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S'ilô.h ambargosu kaldırıldıktan sonra 
~l111anya, harbi ur11ur11ileştir
'lı ek için faaliyete geçti 

Rusyayı, Japonya ile 
müştereken .Ingiltereye 
karşı harekete kışkırtıyor 

~ . Balkanlarda 
faaliyet 

rı_~lt "il" Sahilinde bir r.om'ln~·a hmluıl bekı:lsl, e\·nirc \'ukul:nlan 

~~~:::km~~~ 
~1~ıl donanma sefere 

hazır 6ekliyor 
:, Finl8n.diya 
~ te,. ihtimale karşı 
/ ~uogmağa azmetti 
~ ~akerelerin çıkmaza girdiği 

ve Sovyet tekliflerinin kabul 
~,s edilmediği anlaşıflyor · 
~t, - l.roskovadaki Fin- ı 
~ ld lliı.ırahhaslariyle Sovyet 

~·~ dU~ları arasında mUzak_e. 
, ~~r de devam edilml!tir. 

e hı 
' ~I' h r 8aat sUrmUııtUr. Ko 
~ ifa akkında bir ecy bilin. 

~ ~e h ' bu konuşmalarda Sta
~~t aıır bulunması, netice. 

l:ıı 1.ı :Yakı 

Yeni mülakatın bu •akşam vu
kuu · muhtemeldir. 

K1z1l donanma kumanda-
mnrn nutku 
Milzakerelcr devam ede dur • 

sun. Sovyet donanma kumandanı 

Mologin dün radyoda söylediği 

bir nutukta demi§tir ki: 

"Baltık kızıl filosu her ihtims.-tU agıldığ~nı gÇ>sterir. 
~l'a hleınasıardan sonra Fin _ le ka~ı ha1.ır bulunu'yor. Hiı1ciı. 
ı e;yeti U met emir verir vermez, Sovyct 

t taııd(l elsinkiye bir ra. Rusyanın dÜ§manlarına karşı her 
\tı bıı l'tn!etır. Finlandiya hU_ nereden ı;clirne gclııin harbe atr_ 

't g(I l"apor Uzcrlne heyete lacağrz . ., 

~ •d'"'"ktl,, (Dnamı 4 üncüde) 

Ske--r"-ı L-i-se_l_e r_a_t_I e-ti_z_m 

~ , birıncilikleri 
~U~~u müsabakalarda Kufeli Lisesi 

1~~1·~beterı yani rekorlar yaptılar 
~ ~U •eler ateltizm birinci-

l eh_ •abaı
~tb h 11;alarına bu sabah 

,,t, \: a Çc stadında devam c. 

•~ ~ '~cj)c a k • 
1 e0'1ı ~ ) .\ı~ crı lisesi müdürü 
t1~:~ tıı~ ;ı: Yakup, Süvari 
rl' ~ ':i!l"'ln'44lllt Yarbay Şevket, 

ı~ ''~eri ~~danı idris ve bü· 
~ " 1~lcr talebelerinin 

c altkayıa takip ettik : 

leri müaabalalar dünküler gibi • 
Kulelilerin üstünlüğü ile netice
lenmi~tir • 

Havanın müsait olmama.ama 
ve sahanın çamurlu buluru:naama 
rağmen bir çok Mkeri limeler re. 
koru kırılmrf, •taiıda y;uılı de. 
receler elde edilmi!tir: 

200 metre k<>!Uda birinci Hü
.(Devun 4 ~ 

Bef'arabyada $o\'yet • Romanya hududunda Dnle8ter UzerindeJd 
köprüler 193,j senesine kadar böyle orta.sından. atılmış bulunuyor, 

nehrin So\'yet sahili Ue R<>ma.oya. sahili arasmda kuş hile , 
u~urulmuyordu 

Y eiıi Norveç elçisi 
bu sabah geldi 

Memleketinin harbin sonuna 
kadar hiçbir tarafa iltihak 

etmiyeceğini söylüyor 
Norveçin yeni Ankara elçisi 

M . J. Raeder bu sabahki semp
lon ekspresiyle Avrupaclan şeh· 
rimize gelmiştir. M. J. Raeder 
Sirkeci garında sefaret ve konso. 
losluk erkanı tarafından kar§ılan
mış ve doğruca Park otele git. 
mistir. Yeni elçi burada iki gün 
kaldıktan sonra Ankaraya gide -
rek Cumhurreisimize itimat mek
tubunu takdim edecektir . 

M. Raeder, bir muharririmi_ 
ze şunları söylemi§tir: 

"- Türkiye - Norveç., müna. 
sebetleri tamamiyle dostluk çer· 
çevesi içinde ve normal bir hal
dedir. 

Bu münasebetleri daha ziyade 
kuvvetlendirmek ve aramızdaki 

ticaret işlerini mevcut kliring an
laşmaınna uygun olarak inkişaf 

ettirmek için bütün gayretimle 1 

çahıacağım. 

Norveç te ,Türkiye gibi sulh 
(Denmı 4 ttnclide) 

Aksarayda bu
geceki yangın 

Bir dükkan tamamen 
iki dükkan da kısmen 

yandı 
Bu gece sabaha kaı]ı :ıat 2.:lO 

da Aksarayda bir dükktın tama· 
(De\'&ftU 4 tlnctlde) 

Tasdik favıhası 
Meclise verildı 
~u .hc.ı. .a İçind~ 

müzakere ve tasdik 
edilecek 

Ankara, 5 - Türk - İngiliz -
Fran-::ız karşılıklı yardım anlac:· 
ma"mll'I tasdikine dair layiha hü 
ktlmet tarafından Meclise Yeril
mitşir. Pazartesi günü encümen· 
ler intihabı yapıldıktan sonra 
Ja~·ih:ı :Milli l\füdafaa ve h:ıriciye 
encüm:!nlerinden ge~ecektir. Haf· 
ta içinde ~keli tc müzakere Ye 
tasdik edilmesi muhtemeldir. 1 

lngiliz gazetelerinin yazdıklarma göre: 

Bulgcir sahillerinde 
Sovyetler bir hava üs
sü yapmak istiyorlar 

Ankaradaki Romanya sefirinin Bükreşe 
gidip dönmesine verilen mana ... 

Londra, 5 - Bertin ve Roma
da teyid edilmemekle beraber 
Mare§al Göringin öntiınüzdeki 

hafta Romaya gideceği haberle _ 
ri ısrarla devam ediyor. 

Daily Hcrald gazetesinin siya
si muharririne göre, Alman ma • 
rcşali Göring önümilzdeki hafta 
Romaya giderek İtalyayı bitaraf
lık siyasetinden vazgeçirmeğe ve 

Almanya.nm yanmd'\ harbe girme 
ğc iknaa çalışacaktır. 

Bundan 25 sene evvel von Bu.. 
lovun mümasil bir vazifede mu • 
vaffakıyetsizliğe uğradığmı ha • 
tırlatan bu gazete diyor ki: 

''Göring, iyileBDlcğe yilı tutan 
Fransız - İtalyan mliıwıebetıe .. 
rini bozmağa. uğraşacaktır. Tu

(Denmı 4 UneUde) 

Almanya Norveçe 
karşı 
le ete 

askeri hare
geçecek mi? 

ingiltere ve Amerikanın himayesinde~ 
korktuğu için buna cesaret 

edemediği sanıhyor 
Paris, 5 (A. A.) - Havas a. 

jansı bildiriyor: 
Norveç ve Finlandiya milletle-

rinin cesareti bu sabahki gazete

ler tarafından fcvkalfıde takdirle 
knydedilmektedir. 

Pelit Parisien gazetesinde Pier 

ra:l \'O Victoire gazetesinde Gus_ 

tave Hcrve, Norveç hilkümetinin 

kararı hakkında tefsiratta bulu _ 
nuyorlar. 

".Norveç, City of J<'lint' in mUs;ı-

dcrc vo mürettebatını hapsederek 

\'apuru ve vapurun asıl mUrctte. 

batını serbest bırakmak ıruretile 

glizel bir del'9 ve örnek vermiş
tir .. , 

Gustave Herve diyor kf: 
''Hitlcr, Almanyaya meydan 

okumağa cesaret ettiğinden do1-
yı Norveç'in ,bu iki milyon .nü_ 
fuslu devletin boynunu kopara. 
cağı muhakkaktır. Fakat 1ngiltc
rcnin Norveçi himaye etmesin.. 
den korkuyor. Bu himayeye, hak
sız yere bir Alman korsan gemisi 

tarafından tehdit edilmiş olan 
Amerikan vapurunu serbest bn"a
kan bu kUçUk İskandinav milleti. 
le mlinazaa çıkarılmasını kola) 
kolay kabul etmiyecek olan Ame. 
rikanın himayesi inznnam ede· 

cektir. Buna binaen Alınanyr 

Norveçe ka~ı en kUçük bir ha 
rekette bulunsa §inıdikinden dalı 
ziyade tecrld edllmif bale i" 1 

ctktir. 

(Bıı hô.cJlseyc n.ft dlf"' ~c:rur_ 

Iar 3 iincii liAyf~ndlW\ır) 
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tnriniinü meydanı .• 
Yazan : H. OALKILlÇ 

i J ALI Lltıl Kttd&rm elinde ırlblrli bir değnek ur. Dokunduğu 
Y ., j6Jt"tl01iati• çtlirf yor. 
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. '1i a~b:e,. . 
~ ... tıt .. ••"' • • 

~·t:.~~LZ!a[1~~~~~~k 
inhisar 

memurlarının 

barem vaziyeti 
i Cumhuriyet bayramında 1 tanbulda açışlann.ı yapbğı yerler, 

;..#.Litaııba.l lmar tarilaill4e Ltifl Kmta.r &ayfa.mım bUyilk ~e parlak j 
harfleridir. fcofanhul, bıı enerji nı lrndc lmdretindt'n dolayı mcs- İ 
u~~ J 

Son maaşlarının harem
deki derecesini alacaklar 

lnhlsarla.r idaresinin y~nl t~-

Ebedi Şefi kaybettiği
miz günün yıldönümü 

Parti Urnumi Merkezi yapilacak 
merasimin kati proqramını hazırladı 

Lfıtfi Kınlar, ı tanbulun inıaruu.la. Uh:.) uıuılar \(' yolları birinci 

• plAna aJmalıla., aynca. en hli) ük is:ıbeti de gösterınlftlr. ..ır.ı ibiı 

~ prerudple ıebrln yaJnrı; bedii sıhhati değtl. ayni :ıanıanda ııu~...ıe 

ve scyrii~efcr ıhhıı.ti ~ibi en birinci dcre<"e tnt'sclesini dt• hlllleot

mek lmkiın elde odilJyor. 
Cumhuriyet meydanmm, bedii imar bakımıntlan, }AıioönU 

• meydanma tercih edilmesi de doğru. Fakat Eminönü meydaamm 
bec1Ii lmıı.rdan en·eı seyrüsefer i~in bir dunımı( urdır kf, mutlaka 

)..,...balJCdJlmcye muhb\'.;hl'. TI11 Mldaya rliktmti ~CkınC'htc 1 rar ede
; ceğlz. 

i 
j . 

1 
1stanbu!,wı hcmcıı IJtblr yeri Emlnöuli meydanı karlar ı;e1'rin 

hafakan noktut değildir. Tramvay hatla.n, btanbulun seyruseıe_ 
İ ri için ana. daıııarlar mf'Sllb<!'llnd<'Yb<~, Eminönü nıf'ydnııı hir pfo. 

I
!, ~:r~a~1:11!, nbo:t:::~n~:!:i; ~~;~::f~~ ı!::a!: ~:a~~:u::;~: :~. 

nm ebedi kefe.nf olacaktır. Onan ltlıı mcydanm scyrll erer ıhha

tinl tma.rdan evvel halletmek lhznndır. 
Acaba ba mcydıun dt.•rhal Yeınl:;ı yolandan tramuy hat.tıyla 

1 

Atatiirk köprii9üne bağlamak kabil değil midir? 

Herhalde bu meydanı p:ıthy:ıcak l;:atlar fİ~iren trnnı\·ay d:ı- : 
marlaniıa dOl'Juıl yeni mecralar nrerek :;ehri bu ebedi h:ıfal<.'\ıım_ a 
dan kurtarmak lizımdır. i ___ ................. _ .... ._.___.._____..._. .... .._. ...... _ ............... .. 

Tan 
M. Zekeriyn lıuglinkfi mnk:ıle

sindc, dc\"lctlcrin niçin h:ırp ct
tikleri ni nraştırıyor ve bunu et
knnıımunıiycnin hilmesi Hizım

ı;ıcldiğini çünkü harbin bize de 
sirayet etmesi muhtemel olduğu
nu söylüyor. Bu J>:ıkım<lan harbe
den Almnnyanın 1'ikrint anlatı

vor: Hunlara ı::öre h:ırbln sebebi 
Vcrsnydır. 80 rnlJyonluk Atman 
kurnk topraklıırdo hapsedilmiştir. 
Bu&Mn Almnnya bu "neticeyi al-
ını~tır. A •+ 

lngiltereye göre ise scbcb: Hit
lerizm Yc kiiçük <levlctlerfn hür· 
riyetine tecnvüı:diir. 

l\1. Zckcriyayo ı;ıüre 1:ös!erilen 
hu sebebler zalıtridir; uydunna-

ıııın cJen sözlerdir, 'c ş:ıhsnn bii
liln hnynhndn bu i~lcrin filiyntile 
meşgul olmuş bir Yalnndaş oldu
BUndan doln~·ı yeni vcı.:ılııı tcnıi

nntım hugiin hnklkt rıı:ıhiyetlcrilc 

ı;örülcn, )arın ö~ I<' c1 • ı "ın:·k•ık 

ettirilecek meseleler olunu• teliık
k1 eylemt'ldll!imize hlçlıir mani 
yoktur. ' 

Menılekct ı tihsaJAtı, müstahsili 
memnun eden kıymetlerle ihraç 
olun:ıbild ii}i zam:ın ilhaUıtımıı da 
oyni kolaylık ve ucmlıif ~ııı·ıınrile 
artnc:ıktır. fı;tlh :ıli f lle}tffmenin 

( • "i' "''f' ,.,., 
,.e coğ:ıllmanın sırrı d:ı ıştc nura-
d:ıdır. lzıılı:ı hacet ) uklur ki büy
lclikle lıacmf bii)'İi)·ecck uırııımt 
fıınliyct millete ve de,•lete pek hii· 
yük fııydal:ır temin cd<'r. 

kilit projesine göre, iki umum 
mildür muavinliği ihdas edilmek. 
te ve idari mildUrlük lağvedil -

mektedir. Hukuk m~virli~i, u -
mumi muhasebe. iıı13aat, levazım, 
mübayaa, memurin ve nakliye 
senisleri de umum mtidilrlUğe 

lıağlr.uımak tadır. 

Ayrıca merkeulc memurin ve 
inztbat komisyonlan ihda.ıı olun
nıaktadrr. Tefti§ §ubesi müdürlü_ 
ğU rPisllk hıı.llnc gelecek ve A_ 
nadoludalti müstakil mUdilrlük _ 
kr ba5mUJurl:.ik olacaktır. 

ı~tanhul fnbrikalarmda. &yrc 
ayn bulunan tamir atelyelori 
do Clbali tütün fabrikuma bağ. 
!anacak, tütün şubesine bağlı zi

raat l"e fen kıermları birleştirile

cektir. 
Projede yeni haremde idare 

memuı-larınrn eon aldıklan maa _ 
§tn tekabül ettiği dereceyi ala _ 
eaklan, tnm mutabakat olmusa 
en yakın derc>cenin tcsbit edile _ 
ecği yazılıdır. 

Belediye yangın 
tulumbaıı yapbnyor 
Pa.aalf korunma tepUAtt için 

mahallelere tevzi edilmek tl2ere 
113 tulumba yaptırılmaktadtr. 

Bu tulumbalar tekerlekli olacak 
ve hava tazytıdyle lfllyecektir. 
Hıılk tıt.rafmdan kullanılacak olan 
bu tulumbalar yerli fabrikalarda 
inşa ettirilmektedir. 

OniTeraitede aerbe.t 
konferanslar 

Üniversitede halka mahsus ser 
• bcst konferanslara ıtym 7 inci 
. sah gUnU bqlanacalıttır. llk kon. 

ferans profesör N• öme-r !r -

Ebedi Şef A tlltilrkün birinci ö. 
lüm yıldö:ıümü Jlan 10 ikinciteş. 
rln cuma gWıü ımmleketin her 
tarafında ihtifaller yapılacağını 

yurnı:ştık. Cumhuriyet Halk Par
tiai Umumi merkezi bugün ait 
programı hanrlamıt ve alakalı
lara tebliğ etmiştir. Program ay_ 

nen şöyledir: 
H~LICEVLER!NDE: 
a- Ebedi Şef Atatürkün ölüm 

gün ve ı;aatinc teu.ôüf eden 10 
ildnciteşriı:ı 939 cuma günü saat 
9.05 te bütün Halkevlcrinde, 
Halkcvi olmıyan yerlerde Parti 
merkezlerinde bir ihtifal toplan

tııt ya.pılacakttr. 

b - Bu toplantıyı, Halkevi O· 

la nyerlerne H ~lkcvi reisleri. cl
Jan yc. lcrrte Halkevi reisleri, ol
ıhn ve iriarc cdeeeklerl3ir. 

c - B ı toplantı umum için ol
makta beraber bilha!Ga o şehir ve 
kasabadaki en büyük miil\dye 
memuru baıta olmak üzere askı:. 
rt malcam lmirlerile devair reis.. 
leri, parti ve halkevi mensuplarr, 
resmi ve huauıi te§ekkü11erin mü 1 

mcısilleri davet edilecektir. ı 
d - Toplanılan yerin mUna

sip mahalline Atatürkün bir büs_ 
tU, yoku fotografı konacak ve bu 
Jcöıe Türk ve Parti bayrıklarilc 
ıüalenecektir. Tam o natte vazi
f:ıı kılınacak bir zat, AtatürkUn, 

o·rün, o uatte ô1dUğünil kısa ve 
•,.ec~ blr if~ ile anlatarak ha.zır 
1.ütunanları ayakta heı dakika 
°İaygı susmasına dant edecektir, 

dır. Dnn çok rlııha hfiy(lk, çok 
<lahn <terin ve rol~ rfahn ı:ı<'n i~tlr. 
Bize lıcnrız ne oldıığuııuıLlldirmc
Cliği hıı -:"b"'' lctkıı e muhtn,.tır. 

Cumhurlrct hükumetinin aldı
ih \e nlııı :ıH:ı hazırl,ınd ı; ı ıcdLır

ler bld işte ıkıis:tdcn bü) le inki
şntıı bir de~rın ar:ıre.,inde lmlıın- • 
ılııfııınııızn inandırıyor. 

• delep tarafından verilecektir. 
:Mevzuu ''Mekteb hrt'zrs°ITTh'hiim,,' 

e - Bundan sonra bir hatip 
Atatürkün bayatı, mernldcet ve 
millet isin yaptığı büyük hi.ımct
ler hakkında birLbitabede bulun<! 
cak ve ~ müteakip Milli Şef 

Yeni Sabah 
llüs(·~ ııı Cahil Yalçın "Türk 

1Rus ml.innı.ebetleri "haşhklı yazı
fsındo, Sovyetlcrlc Tiirl .. yc or:mn
da yopılnn konuşnınlnı .ıı n._umelc 
uğrıımrır.mın scbclılerıni lcbnrüz 
~'enirnıcrc ç:ıhştırroalı:.t dır. Türk 
si:rn~rtinclt' hiclı'r değişiklik olı. :ı 

llı~ı l .. hıc, lııımın evvdce konıı5· 

rua rue\·zuJarıom hazırlandığı sı

lrada' SÔvyet Rasyn ile Alm:ınlar 
~•rasındn hlchlr anlaşma olmn
·~ığını, nııslıırın ılıı Almanlan hir 

1tebllkc gibi gör<lDklcri fakııt Al-
manlar ynlnız kılıp clıı, nu 
a:rııklurınn ntılınc:t işin değiştiği· 
ni ve lıinnelicc SO\ yet Bıı'iyuyıı 

.Siden. horiciye ,"vekilimizin aykırı 
'alcplelie J::srşılqtığmı ve bu ta· 
PJep1erin herkesin bildiği gibi, So'" 
l'31111!t .. Rusyanın Alm:ınyııya knrşı 

'herhangi bir ~ekilıle hir h!lrbe 
ıiP,rmclc istemediğini, Knrauenizin 
fKnrndeniz devletlerinden olm1-
. yanlnrıı knp:ııılması oldu~unu kay 
"detriktcn. sonra lınliı~aten şö,·lc 

demektedir : 
''Şn)"el , SoVl.et,.. dostlarımız, harı· 

ciye velcllimizin hareketinden ön
ce-biiyle bir istekleri oldutıu ' ma
lüm lmlunsııydı, ,•ekilimizin seya
hatine bile lüzum kalmazdı. M:ı
ıımafih hariciye ,·eklJimizin ~fos· 
kovncln lıulnnmıısı Sovyet <loo;llnrı
mmıı Alm mlnrl:ı yııptıklnrı ıııılıı5 

m"11dn•menfn:ıllerine•olrnnşc:n bun
dan Sc\İniriz. ll.:i nrndn dc~işcn 
siyaset y:ılnız Sovyetlcrlnkidir. 
Jlunun Sovyet1cr hakkındn hayırlı 
ohn\sını temenni etmek de hiziın 
irin n ., • •• " -''~ıtirHr. 

Cumhuriyc 
cYun11s-1Nndi, bugünku )RZısını, 

yeni ticaret vekilinin dünkfi gnzc
tcle~dc çıkan beyanatın hnsrel· 
·~"' ~U~. \'ekil bu beynn:ılıııdıı unııı-

mt harp içinde gördü~limüz sıkın 
tıy7.bu hnrpto görmiycceğlnıizi 
iflldc eınıJş ,.c ticaret h:ıyntınıızın 
bfı1ıkrs Jnl:lşnrn ghlece~lni söylc
m;şti:-\'ıınus Nncli clh•or ki: 

"Bu &iiıler. memleket iktısadi 

Jiııvotının nllik:ıdnr 'c :ımilleri o 
hın - mnsınhsil ve miistehlık -
millet~kc;cri •etini temin ve tat-

Yakıt 
Asım Us da lıugün~ü makalrcirıc: 

yeni Ticaret Y ..::..ili .N:ızmi :.:oı. 11 

oğlunun tnkip edec~i: •'nir ın

r:ırtan tnkus primlerini fııd;tercl.. 
ıth:ıllit CŞYllSllll U('Ull:ılm:ık, diğer 

tnrortan lhroc:ıı c~yÔ<oınn prfoı \'e
rerek idhntrıtııııı:r.ı ço~allııı:ık,, sis 
lemini mc,·zu y:ıpınışlır. ~lulınrrlr 

şüylc dı) or: 
Öyle onlnşılıyor ki ticaret vckn

lelimiz Tiirl.: ın:ıll'lrı ile l'ihan 
piya!ln~ı nr:ıııınnn f.!Üriılcn ve Tür
kiyenin erbest dÖ\'İZ meınl ·krtlc 
rin<lc iş yapnı:ısınn mnni olan fi
yat farkını 'fürk mil ::!ısillerine 
prim vermek surctlle hl'rtnr11C et- f 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

- 28 

- Kereden anladın. 
- Şimdi o kendi ini anlatır. 

Garwıı bır tep inin içinde iki 
duble bira, bol bir salata; ciğer 
kızartması ve balık haşlaması ge· 
tircrek kızların mac:asına yerleşti
rirken bu sefer Zeynep arl~ada:ı
mn elini dürterek ~ağ tarafların. 

daJ..-i. karneriyeyi gö,terdi: 

Bir çift genç biribirine sanlını' 
lar öpüsürorlardr. Lili hi; ehem
miyet vermirerek d.ıd:ıklarmı bUk 
tü: 

- Bu da bir ~ey mi "anki hura
,.a ak~am yemeğ•ne ı;clclim de bir 
glin ::en o zaman r noramayı gö
rürı:ün. 

Kızlar yemeğe b:ı~larken arka
larındaki taflanda ~er.c bir hışırtı 
oldu. Zeynep oraya daha ustalık-

dır. 

ftnönünün, Atatürk hakkındaki 
.beyannamesi okun.arak toplantı -
ya ton .-eritecektir 

===============!,. f- Toplantı .bu suretle sona 
nıek. kararındadır. eıldikten"90nra, var~ A tatür.kiin 

E • 'lı 1 b k h Lk ~ """ ... - - "-6° :ı, ~s~s ,..ıt~.?r~ e · ~ı arar BA ın· lfeykeli • .. ~a büatü ola:-ı meydana 
d:ı (1.).!cCc,.mn: bır ~y )roktur., 1 l "d"l k b" 1 k k 
B · ı·ı · 1 ·· k- ~ h. 1 •1 fop uca gı ı ere ır çe en - ona. . ı :ı {IS ıugun u ,a !a Te şer:u _ . 
iÇlnde lıu priııı usulünden daha cak ve mernıme nıhayet vcrile-
makul bir ) 'Ol hatıra ı::rlmiyor. •cektir. 
Şu kadar ki prim vermek usum- MEKTEPLERDE: 
niin tntbikalınclıı. muhtelir ,ekiller ıo tkineite§rin 939 günü bü· 
olııhilir. Miihiın olan ~l'y, lm şekil· 
fer içinden ~uifstlmale en aı mü~n tün mekteplerde saat 9.05 tc 
it olonını" ve Türk parasının kıy- talebe mektebin münasip bir sa
meti iizerine ı:ırar vermi~·enini tonunda toplanacak ve ayni JC
intihsp etmektir. Ticaret Teldlleti- kilde 5 dakika ayakta saygı sus
nln dü5findiiğü -prim sistemine mHt yapacak; müteakiben bir 
gelince, bıı :ın<'ıık Bü1ük ?.fllh:t muallim tarafmdan Atatürkün 
:Meclisine,...verllecek kanun • Hlyf. 
11a5ının tnn'ıfminden sonra anl:ı'1" hayatı, memleket TC millet için 
lııroktır. yaptığı büyük hizmetleri hakkın-
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lı bir nazar f ırlafarak arkadaŞma . . 
hafifçe gülüm9edi. 

Lil(kadehİli°'l:aldmh: - ~efine 
ZiziciiV~. 

Zeynep şimdiye kadar aizma 
içki koymamış olmasına rağmen 
kadehini kaldırdı. Biribirine to 
ku~turduktan 90nra yarısına ka
dar içti. Birdenbire gözlerine pı
rıl pırıl bir ne~, yüzüne gü~ -gibi 
penbe bir renk yayıldı. Lili yc

mcğlne ba~larken: 

Buranın birası pek tazedir
dedi. 

Zeynep, her söze fıkır fıkır 

gülüyordu. Ba~ını tatlı bir rüya 
gibi döndi\ .. en bu ilk içki pek ho~ 
·ma gitmi~i. Gülü~üp ~kala~r

ılardc. 

Birdenbire Eli wkaktan birce
ı.azc arabasını i~aret ederek: 

- Böyle parlak bir bahar günü 
· 'mek de olur mu ya? Hem de ~u 

.. yaz penbe çiçeklere bak! t-.lut-
1 .ka gençltrine doymamı: bir za_ 
\al' 1' • nüi 1 i r C\·dadan 'erem 
nıi oldu: Ah ben böyle acıklı '"ey
lere hiç gelemiyorum .. ~lademki 

* ., .. 
bu, ölüm var dünyaya neden gel

.. dik.? 

- tşte simdi dünya bana ha-
• ram oklu - diye Eli devam ediyor 
du - Sana nasihatim olsun Zizi sa
km .sevda ile kimeyi sevme .. 

Arkalarındaki taflanların ara
sından bir ses teklifsizce: 

- Arkadaşınıza zalimane bir 
tavsiyede bulunuyorsunuz maL 

'maıel.. 
Lili bu sözlere hiç aldırış et

meden devam ediyordu: 
- Şimdi bu gence yazık değil

mi? Şu karanlık topraklarda na
sıl ~;:ıpayalnrz kalacak? 

Gene arkalarından bir cevap 
geldi: 

- Ne kadar merhametlic:iniz 
matmazel.. Hiçbir ~Y duyma_ 
yan ölülere acıyan kalbinit de· 
mindenberi burada yalnızlıktan 

• boğulan bana da biraz olsun a
cımaz mı? 

Genç adam bunları Sti} Iiycrek I 
koyu yapraM:ların ;ıra-.mdan rrk· · 
mı~tı. Şimdi Lili ıri'ııleri Ye k:u;_ 
larile ~ulı Ili'Het m=mikkri rapa 
ıcık ma.3alarına ya!daşan gence 
bakıyordu: 

da kısa bir hitabede bulunulacak 
ve Milli Şef İnönünün beyanna
mesi okunarak mera:;ime nihayet 
verilecektir. 

RADYODA: 

10 tkinciteşrin 939 günü Tür
kiye radyosu saba hneşriyatmd:ı 
jans haberlerinden sonra: "Azi~ 
yunldl\tlar: Buıün Ebedi Şef 
Atatürkiin öJü,,.,üni;n jlk yıldönü· 
miiıdüır. Türlüye radyosu, bu bü
yük acı dolllyıai:vle Milli Şel in· 
önünün büyük Türk milletine 
ya;>biı beyannameyi okuyacak 
ve milletin IMı büyük elemine ka. 
tılaı-ak tazimen ıusacaktır.,, di· 
yecek ve beyannameyi okuyacak· 
ttr. 

öğle n aktam neıriyatında ise 
gene yalnız aana haberlerini &Öy 

l~yecek ve ajanı haberl.rini söy
leyecek ve ajans haberlerini mü
t ... ıtlrip: 

(Sayın yurdda1lar; bugün E
bedi Şef Atatürkün ölünıünfrı 

ilk ytldönümüdür. Türkiye rad· 
yosu, Türk milletinin bu büyük 

elemine katrlarak tazimle susu. 
yor.) 

sözüyle neşriyatını tatil ede • 
cektir. Konu~malar ,muhtt"1if ya
hlncı dillerle tekrarlanacaktır. 

Belediye !laravı için 
istimlaklere 

.ha~lanıyor ....... 
,, :ilye ::ıaraymm ın;,,a. edile -

ccği Sultanahmettckl tafi nickteb 
ve clva.rmda yakmda istim.18..ke 
ba.şl:macaktrr. Saray l:lfBAtı için 
Londra, Paris ve Bettin beledlyo 
ııaraylannın pllnlan tetıkilt edil
mektedir. Sarayın in.f&at planı i
çin bir milAabaka açılacaktn-. 

-0---

T enzilat yapmıyan 
sinemalar 

Sinem& ücretleri ha1tkmde. yapı_ 
lan son tahkikata göre, §ehrimiz
de sinemalardan ancak 16 sırun 

istenilen tendlAtı yaptığı ve 13 
sinemanın fiatlatda hiçbir tenzi -
litta bulunmadığı &nla.şılmıştft". 

Belediye bu gibilcrin tarifclcıin

de tadilat yapacaktır. 

---0--

ı ğne buhranı önl~ndi 
Almanya.dan getirilemiyen ço _ 

rab makineleri iğneleri İngiltere 
ve laviçredcn gelmeğc ba§lamın 

ve buhran kalmamıştır. 

- Size kim yalnız oturunuz 
diye söyledi? 

Genç adam iskemlenin birini 
çekerek: 

- Lütfunuza teşekkürler ede
rim matmazel. Demek mü::aadc 
ediyorSU'1Ul? 

Lili gi.ılerek izah etti: 
- Bizimle beraber oturunuz 

demek iste..-n::!d:.n1. Bir arktı'c.laşı· 
nızta gelcydiniz. 

Genç adam komik bir yalva-
rı~la: 

- Bir kere oturmu~ bulun-
dum. Artık beni kovamarnnız 

ya .. 
Kızların arasındaki ı:anclalye

yc iyice yerleşcrek nezaketle ror
du: 

- Birer duble daha emreder 
misiniz? 

- Hayır teşekkür ederiz. 
- Fakat belki arkadaşınız? 
Şimdiye kadar hiç se..:;ini çıkar 

-namrs olan Zernep de arkada,ı
'lı taklit ederek: 

- Hayır - dedi. -
• n hiilrlı> rı:i aade buyuru-

nuz da ben içe~·im. 
:ı. tao:aya yakla~an garsona bi-
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Bayramımızı 

tebrik · ederı. 
ae v ıet r eislerı 

·•etili' 
Ankara, 5 - cumhurıJ ~ 

ıncı dönüm yılı müııar.t 1 

Efgan, Mısır, Irak, ~~;~ 
nan, kralları ile Japaıı 11A'° 
toru ve Amerika, Fransa·~ 
ka ve Litvanya cuınhu~ 
tarahndan Reisicuınl1 ~ 
t nönüne tebrik telgrafla~, 
ve MilU Şefimiz de kt 6t/ 
birer teşekkür te'grafr g 
rniştir. 
~ . .,, 

Soğukpınar na)ıi1-..._ 
·· :1" .. ·· ··ıd"reııl•ır· r:_ ~ ur:ınu o u 

muhakemei »" ~ 
Bursada Soğukpınar nsl1~ • 

dUrU Musl!hlddlni öldU ~ 
suçlu olarak muhakc.TJl0 ısıı' 
ve neticede Nuri .ismind0 0 ııı J: 
dama ve :Mustafa adJrsı d& :ıı ~ 
hapse mahkUın olnn ~ suç ,ıı~' 
kmdaki kararlar tcımy.iZ J11 ııt· 6' 
mesi tarafından llozuıuıuşt ~~~ 
~ebeble suçlularm ycnide11 
kemclcrine ba.,ıanmışt.ır· 

--o-- ,; "!°.' 
Uludağa kar ya~? 
Buru, - lki gUndenbC ~ 'f" 

dağa kar yağmakta.dır. P3~ııf 
kan kmnI bembeyaz~ 01#' 
'Şehitde de havalar soğUlll 

Liman~talf,ıs 
!ilebi geldi ~i 

Son günlerde, li~ i 
telif memleketletden ith~11r f 
yası getiren ecnebt vapur • .:i 
mekt~ir. J>U':ft 

Bu cümleden oıaral' d~ 
bir İtalyan şilebi de bU -
gelmiştir. ~ 
Avrupadaki harp ba,Jad@~ 
dandanbcri ecnebi vapur "3f.. 
ri pek nadirleştiği için bıl çtl- ~ 
lann gelişi piyasamuda. ~ tf 
bir tesir yapmakta ,·e ~ s0ııııı' 
tia satı§lan üzerinde JııS 
sıknrtıyı izale etmektedif· 

P f ~I .. ..., t•tfi ~ ro esor uge ~ _,uJ(,. 
ünlvcn;lte edebiyat !(~"' 

doçentlerinden Ahmet ~ "c~ 

~".:r=:::~:!: oo~~;!~~ 
~0:11~(. . ıcet 

ra ile beraber birçok yJ) 

ısmarladı. gilıuı' 
Lili aralıktan zeynebC 

- d ~ suyor u. d 1t>lt 
Genç adam gctirileP ı iıı&: 

rayı bir diki~tc mid~irıe . • ~ ~ıı11 
mıştı: . J1!l} 

Oh! - dedi - Şinıdı 
zevkini duydum! 

Eli sordu: ,.ıpı»11' 
- Demindenbcri ne · 

dum.ız? cıeıl 
j\J119 ·~ 

- Gene içiyordurrı. el· ) , 
ğiniz çok doğru matrn3ı ~' )'° 

nıı:ığın ölümden hiç ra; ıcırd~ 
Eli Zeynebe bakarak 

1 -~ 
Sonra yabancı gence: d;ıı; · 

- Ç-0k yazık ki birkaç ı.cJ~ 
sonra gene yalnız kı:ılaca 

Genç adam t~ıaJa: { 
- .Niçin? - dıye sordu ·gitti 
- Biz on dakika c:onr!l 

ğe mecburuz da.. b311ıı ~. 
- Aman matmazel ..• Pi ~-

ıık d"ğil mi? Hem bll ~ıilİ' rı1 
lar bırakılır da şehre ~· oltl"~ , 
Bu ye~illikler içinde htÇ tıfS ır· 
bir iki aat beraber ~ .. 

d r·i11ı .. . 
B:::ni çok me-ut e e :: ~,.r) 

(Deva011 
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~'lt't\ '-ı-o_ 
t't\~tl.Ya ile ticaret 

ı~ Zf.\kercleri 
• lı 
!.IU~ınen ticaret müzake-

~~·1 saat 18 30 a kadar 
~l lt)• 1 

~ l§tir. Esas noktalar 
ıı.rıı 

ı~~li atıılınıştır Bazı tefer 
·~u. ilde .... '.. . 

~deki goruşulmcktedır. 

iııı harta içinde anlaş
~alanacuğr ümid edil. 

~~h '-o._ 

ı t~~~ede bir ç.oban 
~it a.Itınd ··1d·· , s a o u 

i<la L·- Dun Gebze istas-
~~ •>ır b 

r'cılnı·· ço an tren altında 
, Ustu"r 
le "" • 

.~ .... Relen makini t Re"i-
q -~ınct l . . , 

• l'ıtjj~ e <ı 55 numaralı 
lte · 

'li 1ıı Çob· nınde bulunan ko-
1ı;"' anı Diyarbakırlı Za. t ~ ••t(!k .. 

~il ~ı Uzerc trenden inmi" tact ~ ko a tren hareket et-
~ k~ Şarak hir \'agona at-
" ndi \'a k ' d . , ~onuna geçme · "- \J.*~ k ''<ltçal ·C · t.:!cer!ekler al-

llıaitt<ı,,ıanrnı~hr . Tahkikat 
"it, 
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Paris, 5 - Cephede mevzii 
keşif ve topçu faaliyeti olmakta_ 
dır. Bu faaliyet bilhassa Mozcl 
ile Sar arasındadır. 

Her iki tarafın da hava faali
yeti çok canlıdır. On iki tayyare. 
lik bir Alman filosu Fransız cep. 
hesinden çok içerilere kadar yük 
sekten uçarak ilerlemiş ve keşifte 
bulunmağa teşebbüs etmiştir. Fa
kat Fransız a,·cı tayyareleri yak. 
laşınea kaçmıştır. Alman filosu 
Forbach üzerinde tarassutta bu
lunmuştur. 

Forbach üzerindeki bu mühim 
keşü uçuşu son günlerde bu 
mrntakada Almanların gösterdiği 
faaliyetle birleştirilebilir. Evvelsi 
gün Forbach uzun menzilli Al. 
man ağır topçusu tarafından 

bombardıman edilmiştir. 21 obüs 1 
düşmüş ve mühim hasar yapmııı. 
tır. 

Diğer taraftan Fransız kuman 
danhğına gelen malumata göre, 
Forbachın şimali şarkisinde Al -
man topçu!lu takviye edilmiştir. 

Dün Alsac'a Alman tayyarele. 
ri tarafından bir sefer yapılmış

tır. Colmar ve Molhouse üzerinde 
uçan tayyareler Fransız avcıları 

tarafından takip edilmiş ve bun. 
1ar Renin öte tarafına çekilmiş. 

tir. Ancak birkaç Alman tayya
resi yükselerek Fransız toprak _ 
ları üzerinde ile11lem&lc~' de -
vam ederk Bourgon istikameti • 
de uçm_uşlardır. 

Taarruz neden gf' cik;yor ? 
Tanınmış Hollandalı gazeteci 

Van Blankeslcin, Almanyanın bü. 
yük taarruzu niçin geciktirdiğini 

tahlil ederek diyor ki: 

"Almanlar muazzam ihtiyat 
kuvvetleı ine muhtaç bulunuyor. 
B·1günkü sükündan istifade ede

rek henüz askerlik hiı.mellerini 

yapmamış olanların yetiştirilmesi. 

le meşguldür. 

Almanya, İngiltereye yapılan 

hava hücumlarının muvaffakıyet
sizliğ"inden inki~arı hayale uğra. 

mıştır. Sonra müttefiklerin hava 
te.fevvuku gün geçtikçe daha zi _ 
yade artmaktadır. Bu ise Alman

ların ingiltcreye kütle halinde 
yapacakları hücumun muvaffak! _ 
yetini çok zayıflatmaktadır. 

Bundan başka, Almanlar ben
zinl<'rin~e tasarruf yapmak mec. 
bul'iyetinde bulunuyorlar. Polonya 

harbi benzin bakrmmdan Alman. 
yay::. pahalıya mal olr.ıuştur. Al -
manlar keza tayyarecilerini ve 

tayyarclerini de tasarrufla kul • 
lanm1ya mecburdurlar. Çünkü 

Fransa ve lngiltercnin tayyare i

malatr ve pilot yetiştirmeleri Al. 
manlardan üstündür.,, 

B r Fra:ısız şi lebi batırıldı 

Fransız Baoulc vapuru Atlan. 
tik denizinde bir Alman denizal
tısı tar.af;.ndnn .batırxlmıştır. • 

1ki ölü vo 11 kayıb vardır. Mü. 
rette-baltan 33 kişi bir Fransız 
avisosu tarafından kurtarılmıştır. 

Amerika.ya bir 
milyar dolarlık 

silô.lı sipariş edildi 
Sivil halkı bombardıman 
eden devletlere Amerika 

tayyare satmıyacak 
Londra, 5 - Amerikada mu· 

harib devletlere silah ihracatını 
meneden bitaraflık kanununu ta _ 
dil eden kanun layihası Amerika 
Cumhurrcisi tarafından imza e
dilmiş ve meriyele girmiştir. 

N evyork Heraldın öğrendiğine 

göre, Fransrz ve lngi!iz ajanları 
Amerikan tayyare imalatçtlariyle 
175 milyon dolarhk bir mukavele 
yapmışlardır. 

Bazı kaynaklara göre sipariş c. 
dilen tayyare adedi 2500 ila 3000 
dir. 

Petit Parisien gazetesinin Nev. 
york muhabirine göreyse müttc -
fikler tarafından Amerikaya ya • 
pılmış olan harb levazımı sipariş
leri daha. şimdiden bir milyar do. 
ları bulmuştur. 

t9 
MIJR. 
l>OJ.il/1 
oflü. ı 
üyo~ f 
121 . 

53 

Amerika hariciye nezaretinden 
salahiyetli bir zat gazetecilerin 
bir sualine verdiği cevabda de _ 
miştir ki: 

"Sivil halkı bombardnnan eden 
devletlere tay) are satmamaları
nr hükümet tayyare fabrikaların. 
dan istemiııti. Amerikan hükfıme
tinin bu sıynsetindc hiçbir deği • 
şiklik yoktur.,, 

Kongre azasının büyük bir kıs. 
mı silahlara konan ambargonun 
lmldırılroası harbi kısaltacağı ve 
Amerikanın harbe .sürüklenmesi 
tehlikesini azaltacağı kanaatinde 
bu 1 unn:aktadır. 

Amerikada. ambargonun kaldı -
rılmasına dair verilen karardan 
bahseden Berlin radyosu, bunun 
"harbden istifade eden yahudile. 

Çemberlaynın 
beyan ah 

İngiltere, Japonya ile 
anlaşmak arzusunda.· 

Tokyo, 4 (A.A.) - Tokyo 
Asahi Shimburn gazetesinin 
Londra muhabiri lngiliz başye
kili Çemberlaynrn bir mülakatı

m neşretmektedir: 

Çemberi ayn demiştir ki: 
"- Eğer Japonya !ngilterenin 

Çindeki ahdi haklarını \ e men
faatlerini tanırsa İngiltere de Ja. 
ponyaya karşı olan hattı hareke
tini değiştirecektir. Hatta lngil
terenin merkezi Çin hükt'.lmetini 
de tanıması muhtemeldir.., 

Japon hariciye nazırı Nomura 
bugün Amerikanın Tokyo büyük 
elçisi Grevi kabul etmiştir. Elçi 
bir saat kadar nazırla görüşmüş
tür. 

-0--

ltalyada 
Almanya ve Avusturyaya 

karşı kazanılan 

Bir muzafferiyet 
merasimle tesit edildi 

Roma, 4 (A.A.) - l 918 zafe. 
rinin yıldönümü bugü:1 bütün 
!talyada merasimle kutlanmıştır. 

Bu münasebetle gazeteler A
vusturya - Macaristan impara
torluğuna karşı yapılan ve Vit
torio Veneto zaferile biten muha
rebelerin hatırasını canlandırmak 
tadır. 

Venedik meydanında meçhOl 
asker için yapılan merasimde bu
lunan halkın alkışları arasında 
balkona çıkan Musolini söyledi
ği nutukta demiştir ki : 
"- Bugün ltalyap milleti 

1918 zaferini elele ·vermiş ve 
memleketinin istikbal ve mukad
deratına imanı olarak temiz bir 
kalble kutlamaktadır. Zafer mil
lete aittir. Çünkü onun fedakar
hğilc kazamlmr~tır.,, 

-0--

Slovakyada 
hadiseler oldu 

1-lalk Macarlar 
aleyhinde tezahürat 

yaptı 
Budapeşte, 4 (A.A.) - Bra. 

tislavada mühim karışıklıklar 
vukubulmuştur. Halk :\facar par
lif'.inin binasma girmiş ve her 

)eyi tahrip etmiştir. :\1acar gaze
te idarehanelerinin camları kırıl
mıştır. Bu karışıl\.lıklar, Ribent
rop ile Ciano arasında yapılan 
anlaşma mucibince çok küçük bir 
Çek arazisinin Macaristana veril 
dıği gunün yıldbnümü münasebe· 
tile vukubulmuştur. 

Hato.yda seçim bugün 
Antakya, 4 (A. A.) - Yarın 

burada mebus seçimi yapılacaktrr. 

Cumhuriyet halk partisinden bu 
seqim için. beş yerine 12 namzet 
gösterilmesi bütün Halayda de • 
rin bir memnuniyet husule getir. 
miştir. 

rin çevirdiği bir entrika,. dan baş
ka· bir şey olmadığınr söylemek _ 
tedirler. 

.Jac:1c Düşme London 

•• şışmış 
Çevı~en 

E FDAL bını 
HOGA i •I 

.,_.,,.,,..~~ 

Büyük bir gayretle ayağa kalk 
mağa muvaffak oldum. Çaydan -
lık elan elimdeydi. Mulfak kapısı
na kadar topallıyarak onu ah~ı

ya uzattım. Ahçı, hakiki veya 
yapma olduğunu kestiremediğim 
bir tehevvürle kaynıyordu: 

- Ne beceriksiz herifsin be! 
Söylesene sen neye yararsın? Bir 
çayı bile dökmeden götürmekten 
acizsin. Senin yüzünden tekrar 
çay kaynatacağım. 

Çaydanhğı almış, yürümcğc 

başlamıştı. Sonra ikinci bir hiddet 
feveraniyle tekrar bana döndü: 

- Hem ne burnunu çekip du. 
ruyorsun? O nazik bacağın acıdı 
öyle mi? Zavallı ana kuzusu! . 

Yüzüm, çektiğim ıstırabın şid
detiyle, sararmış, buruşmuş ola
bilirdi; lakin burunumu çekmi. 
yordum. Büyük bir azimle dişle 

rimi sıktım ve ikinci bir arızaya 
meydan vermeden mutfak ile sa
lon arasında seke seke mekik do 
kumağa başladım. Bu kazadan 
iki şey kazanmıştım: Aylarca acı
sını çektiğim bir şiş diz kapağı 

ve K urd Larsenin taktığı Hump 
yani kumarbaz takabı. O günden 
sonra gemide herkes b::ni Htımp 
diye çağırmağa başlamıştı; öyle 
ki bu lakap artrk düşüncelerimin 
bir kısrm haline gelmiş, kendi. 
mi düşünürken, sanki doğduğum 
danbcri Hump imişim gibi Hump 
diye düşünmeğe başlamıştım. 

Kurd Larsen, Yuhansen ve 
altı avcmrn çevrelediği sofrada 
beklemek kolay bir mesele •değil. 

di. Evvela salon pek dardı. Bu
na geminin sağa sola yalpaları 

da inzimam edince içeride do. 
laşıp iş görmek büsbütün zorla
şıyordu. Lakin en fazla nazari 
dikkatimi celbeden hal bu adam
ların, kendilerine hizmet edenle. 
re karşı ufak bir merhamet hissi 
bile beslemedikleri idi. Dizim 
gitgide şışıyor, onuı• acısıyle 

baygınlıklar geçiriyordum. Sa
lamın aynasında ara sıra gözüm 
kendi aksime ili~iyor, ıztrraptan 

takallüs etmiş, ölü gibi beyaz 
yüzümü görüyordum. Bu adam
ların hepsi ne vaziyette olduğu_ 
mu görmüş olmalıydılar. Fakat 
h iç biri de buna dair bana bir ke
lime söylememişler, alakadar 
olmamışlardı. O kadar ki, bula
şığı yıkadığım sırada Kurd Lar. 
sen yanıma gelerek : 

- Böyle ufak tefek şeylere 

aldırma. Zaman ile bunlara hep 
alışacak sin . Saka tlansan bile 
kendi bacaklarmla yürüm~sini öğ 
renmiş olursun. Dediği vakit a
deta ona karşı bir minnettarlık 
hissetmiştim. 

Sonra devamla : 
- Bütün bunları sen birıbirini 

nakseden, garip hakikatle, adeta 
bir paradoks olank kabul cdi. 
yorsun değil mi? Dedi. 

M utad şekilde: 
- Evet efendim, diye başımı 

sallad ım. Halim hoşuna gitmişti. 
- Anladığıma göre bir parça 

eıjebiyattan anlıyorsun, değil mi? 
İyi. Birgün seninle oturur, konu 
şuruz. 
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sonunda dizim 
1 

,.. 1 
n "a-ve !canbur 

kazanmışh <H. 

Bunları söyledikten s<ınra cc. 
vap beklcmede!'l arkasını döndü 

ve çıkıp gitti. 
O gece, işimi bitirdikten son

ra yatmak için başaltına gönde
dilmiştim. Onda boş yataklardan 
birini kendim için düzelttim. O 
müstekreh a~ç-mn yanından ay. 
rıldrğım, ve ağrıyan dizimi din
lendirebileceğim için memnunum 
Garip değil mi elbiselerim üstüm 
de kuruduğu halde vücudumc;a 
soğuk algınlığından eser yoktu. 
Normal bir vaziyette, bütün bu 
başıma geçenler beni günler gü
nü yatağa düşür::bilirdi. 

Dizim b::ni cck rahatsız edi
yordu. Adeta diz kapağım yerin. 
den kalkmış, şişin ortasında kes
kinlemesine duruyor gibiydi. Av 
cıların altrsr da başaltmd-ı idiler. 
Yüksek sesle, konuşuyorlar, si. 
gara içiyorlardı. Yatağımda otu
rup dizimi muayene eclerken 
Henderson bacağımın Şİ!}İni gör

müştü: 

- Fena şi§;mişe benziyoc, de. 
di. Bir bez bağla geçer. 

İşte üzerime çekebildiğim dik
kat bu klciardr. Halbuki karada 
olsaydım bir doktorun tedavisi 
altında günler günü sırtüstü ya 
tacak, istirahat edecektim. J:c 
adamların yanında yalmz benim 
acılarıma karşı böyle hissiz dav. 
randıklarrnr söylemek haksızlık 

olur. 
Benim rztrraplarıma karşı re 

kadar bigane iseler kendi acıı~ 

rına karşr da o derece katı yüre:: 
1i ve metin idiler. 

Bu ise, kanaatimce evvel aitiy- .
tan ,sonra da teşekkülat itilıaı ::~ 
daha az hassas olmalarından ile. 
ri geliyordu. Eminim ki asabi ve 
hassas bir adam ayni rahatsızlık
tan onların duyacağrndan iki, 
hatta üç misli acı duyacaktı. 

(Devamı var) 

Amerika, Nor
veçe teşekkür 

ed=cek 
"City of F lint,, 

İngiltereye hareket 
e tti 

Londra, 5 - _\imanlar tara. 
fından zaptedilip bir Rus limanı
na götürülen, oradan da .gene Al
man mürettebatı idaresinde hare-

ket eden Amerikanın City of Flint 
\'apuru Norveç hükumeti tarafın 
dan ttkrar Amerikalı müretteba_ 
ta teslim edildikten soııra yolum 
deYam etmek üzere şimal btika· 
metinde hareket etmi~tir. 

"City of Flint.. vapurunun 
çarşamba günü Glaskova galm~
si beklenmektedir. 

Geminin hakiki sahiplerine ~e
limi 1\mcri~rnda büyük bir mem. 
nuniyet uyandırmıştır. Amerika 
hükumeti, City of Flint \'apur 
meselesinde hattı hareketinden 
dolayı Non·eç hükum~tine te~ek 
kür edec~ktir. 

Berlinden resmen bildirildi~i

ne göre Oslodaki .\Jman elçisi b 
vapur hakkındaki hattı hareket 
!erinden dolayı ~on·eç makam~ 
tr ne1..dindc prote::ıtoya memur c 
dilmiştir. 

----0--

Maaşları jndirHen 
mu:ıllimlc:r 

Yeni barem dolayısile maaşla 
22 liradan 20 liraya indirilen mu 
allimlcr maarif \•0kii.k.~i11c rnürıı 

ca:ü cd0rdt iki liralık farkın a·; 
~eltilmel\irıi temennt Ptnıh•:••r ;·r 



Baltıkta Kızll donanmalYeni Norveç elçisi 

sefere hazır bu sa~!~ •••. ~~!~.) 
(Ba tarafı 1 inride) J 

Finlere beyanname 
GÜıllün hndiseleri dolayısiylc 

'inlandiya hükümcti radyoda bir 
•cyannamc ne4jrcderck halkı sü -
,fınetc vo disipline da\·ct eyle _ 

Sulh zamanmdıı. olduğu gibi 
rb zamanında dıı almacak pas

if konmma tedbirleri halka ha • 
trlat..ılmakta. vo ehirlerdc kalan. 
m gruplar halinde birl('şmeleri 

(\ her iht.imalo karşı )iyccc.k ve 
,i~ ccek tedarik etmeleri tavsiye 
,ıunm&ktadır, 

Flnlandiyn hükümct merkezinin 
nbli.reııi üzerine bu günlerde 
~hnn normal nü!usunun ancak 
üı:dc onu Hclsinkidc kahcak· 
ır. 

Ta.llln _ Hclsinki ara.smdaki mü 

mkali.t uç gündenbcri durmuş -
tur. 

Fin Başvekilinin nutku 
Finlandiya başv kili Kajandcr 

Jtın aQa.m radyoda. ııöylediği bir 

nutukla demiştir ki: 
"- Bizim bitaraflık :ızmınm 

Sovyetlerin mütaleba ını miıtcma. 
diyrn arttırmaları için bir b3sa -
mak olamaz. Kabul <'drmıvecP.ği. 

miz bir §ey \•arsa o da bitaraf o
lan m<'mlckl'timizin hlirriyetindrn 
\'azgcçmC'ktcılir. H..,~ ~knndinnvyn 

mcmlC'ketl<'rilc tanhi VC' harri 
bin tl<'n"lik bağlarla b.ıglı bulunu. 
yon.ır.. 

Hangö civnrmdn Ruslara bir lis 
vermemiz l<'.inlandiyıının emniyeti 
için tehlike t akil eder. Halbuki 
I..eningradm mudıı.faa.ı:ıına hiç do 
liıımnı yoktur. Düİıya c.fkarr 11. 

mumiye11i tl"hdidin hııngi, ta.raf -
tan geldiğini muhakeme fldocek • 
tir. Hı-rhalıfe hu, Finlandiyn vo 
lav ç tara.fmdan ge1memektedir. 

nnima muslihane bir tesviy~ 

tarzını iimid ediyoruz. Jı'akal ica
bmda. her zamandan ziyade müL 
tehld bulunan Finlandiya milleti 
her türlü ihtimalr kan:ı koyma_ 
ga azmetmiştir ... 

Almanya harbi umumifeşttr
meğe çallşıyor 

<'Baıt.arafı 1 incide) 
nus '\-C Cibuti etra!mda. yeniden 
mUakwat ı;ıka.mrak 1la.lya ile 
mtittefikler arasındaki mlinase _ 
balı bozmağn toves.cım edecektir, 

Gôrlngln diğer bir vazifesi do 
.\iman - Sovyct anlaşmamıı 1 .. 
:ıılyo.ya ta.svib ettirmek ve A1-
man - ltalyan anlaşmasının esaııı 
olan ant,ikom.int~ paktilc bunlar 
telif edilir oldı.\ğunu kabul cttir
ını>Jı: ve bu • Sj.\reUo de Ruıılarm 
Ba.lkan1ardaki faaliyetine karşı L 
talya.mn kayıtsızlığmı temin eyle. 
mcktit. 

lngiltere ve Fransayı 
tecrid 
"Umumi bir siya.si taarruz 

-uııısmda b'lllunuyoruz. Bu tnar· 
bitarafları Almruıya. yanında. 

narbe soknıaldan ziyade onları 

Alnınnyayn müzahir bitaraf kıl .. 
mak :ıuı:etilo lngiltcrc ve Fran
snyı tecrid eylemektir. 

Şimdilik Almanya bUyuk bita
raf devletlerle meşgul olmakta, 
Rusyo. ise küçük devletlerle uğ _ 
rnşma1'tadır. Rusya J."inlandiyaya 
yaptığı tnleblcr mUnascbetilc ls • 

\"CÇC ele Jnglltcm.ıyc karşı fazla. 
sempati g<istermesi yolunda kapa
lı ihtarlarda bulunuyor.,. 

Romanya, Bulgarıstan ve 
Karadcnız 
"Homanya yeniden tehdit e· 

dilmeğc ba5lanmıştır .. o derecede 
ki, bu memleketin Ankara biiyük 
elçisi Bükrc.i ziyaret ettikten son 
ra alelacele tekrar Ankaraya 
donrn~tür. Ve Homanyaya hir 
taarruz vukuunda Türkiycnin 
alacatrı tedbirleri Ankara hiiku
mctıle müzakere edecektir. 

Bulgaristan üzerinde de taz
yik yapılmaktadır. Ru ya ile Bul 
garf c;ta n arac;m<la yapılmakta o· 
lan hava münaka1atı müzakerele. 
ri daha şimdiden Karadeniz sa 
hillerindc bir "sivil., ha\ a ii u· 
nün tesi ini derp'ş eylemektedir. 
l~clki de yakında öğrenikc~ktir 
kı, Husya meselfı Odesayı bir ta· 
arruza ~.arşı müdafaa için c;iddet 
li tedbirler alm:ık ihtiyacını his
sedecek ~e buna hakkı olacaktır. 

Almanya, Balkan de' lct erile 
müttefikler arac;m'la mukarcnetc 
mnni O'lmak bakrmındnn Rusya 
nm bi.ı c;iyasetini ta vip ctm~kte· 
dir.,, 

J aponya 
"Diğer büyük bita ·af d 0 \ !etler 

l.!n Amerikayı H~sra \' Alman. 
= a ümitsiz Uakki <!diyorlar. Fa· 
kat biltün gayret ,.e dikkatlerini 
Japon~'R)'"I ~virm"c;lerdir. Al
manya, l'zak c:arkta lngiltercye 

karşı mti~terek bir harp yapmak 
iizere Rusyayı Japonya ile barı· 
sa davet eylıemektıedir. Bunun i· 
çin dQ Rusyanm Çini Japonyaya. 
karşı bebsiz olarak taarruz el· 
miş olmakla itham eylemesi k!· 
fidir. Rusyanm bunu yapması 

da pek muhtemelöir. Anm·şup..., 
heli olan bir cih•et varsa o de, 
Japonya, Almanya tarafriidaı:ı 
yapıldığı gibi, Ruşyaya .tavizler 
de hulutımağa muvafakat gôstc· 
recek midir?,, 
Alman gazetesinin 
makalesi 
lviareşal Göringin seyahati ih. 

timali dolayısiylc · rütülen bu 
tahminleri kısmen yid etmek 
lizerc Almanca i .nkforturter 
Zeitung gazetesinin :şu makale
si gösteriliyor: 

"Paris ve Londranın giriştigi 

ıliplomatik harp hil:ıassa Alman. 
ya ile müşterek menfaatleri hulu 
nan ve bu müşterek menfaatleri 
bir takını paktlarda ifade etmiş 
olan iki memlekete karşı tevcih 
edilmiştir. 

Carp devletlerine unu kat'i 
olarak söyleyebiliriz ki, Sovyet 
Rusya ile Faşist İtalyayı Alman 
yadan ayırmak için sarfettikleri 
gayretler boşunadır. Paris ve 
Londra, belki de ümitlerini Rus· 
ya ile İtalyanın Almanya yanın<la 
silahla harp etırn:dilı:len hususuna 
istinat ettirmektedir. Fakat garp 
devletleri unutuyorlar ki Alman· 
ya böyle müselhih b:r yardım i . 
tememiştir ve esasen böyle bir 
yardıma ihtiyacı da yoktur. 

Faşist İtalya nası l söylemiş ise 
Molotof ta son· nutkunda kuvvet. 
li bir Almanyanın Avrupa orta· 
sında zaruri oldugunu söylemiş -
tir. Bundan başka Mol.,tof garp 
devletlerinin bütün dünya zen· 
ginliklerini kendileri için isteyen 
kapitalist siyasetlerine de şiddet. 
le hücum eylemiştir. 

İşte harbin dnha ilk gününden 
itibaren Faşist italya da böyle 
bir programla h.-rckct ctn.e!.te • 
dir. 

Her iki tarafça da kuvvetli e
sas olan şey; ~'Tl .. U devletin bü 
yüklüğü ve refahını t-:min etmek 
ve A vrupanın C:iğcr memleketle
rine muslihane hayatı a.n-ak kuv· 
vctli ve galip ı::r Alm"nyanm 
miimkün kıl:ıbiJ~cc:i hu;u:ıunda 

b!.,lencn kanaattir. 

Bu 1garis~a,d1 Alman 
pro1=a~aı:ıdası 
niğer tari' nn Ti.,.ec;i11 ~cf. 

va muhabiri Dul~arca Zora ~azc. 

:stiyor. İki memleket arasında 

tam bir fikir birliği vardır. 

Norveç, Avrupada cereyan et· 
mekte olan harpte kat'i surette 
bitaraflığını muhafaza etmeğe 

karar vermiştir. Diğer İskandi

navya ve Baltık hiıkfımctleri de 
ayni şekilde hareket ediyorlar • 

Stokholmda dört devlet reisi a. 
rasında yapılan konferansın ye· 
ganc hedefi de bunu bütün diin-

yaya ilan etmekten ibaretti. Har. 
bin ~nuna kadar hiç bir tarafa 
dtihak etmeyeceğiz. 

Konferansta herhangi bir pakt 
yapılması mevzuu bahsolmarnış -
tır.,. 

Norveç diplomatı, Finlandiya 
Sovyct RU6ya tarafından bir as. 
kert harekede karşılaştığı ta'< · 
dirde Baltık ve İskandinav devlet 
lerinin nasıl bir vaziyet alacağını 
öğrenmek isteyen mtıharririmize 
şimdilik beyanatta bulunamıya -
cağmı işaret etmiş ve şu sözleri 
ilave etmiştir: 

"-Norveç şimdiki harpte ta. 
mamiyle bitaraf kalacaktır. Fa· 
kat yeni bir h ar p çıkarsa ne ola. 

cağmı !imdİdm kestirmek imkan 
sırdır. Harbin umumileşmesi ih· 

tima}i mevcut olup olmadığı h~k
kında da bir ıteY söyleyemem. ,. 

Sefir son sör. olarak ,muharfr 
rimizin Avrupa vaziyeti hakkın. 

daki suallerine verdigi cevapların 
bir beyanat tcJak-ki edilmemesini 
ifade etmi§tir • 

Askeri Liselerde 
atletizm 

birincilikf eri 
(Ba.§1.a.r&f'ı 1 lnelde) 

~yin "(:ıruıcli) 23.9 saniyede 
(Yeni askeri 1isclcr rekoru. ikin. 

ci Bilal (Dt>niz 1İsC$i) . üçüncü 

Çefi'k (Kuleli), dördüncü Ser
rocd (Deniz lise-si), beşinci Ke
mal (Maltepe), Ali (Kuleli). 

1500 metrede S dakika 20.6 
saniyede birinci Rahmi ( Maltc~ 
pe), ikinci Remzi ( Kuleli), ü· 

çiincü Sıtkı (Kuleli), Taci (Mal. 
tepe), Ncc:.mi (Deniz lisesi), il. 
han (Bursa). 

Gülle atmada 11.51 metrede 
birinci Naci Kule1i (Yeni a9keri 
liseler rekoru), ikinci 11.21 met. 
re ile Hayri Kuleli (yeni rekor), 
tiç'incü 10.89 metre ile Bülcnd 
(Deni;ı: lisesi), dördüncü A ziz 
(Deniz lisesi, :beşinci İlyas (M al. 
tepe), ihsan (Kuleli),. 

Uç adım atlama tn~bakasın
da 12.57 metre ile Naci (Kule-

li) birinci, Kemal K uleli ikinci, 
Halil (Bursa) uçuncü, İsmail 

Maltepe dördüncü, Şerif (Deniz 
lisesi) beşinci ve Arif (Deniz li
sesi) altıncı olmuşlardır. 

Puva nvaziyeti : 

Şimdiye kadar yapılan müsaba. 
kalarda Kuleli l~ 89 puvanla bi. 
rinci, deniz lise' i 40 puvanla ikin· 
ci, Maltepe lisesi 31 puvanla ü
çürcü, Bursa lisesi 24 puvanla 
dördüncü vaziyettedir • 

Gelecek pazar giinü müsabaka
lara devam edilecek ve l"lcticelen. 
d;r:ıecektir . 

tesinin bir başmakalesini mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

"Alman propagandası Bulga
ristanda büyük bir faaliyet gös
termektedir. Fakat Bulgar efkarı 
u:rıumiyesi Rusyaya olan ananevi 
muhc:.hbetine rağmen müttefikle· 
rin idealine büyük bir t eveccüh 
göstermektedir. Bulgaristanda 
R.öytcr ve Havasın h aberlerine 
D. N . B. 'nl:ı habcrlertnden ziya. 
d.: r:ıJbct edilmektedir. ,ı 

Aksa rayda 
geceki yangın 

(ffa!)ll\rah 1 ind de) 
men iki dükkan da kısmen yan. 
mışhr. 

Ateş, Aksarayda Millet cadde· 
sinde Bodos isminde birisine ait 
G5 numaralı sigorta ız ah~ap bi· 
nadan çıkmıştır. Binanın alt ı 

turşucu dükkanıdır. Burada dük
kanı i:;;lett'n Ali isminde bıri ge· 
ederi de yatmaktadır. Diikka· 
mn üzerinde de p;ene Ali adındn 
ki dükkan çırağı yatmaktadır. 

Ates turşucu dükkanından çık· 

mı) ve itfaiye gelinceye kadar 
dükkan tamamen yanmı~tır. lki. 
tarafındaki terzi ()iner ve terzi 
Memduha ait dükkanlar da kı · 
men yandıktan sonra ate'i bac:t ı · 

nlmı~tır. Yangmm sebebi henüz 
anlaşılamamı~ tır. 

Prost Bursaya gitti 
Şehircilik mütehassısı Prost 

Bursanın l>lanını hazırlamnk U~c. 

re Bursaya gitmiştir. Bir hnft.a 
kalacaktır. 

--<>--
Semiha konser verecek 

Almanynda tahsil etmiş olan 
artist Semiha yakında Ankara 
rnd.rosundn Vngnerin bazı esrrlc· 
rini tngo.nni edecektir. 

-0--

İzmirde vene zelzele 
oldu 

1ı:mir, 1 (A. A.) - Dün öğle
den sonra lımirdc hafif bir yer 
sarsıntısı duyulmuı,ıtur. Evvelki 
gf'C<'ynrı~ından sonrn Dikilide 7 
saniye devam eden sarsıntı Ber
gama kazaları ile civar nahiye 
,.c köylndc do hissedilmişti r. Bu 
zelzele ııiddctli gürültülc.rlc knrı. I 
şıktı, 

Zingal §İrketinin Hava 
Kurumuna yardımı 
Anknra, 4 (A: A.) - Haber 

aldığımrza. göre, Zingal şirkeli 

Ayancık işletmesi idaro heyetinin 
ha\'n kunımuno. bugUnc kadar 
yaptığı 56 bin liralık yıırdıqa i. 
lavcten bundan sonra şirketin i~li 

ycceği kerestenin beher metre 
mikiıbrndan 20 kuruş teberrüdc 
bulunmayı karar altmıı almış ve 
keyfiyeti havo. .kunımtına bildir- 1 
:ıniştir. 

Türk han. k urumu genel mer
kezi Zin.gal şirketi işletme idare· 
sinin m.illl hava.cılığmuza kal'§ı 

gösterdiği bu yardımdan dolayı 
şirkete murassa tayyare madalya. 
sı veıilnıJştfr. 

TAKSiM., 
Sineması 

Harp! 
CHARLES BOYER -

ANNABELLA 

Türkçe 
Görülmemiş muvaff akiyetle 

devam ediyor. 

NAL, bugün saat 11 ve 1 de 

Aynca: Yeni EKLER JUH. 
halk seansları 

SON O A Ki t~ A 
Almanlar pullarla 
imdat istiyorlar! 

Londr~, 5 {Ha<ly~) -:-J\~m:uıyanın gizli ~oh'> ı:şı,ııtıtı ~~ 
tapoya yem ve çok muşkül bır ıı;; çıkmıştır .. l·.cnebı ınenıl • !ti 
gıdcn mektupların pullarının altında, Aımaı1)a) a kar ... ı P', 
yapılmaktadır. Pul l arın altında "açız,. "bizi kurtarın,, gıbı·cer 
vardır. Şimdi Gestapo harice giden mektupların pullarını ~1 ~ 
sökmeye mecburdur. Bu sehebten birçok mektup pulsuz gıtıtl 

telsiıl Belçika gemilerinden 
çıkarıldı 

l\Iosko\'a, 5 (Hadyo) - &!çıka hükumetinin bir emri al1 
bütün Belçika ticaret, yolcu ve balıkçı vapurlannda bulun 11 
cihazları müsadere edilmiştir. Bu tedbir, Belçikayı ca uc;lar<İ:ı 
mak için alınmı tır. 

Bitaraf limantardaKı Alman vapu 
Londrn, 5 (Radyo) - Harbin başlangıcında bitaraf~ 

ııa :-ığınan Alman ticaret gemileri şımdi memleketlerine d'. 
yorlar. Çünkü bu gemilerden alınmakta olan liman reSJJ11 

için mühim bir yeki'ın tutmakta, \'e ödenemediği için onları ııı iP 
uğratmaktadır. Liman re mini ödemek için bu gemiler yükler 
mağa mecbur olmuşlardır. Bu para da bittikten sonra Y~. 1 

devkllerin eline geçmeği yahut ela dü~man mermisini yeıtttl1 
mcchuriyetincle kalacaklardır. ·~ 

Cesetleri bulunan Alman denizci 
Londra, 5 (A.A.) - Sular beş Alman bahriyelisinİ!l 

Kent :.ahillerine atmışt ır. Bu cesetlerin suda urun muddet ~9 
görülmi.ı.;.tür. dl 

Cesetlerin bir anza yüzünden batan veya İngiliz geıni1 

!ıııdan batırıldığına kati kanaat haSJI olmadığı halde bat~ 
bir denizaltı gemi ine ait olma. ı muhtemeldir. Cesetlerin jlı 
boş olarak kuma oturmuş bulunan denizaltıya ait bulunfi!.1~1 
~·ok ı...,,.,·t1tlini··. 

Finlandıya meseıesınde 
ne yapacak? 

Loııduı.., rf { .A.} - Sunila~· .Dlspach. gaz •t sine gotf 
tai'afındafı Moskovnya ~ılrılmı~ olan Sovyetlerin İsviçre~ 
bayan Kolontai, Stnlini Finlandiya işinde mutedil dav~ 
lsknndlnnv devletlerine yil.klenm<'meğe davet eylemiştir. 'ıl ' 

• . . t ö . s \'":! ~t.tl .~ •• 1..1 .. ımo. n)~nı gtı.Zl" eye g re, vuıyct ~udur: Stalin, ~ • JıJ'·,ı 
ligının z_:ıyını~nı or~aya k_oyaenğındnn korktuğu için bır ~ 
rişmek ıstemıyoı>. Fınlanclıya metin davrnndığı ve !sk~~ 
Jetlerinden te.minat aldığı tnkdirde Rusya taarruz cuııU 
bir mutavassıt tarzı hal\ kabul edecektir, Fi.f\landiyn zial ~ 
ği ve İskandinav dcvlcUcri de karrasız bir vaziyet tnlctllc1

111 

dirde, Rusya belki de şiddetle hnl'(!ket edecektir. 

Arriavutluktaki ltalyan kıtal~t 
Sofra, 5 (Radyo) - Mareşal de Bono bir harp get111 ı 

limanına gelmiştir. Kendisi Arnavutluktaki ltalvan kıtaıarıtl 
edecektir. -

Dahiliye Vekilimiz Kayseride 
Kayseri, 4 (A. A.) - Tetkik da.ıı sonrn kazn kn~~if l 

seyahatine çılunış olan dahiliyo dn ho..ıır bulundukları tiJC 
vekili Fallt Oztralt bu sabah bu- tıda vilayetin idari ~ıc ur· 
raya gelmLstir, Valimiz \'e viliıyet 

erkanı tarafından kar,,ılanmı11tır. 

dar olmu~, izahat nlJXllŞ d 
Faik Öztrnk sa..'1t :ı'l tC 

milessesat, birliklCl' .,.el t 

ler mümessillerini kııbll--, 

Senenin ikinci büyük TüRK fıl1111 

Dayanılmaz 
kahkaha 

1 
·ınıiO 

~lemlekctimizdc lıic bir 1''llmi u kaza ıı ıııadığı muya[fakiyeti kazanan, Hiç bir fı 
göremediği mm·a.ftak lyeti gören hllyiik Tllrk Vllmi 

1 

Al/ahın Cenneft 
Yalnız iPE l{ · ar' Sine:nasında devam edıY 

t lflve olarak: ANKARADA CUM HURIYET BA YR.Al\il 

/ nuı,:iin -.ı•aıı slll r o;a:ı t :! - 4.1:; - (i :':l \I' fi ıhı 

........................ 1111 .. lliil'U' *IL"llill ............ ~ 



SO) tarı 

s ...... : l'etld KAB.DEŞ 

lafm ayala kalktı. Yüzü gü
lüyoıdu. 

- Susun rica ederim, dedi. I • 
timadmuı g11steren samiml ve 
haldı biddetiniı en nıüşfık mua. 
meleden ziyade bana dokwıuyor 
Rica ederim kalkmayou. ben ai· 
diyorum. 

~ 'm ona doğru yürilyor
du. Hayın devem etti: 

- Rica alerim, teşyi edilmek 
istemryorurn. Beni dınleyin mat· 
mucl; eğer bura:la bir dakika 
daha kalsam suallerinize her şe. 
ye rağmen cevap vereceğim. Bu 
doğru değil halbuki. .. Günün bi· 
rinde izahat vereblletf"k vaziyett~ 
olursam bu izahatı size memnu· 
niyetle vere--...eğimcien emin ol~ 
nuz. Çünkü siz ~ninı iç.in bir_ 
küçük karoe,sim. 

• • • 
'-açar ıibi evden çıktı. 

Haym, kolonel v., Gayya. l;.ı 
beraber yediği akşam ye:rnelin 
de dalgın ve düşünceli durdu. 
Bir aralık damdan düşer &ibi ve 

ve konuşulan bir mcvzuun neti
cesini bekl~meden: 

-13u('1n, dedi, Fran·w1 .. Vil 
lan gfödüm. 

(Devamı , . ., ) 

(1) AlMO'nca ''Fransız yiyın!., 

''"'~"'""··· 

lemdar Sinem as; 
Mari Antuvanet 

DUnya haa•dialeri 

HABER-A.._.Poama 

Bl*dlllaıldl d..,._ıo en eskJ iosaolan arasmd• 

- G- Ycuaa: L. Bııaela 
S6 )'llnu nbştıer U"Uında ı~irmlş bir ı\lmao IQ)'alu 

Bevaz .... aqaç kadını dayanılmaz 
bır arzu ıte özlerneğe ba~ıamışhm 

Şa~n şaşkın etrafıma bakmL 
yordum. Nefsimle harikulade bir 
mücadele başlamıştı. Hayret i· 
çindeydim. 

Bahuraına. ağ~ kadın, beyaz 
top to:L' S3lkmı çlçekmite ve 'O 

Juçbir nebatta duymadıgun ga· 
rip, madeni, bayıltıcı kokusile 
göılerimin önüne gelmişti. 

Onu. üzerine kapanıp kokla· 
mak arzusu, çılpı bır ihtiras gi. 
t>i damarlanma yayılmııtıl 

EvvelA. bu zaptedilmez arzu· 
nun birdenbire yüretrimi istila 
edişi kar§ısında, hayret ve deh· 
şetle: 

- Acaba Hintlı sıhirbu be
ni büyüledi mi? diye budalaca 
sına düşünmeye mecbur olmuş· 

twn. 

1' CU..O&. gUı'.eş ıyJ.CJe ~lelikten 
9011ra, Hindin kadife rengi, yu· 
muşak karanlığı etra.fırru.Ja titre
mege baş:awgı vakit, lec:2 bıı 
arr.lık koklamış olduğum Ba: '1" 

ranganın o garip kokusunu tek· 
rar koklamak i§tiyakım delice. 
nwkavemet edilmez bir hümma 
ıle hissettiaimi. bu arzuya muka 
Yemet cdemiyeceğimi anladım. O 
vakit. bütün tüylerim diken di· 
ken oldu. 
Başımdan doğru, adeta beyni· 

min etienı1i üşüterek esmekte o· 
ian o esrctrengiz rüzgar kulaklarr 
mı uiuldatblı ve bana dÜfÜD11ldt 
irnkAm hırakznadığı halde henüz 

muhakemem ayakta durabili 
yordu. 

8uha - Rutiye verditim söı 
aklıma gelmiyordu. . 

Ona Bahurangayı bir daha gör 
mi)~ 9ÖI Yerm.İltiDL 

Halbuki, 'imdi, ak~aun loşlu· 
ğu basınca ·~ beni Buha - Ruti· 
nin garip ormanından ayıran gü. 
neo çekilince, ağaç kadını kokla· 
mak, daıl'°' w ,ııçek.leri üzerine 
kapan!J) oı.un o gaşyed\ci koku· 
sunu uzun uzun koklamak ihtiya· 
cı birdenbire ruhuma bastırmış. 

tekrar avdet etmişti. Oh! acaba 
bu (sabah çan:) burcundan geti. 
rilmi1 beyu kadın ağacının tesiri 
altında ben de Buha • Rutinin 
vaıiyetine mi düpü,tüm? O
nun kokusunun zebunti mu olu. 
yordum? 

Ju fikir, beni tepeden tırnata 
kadar ürpetmefe kifayet etmi,
t.i. 

Ayakta, etrafuna sersem att
sem bakınarak, içimden ta~k
ta olan bu ~ ıltiın arıuya muka\-e· 
met etmeye u3raştım. Fakat aka· 
:>i d<> ~;ddetli bir kriz geçirm":"" 
bac;ladrm. 

Bütün vücudum kaskaU kt:SiL 
mişti. Yilreğlın tıpkı, Bah~a 
run kokusunu aldığım zamanki 
gibi, bir yaprak gibi titriyordu. 

Birdenbire bütün muhakeme· 
mi kaybettim. Adeta bir rüya 
haline geçmiitiın. 

Baş, Diş, Hazla, Grip, Romatizma, 

Ve ellerimi, sanki bir eeye ~ 
pacakmışım gibi öne doğru UZL 

tarak, adeta nefes alamryormu
!5WJ1, boğuluyormu~m &ibi. ken· 
dime hlkftD ~tamadad. lıiJ pbi 
kaskatı keailmit bir halde Bahıı
rangamn bulundutu ormana doğ 
ru yürümeye, yürümeye değil, 

sürüklenmeye başladım. Bahu· 
ranganm bütün bütün muhayyi
leme ve iliklerime yayrlmIJ olan 
garip kokusu beni ideta korkunç 
bir mıknatts gibt, ak,amııı lrnran 
ormana doğru s;elmıeye başlanut-

Nevr:ı.!;!, ır ınkhk ve bil tin ainlannızı dema t 
l:eser. lc~mnda giinde 3 kase al·nabillT 
H •r yada nullu kut,ıltırr. r11rarlt:ı isteyiniz. 

IM"Ni ~ ::::::nı:m:x:mı 
:m 
:::: - tı. (Devamı var) 

ıı~a. 
• Fala ınanır ınısınız 

Yemek bitmış, .tahvcler ıçil. 

mitti. Vakit ceçirmck için hn 
kes bir şey teklif etti : 

- Gramofon çalsak? . 
- Yeni pllk var mı? Eskilerin 

hepsinden gına geldi. 
- Radyo?. 
- Islık ff9i dinlemek için mi? 
- O halde Rukiye iskambille 

fallarmuu balwn .• Şayanı hayret 
kehanetlerde bulunuyor. Ben 
böyle FY1ere pek inarımam. saç
ma derdim ama, geçenlerde falı. 
ma batılı saman .ciylediklerinin 
hepsi doğru çıkmc:a fikrimi de. 
ğ;ştirir gibi oldum. 

Ev nhibi. fal tUını işidince 

can arkıntı&lnı belli eden bir ha
reket yapmıştı. Misafirlerden biri 
sorou: 

- Siz fala inanır ·mııımız?. 

Ev uhibi cevap verdı: 
- Eskiden inanırdrm, fakat §im 

di inanmıyorum. Bu inamı bap· 
ma öyle bir felaket getirdi kir 

Fal lafı açılınca kendini beni 
eden di:şiinceli hali şimdi daha 
ziyadeleş..-nit gibi idi. Tavn 'ft 

sözleri etrafındakilerde o kadar 
alaka uyandırmıştı ki herkes vL 

kit geçirmek için yeni bir oyun 
aramağı lıemen unutuverdi. Ka· 
cbntar yeni biı' dedikodu mevzuu 
bulmak ümidiyle heyecanü, er
kekler hoş bir hikaye ıdinleye

ccklm kanaatiyle meraklı, hep 
birden i srar ettiler: 

- AnlatN.mza l .. 
&.vela anlatmak istemiyordu • 

Ainodan o IÖaii kaçırarak miııa. 
firlerinin tecetSüsünü tahrik et• 
miı Ql:iuğuna pek piıloan oldu
ğu belliydi. Llkin i1rarlar o dc
reoe d~lı olcha Jrl ,albeyet aa
lı tmaktan bafb kartuJut yolu 
olmadığını gördü: 

- Epey oluyor, bundan sene
lerce evvoJ. daha rahmetli babam 
sağken o zaman pek -mefhUT' dan 
bir falerya tesadüfen fahma balc
tırmııtım, diye eöze batladı .•• 
Menhus kadın beni günlerce ai· 
nirıden uykusuz bırakan bir ta. 

lam uğursuz tefeüll~e bulun• 

du: .. Ailenizden biri ,.... .ö. 
lecek. Hayatınızda mühim bir 
deti,iklik olacak. San!ın bir ka. 
drnla •vlenec:ııek ,fakat soartt •JTl-

lacalum ı. ,. .. · 
Endişeli ~ilnlcr geçirdim. ..Fa.1.l 

cmın ısöderiııi unutmak ilser&Y:: 
dim ki babam kalb sektesinclen 6~ 
lüverdi. Fakmm ded.iklerlndftr 
biri doğru çılmuftJ. Şinvti ~ 

'tesadüf.. der geçerdim. Fakat P 
zaman böyle şeylere u.nmaır • 
tabirimi affediniz, yalrus kendi 
beııabnna söylUyonım • 1"Jdalaı.. 
~ını ~österiyordum. He kadar en. 
dişeye dfüıtüğünııü taııaVYUr ede
bilirsiniz. 
Babamın ölümiyle benıber 

falcının dediklerinden ikincisi de 
çıktı. Babamın işlerini idareJ9 
başladığı mcihetle hayatımda ta
biatiyle değifiklik oldu. 

Falcının kerameti bu kadarla 
da kalmadı. Babamın öHhnb.. 
den beş sene sonra aantm btt 
kadınla, Umranla, evlenc!im.,, 

Durdu, misafirlerinden, ~en. 

lerc cııara ikram etti. Xenc!lai c!e 
bir cıgara yaktı, derin bir nefes 
~ekerek dumanını düıünceli bit' 
tavırla yavaı yavaı savul'du. Ba· 
kışları bir noktada aabit, dal«m 
kaldı. Hikiyeaine devam etmesi 
için bir ıey aöylemetc ceaaret 
edemiyorduk. Fakat hlr kadın du 
ramadı: 

- Şimdiye kadat anlattiklan· 
ruz, fala inenma.mağı delil. bili. 
kiıı iman etmeği emredeor 1 Hal 
buld ıi.ı ... 
~v aahibi rii)·adan u~ cib. 

koltuğundan doğruldu, içi&ıi çe\t 
ti ve ~evap vcıtli : 

- tnaıuruyorum. Kepe vakti 
le de inaomasaydım... Halhu': 
inanıyordum .. En mesut anlanm. 
da karımın güzel san saçl" ·ı 

gözüme ili§incc içimi derhal • · 
keder kaplar, kendi kenn .... ~ 
"Eyvah 1 derdim, falcının ııJedik.. 
leri acaba doiru çıka<:ak mı?.,. 

Boşanma kolaylaştırılmalı mı? 

Karımı ıcviyordum.. Ona genç 
bir mekteplinin ilk eevgiliıiDc, 

tanışıklıklarının ilk günlerinde 
duyduğu kadar kuvvetli, çılgtn 

bir aıkla batlı idim ve her gtln 
falcınrn ddili çıkacak diye . ken
dimi Uzer dururdum. 

-··----. ...... ..._awww_,,~---------.ıwwwz----.awwws--_.-..ıwwwz.--..awwws.--._..-----..----------ıws--•ı=:..-.... •~•-snn~~-
B8yle nç sene beraber yqa

dık.. '' Alıengi bozulmuş bir ailenin 
yıkılması daha isabetlidir,, 

Bir gUn tanrdılı:Jar araam4a 
yaptığımız bir aile toplautmndı 
karımla dansetmekte olan Ce.at 
isimli biT d~likanlınm cebb\de1'1 
muntazam katlanmıı bir klttt 
parçası dil§tüğilnil göt'dilm. Ce 
vat bunun farkmda deliJdl. Altt> 

avukat böyle diyor. danstan sonra kenisin~ verme 

b k d ki l k l 
i.!zere yere eğilim zaman, er 

aş ası a, çocu u arın o ayca· ;:ia~;ı:;:;rn;~a:e~:d==~ 
. muşa döndiim. ttlğrtta ş6yle ya 

ayrılmalarına taraftar değil ı:rltydı : 

Bo~nına kolay!a~tmırnalı mı? 

ankctımı.ı:e a\ ukat'arımız ve fi. 
kir adamla:-muz lcMe ve aleyhte 
celfap.ar verdiler. Hukuk doktor
lanr.u::dan llerçet Macit bu mev 
zu üzerinde şö!·ie diror: 

- Şimdiki klnunu medeniimız 
J1er ti.ırlü ihtiyacı pe!iaia karşı· 
lıyordu. Aile ccmiyct;n temelidir. 
Or.un kolayca yıkılma ına na"ıl 
müsaade ederiz. Bazı kim.;elt-r 
anketinize cevap \ cr11kcn: 

- Bo~anmanın kclayla-;tml· 
masanın avukatlar aleyhinde bu. 
lunur. Çünkü i~lerine gelmez di· 
yorl~. 

Böyle diyenler avukatın yaiı
hanesini bir ticarethane zann~en 
lerdir. Avukat hiçbir zaman tüc· 
car d~ild1r. B•tgünkü m0 deni ka. 
nunumuzun evlenme birliğinin 

siyaneti için boşanmayı rmlaş· 

tıracak hükümfori ihth·a etmest 
memleketin se:ameti noktasın· 

dan faydalıdır. 

A nıkat Gbeyt Cner 

ve ne de o mbantrıdır. Çocuk 
cemiyetin malıdır. Bittabi cemi· 
~·et. çocuğun ehemmiyetine bina. 
en, her türlü fırtınaya ralfnen 
bir ailenin kısa bir kararla yılcıl· 
ma~ma müsaade edemez. 

E er ortada çocuk yok.;a ge-

ı;inemiyen kan kocalann ayn!· 
malan benim noktai nazarıma 

göre de faydalıdır." 

• • • 
Q:r.ç a'tukatlanmızdan Ubert 

(lner i~ boşanmaların kolaylaş. 
ma:-ma taraftardır.: 

- Bence, diyor, evlenme ma· 
d"mki bir mukaveleden ibattttir. 
O halde noter huzurunda yapd:ın 
bir mukavele nasıl gene noter 
buıurunda boıu!abiliyorsa, nikah 

memuru huıurunda )'apıJan ev· 
lenme ahti de gene evle:une me
murunun huzurunda boıulabit. 

melidir. Mesel! evsahibi ilıe kira· 
a aralarında bir mukavele yapar 
la:-. Sonra nzalarile mukaveleyi 
gidip noter hu..--urwıda bozarlar. 
Evlenmek istiyen kadın ve erkek 
ter de gfdip nildh memuru hu· 
zurunda evlenmiyorlar mı? O hal 
<le ayrılma ka ·arı verdik!eri za· 
man da gidip nikah memuru hu. 

zuruncia evlerune mukavelelerinı 
feshedebilırelidirler. Ben medeni 
kanundaki tadilatı sevinçle alkış 
tadım. Sonra tilhassa şu no!:taya 
temas etmek isterıın. Evvern bo· 
şanına vaka'.:m daha azdı: çün
!<ü kadın erkeğine minnet•arclı 
Bugün kadınlara birçok işler 

ve-rdiğimizdcn. arttı, kadın erk.!" 
ğe tabi olmıyac:ığmı zannedi. 
yor. "Nasıl ol::.a hayatını dışarda 
kazanırım .. di.ı - imCe$ıle k:>ca:;ın· 

dan ayrılmaktan korkmuyor. He 
le kadın iyi bır tahsile sahi~e 
o zaman: "J'Tt> di}·e kocama tabı 
ola)·un? nasıl ol:.>a kendim kaza· 
nabilirim .• diyor. t,te kaıhnlar 

bu ruhi halet içinde bulundukça 
boşanmalar d~ı: artıyor. 

me e mi Umrancığım." 

Fevkalbeşer bir cehit1e ke.m 
mi tuttum ve içimdeki fırtına. 

belli etr.:cmc~c muvaffak oldur. 
Cche.,ncm azapları içinde fec 
l::ir gece ~eçirdiktcn sonra ertes 
sabah rnuhim Hr iş baha.ne edt 
rcl.:: .. eyalrte crkacağrmı söyle 
dim 

Mnbadım c gün saat beite Ce 
\•adm evine gi:krck karımla lıı. 
kını ö!~iirmckti. I ?.kin aradar 
bir l:ıç saat ge<iince bun~n cay. 
dım. Kendi kendime "'mukadde· 
uta karjI g:!!;n:nrz ki!,. diyor· 
dum. "Karımın beni alda1matr 
mukadderdi. öyle olduğu içindir 
ki foılcı kadın bunu cnelden 
keşfedip bana sövleyebilmitti 

Fakat boşanmayı güçleştirf'n §u halde onlan öldürmekte ne 
bugünkü medena kanunumuzun • ., mana var •. ,. 
değipnesi de çol dolrudur. A· Jfi eücil bırakarak~ sil. 
hengi mozulmu, bir aile yuvası. ~n bir eeyahate çıktnn. D&tJ!j. 

nın dağılma31 daha isabetlidir... ~üm raman kalbimdeki yara ' ·-ı 
Kadri KAY ABAL 

1 
"Lutfen aayfayı çe,.: .. iniz 
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BU 5ANCI NE ? .. 

,g-,,.; Memlekette ağzını~ tadını bilen herkes. ~~ 

Spor k/üpleri 
hakkında bir karar 

APAllDiSiT ! 
---r -~- ..: t,_- _ • 

Göbe.k 
• 

,, Ali M~~!~a~ı!~in ':!:,SL. Bekır 
, - Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri:Bcyoğlu, Karaköy, KadıköY 
! Ali Muhiddin Hacı Bekir ticarethaneleri "i 

Ramazanı Serif münasebetilt' muhterem mü"terilerine J{}.'f 
,ı.\KLI LoK.vr-.ı. KESTA~E ~EKERt. ~ıEY\'ALI "e sO; 
·_o KARAMELALAR ile SAR/\ y BAKLAV:\SI, TULtJMS· 
fATLISI yaptığını ilan ey:cr. 1 

Ankara., 4 - Cemıyetler Ka

nmıunun 36 ıncı maddP,.-;ine ikı 

m.llstakil fıkra eklenmesine dw

ola.n kanun layihası m"clise \•r_ 

rilın ı:;tu . 

Cemıycller kanununa cklcnmHi 
tııtenilen fıkralar eunlardır: 

"Bilumum !<por khibl,.ri veya 

teşckkUllcri Beden Terbiye!ll Ge. 
nel Direktörliığünce teshil, tan

zim ve Icrn VP.killeri heyetince 
tasdik olunan nizamname ve tali· 
matnamelcr dalresind" teşkil, te. 
sis ve idare olunacaklardır.,, 

isianbul muhteıiti 
Ankara va çayırıldı 

Ankara mıntakası. şeker bay· 
rammda iki maç yapmak üzere 

l.rtanhul muhtelitini davet ctmis. 
tir. lstanbul futbol ajanlığı evvel 
cc böyle bir müsabnka için vaki 

olan mUracaat Uzerinde kat'i bir 
anlapıa mevcut olmadığını ileri 
sürerek vaziyetin aydınlatılmumı 
hem beden terbiyesi umıım mil
dürlüğilnden, hem de Ankara 
mmtakumdan sormuştur. 

!ııtanbul muhtelitinin hayra. 
mm üçUncü çarş:ımba gUnü An. 
kara.da bir maç yapması muhte

meldir. 

panmağa yüz tutmuş, çalışmak 

kabiliyetimi tekrar elde etmi~tim. 
Kendimi iıc verdim. 

Artık kanmı tanwniyle unut
tuğuma inandrğnn bir &ırada bir 
· Ottumun eviri<le Cevat la karşı. 

'aştım. Eski kinlm ve hiddetim 

tazelendi. Rezalet çıkarmamak 

idil" kendimi zorlarken o ?Jıla
cdk bir M>ğukkanlrlrk ve ne§' ey
le bana -doğru ilerledi: 

- N~lsmız? diye samimiyet
le hatmmı sordu : 

Bu kadar yüzsüzlüğe taham.. 
mül edemezdim, az kaldı herke. 
sin içinde tokatlayacaktım.. O 
devam ediyordu: 

- Artık hiç görüşemiyoruz ... 
Seyahatte imişsiniz .. AdrC$lerini
zi de bilmiyordum, Bu sebep}~ 

sizi düğünüme davet edemedim. 
Durun sizi karnnla tanıştırayım. 

Genç bir kadını takdim etti: 
- Kanm Umran!. 
Karım~n ismi! Acaba? Hem 

bu Umran ban:ı yabancı cleğildi. 

Karımdan ayrılmama sebep olan 
o me!um kağıdı bıılcluğum ge
ce mi9a.firler arasında o da var. 

dı. Fa:Cat kendisini pek tanır.11. 
yordurn. 

Hakikati böylece öğrendim: 

Kırımla bu Cevat arasında hiç 

münasebet olmamr~tr. Ccvad•n 
hitap ettiği kadın, karım değil, 

şimdiki karısı i<li. Cevad bunu, 
başka bir şey söy lerken, farkın
da olmadan ifşa etti. 

Ertesi günü, k~nm<lan ayrıl

dığım gündenberi hic: t'"ıtc-~hiis 

bile ctmediği:n bir s•y v:ıl'hm, 

karınun nerede cldt!ğunu, ayn
lışımızclanberi ne yaptığını talı _ 

kik cttirdiJTI: İzmirde teyzesinin 
yanma gitmiş. 

Gfü;bclfı cıdrcsini öğrencrd: ' 
bir telgraf çektim .Kendisln<lcn 
af diledim. 

Misafir kadınlardan biri here
canla sordu: 

- Affetti ,tabii':. 
Ev sahibi içini çekti, b.:ısı ö:ıü.. 

ne dii§tü, fısıltı halinde lıir sesle: 
- Maalesef buıı;ı bık·:ı y~k. 

tu, Çünkii karr:nı:ı teyz:esin<l~n 
!}Öyle bir cevap telgrafı al
<lİm : 

''Umnan iki ay evvel .. Zatürre. 
eden öl rJi.,. 

Şimdi fala n -:cle, ir:ın::nadığr • 

n:ın ııebebhıl anladmı:: değil mi?. 

Na!deden: Fctlıi KARDEŞ 

ikinci fıkra da 11udur: 
"Mevcut bilümum spor klüb, 

cemiyet veya teşckküllı-ri Beden 
TerbiyP.si kanununun 2 inci maıJ
df'!IİndP. ya:r.ılı ni:uı.mnamenin mc. 
riyet ml!vkiinc girdiği tarihten L 
tiba.ren bir ay zarfında kanun hil- ' 
kUmlerine intıbak edeceklerdir.,, 

Galatasaray snor 
klübünün kış 

faa~ i yatı 
Gal:.tasa.r:ıy spor klübü salon 

faaliyeti k.ı.ş programını h:ızırla

m ıştır. Kış faaliyeti tesbit edilen 
vaziyete görr şöyle olacaktır: 

ı - Haftada iki gün jimna:ı!ik 
(iş :ıdamlart). 

2 - Baı;kctbol turnuvası (klUb 
!er). 

J - Voleybol turnu\'MJ (klüb 
!er) 

4 - Eskrim, boks, giireıı fıı.a.. 

li~-ııti (dahili). 
5 - Bütiln klüblcrc açık kır 

ko1tılarr. 

Kış faaliyeti önümüzdeki haf • 
ta pazartesiden itibaren bn..5lıya_ 
calltır. 

-<>-

Dünkü lik maçları 
Dün Taksim stadyomunda ikin. 

ci kiime takımları arasında li~ 

maçlarına devam edilm.i3tir. İlk 
maç GUneş - Demirspor arasın -
da oynanmış ve Gilneuin 2.0 ga
libiyetiyle bitmiştir. İkinci maç 
Deyoğluapor _ Dıı.vutpa§a takım_ 

lan arasında oynanmış ve Be • 
yoğlusporun 3-1 galibiyetile neti
celenml§tir. 

-o---

İsviçre -ltalya maçı 
İtalya _ İsviçre milli takımları 

arasındaki beynelmilel futbol ma.. 
çı 12 ikincltet!rinde Zlirihte yapı.. 
lacaktır. 

Pa zar: 5 • 1 1 - 939 
13.30/14.30: ~ü1ik (Küçük orkcs. 
ıra - Şer: ~cciıı A~kııı). 1 - Kari 
Hlume: c;nneşle (\'als). 2 - Fnııız 
I.ch:ır : E\·a operclincleıı potpıiri. 
3 - llrııno H:ırtm:ınn: Parlak Gfi-
ne5 15ısında Dans (Enlcrmczzo). 
4 - J. Straııcıs: iDn:ııniden: (f;;,r:ı

renı;iz Vals). 5 - H:111~ Schnciuer: 

Amerikalı (l\1:ık Ourney) in 
kendi ismini \·crdi~ı noktayı bıli

yor musunuz? Bu nokta göbek
tt:n ka> nak gcnıığ ne doğru çeki

lecek mail" çiıginin t~m ortasına 
tesadüf eden yerdedir. 

Burada, yer sulucanları ~klin-

de ve o büyüklükte bır bar::.ak 
vardır: Kör bar:;ak _ apandi,it .. 

Eğer (:-.la!;: Burner> noktasın

da veya yanlarında d~\ amlı veya 
gelip geçen hafif bir sancı hisse· 
diyorsanız "apandi:,it.. olması 

muhtemeldir. 

Eğer sancıyı karın 5ifliği, mide 
bulantısı, gasyan takip ederse. 
simamzın rc;ıgi ku:şunileşir, ha· 

raretiniz de yükselir::.e muhakkak 
"apandisit,.dir. Hemen doktora 
koşunuz. Sakın ihmal etmeyiniz. 
vakit geçirmeyiniz. 

Bazı kimseler kayıt~ızeırlar. 

Kendi bildiklerine giderler. San. 
cıya, hararetin yükselmesine e· 

hemmiyet \"ermezler. Uyu;turu· 

cu ilaçlarla önünü almak ister
ler. Hararetleri kesildi, sancıları 
geçer gibi oldu mu hastalığın L 
yiliğe do~ru gittiğini zannederler. 
Halbuki bu iyilik muvakkattir. 

Bazıları rahatsızlıklarının in
ti fahı batından, barsaklardan, 
muannit kabızdan ileri geldiği 

zannında bulunurlar. Lasaj ya
parlar, müshil alırlar. 

Fakat müshil pek vahim neti. 

celeri davet eder. Ek~riyetle a. 
pandisiti patlatır, patlarınca da 
çıbanın içindekiler, yani cerahat
ler (Periton - batnı c fel zarı) na 
yayılır. 

Binaenaleyh, apandisitten §Üp 
helendıniz mi, apandisit arazı his 
settiniz mi bu gibi vakitsiz ve 
lüzumsuz ~eylerden sakınınız.: 

Şunun bunun sözüne ehemmiyet 
vermeyiniz, tavsiye ettikleri i
laçları yapmayınız. Uzanıp yatı. 

mz ve doktorunuza haber gör.de· 

riniz. O gelinceye kadar bir ~Y 
yemeyiniz, bir şey içmeyiniz, la· 1 

T ebrik telgrafları 
Her türlü tebriklerinizin, şık 

zarif yeni teliraf kağıtlarile git

mesi için müsvcddenıze (Lüks) 

yazınız. Bu suretle hem muha

tabmızr memnun etmiş hem de 

yoksul yavrulara yardım etmiş 
olursunuz. 

Çocuk Esirgemt Ktm11nı' 
Genel Merkezi 

Yeni Ncfriyat 

•Mok 8urnf"f 
e Nol< f0$ 1 

Kaynak 
/( f"'W'li9i 

vaj yapmayınız, hiçbir il~ç alma 
yınız, bilhacısa müshil.. 

Doktor geldi; muaycnenızı 

yaptı, teşhisini koydu: .A.pandisit, 

dedi, ameliyata lüzum gösterdi 

mi? .. Boyun ei!mekten, :tme iyat 
masa~ına uzanmaktan ba~ka ça
re yoktur .. 

Sakın ''birkaç hafta bekliye. 
lim, hararet dü-;.~ün. Ameliyatı 

o vakit yapar<:ınız .... demf'\'İniz. 
Çünkü hiçbir kimse hararetin 
düşüp dü%İyeccğini katiyetle 

kestiremez ve ke~tirme~ine im· 
kan yoktur. Sonra , hararet geç
sin, derken !'İZ kendini?.d~n ~eçer· 
siniz, ve gidip gelmiyenlerin ya. 

nına gidersiniz. 

Korkmayınıı; hararet varken 
yapılan ameliyatlar, umumiyet 

üzere zannolunduğu gibi, tehlike

··~-1 '"' . ~ 
ı~Ji,, 

ile Sabah, Oğle ve Akşart1 
defamunta~ Her yemekten sonra günde 3 

di~lerinizi hrçalayınız. .J 
.--A~~~ .... - - ..-.----rB_: _uı....;,..- .. • ı · .. lL-U .. AW...x .... .A..J?.ı.R..&.>._. -

1 
Uen ı z Leva zım Satmalma Komisyonu ila.nıarı 
---~btf. 

1 - J'nhmııı cdılcn lıcılclı 180,i4) lira ol:ııı {:)liUO) ınetre t:ılC)I' 
lık lıev:ıı cllıisclik laıııı:ı~. i ıkincileşrin !139 tarihine rasllıynn sıı 
saat { l 1) de kapalı zarfla alın:ıcaktır. )1 

hcrıa~ 
2 - tik tcıninalı (lıOO lir:ı <0 '1) kuru, olup ~arlnnmesi 

ıni~yond:ın parasız olnrıık alınubilir. t, 
3 - f~lcklilcrin 2l!IU sayılı k:munıın lıırifalı ıhıhiliıııle t:ı~ıi:,ıl 

cekleri kapalı trklif ıııektuplıırıııı l'll geı; helli sun ve snııtten bır ~~ 
velinc kacl:ır l\ıı~ımp:ı~:ıcfa bulunan koınis\"oıt Jı:ı~kanlı~ına ma1"b1

'' 

bilinde Hrmrlerl. {8502) ~ 

li değildir. Bili.kis hemen, çıban ~ 
toplanmadan, ihtilMa vakit bı- , r 
rakmadan ameliyat yaptırmak, 

hararetin dü~esini beklememek ı 
daha muyaflktır. Zira, kör bar
sak çabuk biılunur, tutulur, çıka. 
nlır. Ve siz; iki üç gün içinde iyi 

olur~unuz. 
En ehemmiyetlisi, ve ekseriyet 

le en tehlikeli~ hararet devam e· 
derken veya düştükten ronra de· 
ğil, az hararet varken yapılan a· 

meliyatlardır. Beyhude korkular. 
la ameliyatı uzatırsanız çıban 1 
tekamül eder, (pritonit) e yerle· / 

~ir. 
Gene tekrar ediyoruz. Korkma

yınız!.. Tereddütten vazgeçiniz. 

biran evvel ameliyat yaptırınız. I 
Vaktinde yapılan apandisit arne· ! 
Jiyatlan yüzde yüz muvaffaki. 

yetle neti~lenir ... 

Ankarapalas- izmir 
. TELEFON : (3438) 

17.nHrırı etJ modern, en temiz ve en · muntazaıP ~ 
yuv:ısıdıı. Konfor, tcnıızlik, ucuzluk noktasından IJı 

. ra P&.lasıu fevkınde otel yoktur. 

@1 ŞF.HIR Tl\'ATROSU (.· 

~R .. .. .. ı: Banyolu, kaloriferli, m üteaddit firışcrlı . oldıJ°ıı ~ 
Hi•~A Bugun r.ıııııluz 1.ı,30 ıl oi nefü; yemekler: \'eren . lokantayı, pa.stahaneyı, 'l/t 
!lllfıc gece 20.3tl <l~. Tcpeba'ı ı . ı:-aathaneyı hıwıdır. 

Oram T ısmı: • 
AZ;, \iL TATiL l"Al'IYOR , . 

Romrıli lrnmı: llinclistan Cevizi 

-<>-
cnmmı IJALK OPJmr:TI ls. Komutan lığı Sat ı nalma Komisyonu ııtnıarı 

il( A~ 
lif' 

Bugiin ınnlinr 11i 
<la. Al..,ııııı 9 d:ı: 

SE\ n.\ 
OTELi 

._ ______________________ ..., __________ , __ _.'"':: o•~ 

1\0111111.ıııı k birlıkl , .• •; iıı 6Hı 111 kilo patate5 'erııit ,.e ev~ııflJl'ı'~~ 
de '>Jlın ıılıııı;caktıı . :\ ~ ık eksillıııc ıle ihale i 20 lcşrinisani !J39k ıe~1~ 
giiııii ~ııaı 10 <la r:ıpıl:ıc:ıktır. Muhamıncn hedeli 3906 liradır: JI ııetll ~ 
293 lirııılır. l~lcklileriıı ilk leınin:ıl ınnJ.:l.ıuı: VC\'A ınckhıpJnrıfC i (f~ 
ve snallc Fıııdıklıutı konııılnıılık s:ılınıılın:ı koınİs~·onuna gclnıeJcr · f, Meşhıır füifrrn'lrrdcn Polpııri. G -

fludolC Xıılzlaılcr: Hayda llann lıir 
hııv:t ç:ıl. i - J. Strauss: Riıter P;ıs· 
nınn komik operasının b:ılcsi. 18.00 
l'rogr:ıııı. llJ.Oj: ~tcıınlel.ct s:ıııt :ıy:ı. 

Atatürkün ölmez sözleri 
R.\Sll' Hl7..\ 
E. SAIJl 'l EK 
TtY.\ TROSU 

. . . . ,~,, ' 
Komutanlık birlildcri ilıti~·ar.ı iciıı şerait ,.e cl"safı dahi!ind.~111rl'~ 

kilo kuru ot kapalı rnrf mulile atın rılın:ıcnktır. lJiııl<'~İ 20 ı19se3 1~ · 
(),l!) pıız:ııfosi flÜllU ~.ıat 11 ılc ~ :ıpılncuktır. Mııh:ıınınen bedeli Jt ı''; 
dıı-. lı:. tcı.ıııır. ı ı 1'1 i4 lira i:l kıınışıur. 'l':ıliıılerin ihale giinii ıh~ıe ı•, 
den hir sa:ıt !.'\' \ rl inc kad:ır ilkt<'nıin:ıt ıııııkhuz ve)·:ı mcktuPlıır,.rrıı'ııl 
ınckıuıılıırını Fınılıklı~fa kuınuı:ııılık <;:ılınalma konıisyonuıııı (9030 

rı, Aj:ınc; ve ~letcoroloji h:ılıcrlcri. 

18.25: ~fiizik (ll:ıd) o t·:ız orkestra· 
sı) . 1!1.00 : Çocuk sa:ıti. l!l.30: Türk 
~lüTiHi: ( F'ıml he.) eti). 20.30: Ko· 
nıısın:ı (Tiirk tnrihı). :W.45: Türk 
Mıızi~ı: Ç:ılaıılıır: \'ccihe, Heşat E
rer, J~115cn ı,am, C'cnlel J\oz:ın. 

1 - Olaılan: Sadi llo~sc.s. 1 - ı ... ~ 
PeJrcvi. :.ı - Uedc - E,· jç şnrkı: 
{Bülbiilü · nııi ~rhJ. 3 - Sd. 
l'ııı:ır - E' iç 5arl;ı : ( <ivl Y:ı~l:ırı· 
nız). 4 - Zcl.i Hıf - Fer.ılına" 
5arkı: (l\ii~·Ul.:.iiıı ı;uıw:ıl:ır :ı~ınışJ . 
.i - ll:ılk türkt'~ü : Aliş,ıııin k:ışlıırı 
l. ıırıı. 10 fıc l · ii111 \ ":il'. :.? - Okııy:ııı : 
.Scın ;ılı a l U7.•lı"1c:cs: 1 -- Sıulctıııı 

h. .. ~ ıı;ık - llır:ız ;ı~ir 111 ~arkı: 

( \~· ıldı giın). :.ı - llııınılı Tolrny -
(ı.ırııı hıl·aı şarkı: (~u ıl:ığlar 11111 
d •• "1 !.11"). 3 - ...... - Suzinak şarkı: 
tifon giılşrııi :ışkıııdn). 4 - Uıli ı 

.\!ııııet - 1\. rcıııar şarkı: (X;11iri ıı 1 
:- . :.. scniııJ. ~~ - 01.:u~:ın: ~lıısıafıı 

< •• aı;l.ır. 1 - l>eılc - Ferulıfcz:ı ş:ır· ı 

kı: ffl hrnim için ı>eni s:ırmışl . ~ • 
1 şş:ık ~ıırkı: t!-i:ılip .,C\ ıl:1lar" ıüJ. 
fiiıı) . 3 - t•şş:ık Turi.ıı (S.dııılı ııı 

c;ıın ben lıu ~crıkıı giıJcyiın). 4 - .. 
ı · ~ıık 1'iirkii: (.\il Datı\lır dn~I 
rın tuı~ıJ. 21.~J: MiiıiL (U:ııııı ıııfı . 

Ebedi Şefin ı;ı:ençliğe hitabesi. 
Onuncu yıl nutku, ve birçok ,·e

r•zelcr ilıh·c edilerek ikinci tabı 

·ıkmı~tır. Oku:;uculanmıza tav

iyc ederiz. 

BU C~EC.E 

Eclirııede 

Son Trnı~il 
i'111 ın ak~am t~ldiılıır•la: i'ıır Jlnlı1 

Salı ,4. k~Amt: J\arlıl{i)yiil'tlc: 

(Br,ıc Gelen) 

lstanbul Mıntıka Liman riyasetinden 

i · IO·n!l larih Ye 433•! sayılı lk~mı Ceriıle ile intişıır eden ılcniı tl
c:ırcti nıensııpl:ırının yeni iınlıhııı lalinıaln:ınıe~i mul'ilıincc ıc,riııisaııi 
ilk p:11.ıırleosi J:Üniinılt'n lı:ışlıyııcak irııtih:ınııı,e<.ki iınlilı:rn tııliınntıı:ınıf' 
si mncilıince e~ lill !l39 da ~ npılınış olnııısına lıiııarıı :ıraılaki ıniiıhlcıin 
ıı1.lıi(ınıla11 dolayı ilk iınlih:ıııın !l 111 m:ı~ ·ısının ilk hanasıııcla ynpılac:ığı 

:ıl.:ıl.ııılıırl:mı lıil<lirilir. (!lO!l:!J 

........................................ ~ 
Mekteo Kitao!arınızı 

Her sene olduğu gibi, bu yıl da 
1 

V akıt/( itabevin· 
den alınız ılği - Pi.) 22.UU: Mc-nıleht ~3!1ı 

rıHırı, H' .\j:ııı~ lı:ılırı-IC'ri. ~~.lj: .'ı. 

jJnsSpor ~en·isi. :..!_2.~:ı: ~liiıik (C .. ı:ı~ 

band - PJ.) , 23.2.ıı -:ı.:ıo: Yarınkı ••--•••••••••••••••••••n••-"' 
program TC kapanı~. 

' *** rıJ'ı 
r,ı~ııhul ko rı ıııtnnl•i!ı hirliklrri ihlinı<"ı icin 533000 kil.~ s•::ı ı 1; 

nlın:ırrıklır Kı:ı ıı.ılı z:ırlla ihalec;i 21 ikiııcilcFİn 93!1 .;alı gunO ;rışıı ./ 
yııpıl:ıc:ıktır. Mıılıııınıııeıı lıcılcli Si!H lira fıll kunışlur. flk 1~~ ıııt~\ı 
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