hücumu 

[D. Bank kadrosu _V_e_ni---'-y_ac;_pı_la_r_n_a_sı_l _o_la_c_a_k 

anlaşılamadı Şehrin manzarasına 

Kendisine itimat ettiğimb 
bir arakadaş bize şunları an
lattı: 

Açıkta kalanlara ehemmı·yet 
tazminat verilecek mi? veriliyor 

Bu emir üzerine muhafızlar sa
ray kapısına koştular ve Musa ile 
Harun'u orada bularak Firavu -
nun huzuruna götürdüler. 

Firavun ilk önce Musa'yı tanı
madı: 

- Sen kimsin?, 

Diye sordu. 

Bir dalgınlık 

içinde 270 lira tutunan 

çantasını t r a m vay da 

unutan kadın 
Vali konağı caddesinde Emek 

Musa cevap verdi: apartımanında oturan Diplomadis 
- Ben, yeri, göğü ve bütün A _ adında bir kadın evvelki gün çan 7 - Küçük Ticaret hanının üst 

lemi yaratan ve bir olan Allah'ın tasını ikinci mevki Aksaray - katı. 
peygamberiyim... Harbiye tramvayında unutmuş ve 

Firavun. Musa'run yüzüne dik· dı!rak yerine gelince kalkıp git • 
katle bakınca tanıdı: miştir. Neden sonra çantasıru 

tramvayda unuttuğunu hatırlıyan 
- Sen, dedi, benim ve Asiye'nin dalgın Bayan derhal polise müra-

ev!Atlığı değil miydin? Biz seni t ed k · ti ı t . caa ere vazıye an a mış ve 
Nil suları üzerinden ve ölümden 

yapılan tahkikat sonunda bu ara-
kurtararak yanımıza almıştık. Sa- banın 94 sayılı olduğu tesbit olu-

8 - Paralli ecza deposu. 
9 - Cizlavet lastikleri mağazası. 
10 - Katırcıoğlu hanının pence-

re aksamı. 
11 - Kendlros hanının üst katı. 

12 - Terzi İlyan'nın yazıhanesi 
(Kendiros hanında). 

13 - Selanik bankası üzerinde-
rayımızda seni büyüttük, besle - na k k f" t Ak d 
dik ... Nice yıl bizim aramızda ö _

1

. ra ey ıye saray eposun - ki brahim Tahir fanila fabrikası. 
dan sorulmuştur. Kadın, çantasını 14 - Banko di Roma'nın saçak-

mür sürdün. Rahatta idin, ikbalde unuttuktan sonra vatman Suphi !arı. 
idin. Halbuki bütün bu nimetlere tarafından t.ulunmuş olduğu ve 

· il'kl k k 15 - Sovyet bankası saçakları. 
ve ıy ı ere arşı üfranı nimet- Aksaray deposuna teslim edildiği .. 
te bulundun. Kıpti taif~sinden bi· anlaşılmıştır. İçinde 270 liradan Atabek hanı ıçınde yananlar 
rini nfil\ak yere öldürdün. Ben se- başka bir çok k•ymetli yüzük ve. Jşunlardır: Vefik İnsel ve ortağının 
ni onun yerine öldürmek için a- saire bulunan çanta sahibine iade manifatura, Münir Genc'in tuhafi-
rattım. Fakat sen kaçtın. İşte şim- olunmuştur. ye, Sabri Kuyumcu'nun şapka, So-

di kendi ayağınla geldin.. cezanı -<:ı fiya'nın manto dairele:ile Takasçı 

İzmire &itmek için Trak 
veya Marakaz vapuruna bi
niyornınuz. Nazik bir bagaj 
memuru bavullarınızı alıyor. 

Size bir dakika içinde bir 
makbuz veriyor: Rahat kol· 
tuklara uzanıyorsunuz. Da· 
vası her an tahliye edilmiş, 

dumansız geniş bir salonda 
seri ve konforlu bir gemide 
dört beş saat asude ve t•m 
mi.nasile modern usulde Lir 
seyahat yapıyorsunuz. Va • 
puJ"da bilet kontrolü o kadar 
nazikane yapılıyor ki insan 
farkına bile vPrmıyor .. Bilet
çiler bir hayal gibi gözümü • 
zil ve kulağımızı incitmeden 
geçip gidiyorı.r.. fakat._ 

Ayağınızı Bandırma iskel&-
sine attınız mı atmadınız 

mı? Her yolcunun üzerine 
birdenbire irili ufaklı beş al
tı hamal saldırıyor.. Saçlan 
sakalları biribirine karışmış, 
başları açık, ayaklpn papuç
suz bir felaket ordusu halin
de üzerinize hücum eden hu 
kalabalığa bavulunuzu ver
mek şöyle dursun onu müda
faaya mecbur oluyor>unuz. 

Hele k•dınlar, bu vaziyet 
kaTŞısında ne yapacaklannı, 
çantalarını nasıl koruyacak -
!arını şaşırıyorlar ve resmi 
bir üniform•nın müdahalesi-
ni adeta rica ediyorlar. 
İskeleden trene kadar yir

mi otuz adımlık yerde geçiri-
len bu azap verici manzara 
vapurdaki rahah ve huzuru 
lldf'tll yok ediyor. İnsana bir 
sefalet görmüş _veya hiicu
ma uğramış bir melli.I geliyor. 
Asalıiyet te caba •. 

Vapur almak, konfor yap· 
mak bunlar hep zor işler. 

Çünkü pareya servete daya. 
nıyor. Bu güç işkTi baıjarı -
yoruz. Hamalları tanzim et
mek, dost ve düşmana karşı 
sefil ve dissiplinsizlik ifade 
eden hareketleri kaldırmak 1-
~in pnr•ya ihtiyaç yok, kolay 
iş. fakat yapamıyoruz. Dni{ -
rusu biz bu işe hayret ettik. 

Son kadro tasarrufu ile Deniz -

) 
bankta açıkta kalmış olan memur
lara henüz tazminat verilmiş de -
ğildir. Denizbank kanununda bu 
suretle açıkta bırakılmış olan me 
murlara verilecek olan tazmina • 
tın mıkdarı ve şekli hakkında bir 
çok maddeler vardır. Esasen U -
mum Müdür Yusuf Ziya Erzin, bu 
hususta gazetecilere bundan evvel 
yaptığı beyanatta bu kanundaki 
tazminat ahkamından da bahset
mişti. Fakat her nedense henüz 
kimseye tazminat verilmemıştir. 

Maahaza, bizim duyduğumuza 
ı göre, bu tazminat birçokları için 
on beş günlük t.ir maaş nisbetini 
tecavüz etmiyecektır. Denizbank -
ta açıkta b•rakılmış olan memur
. arın hakiki ve kat'i listesi de he
nüz ilan edilmemiştir. Bu hususta 
'<i müphem ifadeler memurların 
vazifelerinde rahatça çalışmaları
na bir mani teşkil etmektedir. Ye 
ni kadronun kat'i olarak ve res -
'ilen ilan edilmesi beklenmekte -
Jir. 

Lllğvedilen servislerin adedinin 
3 değil 16 olduğu şayia olmuştur. 

Resmi ağızlardan hiçbir şey söy
lenmediği için şayialar alıp yürü
'1lektedir. Bu arada açıkta kala • 
:ak memurlar sayısının <130) a 
'baliğ olacağı da iddia olunmak -
tadır. Denizbank Umum Müdürlü
ğünün bugünlerde gerek kadro ve 
gerekse tazminat işi hakkında va -
ziyeti tavzih etmesi muhtemeldir. 

o-----
BELEDiYE 

Dolmabahçe stadyıımunun 
inşasına coğru giı!ilİ}Or 
Belediye, istikraz edeceği beş 

milyon liranın en mühim kısmını 
kendi kendıni çabuk amortize e -
decek olan işlere sarfedecektir. 
Bu işlerin başında otobüs ve stad
yom gelmektedir. 

Stadyomun yapılacağı Dolma • 
bahçedeki Establıamire binasının 
belediyeye terki hakktndaki Ve • 

killer heyeti kararının bugünler
de tebliğ edilmesi muhtemeldir. 
Karar gelir gelmez burası derhal 
maliyeden belediyeye devir ve 
tesellüm edilecektir. 

Haklı değil mi? Pr t' 1. ·· ı göreceksin... ~ T Selim Osman, ipekçi Toledo, ko- ~ os un P anına gorc Do ma -
Musa cevap verdi: ,.On e!graf refikimiz misyoncu Romana, komisyoncu bahçe stadyomu Establıamire ve 

3 .ı y f K • h ı · 1 Gazhanenin bir kısmı üzerinde - Evet .. ben o senin dediğin a- yaŞ'nt:a usu apancı nın yazı ane erı, hti\'a'SIZ tir ana ~ 
Hakkı Demir, Mustafa Üçok. Mi - J ÇOCUQll· inşa edilecek ve Gazhane sahasın-

damım. Ben o kıptiyi kasden de • Son Telgraf refikimiz 3 yaşına 1 d t k d ı 
nas, Saffet Rüstem, Yaşar ve,rUn Ö iJnıüna SetepOllJyOr~U an ere i ecek kısım üzerinde 

ği!, kazaen ve hataen öldürdüm. basmıştır. Üç senedcnbEri gittikçe 1 1 kt 
Kazaen o""ldu··rene kısas caı·z olmaz. b Hamdi'n:n terzihanelcri..- Terzi- Be•iktaşta Maçka meydanı so - an aşaca ır. 

artan ir gayretle tekamül eden ı · ·· b"" ·· V ı· t d hane erı mustesna, diğer utun ya- kağında, 30 numaralı evde oturan . a ı •. s a yomun bir an evvel 
Böyle olduğu halde s~n beni onun aziz arkadaşımıza daha büyük mu r ' k ı · 1 zıhane ve : .. ıri ala ıs ı,"rta ıdır. Osman karısı Şadan, dün Mine a- ınşası ıçın ça ışmaktadır. 
yerine zulü.m ile öldürmek iste. vaffakiyetler diler ve üç yaşını -<><>-- _ 
din. Ben onun için kaçtım. Şimdi tebrik edeİ"iz. I dındaki ufak çocuğunu kanepede 

---~~- __ 23 N·.san çocuk bayrarr 1 uyutmuş ve üzerine bir yorgan Merdivenden düs, ıu buraya geldiğimin sebebi de Tan- ~ 
rının bana verdiği peygamberlik Odun hırsızı yakalandı. atarak ötebe'ri almak üzere paza· Ortaköyde oturan boyacı Ali 

vazifesini ifa ve seni imana davet Kamil Salih adında biri evvelkı 
içindir. Yaptığın zulümlerden vaz- gün Büyükderede meyva ıslah ls
geç. Tanrı'lık sevdasından fariğ tasyonu dairesine girerek bodrum
a!... Bu işte, zarar değil, kar e • dan odun çaldığı sırada yakalan -
dersin. mış ve Adliyeye verilmiştir. 

Bayramın bu yıl daha üs· ra gitmiştir. Bu sırada mangaldan evvelkı" gu··n bah · · d" ' . çesının mer ıven-
tün ve şen olması için şimdi- sıçrıyan bır kıvılcım, çocuğun ör-
den hazırlanınız. Çünkü uündüğü yorganı yavaş yavaş tu- le çıkılır kapısına dayandığı sıra-
hayram çocukların bayramı- tuşturmuş ve zavallı masum çocuk ıia, kapı kendi kendisine açılmış 
dır. yanacağı sırada etraftan yetişile- ve Ali, birkaç metre yüksekten 

rek kurtarılmıştır. yere düşerek yaralanmıştır. 

İstanbul Belediyesi yapı ve yol
lar kanununun tatbikatı hakkında 
bir izahname hazırlamıştır. Evvel 
ce gazetemizde birkaç satırla ver 
diğimiz bu havadisi ehemmiyeti
ne binaen şimdi daha fazla tafsil 
ederek izahnamenin halkı en çok 
alakadar eden kısımlarını yazıyo
ruz. 

1 - Belde içinden geçen şimen • 
difer hatlarının her iki tarafında 
istimlak hudutlarından itibaren 
on beşer metre kadar bir saha da
hilinde inşaata müsaade edilmesi
ni, 

2 - Abide ve mabetlerin her 
tarafında en az on metre saha da
hilinde inşaat memnu olup bu gi-
bi eserlerin hududunun hangi nok 
tadan itibar edileceğini tayin ve 
esere göre en az on metrelik olan 
mesafenin tesbiti, fen heyeti tara
fından verilecek raporun Beledi • 
ye Reisliği tarafından tasdik.ile ya 
pılır. 

3 - Bitişik binalarda saçak ya -
pılmaz ve cephe tarafındaki de • 
retler gizli olur. 

4 - Binanın yol cephesinden 
t.aşka diğer cepheleri de bir oda 
mevcut ise bodrum katının hari • 
cinde kalan bina irtifaının nısfı 

bir sahanlık bırakılarak dllvarla 
örülür. Yani burada t.ir oda ıesi· 
.;ine müsait kapalı yer bırakı!rııaZ-

8 - Bitişik bina yapılan yerler
de köşe t.aşına tesadüf eden ars'. 
da yapılacak binaya verilecek yük'. 
seklik geniş sokak cephesindeki 
irtifaa tabidir. Bina dar sakalı.ta' 
ki binaya yapışacak olursa bil ya· 
pılacak binaya doğru pencere açıl· 
maz. Pencere açmak isteyen bina· 
sını bu binadan üç metre geri çe~ 
meğe mecburdur. 

9 - Bitişik bina yapılan yerler• 
de arsa sahipleri ayrı bina yaP • 
mak isterlerse hangi taraftan aY • 

-rn rılsa o tarafta kendi arsası dalıJ 1 

den en az 3 metre arzında boşıut 
b•rakmağa ve buraya bahçe dU • 
varı yapmağa mecburdur . 

10 - Sahil kenarlarında boŞ ~ 
rakılması kanurıa göre ınec~U 
olan on metreden sonra 20 rııelr' 
dahilinde istikbal haritasının ıao; 
zimine kadar mevcut zemini tab• 
üzerine ancak bir kat bina inşsS'" 
na izin verilir. Yine sahildeıı id • 
haren 100 metre dahilinde yapı!S" 
cak binalarda ise mütehassısca ~ 
kil ve yükseklikleri tayin oıun3 

• 

cak bir proje belediye riyasetinct 
tasdik olunduktan sonra inŞ3atJ 

kadar binaya amut istikamette bir izin verilir. r 
boşluk b•.rakılmak mecburidir. l 1 - Münferit ev yapılacak >"e.1 ·1" Ve bu da, asgari üç metredir. Bu !erde binanın cephe hizası ıne' 

0 boşluğun arzı pencere mihverin - belediyece tesbit olunur. ve ~ t 
den itibaren iki tarafında asgari gibi binalara verilecek irtifa d~P 
birer buçuk metre olur. taraftan boş bırakılacak kısının r 

Pencereye amut istikamette ve küçüğünün arzının üç misli 01~ 
binanın her hangi katında olursa Fakat bu irtifa her halde 4 kat 
olsun diğer biı b:na ile kapanması tifaını tecavüz edemez. ~· 

mümkün olmıyan yerlerde kapan- Bu irtifa binanın yapıldığı n° • 
mıyan kısımların önünde zemin tadaki tabii zeminden itibar ed~ı 
katından itibaren bu kısmın üs • lir. Bu gibi münferit binalar gı 
tüne kadar olan irtifa kadar boş • izahnam~ veçhile verilmiş oıan ,ı 
luk mevcut olduğu takdirde bu bari dahilin.de kalmak şartil• ~ 
kısımlar bu ahkama tabi değildir. sahibi üst kata arzu ettiği eŞ r 

Matb.ahlar için boşluklar cephe- verebilir. Böyle münferit bın_•~~· 
!erinde arzen 3 metre olmak üzere I da çatıda saçak yapmak caiı ~· 
iki katlı binalarda cepheye amut Ve bu saçak ister ahşap ister 
istikamette 3 metre üç katlı bina-1 gir olabilir. tıf' 

!arda 3,50 dört katlı binalarda 41 12 - Çatladıkapıdan SaraYb iP 
ve beş katlı binalarda 4,50 metre 1 nuna kadar çekilen bir battı rıı ,jl 
olur. takim içinde ve deniz tara!ı~,p· 

5 - Binalarda yukarıda gösteri kalan kısımda imar planı yapı ~· 
len boşluklar bırakılm•.ş olmak şar cıya kadar inşaat yapmak ya>' 
tile bu saha dahilinde arka cephe- tır. 

1
• 

!erinde açık balkonlar tesis edile-! 13 - İstanbul cihetinde 40 ~er 
bilir. Bunların arzı en fazla bir kımından yüksek olan ına~al tV' 
metre 20 santimetre olmalıdır. Bu de yalnız üç kata müsaade o.ııJl .,r 
balkonlar cephenin tulü kllmilin-ı1 Bu gibi yerlerde geri ç..kilrııek0~ı 
C1! yapıldığı takdirde yan tarafla - tile l;ir kat yapılması hakkın ıP' 
rının en az iki metre irtifaında hüküm cari değildir. 40 raıı.ırıı ~ı· 
kagir duvarlar örtülmesi şarttır. dan münhal olan arsalarda d' ,o
Bu şekilde örnek istemiyenler bi'- nalara verilecek irtifa 40 rak'"'ı • 
na cephelerinde t.ırakılan komşu daki irtifaı kat'iyyen tccavilZ e 
pay !arını b•rakmağa mecburdur. mez. ~ 

5 - Bitişikbinalarda çatıların 14 - Binalarda bu iıanr.•~ıı 
meyli ister kalkan duvarlı olsun mucibince verilen irtifalar faı" 
ister beşik örtülü olsun en çok her hangi bir abideyi veya ınuh3 • e • 
sathında % 33 olur. sı icap eden tarihi ve miınsrı ,ı.r 

7 - Binanın üzeri kaınilen tara- serleri ve şehrin güzel manıar_~ıt 
C· 

sa bırakılırsa buraya çıkacak mer- rını kapatacak olursa bil 
1
.e • 

divenin üzeri kezalik kapatılır. mütehassızca tetkik edilerek seti' 
Gabari müsait değilse ancak mer- rilecek irtifalar belediye riY' etili 
divenin son basamağının önünde nin muvafakatini almak sUl" 
en ziyade 1,00 metre genişliğinde tayin olunur. 

~ !:::::======================================c.=:==================================================================================================================-- p~ 
sa kimseye gık diyemeyiz. Kimse- sen, şuraya oturur oturmaz iğneyi dim, dinletemedim. İşte ... Eğer iğ- Necmettin Efendi beni çoktan ·u· kulu bir vücudün saklı o!d$ 1 

ye şikayet edemeyiz ve haber vere- yoklamadın mı? Yerinde değil miy- neye keder ediyorsan bırak onu, nutmuştur. sanki sezmişti, kollarını aÇS .... er 
bl» 

meyiz. Hele zabıtanın semtine uğ- di? Allah bir çaresini gösterir, elbet. - Hayır, unutmuş olamaz. Belki nun yolunu kesti ve ruınca s· r~'* 
rıyamayız. Müjgan, cevap vermedi. O sıra-

1 
Amma şu oğlanı kaybediyorum, sultan hazretleri cBiraz daha kal- !er söyliyerek diz çöktü. d:: 

- Ne demek istiyorsun? da tam localarının kapısından u- diye yanıyorsan, yarın, öbür gün sın, biraz serpilsin de öyle gönde- karmakarışık sözleri arasın ~(ilf 
- Yani böyle olduğunu bilen bir zaklaşan Nihadın ayak seslerim haline şükredeceksin. Düşün bir ke- ririm!. demiştir. - Ah Matmazel Zoli, di)"_e•ere i• 

. kllı ~ 
adam iğneyi rahat rahat aşırır, de- duymadılar ve Salt Ağa devam et- re ya seni, Necmettin Efendi Haz- Müjgan, birdenbire ve helecanla: giin'ın eteklerıne sarılma_ 01, o~. 
mek istiyorum. ti: !retleri, Emine Sultan'dan istesey- - Ah, ne biliyorsun! Öyle mı ken arkasından atılan ikı k_ ~ıJJ 

7 efrika No. : 6 Müjgan kızar gibi oldu: - Doğrusu, iyi, hoş. sevimli bir di, ne olacaktı? .. Onun sarayınd'l cevap vermiş acaba? .. Birşey bili- boş bir çuval gibi yere serd\ıa•~ 

Emine Sultan:n 

111 Sarayında Bir Hırsız 

Yazan : M. lhaarı 
• - Canım, nasıl aşırır, ne zaman çocuk ... İnsan ondan böyle bir fe. bir Sait Ağa yok ki, sana dert orta- yorsan benden niçin saklıyorsun? gan, telaş ve korku içinde 

0b~ '~ 
Sait ağa, tiyatronun patırdısı a- rum. Amma ben henüz bu zavallı aşırır? Sen burada değil miydin; nalığı da ümit etmiyor. Hele sana ğı olsun, senin istediklerini yapsın.. Sait Ağa, sıska omuzlarını kal- yere mıhlanıp kalmışkell 1 ~ 

rasında Nihad'ın ayak seslerini gencin kabahatini görmedim... ben uyuyor muydum? Bu adam, karşı sahiden muhabbeti, hürmeti dişini muayene ettirmek bahanesi- dırdı, kemikli ellerini iki yanına a- kuvvetli kolun sahibi, ~i.Jta ~tP" 
duymamayı tabii görerek ve onun Maskesinin altında donuk gözleri benim yanıma sokuldu mu? Hele vardı... le şehre çıkarsın!.. Hele böyle bir çarak I tuttu, çekti. Tam merdi>·ell .v"r 
kapı ark'.'"ında kul~ğı.nı dayayarak j büyüyen Sait ağa: elini göğsüme bir kere bile uzat- Müjganın gözlerinden akan iki oğlanla kim seni başbaşa bırakır, - Birşey bilmiyorum, amma da yere yuvarlanan sarhoşllll fli~r 
herşeyı ışıtebıleceğını asla umma- ı - Daha ne göreceksin? Seniıı tığını görmedim, sen gördün mü? .. damla gözyaşını dominosu gizledi. kim gecenin bu saatlerinde senin belki böyle olmuştur, diyorum, E· daşlar_ı ark.ad~n yeti?til~r ~;de ı~ 
dan: , pırlanta yüzüğü cinler, periler mi Sait Ağa bu sual üzerine bir !ah- Sait Ağa göremedi. Fakat büyük bu kepaze kıyafetinde buralara gel· mine sultan hazretlerı Necmettın dı gerı çevırdiler. Muıgaıı QP 1 

- Gördün mü Müjgan? Sevdiğin götürdü? .a durdu: bir teessür içinde olduğunu farket· mene razı olur!.. Efendinin... merdivene bir ayak atmıştı· rııJı', 
dişçi çırağı sana ne oyun etti? .. gö- Müjgan omuzlarını kaldırdı: - Peki, ben de soruyorum: O al- tiği için teselliye çalıştı: Müjgan, birdenbire isyan etti: Salt Ağanın sözü yarıda kald~ arkasında bir kolunu tutail ı~"' 
rüyor musun? Hem pırlanta iğnen - Allah bilir, dedi, amma sence madı, ben almadım; iğne de orta- - Bakalım, dedi, Allah ne gös- - Ben Necmettin Efendinin sa- Nih~t, maskesi elinde gelmişti. Ka. vardı. Saiit Ağa en arkad:~o~ 
gitti, hem. Nec'."ettin Efendi Haz. muhakkak almıştır, değil mi? Göz- da yok; cinler mi çarptı? terir!.. rayına gitmem, ben sultanın ya- pıdan: geride kalan mütearrııkı~rıll' go·_ 
retlerının ikbalı olmaktan mahrum !erinden onun aldığına ne kadar e- _ Hele bir kere de muayeneha- Sonra yanına yaklaşarak kulağı-, nından ayrılmam ki!.. - Haydi, buyurun, araba bekli- sonra bir locadan çıktı rtllııı' ııi 
kalacaksı~, hem de kim bilir ne a- min olduğunu anlıyorum. Fakat neye gidelim bakalım da... na fısıldar gibi: J Sait Ağanın beyaz dişlerini gös· yor! dedi. · düğü arkadaşlarından J<ll (iliş f 
zari~.'. ışıtıp ~e _cezal~r yiyeceksin! .. ben gözümle görmeden kimsenin Sait Ağa, iki elini sırmalı elbise- - Şu iğnenin kayboluşu senin i- teren gülüşü maskenin altından gö- İki petrol lambasile alacakaran- için Nihad'a adeta yapış 6' 
_Muıgan buyuk bır can sıkıntıs: günahına giremem. sinin iki tarafına doğru açarak: çin belki iyi bir ders olacaktır. Bu rünmüyordu: ltktan kurtulamıyan koridorda yü- idi. . ıı bs;ıP <' 

lçınde: . • .. Sait Ağa başını salladı: - A, ilahi kalfacığım, haydi ben yılışık şehir çocuklarından hayır - Senin elinde mi o? Emnie rürken bir Rum delikanlısı karşı- Nihat, ikisini merdıV~rıı ştı< ti 
.. - _Ama~ ~aıt Aga, ben zaten u- - Doğru, dedi, kimsenin güna- iyice göremedim, giydiğinde ~u gelmiyeceğini kaç defa söyledim, Sultandan Necmettın Efendi seni !arına çıktı. Yol vermesi 18.zımdı ki, bırakarak geriye bı~ ad k sesle 

zuntuden_ oluyorum, _hı: de :en ~u hına ginnedik, fakat başka ne de- maskara elbisesinin yakasının ara-ıkalbine bir taş bas, dedim, bu mu-ıl isterse, o da vermiye razı olursa. geçebileinler. Fakat sarhoş genç bu /iki kişiye dönerek yukse ,rl 
a~ıya z_'.'hır katma. Dışçı çıragı, dış- nir? Hele düşün ki, bizim varımız, sından bir elini soktukça parlıyan habbetin sonu yoktur. Bir gün ba- kim mani olabilir?.. pycrel kıyafeti altında en nefis ğırdı: MkııSI f 
çı çıragı dıye beni yiyip duruya • yoğumuz, hattA canımız bile alın- iğne değil de başka bir şeydi. Ya _şına bir fe!Aket gelecektir, de- - Aradan okadar zaman geçtı, mcyvalar kadar lezzetli ve gül ko- ( 



İKDAM 

)Yeniden 31,000 

İngiliz Tayyareci 
Romanya - Polonya görüşmeleri Varşova gazetele 

rinin mütateaıarı 

Almanla~ın mali vaziyeti 
müşkülat içindedir 

Balkanlardaki sulh Londra, 5 (A.A. )- Hava Na - Varşova, 5 (AA.) : 

zm, 31 binden fazla gencin aske- ş e ı 1 Mutedil sağ cenah muhalifle 

Kartacadaki ri tayyareciliğe girmek için an - 1 m a e y a y 1 ) y 0 r inin organı olan Ganiecwarzaws 
gajmanlar imzalamış olduklarını, 1 yazıyor : 

maamafih kayıt ve kabul muame- 1 Polonya, Bay Gaffenco'nun , 
lesine devam edildiğini çünkü ö- G fı k Vı d 

Şova sında, Polonyaya karşı besleni 

k " 1 n nümüzdeki sene ihtiyacatının pek a en onun ar a gap-as eri lsya mekte olan dostluğun mütead mühim olduğunu beyan etmiştir. "J<. b İ • 1 l • • f w f l d •• b f delillerini göstermiş olan müc Oca İr mparatorluk kuran lngİ iz erı Çin Nazır geçen Hazirana ayında ı g ı em a S ar an m US e bir dostu selamlamaktadır. B h l' İ Bay Kingsley Wood'ın yeniden 31 
. a. ıınize gülmek kolaydır. Zira ngiltere Londra, 5 <'."·A.)-;--- Reuter .a.-lbin kişi bulunup kaydedılmesini netı·ce umuluyor Gaffenco'nun seyahati, iki devi 
1 jansına Cebelu~tarık tan bıldirilı- talep etmiş olduğunu hatırlatmış- alakadar eden hali hazırdaki L 
ÇlQ kıtlığa maruz olmak tehlikesi yoktur,, yor: nelmile! meselelerle Yahudi 

tır. Bükreş, 5 (A. A.) - Havas bil - Romanya efkarı umumiyesi, B. sel · hakk d Le· · . .. Kartaca radyosunun neşrettiği , . · esı ın a noktai nazar t 
n ıpzıg, 5 (A. A.) - Leipzig pa-lmaddelere, genış mustemleke ar~- bir tekzipte bazı nasyonalsit taraf A • ka Bahr'ye diriyor: Gafenko'nun Varşovayı zıyaretı edilmesine medar olacaktır. P 
t~~ıtın küşat resmi münasebe-' zisine sahip olmak saadetin': naıl raf tarlarının ansızın radyo binası- m e r 1 1 Dün akşam B Gaienco ıle B. münas~betile .. yapıla~ .. fevkalade Ionya mill~ti, R~manya Kralı 
beis r ~utuk söylemış olan Göb- bulunuyo'.lar ve bunun ıçm. de nı işgal ettikleri tasrih edilmekte- N h f' Beck tarafından irad edilmiş olan sam~mı tezahuratı buyuk bır mem rol'un geçenlerdeki ziyareti es 
ilt ezcumıe, siyaset adamının, yüksek bır zekaya ve fevkalade azınnın seya a 1 nutukları iktıbas eden gaze!Eler, nunıyetle kaydetmekte ve bunun smda müteaddit defalar göster 
/\.[~at adamına bil.kim olduğunu, bir çalışkanlığa muhtaç olmuyor- dir. * . . bu nutukların, Rom_anya ile. Polon- siyasi yüksek mahiyetini tebarüz olduihı cok büyük dostluk lıısle 
b anyanın normal iktisadi mü_ ıar. 5 _ Madridden Vaşıngton, 5 (A.A) - Bahrıye ya arasında yenı bır teşriin mesaı ettirmektedir. le Romanyalı misafiri scfon 
adeieye mani olan her türlü bey- İngilizler için gülmek kolaydır, Londra: (A.A)ld' .1. . Nazırı B. Swanson, bu yaz Avru- ümidini uyandırmış olduğunu vel Tempul gazetesi B. Bek'in mü_ maktadır. 1 

nelııııı 1 b' Reuter aıansına b. ırı ıyor. h t' d" t h · · · b t .k. . . B lk 
b e tedbirleri ta.1<bih etmekte zira hemen hemen hudutsuz ır . k . . b pa seya a ıne or arp gemısının u eşrı ı mesaının a an anlan- liıkat e ed' B B k d . Yine mutedil sağ cenah mu! 
lllund • . . İ Kartacadakı as erı ısyan teşe -ı ı.k • ah t' .. .. sl'h f al' . . . 1 ını n şr ıyor. . e emış- ıa 

00 • ugunu ve bütün dünyanın imparatorluğa malıktırler ve n - .. .. .. ıld _ ç acagını ve sey a ın uç ay su- tınm mu ı ane a ıyetını şıma e . k" !erinin organı olan Nieczorwar 
"" ınıı • k 1 k busunun tamamen bastır ıgı res 1 • . . b'ld' . . y . J d • t . t . d 1 tır l· e Yonluk bir milletin iktisadi giltere için kıtlığa maruz a ma . . . . . recegını ı ırmıştır. enı - o - ogru evsı e mesıne me ar o a - .. wski diyor ki: 
sasının, kendisinin y:ışamasına ve tehlikesi yoktur.> men bılıdırıl~edi.'.::__ vet - torpido muhribi 7 Martta cağını yazmaktadır. ~o~~nya - Romanya munasebet- Gıtlrenco'nun ziyaret büyük 
~:~Şınasına elvermiyecek derecede Almanyada da birtakım tenkit- B~~ton'dan le Havre'e gidecek ve Maam,afih, _siyas~ mehafil, 

1 
len. ıç~n. bu. temas. çok müsrni~ ve jbhemmiyeti haizdir ve birç 

ola olması keyfiyetin:!en memnun ıer işitilmekte olduğunu kabul~~ Abdülhalik Ren da- muteakiben Chathaw, Kopenhagı Ga~enconun vazıfesının nazık ol- sevındmcıdır ve sıze şunu temın e·müşterek menfaatleri olan 
ğın~~~•cağın1 . bilmesi Iazımgeldi- den. G~b:ıels, Almanyanın şımd'.k~ zıya~et ede'..ek Mayıs sonunda A- d_ugunu be;.an etmektedı;. Evve- d.~bilirm ki bizi alakadar eden bü n:'üttefkin siyasi mesailerini tan 

Gö Ylemıştır. vazıyetının Almanyayı . harbe su n 1 n m Ü nte h ip 1er1 e merıkaya donecektır. la B. .B~ck ın Kral Karo! u geçen tun meseleler hakkında cereyan zım etmelerine medar olacak 
tine bbeis, /\.lmanyanm 1933 sene- rüklemiş olan kiın:elerın becerık- Ne~.ork,. Arkansas . ve Teksas bır~cıkan~n ayından s~nra Kalas- eden görüşmelerimiz müsbet ve Yahudi meselesinin de iki mem 
"· . kadar olan inhitat n n yanlış sizlikleri eseri oldugunu ve vazıfe- f e m a s 1 a r 1 kruvazorlen de 2 Hazıranda 1040 ta zıyaretı sırasında muşterek bır. - ket için büyük ehem'l'lyPti vard 
"'hsad· ı 1 

• . • • · ·1 il il k h k k . p 1 h d d .. gerçek tarzı haller bulmaga ma -Oid • ı prensiplerden mütevellit !erini necip bır sıyası ihtiras ı e talebe e yı ı seya ate çı ara Macarıstan - o onya u u u vu- . 
ugıu, l' ti · M"" t h" An R re d H ıs· f d t' ·1m · t' d .. tuf bulunmakta ve B. Gafenko ı-

ti. u beyan etmiş ve demiştir ifa eden nasyonal sosya ıs kelrın, Çankırı, 5 ~~· A.) -:-- . un el ıp- vEedr~, b o r1· am,l e ıng orst c.~ ·eı ghe ırı esı sureld ı~ et mkluifş~- le olan eski şahsi dostluğum iki 
,,,. bundan mes'ul tutulamıyaca arı- !erile temas ıçın şehrımıze ge mış ve ım urg ıman arını zıyare runı ey e yapmış o ugu e ın . 
<>ıı Alın · 1 · ·· · k Amerik d 1 h 1 memleket arasındakı ananevi teş-"'d an milletine lazım olan nı bilakis, nasyonal sosyalıst erın olan Çankırı Meb'usu Abdulhalık ·edece ve 31 Ağustosta a - boşa çıkmasından o ayı ası o· . . . . . . 

•• a ın d ' ki · ı ı . . p . Bel di 1 d"" ki d' 1 't f hh" .. . 1 · b .. rıkı mesaıye ınzımam etmektedır. 2"1"urı a <lelerini, ikinci derecede iktisadi sahada yap~ı . arı .. ış er .e Renda, Vilayet, artı ve e. ye-! ya onece er ır. an suı e e umun .ıza esı, •. ugun 
lııi.ıı e olan mevaddı tedarik ve te- iftihar edebilece~lerını_ soylemış yi ziyaretten sonra, .Çocuk .. Esırge- Amer'ıka durmadan ktır'ü. vaMziun'yeiht dolayısile degışmış- --------------
tn tınek hususunda müşkülata ve Almanyanın iktısadı sahadakı me Kurumunun tesıs ettıgı çocuk, itilafının netice le - R p I 
ı.~ bulunmaktayız. Bu kıtlık. rıoktai nazarını şu suretle tarif et- di~panserini _ve süt damlasını gez- • ı A h 1 a r ri. B_ükreşte tamamile hissedil - omanya. o unya nazır. 
de i ive faaliyetimizi kafi derece- miştir: . mış, Halkevınde, ha.Ik ve. e~n~la s 1 a n 1 y O n:ıştır. B~~dan dolayı şahsl !arının nutukları 
lıelk~ eı_ıneınekte olmamızla değil, Milletlerin .hay.at! zaruretlerı, gör~şerek o.nla~ın dileklerıru. dm: Vaşington. 5 (AA.) _ B. Ruz- bır te~bbuse .... hacet. kalmadan Varşova, 5 (A.A.) _ Bek ile 
de dunya servetlerinin tevziin- asrımızın mahıyetıne ve zaruret - · lemış, kendilerile memleket işlen it kongreden tank ve top mü_ Varşova nın bulun musbet teklif- Grenguvar Gafenko, Polonya Ha-
ıU:,ın/\.Jaınan_ milletinin hissesi bu _ terine muhalif olan ekono .. m.ik id. e- hakkınd .. a ko.rıuşmuştur. ~:y~ası için 110 milyon dolarlık lerin·i· .aliık. • a ile tetkik etmek te _-

ın ı h üh d b t ül dır F k t b k b riciye N azm tarafından Romen /\.Jııı ası e izah edilebilir. olojileri~den ç.ok da a m ım ır. Abdulhalı~ ~n?a, u ema:ıı bir kredi ile Panama kanalı mm_ m~y .. u avr . a a a.ş a u 
lı!r anya, malik olmıyan millet- Ecnebıler, bıze dış pazarları ka- hakkındakı ıntıbalarım soran bır tak ında sahil tahkimatı için 6 muşkul vardır, o da şudur. Hariciye Nazırı şerefine verilen 
da dllıeyanına ithal edilmiştir. Bu patmak istiyorlar. Maam~fih, Al - muhabirimize şunları söylemiştir: bu:k milyon dolarlık bir kredi- Macaristanın metalebatı. ziyafette teati etmiş oldukları nu-
ledb·e\>Jet zimamdarlarını bir sürü manya, çalışkanlığı sayesınde faz- •Çankırı'da, bütün memlekette · müstacelen kabulünü istemış' Maamafih Polonya ile Romanya tuklarda Polonya - Romanya itti
. ırJer . . . • likt' B . . b nın 

lıt. li ıttıhazına mecbur etmiş- la sanayı mahsulatına ma ır.: .. u olduğu gıbı her zaman me~cut u- tir. 
lttı'h alk, ekseriya bu tedbirlerin sebepten dolayı Almanya, bulun lunduğu şekilde birlik, unan ve 

a• d Reısı· "cu"mhur bundan b••ka pi - 'li her halde bır' neticeye var etıne' e ilmeleri sebeplerini fark dünyaya, kendisinde tamamen ve- inan buldum. Halkla yaptığım ko- -. mı • -
liaınt· ektedir. ya kısmen mevcut olmıyan mah _ nuşma, memlekette gördüğüm lo~ talimili iç'idn 7.3POO.OOO dolarkiste-

1 
mak hususundaki müşterek arzu-

ıp b d • 1 t' t' l . 'b d" mış ve erı e anamayı ana dur. B. Beck ile B. Gafenco arasın-
llıoJtr .' un an sonra, garp de - sula! ve ma ze rne ıcare ı yapmıya manzara, bana, kat' ıntı aı ver ı. . . b' .. . 

arasında temas tesisinin hakim a - fakını ve dostluğunu son derece 
medih ve sena etmişlerdir. 

Bek bilhassa demiştir ki: 

llrita a~ılerini ve bilhassa Büyük hazırdır. Alman iktisadiyatı için Bu birlik ve inanış tezahürü. Çan- mıntak~sı h~r~eınde . kat~d~n ır da mevcut olan ve dun akşamkı 
lııo~tny.ayı tenkit etmiş ve bu de- prensip şudur: Mali vaziyetimizin kırı hakkında herhangi bir şey ~ol~n. ın~ası. ı~ın tahsısat ıstiyece- nutuklarda bahsedilen şahsi mü - galarına karşı bir sed vücude ge -

Devletlerimizin hayatiyetine o

lan imanımunız bedbinliğin dal -

Kart acadan başka bir hah 
Saint-jean-de-luz, 5 (A.A.) 

Kartacadan bildiriliyor: İspan 
bareketi henüz temamen durdu 
rulmammıştır. Şehir civarın 

muharebeler cereyan ettiği hab 
verilmektedir. 

----<>-·---
Berlin otomobil sergisi 

Bertin, 5 (A. A.) - Beynelmı 

otomobil sergisi bu akşam kap 
mıştır. Ziyaretçilerin adedi bu 
ne geçen senekinden 63 lira fa 
olarak 825 bine baliğ olmuştur. 

Japon -Sovyet hududund 
Tokyo, 5 (AA.) - (D. N. B.) 
Psinking'den bildiriliyor: So 

yet hududunda, Vlii.divostok'a 
kilometre mesafedeki Suifenh 

ttıne~ılerin bu tedbirlerle alay müşkülatı muvacehesindeyiz, hiç ilavesine lüzum bırakmamıştır gıru bildirmıştır. nasebetler görüşmele.-i kolaylaş -
!cnta ':. olduklarını söyledikten bir zaman ihraç edeceğimizden zannederim.• --o tıracaktır. 

:!'ak §<iyle demiştir: fazlasını ithal edemeyiz. Almanya, Göring Sanromada 1 Varşovada mütaleAlar 
buYiikat o demokrasiler, ekseriya bu meseleyi halle, her zaman ha- Belgratta agv aç d km3 Sanremo, 5 (A.A.) - Mareşa 

servetlere, birçok iptidai zırdır. Göring ile refikası bu sabah hu - Varşova, 5 (A.A.) - Romany.a 

tirmektedir. Bu iman beynelmilel nun şimalinde dün ve bugün m 
siyasette hasıl olmuş olan değişik sademeler vukubulmuştu:r. So 
tikleri daha büyük bir sükün için- yet kıtaatı hudut iizerindeki M 
de nazarı dikkatten geçirmemize çuri kıtaatına hücum etmiştir. 

ve onları teknik bir mesele gibi ~a~ç~ri .ve. ~~ Sovyet neferi 

Bekin Londra seyahati 
!tıgiltere Polonyanın müstemleke 
ıhtiyacına bir çare düşünmeği 
llliinakaşaya tarafdar görünüyor 

j Londra 5 · · 'hl•' di t ·ş <lıısıııd ' (A.A.) - Röyter a -ı nunu esasıyı ı ..., e P e memı 
!! an: olduğuna dair bir karat ıtasına 

ay Bek" · · .. 1 k 't -Yahat ın buraya yapacağı se memur edilmış olan uç er omı e 
Cek ı:. esnasında müzakere edile- sine dahil bulunmaktadır. Şu hal
lnüsı aşlıca meseleler •Danzig• ve de Lord •Halifaks• Polonyanın 
llay ~ınleke ıneselel~ri o:!:acaktl!O. noktai nazarına vakıf olduktan 
1~kas ek Danzig'de ali komiserin sonra üçler komitesinde Bay 
d 1 lehind ·· · · · t tkik ede-ecekr e mutalea beyan e - ·Sandler. ıle vazıyetı e 
~Okta; ır. Bu mütalea İngilizlerin bilecektir. 
i•e de ı°azarına tevafuk etmekte Müstemlekeler meselesine ge -
haı;!tir sveçlılerin arzularına mu-, lince, İngilizler Polonyalılara ara 
lltaı~ · zi terkini derpiş. e:memekte, yal-

liaric· olduğu veçhile İsveç nız meseleyı ıptıdaı maddelerın 
~- ':Ye ~' .... 
~ndı ,,azırı Bay •Richard yeniden tevzii sahasında goruş -
fında:r. Milletler Cemiyeti tara- mek ve ihtimal muhaceret mese 
hassa I>I>anzig işini takibe ve bil- lesini de bu meyanda münakaşa 

anzig ayan meclisinin ka- etmek istemektedır. 

Filistin konferansı akim kaldı 
Y .. h ıdilerin bugün konferanstan çekilecekleri 

to ve konferansın talik edileceği bildiriliyor 
ndra 5 Razeıeı ' (A.A.) - Bugünkü 

ı.. tr, Yalı d' %<:rt . u ı dekgelerinin s esı g" .. 1 nı e ,_ Unu Filistin konferan-
Ciırı r"edecckl · .. :ır erı mutaleasında· 

Y i'lun,;ay 'l" 
as; ımes gazetesinin si -
~oq muharririne göre Yah d'l 

eranst , u ı er 
an ayrılırken menfaat-

!erini müdafaaya Yahudi ajansını 

memur edecekler ve konferansın 

akim kalması mes'uliyetini Üzer

lerine almamış olacaklardır. B. 

Macdonald bu suretle konferan -

sııi nihayet bulduğunu değil, ta -

Iik edildiğini ilan edebilecektir. 

Belgrad, 5 (A.A.) - Mılli teşcir . 
1 

b 1 rdır Hariciye Nazırı .Gafencoc nun zı-
susı tren e uraya varmış a . 

propaganda komitesi, bu senenin H f b b .. d' (a yareti bütün gazeteleri meşgul 
. . olduğü bildırılıyor. ManÇ1lri kı 

derpış etmemıze medar olmakta - atı Sovyet müfrezelerini püskü 
19 Martından 31 ine kadar devam ay a ar I ıvanın vi ab ,ör:dd'a 
edecek olan ağaç dikme ve teş - Kudüs, 5 <AA.) - Hayfa harp etmektedir. Gazeteler müttefikan 

dır. müştür. 
cGafencu• vermiş olduğu ce -

cir propagandası günleri tertip et- divanı bugün iki arabı idama mah Gafenco - Beck tıakisinin ehem -
· · t ·ı; B k vapta ezcümle şöyle demiştir: meye karar vermiştir. kiim etmıştır. ngı s aş uman- miyeti üzerinde ve Romanya ile 

Bütün vatanı, iktısadi 've kül- danı üç Arap hakkında verilen i- Polonyayı yekdiğerine bağLayan Diğer komşu ve dost devletlerle 

tu"rel mu"'esseseler bu teşekküle ış' - dam cezasını müebbet kürek ce- de aramızda müşterek olduğunu uzvi rabıtaların sıklaşmış olduğu 
~ı'rak edeceklerdir. zasına çevirmiştir. anlamış olduğum mesai birliği ar 
·' noktasında israr etmektedir. Ga -

Çinlilerin muvaffakıyetleri 
zeteler, bilhassa cGafencu. ile 
cBek• arasında samimi dostluğa 

işaret etmek müttefikdirler. 

Bobry Vieczor, yazıyor: 

zumuzun, müşterek gayretleri ile 
ve sulh yolu ile Avrupa medeni -

yetinin selametini temin etmekle 

mükellef olan her milletin hesaba 

katmıya mecbur bulunduğu ve is· 
tinat edebileceği mühim bir amil 
olduğu kanaatindeyiz. 

MotörcUnün pantolonun 
yırtmışlar 

Büyükderede demirli bulun 
Perihan motörü s:ıhibi Ahm 
her nasılsa pantalonunu yırt 

çalgıcı Tevfik ve Mahir Adi!) e 
verilmişlerdir. 

iki ayağından rararar"'ı 
Beşiktaşta Yenimahalle'dc C 

vizli sokağı 12 numarada olur 
Yeniden ilerlediklerini, şehir 

aldıklarını söylüyorlar 

Komşular arasında iktısadl mev 
zular hakkında noktai nazar tea
tisi, iktısadl meselelerin siyasi me

selerle gitgide daha ziyade girift 

bir hale gelmekte olmasından do-

============== 23 yaşlarında Azmi, evvelki g' 

Hong-Kong , 5 (A.A.) - Çin a- bilinde hareket eden Çin çeteleri layı hali hazırda yapılacak en ma-
jansı bildiriyor: ayni zamanda 17 yerde cem'an 21 kul iştir. 

Çin kıt'aları Honan vilayetinin kilometre ray tahrip etmişlerdir. Kurjer Cadzienny, diyor ki: 

Hükumet filosu 
isyan mı etti? 

kendi evinin kapı önünü süpü,. .. 
ken, duvara dayalı büyük bir t 

'birdenbire düşmüş ve zavallın 

iki ayağını birden ezmiştir. Az 

doğusunda mühim yeni bır mu - Çin:n batı şimalinde Birkaç gündenberi Avrupanın 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) Beyoğlu hastahanesone kaldı. ı 

vaffakiyet daha kazanmışlardır. m12e.rlan Varşovaya çevrilmişti:ı". 

Taikang ı·ıe Tonghu arasında 30 Şanghay, 5 (AA) - Çinin batı • 
Polonya diplomasisi husu:..ı bir fa-

leme hareketine de başladıklarını mıştır. 
bildirmiştir. ----<>---

* Otomobil çarrma 
Barselon, 5 (A.A.) Kartaca- Cibali'de Sivrikoz mahallesınj 

Polonyanın pek ziyade faallane dan gelen syan haberleri üzerine Müezzin ~ok.ağı~da 30 numara 

1.k · ç· l'ler tara şimalinde bugün Anlu'yu aldık -
kilometre ı arazı ın ı - aliyet göstermektedir. Varşovada 
fından işgal edilmiştir. Japonlar !arını Japonlar tarafından bildiri-
3000 ölü ve yaralı vermişlerdir. liyor. Japon tayyarecileri Çinlile-

iştiraki ile şarki Avrupanın niza - . . oturan komurcu Mehmedin k 

Hankeu l·stı'kametı'nde rin arkalarındaki köylere ateş ve- Frankist fıloya mensup bazı gemi 11• 11 • Ik' .. İb . ı mı tesis olunuyor, ve geçen son- .ua a, evve ı gun rahınıp 

Ç. rerek Han'ın batısına doğru çe - baharın hercümerci tasfiye olu - ler derhal Kartacaya hareket et - caddesinden geçerken bird nb' Hon.g-Kong, 5 (AA.) - ın a-
kildiklerini bildirmektedirler. nuyor. Bu faaliyette Romanya i- miştir. Bütün hükiimetçi filo Kar karşısına çıkan ~oför Halıd'in 22 

jansı bildiriyor: 
ı le Polonya, birinci derecede bir taca limanında bulunmaktad.ı.r. numaralı otomobilin.n önıind 

Çin kuvvetleri Hankeu istika -
Gafenı:onun zı'yaret rol oynamaktadır. Romanyanın Bazı hükiimetçi kruvazörlerin li- kaçamamış ve sadmesıne um-ı,·: metinde ilerlemekte berdevamdır. ıı b" , 

Ve temasları harici siyaseti Polonyanın dostu manı terketmeğe teşebbüs ettik- rak yaralanmıştır. Şoför Hal Bu kuvvetler Vuşang veHankeu' -
Bay Gafenco'nun recrübeli idare- !eri kaydolunmaktadır. zabıtaca yakalanmıştır. ldaki düşman kuvvetlerini tehdit 

. t ektedirler. Şimda Japonlar Varşova, 5 (A. :-·>.-:-- Cumhur si. ~!tında Av.rupan~ ce?ubu şar- Barselon askeri valil;gi 
e m . H il T' Başkanı hasta oldugu ıçın, Roman- kısınde sulhun takvıyesıne bir a-
Hupeh eyaletıne angçuen e ı- H . . N G f k , Burgos, 5 (A. A.) - General 

.. ya arıcıye azın a en o yu mil reşkil etmektedir. . 1 
e-men'den hucum etmek ve Han- Mareşal Rydz Smigly kabul etmiş- .• . . .. . . Pedro Yereguı, Barselon mıntaka- • T A K Y M 

. ç· k emelini bu su Yekdıgerının muttefıkı olan Ro- • . .•. 1------...... .,....-----
keu'dakı ın mu av . tir. Keza şatoda verilen öğle ye - . . sı askerı valilıgıne tayin edilmiş - 15~8 HiCRİ il 
retle kırmak için takvıye kuvvet meğinde de Reisicumhurun yerine m~nya ı~e Polonya arasındakı me- tir. t..ul.ırr•m 
ıerı. ı'stemişlerdir M 1 k . 1 t saı bırlıgı ne kadar sıkı olacak o- 14 · areşa aım o muş ur. 

Mut adi muvaffakiyetler Gafenko ,öğleden sonra Bul a - lurs~ Roma~yanın sulh d.av.asın - s 3 üncü AY K ·I ""! l ı :9 em . . . . g dakı mesaısı o kadar feyızlı ola- onuna kad 
H -Kong 5 (AA.) _ Çin a- rıstanın Varşova orta elçısını ka- caktır. ar 

. onbg'ld' ·yo' r· bul etmiştir. Siyasi mahfiller, bu k 
ıansı 1 ırı · D k'' b f mu a t T . d · 1 kabule pe kzyade alakadar görün- D0 in ayana 1 veme 

J'inghau ve sınpu emıryo u - mektedirler. 

s E N E: 1939 
V, :-ati F. ani 

Gı.n<"'} ~ en· 
vat;~ Papa ve kardina'ler ı 

sabah yank, 5 (A. A.) - Papa bu 

1 d b 1 Bükreş, 5 (A.A.) - Rador ajan-Hifler ve artistler nun muhtelif nokta arı~- a u ~- Bu akşam, Romanya elçiliğinde sı bildiriyor: (Baş tarafı 1 inci sayfado.) 

du··n nan Çin kıtaatı mütema ı muva - bir dine verilmiş ve dinede Beck leyh, 44, 45 yaşındaki erkekler 

6 28 
0~ 1' 

MART 'ıt ' ~ 
12 "> 
( 

1., 1 a ın . ' 
""it saı mcsaı arkadaşlarını 
rıı- onunda k b 
Utcakıbe a ul elmiş ve 

1ıındu· n Papalığın münhal bu-
tıı · gu sıraa v . 
•'Ş o[ a atık,nı idare et-

aı.... an kara· ı ·•ıış v ına leri huzuruna 
lıı e hep · •daJy sıne de Papa vekili 

asını ver . t' 
mış ır. 

Berlın, 5 (AA.) - Hitler k ti p ============= 
bu .. _ fakiyettedir. Bu uvve er 00 - de hazır bulunmuştur. terhis ederek bunları liı:zım olan 

akşam hususi ikametgahında 
tün Almanyanın artıstik alemine hing civarında bulunan Kaoyang * ofisi direktörü Dragu bulunuyor- tarla işlerinde istihdam etmeğe 
mensup mühim şahsiyetleri kabul ve Poye şehirlerini işgal etmişler- Varşova, 5 (AA.) - Romanya du. karar vermiştir. 

1 etmiştir. dir. Hariciye Nazırı Gafenko bu sabah Gafenko müteakiben cümhur Katalonya hiıdiselerinde yarar 

P · 5 AA d Romanya gazetecilerile birlikte başı.anı. tarafından kabul edile - lık göstermiş ve derhal merkezi! arıs ( .. ) - Sosyalist par- ş·mali Çin e 
tisinin milli konseyi 21 Mayıstan 1 • • matbuat komisyonunda hazır bu- rek öğle yemeğine alıkonulmuş - mıntakaya dönmüş olan zabitler 
30 Mayısa kadar Nantes'de toplan( Loyang, 5 (AA.) - Şımal Çı - lunmuştur. Romanya gazetecile - tur. Yemekte Bek de hazır bulun- terfi edilmek suretile mükiıfatlan· /.;;;;;;;;;;;;.. _____ .;;;;;;;-
mağa çağırılınıştır. jninde müşterek bir program da-, rının başında Romanya matbuat makta idi dırılmaktadırlar, ' 

12 16 b 2J 
lL.ınıli 

6 a.~ h 
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hCJN&u4 
KAVGADAN SONRA 

Yazan: PERiDE CEL AL 
Kahve, kasabadan uzakta, dere-lyerde yaşıyarnaz, 

nin kenarında idi. Önünde alabil- - Yengem melek gibi kadındır. 
diğine kırlar uzanıyordu. Uzaklaı- - Evet, faka.t şurası da muhak
da, dağlar, eflatun dalgalı bir ku- ~ak ki, o başka bir devrin kadını, 
maş gibi kabarıp alçalarak ~en başka bir devrin ... Bunu dü
görünüyorlardL Biraz ileride top jilnmelisin. Biz şımdiki kadınlar, 
top yeşil ağaçlar vardı. Derenin istiklalimize fazla ehemmiyet verı
kenarında ise cılız söğütler rüzgar- yoruz. 
da sallanıyorlardı. üenç adamın yüzü bırdenbire kı-

Bahar, yeni gelmişti. Yapraklar, zarmıştL Öfkeli bir sesle: 
otlar daha çok taze, yeşil görünü- - Buradakilere hakaret etmen 
yorlardı. ŞPhre, doğru uzanan şo- doğru değil, dedi. Peki, dön İhsan 
senin etrafında pembeli, beyazlı la evlen. Siz şehirliler istikliilinize 
baharlar açmıştı. Toprağın rengi ehemmiyet verirmişsiniz, öyle :ıl

kırmızı idi ve bu kırmızı toprağın sun. Amma şunu bil ki, ben de şe
üzerinde otomobil tekerleklerinin hirde bulunmamış insan değilin .. 
izleri görünüyordu. Orada sizleri hiç te mes'ut görmr-

n• miştim. Ne ise geçelim. Bunun için 

!:kisi yanyana yürüyorlardL Kız, 
pembe çiçekli ipek bir entari giy
mişti. Omuzuna yün bir ceket al
mı. tı. İpek entarisinin bol etekleri 
rüzgarda inıp kabarıyordu. Omuz· 
!arına kadar hafif dalgalarla inen 
saçları, altın sarısı ve uzun kumral 
kirp.klerle çevrili gözleri koyu ma
vi idi. K:rmızı büyücek dudakları, 
vardı. Bu dudakların arasından bir 

- Şehre. 

Genç kız, dalgın dalgın gülümse· 
di: 

kavga edecek değiliz. 
Genç kız, suçlu bir tebessümle 

önüne baktı: 

- Kızıyorsun. Halbuki, bunları 
seni kızdırmak için söylememiş -
tim. Hem senı, kızmam istem.iye -
cck kaadr seviyorum. 

Genç adam, asabiyetle dişlerini 

s:karak, kısık bir sesle onun sözü
nü kesti. 

· Tefrika Numarası . S Ali Naci KARACAN 

PLAZA OTELİNİN TARACASINDA ... 
Hüzün Buenos-Aires 'linin en zaruri gıdası halinde 
ve onu besleyen ve daha güzelleştiren bir şeydir 

Gabrielle Dorziat 
·2 

Tiyatrodan sinemaya· nası l geçtı · 
Şimdi artist arka arkaya filmler 

ç ev i r m e k 1 e m eş g ul d ü r 
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Dünkü revanş maçı j 

ISTANBUL MUHTELITI DÜNKÜ 
MAÇTA ANKARAYI 3 -1 YENDi 

[3 takım da güzel oynadı 1 

.. 

• 

' 
'· 

Dünkü Ankara • İstanbul maçından bir emiantano 

Ma. takımı Pera teka- Beylarbeyi : 4 Kasımpaşa ikinci kü-

Romen takımını yenemedik! 

Tamşuvar takımile birinci lik 
muhtelitimiz bGrabere kaldılar 

Çok gol fırsatı kaçırdı~j 

§eb,~e gelen Ankaralı sporcwar btanbullu arkadaşlarile 1 ÜD~ln~ ~~~il: ~; ~!~ ~!!~~e Düne ;ak~: n ~t~~d: 3 başka ~~n ~~i~!! ~k n ~açı~~~~ Tamşuvar takımı kaptanına buket verilirken 

lı:a~:artesı günü oynanan An • tığı, şütü İstanbullular çeldiler. kadar yaptığı maçlarda hiç yenil- yalnız Şeref sahasında iki maç ya- yegane oyunu Anadoluhisart ile Ankarada yaptığı iki maçta da çığın santr hafla kombinezonu, 
'tanb n ga!ebesile neticelenen ts- Fakat Ankara sağlçi Fikret bu miyen Matbuat takımı ile Pera te· pılmıştır. Bunlardan biri, lik terfi Kasımpaşa takımları yaptılar. Ge- y~nildikten sonra bu sabah şehri· esasen gol yapamamaktan müte. 

diiıı ~a·ks~ara maçının revanşı çelinen topa gil1:el bir kafa vuru- kaüt takımları arasında yapıldı. naçı ,diğeri de şild karşılaşması ~~n hbaftta lb- O Kasımpakşan~nt lef~ mızed~elenT Rkso'.11en tTdamşduvar 'tb~~·- vel~it: b~zulan si~irler üzerine hiç 
•çııı uu stadında havanın da ıile mukabele ettL Top ta İs tan- Bu maçın hakemi Ahmet İhsan . . • ıne ı en u oyunun ı ıncı er ı mı, un, a ım s a ın a, trı un· te ıyı ır tesir gostermeden devre 
dı d~ 0lınası dolayısile bütün sta- bul kalesine girdi. O yun 1 • 1 bir idL dı. Geçen hafta şıld maçlarında, müsabakası alakalılar tarafından !eri dolduran yedi sekiz bin me- İstanbul muhtelitinin mütemadi 
de duran 7 • 8 bin seykci önün- lıalde devama başladı. Takımlar, saat 12 de sahaya çık- ~ahdide rağmen berabere kalan ehemmiyetle takip olunuyordu. raklı huzurunda lstanbuldakl bi· tazyikine rağmen golsüz olarak 
bit 0Ynandı ve J;u sefer de güzel Bu beraberlik sayısı Ankarayı tık.ları zaman şu şekilde idiler.; 3eylerbeyi - Galata Gençler, dün Nihayet Şeref stadında saat 9,30 ricik maçını, İstanbul birinci Iik bitti 
lı c:ıYıın çıkaran tstanbulun fark· feniden kamçıladı. Matbuat: Namık· Ahmet Adem, ~u maçın ikincisini oynadılar. da oynanan bu maçta Anadoluhi- muhteliti ile yaptı. Ve çok yorgun (kinci devre 

ebesile 3 • ı bitti. Haşimin tom~ardımanı Ercüment • Tarık, Salahattin, Ali- Oyun başladığı zar.1an iki taraf sarı birinci devreyi 1 • o bitirmiş olmalarına rağmen bizimkiler bir- . . 

Takimi h ıı.k Besim, Ulvi, Sedat, Niyazi, Şazi. ' ' ım • 'k' ı d d k g 1 f t k d ki halde İkıncı devrede İstanbul muhte-ar ve " Em ta maçı kazanmak gc, retile oynu- o asına ragmen ı ınc evre e ço o ırsa ı azan ı arı . .. • , 
Saat 

15 
Bilhassa Haşim, İstanbul mü • Pera: Sotiri - Dimo. Andoryef • · . . bir gol yiyerek maçı ı - ı berabe- bundan istifade edemediler. lıtl ruzgar altında oynamıya baş-

"''ıı . te hakem Ahmet Ade • dafaası önünden İstanbul kalesı'nı· Al ki B K V . yordu. Ve bu gayretlerı sayesınde . . . ladı y ln b d d 1 t b 1 ~.. l<i . azra • onaçoz, ocara • ası- . re bıtırmış ve bu suretle puvanla Takımlar ve hakem . a iZ u evre e s an u 
iller .•resinde oyuna başlanmak çoktanberi görmediğimiz şiltlerle, liyadis, Kalamides, Dinyakos, Kan- d~ Beylerbeyı 2, Gala~a Gençl~r daha ileride bulunan Kasımpaşalı- takımında ufak bir tadilat yapıl • 
Ue : ıki taraf ta şöyle bir kadro hem de müteakip şiltlerle dövdü, kelidis, Ciçoz. bır gol yaparak devreyı 2 • 1 bı - lar ikinci güme birincisi olarak bi- Saat 13.15 te, sahaya, evvela si- mıştı. Basri, Armenak çıkarılmış, 
l\ıı~;ı karşıya ııeldiler. dövdü, amma ne yazık ki bunlar Birinci devrede rüzgar altına tirdiler. İkinci devrede de iki ta- rinci gümeye terfi ettirilmşlerdir. yah beyaz çizgili formalarile, Ro· ve şöyle bir takını tertip olunmuı· 

tl • l'I ra: Necdet · Ali .Rıza, Nu- işe yaramadı, gol olamadı. düşen Matbuat takımı, Pera teka· raf ta ikişer gol yaparak maçı 4-3 Çalışkan Kasımpaşalıları bu menler çıktılar. Bunları İstanbul tu: 
~iltr Usret, Hasan, Keşfi · Abdül, İstanbul takımının yaptığı bir ··ti · k t ı B k k teb. muhtelit! takip etti. İki takım da Çafatnos • Vlastardl, Lebip • 

İs et, Gündüz, Haşim, HamdL u erı sı ış ırıyor ar. u sı ışı · Beylerbeyi kazanarak hasmını tas- muvaffakıyetlerinden dolayı 
tanb serbest vuruştan Ankaralı Fikret lık esnasında Ahmet Adem'in u _ fiyeye uğrattı. rik ederiz. biribirini selıimladıktan sonra mu- Bortley, Etin, Colafi • Soldur, Hı· 

Ltıtf' Ul: Mehmet Ali • .Hüsnü, istifade ederek bir şüt çekti. Bunu zun bir vuruşu Ulvi'ye gitti. uı. tat bayrak merasimi yapıldı. İki raç, Nubar, Bambino, Sarafim. 
ti~ · Musa, Angelidis, Yusuf • da Mehmet Ali kornere atarak u- vi'den Niyazi'ye geçen top, oradan taraf karşılıklı dizildiler. Bu takım, birinci devredekinden 
•an. et, l'ıaci, Buduri, Şeref, Di. zaklaştırdı Sedat'ı buluyor, Sedat, ka~şısına Kır koşusu1. bı·rı·ncı·ıı·g"" ı· Tam.şuvar: Aylur • Gerlur, Ga- daha iyice tertiplenmiş bulunu-

0 lsfantU~Un •k· • IU gelen müdafü küçük bir çalımla gon • llyaş, Siye, Gohen • Royter, yordu. Nitekim, rüzgar üstüne OY• 
hüc~una İstanbul muhtelitinin 1 JnCI QO kıvırdıktan sonra kaleci ile karşı Tol, Paşa!, Cicik, Pena. namalarnaı rağmen Romenlere 
da le~:~e. başlandı. Fakat rüzgarı Devrenin 12 dakikasında Nec • karşıya kaldı ve ustaca bir vuruşla İ~tanb~l muhtelıtı: Armenak • daha çok hücum ettiler. Fakat yi-
raı1ı rıne almış bulunan Anka- detten Buduriye, ondan Şerefe sağ köşeden topu ağlara taktı. Türkiye birinciliklerine artan, ' Vlastardı, Lebıp • Colafı, Eyten, ne gol yapmıya muvaffak olama-
Çoıt ar bu maçı da kazanmak için geçen topu, Şeref Dirana yolladı Bu gol, Pera'lıları daha fazla ça· Sonar • Soldur, Bambino, Bortley, dılar. 
kiııı ~a:ı-retli Çab•ıyorlardı. Nite - ve Diran da tomba gibi bir şütle lışmıya sevketti. Rüzgarın yardı· Hüseyin ve Maksud gidecek Basri, Sara!im. Bu devrenin 15 dakikasına kadar 
Çığa :ha Hk anlarda bugün sola- Ankara kalesinin sol köşesinden mile uynıyan Pera'lılar, Matbuat Hakem Şazi Tezcan'ın düdüğile hep İstanbul muhtelit! hücu ı . 
~ili ~~Çırılmiş olan Hamdi deh • Ankara filelerine taktı. kalesini bir çember içine aldılar. Mevsimin son iki kır koşusu dün :sesi) derece 11.24.2 (yeni İstanbul , oyuna. Romenler başladı. Rüzgarı nı idame ettirdi. 15 inci daki~a~:. 
<\j

1
• k ır §Üt çekti. Bunu Mehmet Bu golle mag-ıup vaziyete d;;<en Bu sıkışık vaziyetten bir türlü kur- sabah, Şişli sırtlarında yapıldı. 1 rekoru); 2 nci Süren (Yeni Kur- lehlerıne almış bulunan İstanbul ı'tibaren Romenle • 

urt ..., i ht !it" h h'' 1 r yavaş yavaş a 
tııadi h" ardı. Ankaranın bu müte- Ankaralılar, hücumlarını yine sık tulamıyan Matbuat kalesine niha· Şiddetli rüzgara r:-ı.•men çok iyi tuluş) 11.30 (yeni stanbul reko- mu e L emen ucum arını sık· çılmıya ve İstanbul muhteliti . 
lu1ta d Ucuın!arı ancak iki üç da· laştırdılar ve İstanbulun münferit yet top girdi: Gol ! dereceler elde edildi. ru) • 3 üncü Hüseyin Küç.ük Atıl !aştırdı • . . tehdit etmeğe başladılar. Fak~ 

1 
evaın edebildi. Nihayeti bir kaç hücumuna nisbetle onlar Berabere bir vazi!ette devam e-

1
3000. met_rede, . bu son mevsimde (Demirspor). 11,.31 _<yeni Istanbul Sağdan, soldan ilerl'.y~n İstan • kale yakınların gol yapamamak 

.. Sfantu'.un i:k QOIÜ daha çok tehlikeler geçirtiyorlar den oyu~da, ?er_ iki taraf o!~~cu-,gıtgıde guzel hır fo~m tuta~ Hay- reko.ru), 4 ~ncu EH (~ .. H. E.), bul akınlarında şevksızlik'. t~p~ kabiliyetsizliği onlarda, bizimkin· 
i ııncü d . ve hücumlarında daha müessir 0 • ıarında azamı bır gayret goruyo ·;darp,.şa'lı Abdullah ile Demırspro- 5ıncı Nccmı (Denız lısesı), • ncı ayakta çok bekletmek, bır turlu den fazla olduğundan sayı çık • 

'1 nı l'ıaci :ed:. Şerefin bir pa· luyorlar. ruz. Şimdi oyun mütevazin bir va- 1 run genç koşucusu Hüseyin Kü - Gani (Haydarpaşa lisesi). gol yapmalarına imkan bırakmı. • madılar. ara 

t~~rcdıs· L Bu~uri ~u \y~epas~':::::: 15 inci dakikada Şeref yine bir ziyette. Bir aralı~ Matbuat .. hücum çük Atıl arası:ıda bida'.etten itf • TA~IM İTİBARİLE _NE~İCELER yordu. Bi.t?as~a Ba~ri'nin. dün de 3 Ouncu dakikaya kadar hücum-
' ının .. şüt çektL Bunu da güzel bir o • hattı Pera kalesıne çok guzel bır haren bır çekışme şeklinde ce:-e • 1 ıncı Haydarpaşa lısesı ı+s+ı2 ışaret ettıgınıız gıbı şahsı oyunu, 1 d ... _ b I'k .. "kil k b 

ıııı-ı. muteredd"t b. k l ., . .. b k tek ik 1 h'· h tt 1 t af d ar a .,.,ra er ı gozu r en, un· ""ll İstifa ı ır çı 1 • yun oynıyan kaleci havada yay. iniş yapıyor. Sedat'tan U vı ye gı- 1 yan eden musa a a şu ·n ne- - 9 sayı, 2 nci Deniz Usesi s+ıo ucum a ımızın so ar ın ad . 1 ta b 1 .. 
A.ıı•· ile şiddetlı' tır' şu·· ti . ., . . . . 1 .. .. . . .. . . k' b k an sonra yıne s n u un mutea-"•ra ı._, . . e !anarak yakaladı. Lutfinin aksa • den top, uzun bır vuruşla Şazı ye tıceyı vermıştır: + 3-28, 3çuncu Yenı Kurtuluş ış gormemıze ım an ıra mıyor- k h" 1 b 1 d F k ak 
t~ ""-'esının 6 ı k" · t ll h H d . d Ç k 'dd tl' .. • ıp ucum arı aş a ı. a at ay • 0 oşesıne a • masından istifade etmek istiyen geçiyor Şazi, kale önlerine kadar 1 inci Abdu a ay arpaşa Jı. 2+7+20--29, 4 üncü San'at mek- u. o şı e ı esen ruzgar, esa- 1 d t k b ki .. il ' . arın a opu ço e eten hucum 
•. u İ1ınit edil 

1 
Ankaralılar, bir gol fırsatını daha sürdüğü topu yere düşmekle avu- tebı 10+11+14-35, 5 nici B. H. sen yorgun bulunan Romen Tam- h tt b' t" 1.. 1 •tııe t mez gole beraber .. l d M tb t t k f l 1 K 1 t kı d k Ilı kı t a ımız ır ur u go yapmıya mu-... stanbuı t k .. kaçırd~.lar. Artık hucum sırası 8• ta kaçırıyor. Karşılık ı evam e • şen a ua a ımı az a go ye- . 5+25+26--57, 6 ncı Haydar. şu var a mını a ama ı sı ş ır· ff k 1 d A k d d h 

• 0r;; a ımıru hucumda . k' · 'lı k · · dah · d .. d f d H 1 t b 1 1 f k t · va a 0 ama ı. r. ara a a er ._ ":!'Oruz. "-lli k' . .. tanbula geçmış bulunuyordu 1, den akınlarından birinde Pera • ımeme ıçın a zıya e mu a aa- paşa lisesi 21+24+27-72. L ep san u ça ışıyor, a a ış 'k' 'in 1 d .1 b ak 
•ı "' ğ , ,,., ı hır gun evvel- 1 b d 1 h . t . t· F k t .. Ank .. k 1 ki B k ı ı aç a a yem en u t ırnın •• ·"a lubi"~t . 

1 
. .. .. 1 Dlrandan Şerefe ge en u !ar, bir fırsattan daha istifa e e • ya e emmıye vermış ı. a a mu- araya Türkiye birincilikleri· gorece e eman yo . una mu a- İ t b ld ğl·' im .. 

•atı f ,, ıç erıne çoken ruz- . .. 1 k 1 1 t k ·tı d . d . k i bil Rom ul k "k s an u a ma up o aması, dun , , ırtına f-.. . , 1 pası Şeref ustaca bır şut e a eye derek ikinci gollerini yaptı ar ve e aı er en zıya e genç oyuncu· ne ıştra edecek olan stanbul , en oyunc arı ço enerıı 1 k k İ t b 1 
" 1Z lı" --tan dınlemeden yal-1 . . kı ı d t şk'l d"l · l P t Kr kı ım ' reketl 1 k 1 1 · · Id h' on ara arşı oyan s an u takı· ,_ ucuın ed' gönderdi. Yıne kalecı kurtardı. biı'inci devre 2 - 1 Matbuat ta mı ar an e ı e ı mış o an era a- os ta mının seçi esi ve bölge na er e a e erının go en ı- k lı ğm 
.. IJb,., ıyorlar. Yeni bir İs- . . A k kı ·k· · d d d ile' 1 d b' · ili"kl · · · y et kt ·· k"l't k · mının ço ça şmasına ra en gol tış .., hücum d . . Devrenın sonu gelırken, n a _ aleyhine neticelendi. mı ı mcı evre e e ı go a- j ırınc erının tayıni için yapı • ma e me e muş u a çe mıyor k . . ld !'ki . . 
" erııed.i bır' guln fa Cıcı topa ye · ralılar yeni bir korner kazandılar. İkinci devrede, rüzgir altına dil· ha atarak maçı 4 • 1 kazandılar, (Arkası 7 nci sayfada) tardı. Nihayet sağdan yaptığımız yap~ad ıçı.n t'~ de et dı erı pozıs • 
"lı rıı·· 0 ırsatını· kaçırdı. bir hücumda Bambino'nun deh· Y?n ar an ıs 1 a e e ememeleri· 
ite . ııteınadi hücu . . Bundan Gündüz istifade edeme • 11. b' k f k 1 d' kl . . dır. Oyun. bu suretle giderken maç 
ı.; ll<lısını kurt km .. serısınden den birinci devre 2 • 1 İstanbulun il ,..,,. """ ~ şe ı ır i' ası a e ıre erını sı· t Is" O O 
"'ar da arına ıçın Ankara- . L. n yırarak avuta kaçtı. a go uz • berabere bittL 
h--ı gayrete v .. u· lehıne bıttı. Nasıl oynrdı!ar 
""§ adı!a e sura ı oyuna f , . Yavaş yavaş Romenler de açıl-

Maç r. kıncı devre mıya ve bizim kaleyi zorlamıya İstanbul takımında her iki ka. 
tııııız 1ı ' Çoktanberi hasret kaldı- İkinci devreye çıkıldığı zaman başladılar. Bilhassa rağ açıktan leci ve bekler vazifelerini yaptı. 
bette 

8 
.. eyecanJı, zevkli ve o nis • t uratıi b" Ankara takımında ufak bir tadilat ,yaptıkları her hı.icum epey müş • lar. Hafbekler de muvaffak olmuş 

da llıııhakk ır hal aldı. İki taraf yapılmıştı. Bek hattından eski Be- kütatla karşılanabiliyordu. Sağ a- (Arkası 7 ncl sayfada) 
ıleriııi ı ak gol yapmak için ken şİktaşlı Nuri çıkarılm•.şğ ve for ' 

~ar. ll:eıe e~: edercesine çal•.şıyor- hattında da, Haşiınin yerini Arif ' 
ıiııun k anbu! takımında Hüs 

teıı lı afa vuruşla:ı 'lm b. almış bulunuyordu. 
\>· alin; aldı. geçı ez ır Bu devreye Ankaranın hücumi-

d.~:ne İstanbul . le başlandı. Fakat rüzgarla bera-
'"" yenı bi h .. b;. tııranın cı· . r ucumun her oynıyan İstantul hemen va • 
.... h cıye verd 'ğ' ·· 1 

•,,_ ... ası ~ecdet k 1 ı guze zlyete bakim olarak hücumlarına 
""" açırdı M"' t k' d ara hüc · u ea ıp başladı. Bu meyanda sağaçık Nec-
11rab·ı umunu kornerler d 1 

lı:ar 1 en İstanbul h . . ur- detin bombaladığı şüt yine Nec -
tı(i ~nın attığı köşe :u telıtı ~ • ı det tarafından çevrildi. Kaçan bu 

A afasue Yine kurt::J~nu Hus- şiit Budurinin şütü takip etti 

t\hkara gole k b amma o da avuta çıktı. 
ır· edi}'o~u a ele lstantulun üçün~U yo·u 
~ 1lıayc t h.. Devrenin beşinci dakikasmda 
'Çl;, !) Ucum sırası Ankaraya Musadan ortaya gelen topu Şeref 

da e~enin s · · 
lı' Sağdan il ıncı dakilcasın · kaptı ve sürdü, Ankara kah:inin 
t 

11%rııu art erleyen tir Ankara yakınwdan bir şiltle üçüncü İstan
"'l<lı. Sc. a a~a, ta soliçe kadar u- bul golünü yaptı. 

· ~.E!ın sollçe Yerinde at- (Arkası 7 nci sayfada) 

.! ~·· 
,,,,,...,. . .. ,. 
... , ~ ,. --• 

• 

Dllnkil AııWa • İstanbul maçından bir enstantane 

--- -

İstanbul futbolclllerile Tamıuvar maçm.dan blr m•nxara 



SAYFA 8 IKD-Al\1 1 - _. 1J39 

oileER ASPASvA1 
TARİHİN B UY O K N A M L 1 K AD 1N1 l \ıı S!J!!tJ!t: ~ • l .................... 111 .. 1:1111111=ıı .......... ı:ıı;::1111 .. 11111:11ııııı:ıııı:ı11111111 .. 11111111 .... 1111 ...................................... 1111 .... 111 ... 1111111111111 .. 1111111111 .. .tJ 

~ülLAHlLD 
Yazan: Jl.f. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 6 

Aspasya yarı baygın kendinden 
geçmiş yatarken ensesinde bir 
nefesin ılıklığını hissetti 

Filozof SOKRAT, kolunu eu güzel ıaldrdinin omuzuna koymuş 

merasimi seyrediyordu. 

- Bekarsm, yalnızsın. Kuru dü- tinı, sctvet ve debdebesini teşhir 
zen evin, köşkün var. Kimden çe- ediyorlardı. 

ltiniyor, kimden korkuyorsun. İşte .. şehri ikiye bölen surlar v11 
Köşke çağır, hem rahat, hem te - muhteşem cApolon> mabedi!. tş.. 
miz, hem serbest. te .. meşhur Kehanethane! 

Bu karışık, müphem şekiller ya- Dilber kız, hayalinde şehrin gü
vaş yavaş daha canlandı; daha vu zel manzar:ılannı koştururken göğ
zuhlaştı ve Aspasya, orada, susan i- sünün derin bir heyecanla kabar
ki arkad~ın arasında, bir denge dığını duydu; çünkü ömrünün bü
dayandıi;<ı yerde, yalnız hayallerile tün hususiyetleri gözlerinin önün
başbaşa kaldı. de dalgalanmıya başladı: Tek başı-
Aspasya'nın hulyaya dalan göz- na geçirdiği münzevi ve sessiz se

lerind1., birdenbire, arkada bırak- nelerden evvelki mektep hayatı ... 
tığı, 0 na baba diyarı canlandı. Daha evvelki çocukluk zamanı, ne 

S~'!-..i, derin bir üzüntü içinde tatlı hatıralardı! 

bayılırken, gözlerinin dalgınlığın- Evet .. o, doğduğundan az sonra 
da hatıralarından örülmüş gölgeler 'ölen anası bilin" d 
k d 

nı ıyor u, ~.mma ba-
ayna ı. b k .. h asını pe ıyı atırlıyordu. Onun-
Doğduğu, büyüdüğü, birkaç ay la beraber, bir kulübede otururlar

evveline kadar, sakin ve münzevi dı B b . a ası, balıkçılık eder .. o, ev işi 
yaşadığı şehir: Milet (1), ne kadar görür, babıısına yardım eder ve bu 
güzeldi! 

. kanaatka saadetten zevk duyardı. 
işte, pek uzaklardan gelen gemi-

lerle dolu dört liman ... Sularda yel- Aspasya, bir gün, bab~sının da 
kenler gerinir, bayraklar dalgala- ö!dü~nü gördü. Bu, en büyük fe

nır, sandallar, sallar gider, gelirdi. laket~, en büyük iztırabı oldu. o, 
Bu denizcilik faaliyeti, okadarla da 1 on do_rt yaşınd_a, babasının ölünıiiy
ka.Lmaz; şehrlrı yalmunda deonize , le, dunyada kımscsız kllmıştır. Ba 
dökülen Meandr (bugünkü büyük ı uzun ağladı. Sonra, birkaç komşu
Menderes) ırmağının büyük bir ınun kaldırdığı cenazenin arkasın
kısmını da sarardı. ldan yürüdü; mezarlığa gitti. Baba-

Aspasya, o uzak deniz kıyısının sının ı;ömüliişünü, içi paralana pa
tuzlu h~vası burnun~n ucunda tit- ralana seyretti. Herkes gittikten 
rer, o limanlarda çaglıyan velvele sonra, nı~zann üstüne kapandı; ağ-
kulaklarında uğuldarken kendin\ -
koca Ege'nin ötesinde kalan Milet~ !adı, agladı, nihayet kendinden geç-

te zannediyordu. tı. 
. Kendine geldiği zaman, mezarlı-
Işte, şehrin manzaraları, parça • . ilk .. 

1 
. . . 

parça, önünden akıyordu: Bire~ ga, geccnın go gelen serılmışti. 
katlı basit, yahut zarif evler ara- ; Etrafında derin bir sül:fıt, vahşi bir 
sındaki dar, karışık sokaklar .. satı-1 tenhalık uzanıyordu. Kararan ha
Cllarla dolu geni§ meydanlar .. yüz va içinde mezarlar, taşlar, ağaçlar, 
binlerce insanın sefaletini, sefaha- •kımıldıyor, yürüyor gibi idi. 

1 
Aspasya, etrafına bakınırken ö

( 1) Bu şehrin, bugün, Anadolu teden siyah bir köpeğin parıl p:rıl 
yakasında yalnız bırkaç harabesi ıparlıyan gözlerle k~ndisine bakt. 
vardır M eııdeTes'in d ··kt ·· "'' ı 

l 
'ıa h" 0 u~~ Çil· ğını görünce, içine fenalık geldi 

muT aT &a ıl uz d ... · · • · _ . a ıgı ıçın. şehnn 3abasını unuttu. Ayağa kalktı 
bulundugu yeT §tmdi sah ·ıd · · "d '·-z , ' ı en ıçe- rkudan zangır zangır titriyorda 
n e ,... mıştır. · ( .4.rkası var) 
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Beyaz mantolar, hem üniformayı, hem askerin arkasındaki çan 
tayı setretmektedir. Tüfek el hizasındaki geniş bir boşluktan nam
lusunu dışarı çıkarmış vaziyettedir. Bu vaziyette düşmanı gözile 
gören mantolu hayalet, tüfeğinin siyah ı;eklini belli etmeden elile 
hareketlerini tanzim edecek ve bir beyazlığın içinden yalnız nam

lusunu dışarı çıkararak ateş edebilecek demektir. Yeni harplerin 
ne inanılmaz icatlara ve insan kafasının biribirlni öldürmek ıçın 

her gün ihtiralara vardığına bu resim güzel bir misal teşkil et
mektedir, 

Kayalık bir tepeden ötekine geçmek için Alplardaki bu asker
ler, çifte bir ip atıyorlar. Siliihlar ve cephaneler, bu havai hatlar
dan daha kolay nakledebiliyorlar Bu suretle bir noktadan diğer bir 
noktaya gitmek için kilometreler le mesafe katedileceğine ve bu 
vaziyet sarp dağlarda ve kar !ar arasında bilhassa müşkülat gös
terdiğine göre dağ sporları yapan Alpiniste'ler gibi dağlar arasın
da iplerden istifade etemek her halde iyi bir fikir olsa gerektir. 

Bu sözü de öbürlerine inandığım 
kadar inanıyorum demek ister gibi 
söy !emişti. 

Dans bitmi~ti. Derin bir nefes a
larak kollarından sıyrıldım. Acı 

bir tebessümle: 
- Her zaman dans ederken bu 

- Tuhaf seyı dedı· şı'md· ki / · k d 1 lı ? d · . . . - · ' ı a ıma mıyecek kadar müthiş hareket e- a ar sı u r mısınız. edi. 
geldı, bı!ıyor musunuz? Hiç müna d - · · · aklı Yanyana yavaş yavaş yürüyor-. ecegınızı m almıyordu. 

meselesinden sonra kendisini sev
diğime epeyce kanaat getirdi, diye 
dti~ündüm. Yarın beni avucuna al
mak iı;in kimbilir neler söyliyecek, 
kadırmak için ne yalanlar uydura 
cak. Ona metresleri kafi gelmiyor 
demek!. Biraz da saf, temiz aile. kız

lariJe gönül eğlendirmesi lazım ... 
Kaşlarını çatıldı. Boğuk bir ses

le: sebetı yok amma, geçen gece söy- Hal · . duk. İşitmemiş gibi davrandım. O, 
ı d" · · ··zı · h sız, yavaş bır sesle: . 
e ıgınız sa erı _atırladı~: Bana _ Ehemmıyet vermenize hayret bıraz daha yanıma sokuldu ve fı-/ - Yarın, uzun uzun konuşacağı-

pak kıskanç oldugunuzu soylenıiş ediyorum dedim 
0 1 ı·t . . sıldadı: mız şeyler olduğunu zannetmiyo -

ı·· dw'l. 1 ' nara ıçın .. .... , ı mız . egı mı? söylenmiş saçma sözlerdi. Hakikat J _-:-Y~ın Mecıdıyekoyune gelece« rurn. Zaten gevezelik yapmak, ma-
Derın bir acı ile s3rsıldım. Benim olmalarına imkan yok. Zaten haki- mısı~ız. sal dinlemek için değil, resmi ta-

o. gun ~ıskançlık yüzünden kendi- kat olmaları için onu söylıyen in- Gulerek başımı çevirdim: marnlamak için geleceğim. 
sıne selam verf11cdiğimi ima etmek sanın öldürmekten çekinmiyecek - Gelmemem için hiçbir mani Yüzü büsbütün sarardı. Birşey-
ıstıyordu. Ne soylerse söylesin bir- kadar derın bir aşkla birini sev _ yok. ; ler söylemek ister gibi bir hareket 
şey belli etmemek, ve tahammül mş ve kıskanmış olması lazımdır. .Son ders• diye mırıldandı ve yaptı. Fakat sonra susarak yüzüme 
etmekten başka çare kalmamıştı! Halbuki... }<:oyu mavi gözlerinde garip bir 1_ 1baktı. Hayret ettim, gülümsüyordu 
ür~' er:ılcr içinde kalan, halsiz..e - Durdum, birdenbire l:endime i- şık yanıp sönerek gözlerime baktı. ve koyu mavi gözleri pırıl pırıl ;,. 
şen ~ü~udüm_ü topbmıya çalıştım. yice hakim oınıuşturn. Vücudüm Yüzünün hatları gerilmi - ve hafif deta mes'ut bir mana içinde idi. Bu 
O, yuzu gayet ciddi devam etti. onun kollarının arasında eski çe'. sararmıştı. ş 1 hareketile beni büsbütün çıldırtmış 

- Hatta O gece sevdiğiniz adam vikliğini buldu. Başım dimdik, ser' !oldu. _ . • - Yarın seninle uzun konuşaca- .. 
eger sıze ihanet ederse onu öldüre bir sesle ilave ettim: ih k" .. k d d d' ' Karşıda yanlarına gelmemı ışaret 
bileceğinizı bile söylemışsıniz, ne 

1 
b z uçu ostum, e 1

' hem çok eden bir ahbap grupunu gösterdim: 
t h f b - Ialbuki ben, kimseyi sevme- uzu... 1 M .. 
u a , en bunu sonra uzun müd- dim ve sevmiyornm da... . . • usaade ederseniz gideceğim!> 

det düşündüm. Sızin bukadar ileri o, gene güldü: Sesımı çıkarmadım. Onun bir - ve cevap vermesini beklemeden a-
gideceğinizi, !:ati! olmaktan çekı·n- ,., denbire eskisi gibi yine samimileş sabi bir hare1'etle yürürlüm, yanın-

' Una da inanıyorum... · k lb" / mesı, a ımi kinle burktu. Selam dan uzaklaştım. 

t 

Son günlerde, Betrol'un en yüksek zirvelerinde, 2000 metre yüksekliklerde, Alman askerleri lı:ııl'' 
1ar içinde, bir takım talimler ve manevralar yapıyorJar. Askerler, düşman tarafından farkediJJlle' 
mek için, büyük beyaz mantolar giyiyorlar. Ayni zamanda gözlerine, güneşin akislerinden )<orıın' 
mak için siyah gözlükler ·takıyor !ar. Bu hallerile bunlar, endişe verici bir Karnavalın hayaJetıetil1

1 

benzemiyorlar mı?. 

İki metreyi bulan karlar, bu askerlerin mitralyözleri kullanmalarına ve fişek sandıkla
rını taşımalarına mani olamıyorlar ••• 

Ondan sonra yanına hiç gitme
dim. Ilirkoç tanıdıkla dansettim ve 
ellerinden kurtulamıyacağımı, dur
mad:ın dansetmek Ifızımeeleceğini 
anlayrnf!:ı bir aralık gene terasa 
kaçtım. Semayı büyük bulut par
çaarı kaplamıştı. Uzaklarda tektük 
yıldızlar parlıyordu. Hava biraz 
daha :;crinJemişti. Ateşler içinde 
yanan vücudümü rüzgarın serin 
okşamalarına bırakarak b:ışımı el
lcıinıin arasına aldım. 

Demek Akif Cemal o gün kendini 
görünce ba,:mı çevirişirne lazıı:ı 
gelen manayı vermiş. Kendisine 
duyduğum zaaftan iyice emin ol
duğunu :..u gece pek mükemmel ih
sas etti. Hatta üstelik alay da etti 
benimle. Sevdiğiniz adam ihanet c 
dince öldüreceğinizi söylemiştiniz• 
demesindeki gizli mana meydanda. 
Bu sözle kendisi o gün öldürmek 
· sliyecek kadar kıskandığımı anla
mış oluyor. 

Ne emin ve mağrur bir hali var. 
Beni de öbürlerinin sırasına indir
mek için inat ediyor. Bütün emeli 
defterindeki kadın isimlerinin aı-a-
3ına bir tane daha eklemek ve cö-

sı· 

hürleri gibi onu da mağlup ettim suf beni eve getirdi .• tnşa.ıı1~ıt' 
sonunda• diye biraz mağrur olmak. baha kadar bir şeyiniz )'. 
Eir de cdost muyuz?• diye sordu. temennisile ayrıldık. 1 
Dost olan insan böyle mi hareket Odama girer girmez heıııell ,ı· 
eder? Kendisine duyduğum zaafı d k d" · yatağıı!l9 • 

1 1 
b . 

1 
.. ..

1 
• yun um ve en ımı . i'" 

an ar an amaz, enıın e gon u eg- 1 gi~ı 
lendirmekten vazgeçip kendini ge- tıın. Başım, ağır bir kü çe yof~~ 
ri çekmesi lazım değil miydi? tığa düştü, fakat uyuyartl1 cerı>' 
Omuzlarımda gittil<çe fazlalaşan Gözlerimi kapadıkça ~J<if ~ıtf 

bir ürperti duyuyorum. Başım öyle lin koyu mavi gözlerı ~~el'• ~ 
ağrıyor, öyle ağrıyor ki._ karşıya kalıyorum. Bu go .,,0t' · ı b. · il titreıı, of· 

İçeri girdim. Akif Cemal ortalar- nı çı gın ır sevgı e urUl<ı6i.ıı' 
da yok. Gitmiş olacak. Hacer, hala- ıztıraptan ıztıraba s da '/

1 
1 

mın yanında oturuyor. Yanlarına Gözlerimi açtığım zaman . b'ıo,, 
d .. ·· ·· B J!i ~ •I' 

gittim ve kulaklarına eğilerek, eve onu uşunuyorum. e ııaıı'• • ~ 
gitmek istediğimi söyledim. Halam dan çıktıktan sonra ıı:an ıJl b

9 

itiraz etti. Fakat Hacer yüzüme miştir. Şimdi, genç 1<adJll1118ğ1r' 
baktı ve iyi bir halde olmadığımı göğsünde kim bilir onun !> ıJdı'fof· 
anlıyarak: c Yüzün sararmış, dedi. ne güzel sözler buluP :fJS t 
Kendinde bir rahatsızlık hissedi- Ne kandırıcı ve yalan söz~~.ıı' 
yorsan durman doğru dezil.!> O sı- B h . .. .. de ca ,e~ 
rada Yusuf yanımıza yaklaşmıştı. u sa neyı gozum jı1liYe . 
Hacer, hemen ona döndü. gibi oldu. Yatağımda 1 <iııt1.ıı· . )<il... ı' 

- Size bir şey rica etsem olur kıvrandım. Önun ses• ııııZ ı 
mu Yusuf? dedi. Ferda'ya, eve ka- cSizin sevip te kıskaııdı~t!ıiŞ P~, 
dar ret.kat eder misiniz? man öldürecek kadar ~1;ı ill

9 

Yusuf, hemen kabul etti. Kim- reket edeceğimize bı! t 

seye, gideceğimizi belli etmeden, ,ınıyorum.• 
onların yanlarından ayrıldık. Yu-1 
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lVIaksim salonlarında verilen gece de 
birçok Profesör ve Edipler hazır bulundu 

lstanbu_I Ankarayı 3 -1 yendi Memlekette 
bisiklet 

• 
yarışları .. • • • • w: 

C?ece hakkında bir anket : Üstat İbnül Emin Mahmut Kemal, Bayan· [(öprülü, 
Pr N·· h ş f N'h 1 Ah LT r k. [ Ankara, 5 (A. A.) - Beden ter-: uz et Şakir, ı:: oçent Hıfzı Veldet, ükii e . a , met &. a ıt ıtapçı' oçent biyesi Genel Direktörlüğü tara • 

l<azını İsmail, ... alide l\usret, Dr. Rabia Arat, Dr. Tevfik İsmail' Cevat Nizami, fından tertip edilen bisiklet seri Q. f k yarışlarının ikincisi bugün 40 kilo-

.,, el Ahmet Se· engil, Muharrem Feyzi, İffet Oruz ve Köprülünün tahassüsleri... metre mesafede ve Akköprü sü-
«ıeb. vari karakolu - İstanbul şoses, ü-

1\iında~a~ · Fkakültesi talebeleri ta· levrindeki kıyafetlere büründü- si. şiir .gec.esi, bin .bir güz~llik ge-\ zineleri bulup çıkaran ve bize ka- zerinde 17 koşucunun iştirakile ya-
llıekte ır aç yıldır tertip edil- .er. Bir iki parça sunııyoraz: cesı, Turkun tarıhınde ıncı ve pır- zandıran odur; usmanlılar dev pıldı. 
~çılnc" 0.lan edebiyat gecelerinder İ İ lantalarla işlenmiş ince duygular rindeki Türk halk edebiyatını ilJ Çok sert bir rüzgara karşı ve 

t~.UeSlilk·nü evvelki gece yaşadık NEDİMİN SEVG LİS gecesidir. Musiki ve temaşa ile de defa ortaya koyan da odur- edebi 
•v ı _ Sen misin ey biilbiil'ii şeyda . 

1 
T'" k .. . ' oldukça soğuk bir havada geçen 

lıında sene Fransız tiyatro . birlikte o ursa, ur munevverı - yat tarihimize ait tetkiklerile bey· .... bugünkü koşuya iştirak edenlerin 
•- ' geçen Ü Nedım . b . . h L zl d . . "' "' V•r·ı•--. sene nyon Franse nın eynını ve ru unu 0 u u • nelmilel ilım aleminde şöhret ve hepsi de yarışı muvaffakıyetle bi-
" ' =ış 1 Sen misin ey şair'i yekta Nedim · 1 d k t "'~· 0 an gece. bu sen manlaıdan, sıs er en ur aran, onu Türk ilmine şeref kazandıran o· Ankara futbokülerile dün y aphğımn ınartan bir mall2llra tirmişlerdir. 

llu :~e Yaşatıldı. NEDİM ;af, berrak. yepyeni yapan çok dur; büyük ilim adamımız Fuat . . . .. . .. Çok çetin bir mücadele ile ge -
4rt ın un~betle Maksim salon _ _ Sen diyorsun kim kimin hay· kudretli bir gecedir. (Baş tarafı 5 ıncı sayfada) ı yorlardı. kı mutekabı.1 hucumlar. çen yarış neticeleri şudur: 
..,,, eın. leketı'n bı'r çok profeso"r ranıdır bı"lmem Nedım C d b• f Köprülü'yü kutlulamak. kadir bi- dan bınnde Dıran yıne sıkı b ·"'~ az " 0 ıya a Oyun tekrar başladığı zaman yi .. . ır Birinci Ankara Gücünden Nuri 
h.ı.' §aıri ve .. . ' ı " len Üniversite gençli"inin kibar, t tt b d k ı ··"'! t guzıdelerini l;ir a Nazeninim pek biliirsiin kim se- ? " ne Ankaralılar hu' cumlarını sık - ı şu a ı unu a a ecı kornere Kuş 1 saat 14 dakikada, ikinci An-

opı - hürmetsı'zlı"kmı· asil ve yerinde bir hareketidi· •. aınak zevkin~ erdL ·- •ayranınım.. !aştırmak istiyorlardı. Fakat dev- defetti. kara Gücünden Alaettin üç boy 

lllıGe. Ce·d· B kı·mıer vardi • Hıfzı Veldet (Hukuk Fakültesi Kıy'."~tli. üstadımız da, onun kıy- renin yeni başlamış olması ve rüz İkinci devrenin de 40 ıncı daki- geride, üçncü Ankara Gücünden 
• • Med • H k k D t" D k metını hilen gençlik te hürmete kası oynanmış bulunuyordu ki İs- o h s d b" ıııı enı u u oçen ı o • 

1
• garın altında bulunmaları buna r an u a ır boy geride, dör -

lı.çııu 
8 
gozünıüze çarpanların bir Daha buna benzer bir iki temsil tor) - Gecenin -yegane dememek ayıktır. ômkan tahşetmedi. Ve oyun çok tanl;ul galibiyetin! garanti etti düncü Ankara Gücünden Hasan, 

Sel ve r~~ıYoruz. Rektö Cemil Bil seyrettik. Nihayet işte siyah ve için söylüyorum- en güzel l..irkaç Muharrem Feyzi Togay (Muhar· istanbulun tazyiki altında oynan- çok uğraşt'.ğı için yorulmuş bir beşinci Ankara Gücünden NazmL 
''fikatarı tla.'.ı, Köprülü Fuat ve gür sakalı, nuriıni çehresile Na - dakikası olan üstada albüm ve rir) - Nezih Türk gençliğinin mağa başlandı. Bu hal çok sürme- halde, Ankara ise ıırtık vaktin dar- lzmitte 
illa~ Den'. bnuı Emin Mahmut Ke- mık Kemal (Şükrü) kürsüde.. buket takdimi anı ve onun bir neş'e dolu gecesini canü gönülden d' Ank 1 F'k k k 'd lığı dolayısile gol çıkarmaktan '' ızb v h ı. ara 1 ı ret te rar ço şı · f ed k 1 k İzmit, 5 (A. A.) - Bı·sı'klet seri ~UsUJ. Zi ank Umum Müdürü meşhur kasidesini okuyor... e er kaç güzel ve samimi sözü istisna tebrik eder, ve bu geceyi müstak- detli İstanbul kalesini tehdit etti. sar ınazar ere go yememe i-
~kaıı.ı f,/ Erzih, Fen Fakültesi mısramı bütün salondakiler sanki edilirse, bu akşam Köprüıüye de· bel, modern hayatına ciddi bir ileri F k M h 1 b k i çin biribirini kontrol ile vakit ge - yarışlarının ikinclsi bugün 40 ki-
Şerefetr ı Yar, Profesörlerden tekrar edioyrlar. Birçokları hatip- ğil ,asıl edebiyata bir •azizlik• ol- adım telakki ederim. y: 0~~nu eb;:;,:t d~ ~~:i 0~~~~ ü - çiriyorlardı. Oyun saati tamam ol- lome'tdre ü~erinde bisiklet ajanlığı-
!i .. "· ın, lbrahıın" Hakkı Ke _ le beraber mırıldaruvor.. Namık İ duğu vakit İstanbul bir gün evvel- nın ı aresınde yapılmıştır. Yarışa ~~ ''U h , du. Geçen yılın ve bu yılın ede - Bayan ffet Öruz _ Gençlik, Şimdi artık şüt atmak sırası İs- d' .. b 1.g z et ş k' Kemal'in ruhu belki de bu akşam ki mağlül;iyetinin adeta faikiyeti- ye ı musa ık iştirak etmiştir. 01-

ler b- a ır, Auerbach Von biyat gecesinden edindiğim intiba İstiklal marşını daha heyecanlı, tanbula geçmiş bulunuyordu. Bu- d "d dukça sert bı"r ru"zga·-. ve ara ara 
' "ıtte ' bu salorılarda geziyor. ni e o eyerek fazla bir sayı ile 

&ıp iluıııs· r, Rahmeti Arat, Ra - şudur ki: Böyle •gece• kri yalnız daha disiplinli söylemelıydi. Top- duri, Diran ve Şeref biribirini ta- 1 • 3 galip olarak sahayı terkedi _ kar tipisi içinde geçen bu yarış, 
>ıı ilı.t ı, Doçentlerden Hukuk. :. balo mahiyetinde tertip etmek, o- lantılar, söz san'atine uyarak, açı- kip eden müteaddit şütler attılar. yordu. geçen haftadan daha heyecanlı 
İsıııaiı zCı .. \reidet, Operatör Kazım İstanbul'un en maruf orta oyun- rada sözü yalnız caza vermemek ve lış ve kapanışlarda iyi tesir bıra - Fakat hepsini de Ar.kara kalecisi, N 1 d 1 ? olmuş ve neticede: 

h 
Urk Ü · 't tal k h" t h J müdafileri büyük bir gayretle red aSI Orna 1 ar İ att· an Sad' Ir k, S b cuları, yanlarına nıversı e e- b' '"ğl b' k b' ıcı ma ıye te azır anmak lazım- brahim bir saat 20 dakikada bi-

ııı ,, • ı ma a a- ır o e sonu veya ır a şam ır d tt'I Ank <Jııı "ahllli M"k . . H 
1
.
1 

belerinden bu işi başaranları da k t' k .. f t dır. Bununla beraber edebiyatçı e 1 er. ara kalecisi Necdet fevkala- rinci, Milat bir boy geride olarak 
er V ' u rımın a ı , . .. . aç saa ı geçmeme uzere sır e- ı b" k · • Devrenin 27 inci dakikasında de bir oyun oynadı. Beklerden A ik haıı Utfi Al" Nih alarak ortaya geldıler. Nukte!ı ve maşa mahiyetini haiz cazsız bir genç er ıze ço samımı bir gece - inci, Şükrü üçüncü, Vahdet dör-
1\bd ' ı at, arlan Or- . 

1 
yaşattılar. Naci solaçıktan aldığı bir pası fev- 1i Rıza iyi idi. Nuri yorgun görü - düncü gelmış' !erdir. 

ile ullah ' şen dakıkalar yaşattı ar. •edebiyat müsameresi• vermek ıı: Ş" , gazeteci ve edipler- . . .. .. kalade bir şütle Ankara kalesine nüyordu. Haf hattı vazifesini yap 
!ılırıı uk.fıt;ı :Nih 

1 
H istanbulun Şırley'ı kuçuk Şule, daha doğru olacaktır. Bu suretle E. ıe göre gece gönderdi, fakat kaleci bunu da ha- tı. Hücum hattında Haşim yine 

~ lla1ı a ' alide Nusret, bir karış boyuna rağmen sahnede hem edebiyata hürmetsizlik edil· ·-'atıPııı._ Ataç, Ahmet Hamdi Yukarıdaki ifadelerde birkaç şi- vada plojinle kurtarrlı ve artık gol çok güzeldi. Hamdi, Fikret iyi oy-
teııı. 'F'e ...,.'. Bedri Rahmi, Muhar • milli danslar oynuyor .. tEtl<rar tek- memiş, hem de daha •psikolojik• kayet ve bir iki temenni var. Bize yememeğe de az!l'etmiş bir halde nadılar. Diğer elemanlar vazifele· 
~ Yzı l' rar alkışlandıkça Kafkas oyunları hareket edilmiş olur. göre bunun sebebi zudur: Salon. idi. rini yapmağa calıştılar. Takım 

PARA BORSASI 

'1-ııeııgu, h ogay, Refik Ahmet Seo Şüküfe Nihal: - Bizi edebi lir B ·· h"' A k k <>nm ve modern rakıslar yapıyor. Biraz da iki grup davetli vardı. Birinci u şut ve ucum s•rası n ara ço enerjik ve temiz oynadı. 

\ı . a "d et Halit Kitapçı ve h · d ı d d 1 1s ıt>o{ 1arını h t 
1 

d ğ sonra da kucaktan kucağa dolaşa- ava içın e top a ığ•ndan o ayı grup, yalnız edebiyat gecesini ya- takımına geçti. Gündüz ve Fik - tanbul: Mehmet Aliye o kadar 
~ hUk k a ır ama ı ımız rak okşanıyor. Edebiyat gecesinin gençliğe teşekkür ederim. ret, çok canlı oynıyan Ankara ta- iş düşmedi Hüsnü çok güzel, Lut· 
-. be .. tııen u çu doktor ve edip i- en lirik şı·ı·rı· .. ı"şte Muaııı·m mek- şamıya gelerıler ve bütün zevki ·~ .. , heın b Muallim Ahmet Halit: _ Otuz kımında biribirini kovalıvan şüt • fi bir evvelki güne nazaran iyi ı-
"' "'tl!si en ütün Edebiyat teb! zeybeklerı· .. tabancalarını sa· .. . .. sahneden bekliyenler. İkinci ve a- !erle İstanbul kalesini tehdide l;aş d" H fla if 1 . • ıl 
., llıensupları ve talebele-

1 
' yıl evvelki gunlerı hatırladığım 1 ı. a r vaz e erını yapt ar 

onun, içeriye doğru sarkmış kub- · sı kalabalık grup, hem sahneden, !adılar. istanbulun yorgun gözü - Hücum hattında sol taraf Dlran, 

1 Sl'ERJ.JN 
100 DOLAR 
100 FRANK 

b . bo it 1 d b' t şu dakikada gençliğimizin ne ka- h d d , k k d Ank f ş f B k 1\ esme şa ıyor ar .. e e ıya ge- em e caz an neş c ve haz uman- en oyunu ar~;ısın a ara ev ere , uduri ço güzeldiler. Nec 100 
100 
100 

,.. t.,,,e~k~ı ~. nasıl geçti cesinin havas ıbir an.ia barutlanı- dar mahrumiyetler içinde geçti - tar... kaliide enerjik bir oyunla muka - det orta bir oyun çıkardı. Nacinin 
·•n gu Ü f nor ... Sonra da dans, dans, dans ... ğini düşünerek tatlı bir l<ıskanç - Oparlör sahnenin kenarında ol- bele ~diyordu. İki taraf ta düzgün, oyunu tatmin edici değildi. Ha -
u 8 6a1

0 
n niversite kon e - lık duymaktayım. komb onl ti" k Ah t ·· 1 'd 100 .~ı Çalı nUnda üstad Köprülünün :. duğu halde oyunlar sahnenin ar - ınez u ve gayre 1 oynu - em me maçı guze ı are etti. 11() 

100 ·"'ieb şıııasının 25 · · ı ·· CUç ~ı·r ı·ş k d euıe bi ... ıncı yı ı mu- Bir aralık sahnede lisaniyat pro- IJ asın a oynandığı için o koskoca 
te~'ceyı har )Ubile yapılmıştı. fesörü Rag1p Hulüsi'yi görüyoruz: .. Kaz'.m İsmail G.ürkan (Tıp Fa- ~.aksi~ salonlarında Nedimin Kır koşusu birinciliği Romen takımını 
l1ıı eıı llay zırlıyanların başında _Ben Köprülü'nün en eski taleo kultesı Doçentlerınden Opera - nukteli mısraları kayboldu. İşit - d"k 

tıy, şu ~sFik'..et Bahaettin, top- besiyim... tör): - Bence Fuat Köprülü, ders- mek için gayret gösterenler pek 
1 60~Boaş taralfkı 

5 
inci sayfada) yeneme l 

100 
100 
100 
l~ ,, •-.... il a sozlerle açtı: h . . d h.t t . an metre koşu çok heye -

, u Diyerek övünüyo,r. Sonra da ta- haneler arıcıne e ı ap e mış fazla idi. Arka taraflardan ses hiç canlı oldu. Biribirine kuvvetli a- (Baş tarafı 5 inci sayfada) 
~i ll:öp:;:;c.~ınizi. sayın hocamız !ebelerinin, Köprülü'ye hediye et- bir hoca olduğu için bu akşam biz- işitilmediği için oynanan mevzua taklar yapan Maksut, Artan, İbra- say.ılıdar. Yalnız hücum hattında lOO 

htn~ne açtl~ı:e ıtha~ .ediyoruz_.• tikleri b_'r albümü ve çiçek buketi- den ve gençlikten ist,hkakıru de - alaka kaybedildi. Herkes araların- him ve Hüseyin, koşuyu önde bi- bırın'.:ı .~e".:ede .Basri, Soldur ga- :: r e Ufak bir Edeb.ı} atın tarı - ni kendısıne verıyor. ğil, daha azını aldı. da hususi mevzular etrafında ko- tirmeğe muvaffak oldular. yet sonuktu. Dığer korlar da iş 100 
6de kcrkut g~zıntı yapıyoruz. Bayan Fıkret, hocasının elinden Kalabalığın divan edebiyat,na nuşmağa koyuldu... Bu da gü- Teknik neticeler şunlardır: görememekte b!ribirlerile reka. 100 
,sahne . agziyle Atatürk tutmuş, K .. öprülü'yiı.' sahne. ye. geti- olan alakasına gelince, bu zevki 1 inci Rıza Maksut Galatasaray \bet ettiler. Romen takımı ise, en 100 

~' y
1 

b k d lık rültüyü doğurduğu için sahne büs 0 ı t haf ·ı 

LIBJ>•l' 
isviÇ1'E 
FLORİN 
RAYİSl'>IA.RK 
Bt.LGA 
DRAHMİ 

LEVA 
ÇEhOSLOVAK 
PEZETA 
ZLOTİ 
PENC.O 
LEY 
DiNAR 
YEN 
İSVF.Ç 
RUBLE 

lt'APl"I' 

5.93 
12640 

3. 3525 
6.6S25 

%8.7525 

67.215 
50.77 

21.2825 
L0825 

1.56 
4.33 
5.93 

23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8375 
31.62 

30.5275 
23.8825 

~"let f aştan b rjyor... Yuksek bır a ırşınas canlandırmanın güç bir iş oldu • derece 20. 2. 2., 2 inci Hüseyin AI- ıyı ynıyan oyuncı~ arı san r ı e 
~~t~ ~anbuıun bir açabl kap~ya~ karşısında ne yapaca~ını şaşırmış ğuna kanaat ettim. bütün cansız akldı. Temsillerin o· bayrakdar Demirspor 20. 4. 3, ısa~ aç~klarıdır .. Kalecilerine iş 
'~tat: tı.tayt·rağı ile ö;!ü~:.:ş a~i; mahçup bir asalet... Bunuk~fadesin- Halide Nusret Zorlutuna: (Ro _ parlöre yakın oynananları çok a. 3 üncü Artan B. J. K., 4 üncü İb-ldd~şmedı. Bcklerı, vasat bir halde-
.. ıı Urk ,, d d ı yoruz dıyor ı· laka topladı ve zevkle dinlendi.. h. G 1 5 · ır 

Esham ve Tahvllilıt 

İkramiyeli Ergani 

Merkez Bankası 
19.9S 

109 50 d· btııı•, sa 1 ... ı eşil hir cübbevt en e anı ' . mancı) - Dansla, edebiyat ... Ha- ra ım a atasaray, ınci Recep . 
' ' 0 - ğ' · d H'Tsa Ed b' t ge · B J K s Takım, geçen defa İstanbul ta-lı •• ir asa ,barı ve sakalı ak, elin- •- Ne söyliyece ımı şaşır ım.• yır! ikisi beraber olmuyor. Ben u a : c ıya cesıne ge - . . ., 6ncı ulhi Kasımpaxa. 
''e ut d ı k ı ı ı d • · TAKIM İTİBARI.LE NETİC kınımdan zayıf bir manzara gösteo ıı-------------1 

, ll:ork Unan bir ihtiyar: ö k~ şimdiye kadar şaşırma an sadece •edebiyat• istiyordum. Bu- ece o an ar ya nız e e .. ıyat için ELER 1 
•Ot ut B' 1 . "t a 1 li l" .. 1 incı' Galatasaray 1+4+"13, riyordu ve muhakk·a• k. ki. çok .yo.r- ~LDZE FIAT LERI 
•· ... · lla•ı "·. ır şeyler söylü _ mütemadiyen so···y em. ış.. m. u em _- nunla beraber, bu geceyi yaşamak ge me , cazın ro unu unutmalı... <>- 1. '''I ' kel k im ı h 2 nci B. J. K 3+5+ 14-22, 3 u" ncu·· , g'du.ndu. Hakem Şazı nın ıdaresı ıy 
\ı;r erine b ııneler kalcjırılmış, tliyen yazmış .. u~telı. l ı e er için yorulan gençliğe teşekkür Edebiyat gecesine halkı davet e _ 
lil destan aşkaları konmuş, eski kesi şaşırtmış .. şımdı mahçup bır borcumuzdur. dertler, birinci derecede temsille - Kasımpaşa 6+7+5--22, 4üncü Ka-r ı. - ·~---

lııış, ll:r~:eni bir kaftan giydi- sükütu, beliğ bir nutuk dıye su- Hep ayni şikayet rin işitilmesini temin etmeli ve sımpaşa lO+ıı+l2-J3. 1 Ha 1 k 1 . d b 
Ar,, ô ç satır alıyoruz: nuyor... . .. . bunu salonun en gerilerinden kon- \laleybol mUsatakası ev enn e as-
~ı~~fl< zııaantan k Edebiyat gecesi nasıl geçti Rebıa Arat: Profesor Rahmetı trol etmeli.. Evvelki gece edebiyat Eskiden yapılan voleybol mü - ketbol m·u·sabakaları 
", Arat'ın refikası, doktor) - Umu- t d l"k d d d b k 
h .. P 9eld,·,· .. ara dağdan Bu husustakı· şahsı' kanaatimizi . ti ' . d ğ'ld' y 1 a var ı, a a a a var ı, caz a, sa a alarmda Hayddrpaşa lisesi, . .,,_ " ıruye e gece neş esız e ı ır. a - d t d lru b' k G 1 Halkelverınde ı b k ""ı Jcu,.._ ~Unde, qeçtüğiinde . . . . ans a var ı, ya z ır şey yo - a atasaray lisesi, bir de Mühen- yapı an as etbol 

. ,...tacak b·. . "id b kıymetsiz bulduğumuz için evveo nız sahne parçaları. ışıtılemedıkle· tu: AIE.kaya isteğini vermek.. dis mektebi finale kalmışlardı. Ev- müsabakalarında, Sen Mişel A ta-
ır yıg e u· la tenkit ve takdirleri daha sala - rinden (halkın gürıiltüsünden ve k ç likk ı k 

Araka 
Bezelye 
Lahana 
Pırasa 

Ispanak 
Yer elınası 
Şalgam 

. . . . . . . 

kışmadun mu? hiyetdarlara bırakmak istedik. talebelerin yavaş sf ıtemelerin _ Bütün bunlara rağmen nezih velki gün Mühendis mektebi ile /mı, ~ . o ta ımına 58 - 19 ga- Patates 
" d ) kı t' . k • d" d U l bir kadirşinaslık havası ortasında Galatasaray lisesi maç yaptılar. ıp ge ştır. Havuç • . • 
<>i~ • • . . .. t tt'g· · iz en yme ını ay ... e ıyor u - R be t K 1 · tak s K · k"'k >ıı '<! llıisk • · · Kendılerıne muracaa e 1 ım . · neş'eli ve samimi bir gece geçiril- Ve neticede Mühendis mektebi ga- 0 r 0 eı ıını, en M!şel erevız 0 

ı. nuıı !n uın d . .. 'd 1 d 1 marım kı gelecek sene bu noksan- 1. 1 B takımına 41 29 ı· ım· K ·• k "dı arslan U u, Sakarya su- profesör, edıp ve guzı e er en a -
1 

k ld ıl kt B 'b' di. Bu yazımızı ilim hayatının 25 ıp ge di. - ga ıp ge ış- erevı yapra 
~a,· l<oç "ı"~tylurtta ne varsa top- dıg"ımız kısa cevapları bir anket 

1
ard a _ ır acaarçıra.lardu gı ı geced- inci yılını idrak etmiş olan hem Dün de Galatasaray lisesi ile tir. Enginar 

ear , ı;ı er a-d .. .. .. .. .. ... . . . er e agır p an zıya e İta! li . Alın 1' . B Karnabahar lııeyd Yağı Üze . , ına duştuler. halinde Fuat Koprulu ıubılesının neş'elilerin seçilmesi daha doğru - genç, hem olgun alimimiz Fuat Haydarpaşa lisesi karşılaştı, Hay- yan sesı, . an ıse~ı . ta-
de t anı kapı rıne vardı. Savaş . . ha- d Köprülünün bu gece hakkındaki darpaşa lisesi, Galatasarayı yendi. kımına 51 - 12 galıp gelmiştır. Yeşil salata 100 det 

"a an d ve üçüncü edebiyat gecesının ur B ·ı S kl"b" Y lm ' Pancar 
(() 

Ykırdı . ı, uru atın üstün · İ intibalarile süslüyoruz: Bu suretle Galatasaray lisesi final eyog u por u u, ı aza 
ra . - tırasına armağan ediym·uz. Tevfik smail Gökçe: (Heybeli- 35 14 r ım· t' .M d d .••. ular .

1 
Tal be d maçlarından çıkmış oldu. - ga ıp ge ış ır. ay anoz 

• 
1 

ı k h ? ada SenatC!ryomu Sertabibi) : - •- e m en ve ark.daşla-
' 1 eri!)' t·::lefiriz Akdeniz- Neler diycrlar Gelecek hafta, Mühendis mekteo Rumelihisarı, Kurtuluş A takı- Dereotu 

Söylenen sözler ve temsiller şayet rundan gördüğüm muhabbet, ba - b De . 1. · G 1 
İb -

1 
h i ile Haydarpaşa lisesi karşıla _ nız ısesı, a atasoray B ta- Kırmızı turp 

ıt.ı . . . nül Emin Mahm'Jt Kema - oparlörün önünde söylenseydi na ayatımın en mes'ut gününü k 37 17 aı· xncak, hangisi galip gelirse İs - ımına - g ıp gelmiştir. Taze soğan 
ııı ö- · · . • . . Ailelerimiz arasındaki hukuku ka- her halde iyi bir gece geçirecektik. yaşattı.. Taze sarımsak 

ll guzun devle:!. , urtt:ı dime sebebile pek sevdiğim ve ha- Cevat Nizami (Ticaret Ödası u- ASLAN TUFAN ::~~ı~'. voleybol şampiyonu ola - ~- Elma Amasya 
'Yınctırı Şen bacaı ,1 tüttürclii. yatını ilme vakfetmiş, emsali na- mum! katibi) - Bu müsamere gös- Eskişehirde • Ferik 

() lere ık getir,ii, sancağı gök- dir bir üstadı fazıl olduğu için aci- terdi ki: san'at ve edebiyata talep Eskişehir, 5 
(A. A.) - Bisiklet lııary%un çı~ı. Şafakhrd.ı yüzd;;. zane takdir ~~ t~1'.'.',il ettiği~ Meh· ve rağbet var. Gençlikte neş'e var, ll!lllil!llJlll!lllillılll!llllllJI Ollll!llllllllllllllJll Olllllllllllll!IJllllll nlllllllllJIJllllJlllU~llllUlllı seri yarışlarının ikincisi olan 40 : ~~~hane 

d lıılı Soyıe . kısınında, istiklal met Fuat Koprülu ye taalluk et - canlılık var. Buna mukabil şair ve kilometrelik yarış sert bir rüzga- • Laz 
b~1 .e OYnan:dı ve Dede Korkut'un mesi itibarile bu geceyi unutıru - ediplerde gayret ve hareket ister. rın altında, on beş bisikletçinin iş- • İngiliz (tara 

ı. n bu pas · b ğım s ·ı Tür' k tirakile bugün yapılmı'.hr. aı u suretle yaca ··· Refik Ahmet evengı - 0 Armut İnebolu 
lı ı (K" ·· h' · b .. k" Neticede, dmanyurdundan Ali, 
11

ed· Bayan Behice Köprü ü opru- edebiyatı tari ını ugun u 9 Ayva 
IOlden ı. 1·r sah !ünün refikaları) - Bugün, genç- tekamülü içinde bir ilim haline O dakikada birinci, tekerlek farkı Muz yerli 

• o~ ı; ne 
1 

;... ile Salih ikin~i. bir ••niye farkla 1 
'•n nt Ali N· !iğin, profesörlerine karşı göster- getiren Fuat Köprü ü'dür .. undan Muz ecnebi 
~ 'llıediınct ıhat Tarlan tarafın- dikleri coşkun sevgiden şüphesiz evvel edebiyat tarihimiz, Osmanlı Baş o· N 1 G . R ı· Zekeriya üçüncü. iki saniye afrk- Ağ::ç kavunu 
b.t lııısraa hen dcdenıniş olan beş ki ben de pek mütehassis ve mü- tarihi ile başlıyordu; Osmanlılar- 9 iŞ, ez e, np, oma ızma la Demirspordan Emrullah dör- Turunç 
~lıe:~tıısil areket h'rilcrek ufak teşekkirim. dan önceki büyük ve şerefli mazi- düncü, üç saniye fark!~ dmanyur- Yerli limon ıno . 

~ti bunYuapdılmış .. furkoloji ta- Nüzhet Şakir (Gülhane fizik te- nin derinliklerine doğru uzanarak Nevralji, ~ırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. dundan Faruk beşinci gelmiştir. Ecnebi liman 100 
a oınıuıırıuınıııııu 1 b d " d 3 k Oiğe rkoşucular da lZ bir farkla oynadılar. Nedim davi profesörü) - Edebiyat gece- tarihin karanlıkları içindeki ha- 1 Ca in a gun e aşe alınabı' lı' r. lllHlllUl.ıı. llUllll il koşuyu bitirmiş\ıırdir. 

. . . 
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SAYFA 1 

D'i''·•rt~ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

1 2 3 i 6 ti 7 8 9 tı) t1 

-. _ş_ !ll R-_o • A_ c ı"A_ !!. •,ı 
T•Z E-R A'F ~ T•M 
E K.FES_A_T•MT 
REY.NAT.MEN 
"E: MEIL li ıi• K }\-·r-ı 
- A.h TMmı1MA s"A• 
EK-E NiiR•R ANA 
L A-K.KEFlilfLEB 
ENllFAHT-Ş-iiTA 
R'•REZ A r·KT•D 
llMER'AmooU'N•. 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

.. .. ... • 4 • 

RADYO ... . . ... '"' .. 

Dalıı:a Uzunlufu 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 
Türkiy" Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Pazartesi 
•saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği - PL 
Saat 13 Memleket saat ayarı, a

jans, meteoroloji haberleri.. 
Saat 13.15 Müzik (Uvertürler, 

opera aryaları vesaire). 
Saat 13.45 - 14 Müzik (Caz -

band - Pi.) 
Saat 18.30 Program . 
Saat 18.35 Müzik (Hafif müzik -

1 2 S • 6 6 7 8 9 10 11 Pi.) 
• • • Saat 19 Konuşma (Doktorun sa-_ llı_ı-;--,-1-,-:.- ati). 

1-.-1--1-1-.1--ı Saat 19.15 Türk müziği 
1--.·-

1
-.-- I musikisi: Tanbura.cı .Osman pehli

----- - ------, van - Takdım ve ıştırak eden: Sa-
_!_ .~l!-fl_I ___ ·- dl Yavuz Ataman). 
·- ___ l_I __ • Saat 19.40 Türk müziği (Saz e-

l ____ ._._1 __ lı serleri ve oyun havaları). Hakkı 
l ___ M_ -·---/ıDerman, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
1 • 1 1 • Hamdi Tokay . • -,-,- ,-·-,--ı· 1 Saat 20 Ajans, meteoroloji ha-.-,--. ,-.- --,---ı. berleri, ziraat .borsas'.. c:i~t). • 

· Saat 20,15 Turk muzıgı: (Kla -
SÖLDAN SAÔA 

1 - İhtiyar kadın - Ramazan -
da tutulan şey. 

2 - Hastalıktan zindeliğe geçi
len devre. 

3 - Yemek - müthiş - nota. 

sik program). Küme okuyucuları 
(koro), Çalanlar: Vecihe, Reşat E
rer, Fahire Fersan, Refik Fersan, 
Ruşen Kam. Cevdet Çağla. İdare 
eden: Mes'ut Cemil. 1 - Tanburi 
Cemil - Bayati peşrevi. 2 - Bekir 
ağa - Hüseyni beste. 3 - Şevki 

4 - Atın ayakkabısı - şafak - bey _ Hüseyni şarkı: Nedir bu ha-
Beyazıt'ın bir şehzadesi. 1 Jetin. 4 - Şevki Bey - Hüseyni 

5 - Bir afiş ressamımızın ilk J şarkı: Gülzara nazar kıld•m. 5 -
ismi - aslan ve at boynundaki kıl- Rahmi Bey - Bayati araban şarkı. 
!ar. Bana seyran cemalintlır. 6 - ...... 

6 - Çirkin - bir kelimenin ifade 
1 
- Kemençe taksimi: Kemal Niyazi 

ettiği şey. ı S. 7 - Hüseyin Sadettin Arol - Ba 
7 - Adalet sahibi - bir erkek yati şarkı: Mücessem ruhsun tim-

ismL 1 sali ansın. 8 - Rahmi Beyin - Hi-
8 - Kesmekten emir, saymak - sar şarkı: Bir nevcivansın. 9 - Ka 

tan emir - safL ra İsmail ağa - Hüseyni nakış yü-
9 - Köpek - buğday çöpü - i- rük semai: Gönüller uğrusu bir 

şaret ed;ıtı. yari biaman. 10 - ......... - Saz 

IKDA!ll 

10 - Bir kadın ismL semaisL ı••••••••••••••••••••-
11 - Fiyaka - abanmaktan em- Saat 21 konuşma. ı'NHl'SARLAR UMUM MU" DU" RLU" Gv u" NDEN 

ri hazır. Saat 21.15 Esham, tahvilat, kam-

YUKARIDAN AŞAÔI biyo - nukut l:.orsası (fiat). l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
l _ Gidici _ akıllı. Saat 21.25 Neş'eli pl3.klar - !< 

Saat 21.30 Müzik (Küçük or -
2 - Şahit olma. 
3 - İnmekten emri hazır - gi- kestra - Şef: Necip Aşkın). 1 -

. . t Kalman - Cambazhane prensesi 
yırunış - no a. . . 

4 M h T vf.k" ld ,., (potpurı), 2 - Stolz - Vıyanada 
- eş ur e ı ın ça ı6• 

Çalgı •1 t' •- d b' . k ilkbahar. 3 - Kutsch - Çigan fan-.... e ı - .... amız an ırı - se -
kt 

. tezi. 4 - Heuberger - Şarkda isim 
me en emır 

5 _ Eski bir Türk hükfuneti _ li süitden <Çeşmede - parçası). 

d 
1

5 - Ziehrer - Der Schatzmeister 
mey an. 

6 D . lik ak' kr k' . operetinin valsleri. - erın - rn ıne o ısı. . 
7 B. Er · k k . . Saat 22.30 Müzık (Operetler). 

- ır menı er e ısını • . 
Saat 23.45 - 24 Son aıans haber-

yırtık yere yapılan tamir. 
8 - Almanyada bir havali, cep

henin sağ ve solu - ters sen değil. 
9 - Alaturka bir musiki aleti -

llir kadın ismi - işaret edatı. 

10 - Salim olma 
11 - Çadır - yetimler. 

Or. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz. Hastahaneai cildiye 

:r.iıhreuiye mutahauıaı 
Pazardan maada hergün 3 den 
sonra hastalarını kabul eder 
Adres: Bobıoli Caddesi Co§a· 
o/Elu yokuıu J.öıebaıı No. 43 

leri ve yarınki program. 

Tiyatrolar : 
ŞEHİR TİYATROSU 

KOMEDi KISMI 
6/3/939 pazartesi günü akşamı 

saat 20,30 da 
BİR l'tlUIIASİP ARANIYOR 

4 perde ...... 
Halk (>pereti 

Bu akşam saat 9 da 
ıfÇ.::::ll ŞİRİN TEYZE 

Macar Baleti 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

E B Ş 1 N C 1 K E Ş t DE 

11 - Mart - 19 3 9 " a d ı r • 

Büyük ikramiye 50.uon Liradır. 
Bundan ts,ooo . 

B k 12,000 Lıralık 
aş a 10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Lirahk (ki Adet Mükafat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alaralc iıtiralc etmeyi ihmal 
etmeyiniz. Siz do piyanıonua meı' ut ve bahtiyarlar ı 
arasına iirmiı olursunuz. 

Cinsi Mil<. 

Boş bobin sandığı 1500 A. 

Muh. B. Beheri 
Lira K. 

- 65 

Tutarı 

Lira K. 

975 -

% 15 Teminat 
Lira K. 

146 25 

Eksiltmenin 
şekli ve saati 

Açık arttırma 16 

1 - Mart 939 tarıhinden Ağustos 939 gayesine kadar Cibali Fabrikasında birikecek 1500 adet boş 
bobin sandıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli ve muvakkat teırıinatı hizasında yazılmışt'ır. 
111 - Artırma 16/3/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü hizasında yazılı saatte Kabataşta Le

vazrm ve Mübayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün Cibali Fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin artırma ıçin tayin edilen gün 'l:e saatte % 15 güvenme paralarile birlikte yuka-

rıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. cl158. 

* Cinsi Adet Muhammen 
Fiatı Bedeli 
Kr. Lira 

Bevaz Çul cbaşı 115000 70 33033 

bağlı• ·kilosu• •Takriben• 

Teminatı 

Lira 

2477.48 

1- Yukarıda yazılı çullar için 27 /2/939 tarihinde kapalı zarfla 
yapılan münakasada teklif olunan fiat haddi layık görülme
diğinden pazarlıkla mübayaası kararlaştırılmıştır. 

il - Pazarlık 7 /3/939 tarihir.de saat 16.1'0 da Kaba taşta Levazrm 
Müdıriyet binası alım komisyonunda yapılacaktır 

111 -Taliplerin teminat akçelcrile birlikte belli günde komisyona 
gelmeleri ilan olunur. •1405· 

:1f 
I - İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası şişe yıkama atöl-

ye ve üzüm ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi 

mucibince kapalı zarf usulile ek:;iltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liradır. 

111 - Eksiltme 17 Mart 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

15,30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko-

misyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde İnhisar

lar Levazım ve Mübayaat Şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 liralık bu gibi 

işler yapmış olduklarını gösterır vesikayı ihale gününden 8 gün 

evveline kadar Umum Müdürlük İnşaat Şubesine ibraz ederek ay

rıca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 nci madde-

İKDAM 
t.tone Sartları 

' 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr. 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

Pirinci Sahife 
ikinci Sahife 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 inci Sa.hileler 

400 ku..-uş 

250 kuriış 

50 kuruş 
30 kuruş 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilan için İdare He 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilin vermek lıı
tiyenler ıı:erek do~dan doi
Tuya eazetemiz ida...hanes\. 
ne veya 1ıanat şirketlerine 
müracaat edebilirler. 

de yazılı fenni ehliyet vesikası % 7,5 güvenme parası makbuzu ve- ~İİİİİİiliİiliİmiliİiliİiliİİİİİİİiliİiliİiliİİİİİ 
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale 1 
günü en geç saat 14,30 a kadar rnezkıir Komisyon Başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri nazımdır. cl278> 

İstanbul. Asliye Üçüncü Hukuk ı gelmemesi sebebile hakkında gı-
Mahkemesınd<Uı: yap kararı verilmiş ve tahkikatı 

Osman Akman tarafından Orta- 6/4/939 saat 10 a talik edilmiş ol-
köyde Dereboyunda Gültekin so- duğundan M 1 h Feridenin 
kağından 14 No. lu hanede mukim · a ey 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

Muayenehane uatleri: Pazar 

hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu

martesi 12 - 2.5 fıkaraye, 
iken yeni iil<1ametgahının meçhu- mezklır gün ve saatte mahkeme

liyeti taayyün eden Feride aleyhi- de bulunması veya bir vekil gön

ne mahkememizin 938/1712 No. Ju dermesi, aksi takdirde gıyabında .. ••••••••••

dosyası ile açılan boşanma dava - tahkikata devam edilerek bir daha 
sının esnayı tahkikatı için tayin mahkemeye alınmıyacağı tebliğ 

edilen günde davetiye ilanen müd makamına kaim olmak üzen i!an 
deialeyhe tebliğ edildiği halde olunur 

Sahip ve MOdtuG: Ali Naci ILUlACAN 
Umumi Neş~alı idare Edeıı Yazı 
itleri MUdQı11: il. R.ılbıı ÖZGEN 
Buıldılı Yer: Son Telarat ..._ 

6 - Mart 19" 

Diş Doktoru D~ 
•İyi bir diş macununda .. ,

etlerine muzur tesirleri oJınıı,. 
antiseptik bir madde bulunın•h', , 
sıl dişleri temizleyici madde, "'~· 
neleri sıyırmıyacak şekilde h• ,. 
~anmış olmalı, içinde bamız 01~ ~ 
dıktan başka ağızdaki biiı11'1 ' 1 . . ,,. ... 
da temizlemek üzere kalevı ~,. 
deler ihtiva etmeli ve nihayet 
ku ve lezzeti nefis o)maJıdır.> 

İşte Radyolin Budur! 
Sabah, öğle vıt ak~a n her yemel<ten sorır• 

RADYOLİN KULLANINIZ~ 

Vapurlann haftalık hareket tarifesi 
6 Ma.-ttan 13 Marta kadar 

Kalkacak vapurların isimleri, kalkış gilll 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımları 

ı: 
Karadeniz hattına _ Salı l2 de (Cümhuriyet), Perşembe .• 

G"n•) 
de CKa1'8deniz), Pazar 16 da ( 11 

su). Galata rıhtımından. -i ,,,. 
Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Ülgen), Cuın• M"' 

18 de (Antalya). Sirkeci rıbtllfl1" ,r-
Mudanya hattına - Her gün 9 da (Trak) sistemi ""P'd• 

!ardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 

(Sus). Tophane rıhtımından. d' 
Bandırma hattına - Pazarte•i, Çarşamba ve Cuma g,ISıal· 

(Sus), ayrıca Çarşamba 20 de tı\P hil' 
ya), Cumartesi 20 de (Ülgen). 1'0 1' 

Kareblga hattın• 

lmroz hattına 

Ayvahk hattına 

İzmir Sürat hattına 

Mersin hattına 

lzmlt hattına 

ne rıhtımından. 0t 

- Salı ve Cuma 9da (Bursa). 1'<•Ph• 

rıhtımından. hfl' ,, 
- Pazar 9 da (Tayyar). TophaP• 

mından. tr!-i 
- Çarşamba 15 de <Saadet), cunı•1 

15 de (Bartın). Sirkeci rıbtımınrl••;~. 
- Pnzar 11 i.: (İzmir). Galata rıhilı" 

dan. ıs•· 
- Salı 10 da (Mersin), Cuma 10 dı• 

dıkzadc). Sirkeci rıhtımından. ı ••' 
- Perşembe 9.30 da (Tayyar). foP 

1 

rıhtımından. ,, 
,d• 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlil malUmat aş•~ 
lefon numaraları yazılı acenteden öğrenilir. ,:? 

Karaköy acentalığı - Köprübaşı I 
Galata acentalığı - Deniz Ticareti Miid. binası zıl 
altında 40133 Sirkeci acentalığı Yolcu Salonu 

YENİ BİLET SATIŞ YERLER~i''~'.; 
1. - Karaköydeki acentalıktabütün hatlar irin kunı~• ,i,cl• 

;y •• , ,. ' 

2. - Galata rıbtunındo Docniz ticareti binasına bitiş•• 1' 
de: Bütün botlar için güverte biletleri. ~·· ; 

. ı ı11•'8 ıl<1 3. - ~ophane rıhtımındaki yol.c~ salonunda: l't.~ ıe 1ıile f 
sıle İmroz hattı postaları ıçm kamara ve gu.•cr ı\~,.,.ı 

f. - Sirkeci yolcu salonunda ki gişelerde: Mcrsın, . ır 

Bartın hatları için kamara ve güverte biletler•· i ,ıi~'",ı 
Fotoğraflı gidiş - dönüş ve holk biletleri a1Jll3 k. nc••j 

rln vapurların hareket gnlerinden bir gün evvel JlliJ.f' 

me!eri menfaatleri icabındandır. 

Yalıııs 

IZMIT POSTASI •' 
t sal• gıı• 

bu haftaya mahsus olmak üzere 7 :Mor 
İzmit hattı postası yapılmıyacaktlf. 


