
lıınet İnönü ile doıt 
d~let reisleri arasında 

Cumhuriyetimizin 16 ıncı 
;:neı devriyesi münasebetiyle 
k tlslcumhurumuz ile Amerl
li a, Fransa, Litvanya ve Mek· 
aı:a Cumhurreislerl ile Japon 
Clkl>aratoru, Mısır, Efgan, Bel· 
it a l'e Yunan Kralları, Irak 
r raı Naibi arasında tebrik tel-

~tfları teati edllmlştir. 

( ~ 

Alman Yahudileri 
Kopenhag, 4 (.A.A.) - Poli.. 

tiken -cazetesinin Berlin muha. 
~ir~ne nazaran buıünlerde Ye 
ıhtımal pazartesiye Almanyadlıld 
bütün Yahudilerin Polonya!~ ay. 
nlan ve merkeri Lüblin olan mm. 
t~kaya kütle halinde ıevkleri ıbat
lıyacaktır. 

üzake
releri çıkmaza girdi 

inlandiya - usya 

in Başvekili «Sovgetler istiklal ve mülki tamamigetimizı 
'ltıahvetmek istiyorlar, halbuki binlerce gıllık Finlandiya 

istik/ilinden f edakirlık etmigecektir» dedi 
Ovyet Amiralı, harbe hazır olduklarını bildird 

'------~~~~~~~- ı Helslnkl, 4 (Hususi) - Fin· 
landlya Başvekill Kayender 
bugün öfleden sonra Fin mil· 
Jetine radyoda bir hitabede 
bulunmuştur. Sovyet - Fin· 
landlya müzakerelerinin bit 
çıkmaza girmesi üzerine bü· 
tun Fin mUletlnin müdafaal 
milliye hazırlıklar.ına şiddetle 
devam ettifini ıöylfyen başve· 
kll "Biz tetikte .hazırız, bitaraf 
lığımızı müdafaa etmek mec
buriyetindeyiz. Haplıhaneler
dekl bUtün mevkuflar da dahil 
olduğu halde yüz l inlerle va· 
tandaş harp hazırlıklarlyle 
meşguldür. Biz, istlklllimfzi 
müdafaa edecetlz. Hlc; klmıeyl 
tehdit etmiyoruz. Hangel Le
nlngradın müdafaası için ıu- r 
zumlu delildir.. Sovyetlerln 
bizden lıteditl şe:r 1-!iklll ve 
mUlkf temamlyetİmizi mahve· 
decektir. laveç ile Finlandlya
nın sulhu tehdit etutt lblrtt 

Helsinki araamdald münakali.t 
üç gündenberi durm"'tur. 
HEL&N'Klt TAHLiYE EDiLDi ihracatımıza 

verilecek 
rim sistemi 

l . Yazan~ ASIM US 
~ .. Ticaret Vekili Nazmi 
~la buıünkü harp devre. 
~ memleketimizin takip 

i harici ticaret rejimini ıu 
... tarif ediyor: 

1ı;.auir taraftan takas primlerini 
~ek ıthalat e§yasını ucuz. 
~. diğer taraftan ihracat e!
~ Prim vererek ithalatımızı 
-!'1llhak: !" 
~t eıyaıma ait takas prim. 

iııaclirerek memlekette hayat 
'<E",..,1.Lnm önüne ıeçmeie ça. 

ltir müddettenheri esasen 
edtlen IHr uaıld&r. a. ili. 
hni ticaret vekilimizin it-
~- aelmeai harici ticaret ıiı. 
~ eaaıh bir •iiıildiiin 
~olacak demektir. 
,~ Anupa harbi batladıktan 
~ llirçok memleketler aibi S: lıle hiikUınetin karan ile bir 
}'111....:_ 9fYaııın ihracı menedildi. 
~ lisansa tabi tutuldu. Bu 
~lıaria yine meriyet mevki. 
~ • Hal böyle İle ticaret ve.. 
~ b.._'lllDumi surette prim vere .. 
~ -.catrn teıvik edileceiin
~ '-hıetmeıi, dahilde biri.. 
~ütenaluı bir vaziyet ıibi 

~ ~tte ise böyle delildir. 
~ fillldiye kadar Türkiye ibra. 
~ rizcle yetmiı derecesine 
ıı...._ ~ ~ Miyük kıamr Alman. 
~ ~en harbin ilinın. 
~ ~ bu pazar Türk malla.. 
~ ta..n;n hemen kapanmıı p .. 
~-~~nun ıebebi prim ıiıte. 
~ -;1ı olan Türk • Alman ti. 
~tlerine eski prtlar 
~ .levam etmek imkin. 
~olmaııd ... 
~ de dün oldaiu ıibi bu. 
~ Türkiyeden fazla miktar. 
~ -.ı almaya talip bulunu .. 
'lfııL ~· Akdenimen ve Şimal de.. 
~ Hamburı limanı abluka 
-._ olsa hile Karadenizden 

'-'L:. J'oluyla Almanyaya mal 
~~kolaydır. Fakat AL 
~ Türlriyeden alacaklan 
~ mukabil verecekleri ne 
' l:ler hulunduğu belli deiil. 
... L; ra bu mallann harp için. 

..,..Ulld&:ldan ıu ııracla ne ka. 
~~da emniyetle Türk ti.. 
~ ..:Derine teılim edilebilecek. 

• - tetkike deirr bir mesele
>. "~rtlar daireıinde T\irki. 
~':'1 bam yüzde yetmiıini 
.;-::_ h.tti yüzde yirmi.inin bi.. 
L.__llyaya ıönderilebileceii 
-~dir. 

~"E_ _b~nU'ft içindir ki Türkiye. 
1-; ~n ihraç edilebilecek mal. 
~ Almanya haricinde bula. 
..._ )t-rıi ıerhest döviz ile it ya. 
~ hzarlarda müıteril« ara.. 

ı-:ü"reti vardır. 
~ ~ere. Fransa, Amerika, 
lw. ~ llhi i'1racat ve ithalitlan 
..;.,,,,,.~~ &;Yiz reimine tabi olan 
~tler timcliye kadar Tür. 
~ile iı yapamayorı...cb. Zira 
~ lhaUannm fiyab serbest S. takarrür eden cihan piya.. 
~ ~ • Vaaati ~ yüzde O. 

~t111den fa:r.la bul181a,.,rdu. 
( lıGt1amt 6 incide 

de...,. -1191'1• 
bir İskandinav devleti olan 

1'ln'fmı4iya Hariciye Nazın 
Erkko 

Helsinki, ~ (A.A.) - Finlan
diya hükftmet merkezinin tahli
yesi üzerine bugünlerde eehrin 
normal nüfusunun ancak yüz • 
de 10 u Helainkide kalacaktır. 

Günün hidiseleri dolayısile 
hükumet radyoda bir beyanna -
me neşrederek halkı aüktinete 
ve disipline davet eylemiştir. 

Sulh :r.amanmda olduiu gibi 
harp zamanmda da alınacak 
pasif korunma tedbirleri halka 
hatırlatılmakta, ve şehirlerde 
kalanlara gruplar halinde bir • 
leşmeleri ve her ihtimale karşı 
yiyecek ve giyecek tedarik et · 
meleri tavsiye olunmaktadır. 

MÜZAKERELER DEVAM 
EDİYOR 

Ankara anlaşması 
Bugün meclise sevkediliyor 

Hariciye Vekih Sah günü Parti 0rupunda 
son vaziyeti . izah edecek 

Ankara. 4 (Hususi) - An -
kara anlqmuınm tudiki hak· 
kıııdaki l&yihavı HUkOmet Mec
lise bugün vermiıtir. HtlkUmet 
mucip sebepler llyihumda lnö
nünün Meclisi açıı nutkunda 
bu mevzua ifade buyurduk· 
lan noktai nazan ~nif olarak 
ir.ah etmektedir. Liyiha pazar 

te.i günü aeçilecek olan harl 
ciye ve Mllll Mtldafaa encüma:a
leri rumamesinin bir Dum.&1'8Dt 
m teşkil etmektedir. 

* •• 
Parti Gnıpunun bu Ah itini 
top~ Saraoojfu -
vasiyeti ve akislerini iah -. 
cektir. 

Moekova, ~ (A.A.) -Finlan· 

diya murahhaalan bu ak.tam A ı b • • • • k t ~aat 18 de Kremline gitm .... ifler-.,.. man1a u~u aar 
r uzu neden yapamıy Finlandiyalıları Ruıların 11 bil tekliflerine Ruayanm ceva • 

Finlandiya lıtlkllllnden feda- tedlklerlni ve Perkala ile Han· bını tevdi edeceği .11.DDedilmek 
kiA.lArlrhlk letmlyecdekf ve ldıtlk~llinl gelde bahri Us tesis etmek Is· tedir. 
s Y e mu a aa e eceat r,. temelerlnl katfyyen kabul et- Finlandiya ve Sovyet murah· 
demiştir. miyeceklerdir. haslan arumdaki müzakere • 1 1 h ak la ffaki 

Ruslar da harbe hazırlan· TELGRAF MUHABERELERİ ler bir saat aUrmUştUr. Bu mü· ngiltereye yapı an ava in rlftlft mUYa , ... 
mışlardır. Verilen haberlere KESIIDt zakerelerde Stalin de hazır bu- sızliği Almanları inkisara ug--rattı 
göre Sovyetlerln Paltık do- Tanin, -i (A.A.) - Tallin • lunmuttur. fDet>amt S ,,.cid .. • 
nanmam kumandaınLoma~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A~stu~,4(~~J-~ 

Halok Pepeyi 
Y . ı· . . . . enı va ı muaV1n•mız 

dün geldi 
lstanbul Vail muav1al111ne 

tayin edildillnl evnlce 7aıdı· 
ğımız Ankara Belediye relı 
muavini Hal6k Nihat Pepeyi 
evvelkl ak,am bUtUn Ankara 
istasyonunu dolduran bir ka· 
labalığın yürekten tesahUrle
riyle uğurlandıktan sonra dUn 
sabah ,ehrlmlze gelml,, Hay· 
darpaşada ayni hararetle kar· 
şılandıktan ıonra tstanbula 
geçerek Vall ne mesai arka· 
daşlarını ziyaret etmiştir. 

Mülkiye mektebinin yetiştir· 
diğl güzide gençlerimizden O• 
lan Hal6k Nihat Pepeyi, Ana
dolunun muhtelif kazalarında 
kaymakamlıklarda bulunduk· 
tan sonra lstanbula nakil ve 
tayin edilerek Belediye yazı 
işleri müdürlUIUnde, BmlnönU 
ve Fatih kaymakamlıklarında 
çalışmış, bu 11rada bir aralık 
lstanbulda belediye relı mua
vinliği vekAletlnl de ifa etmlt· 
tir. Hal11k Nihat Pepeyi, latan· 
buldakl memuriyetinden son
ra Ankaraya Çanlcaya kayma
kamı olarak nakledilmi' ve 
daha ıonra Ankara belediye 
reis muavinliğine tayin edil· 
miştlr; şimdi de İstanbul Vali 
muavinliğine terfi etmiş bulu· 
nuyor. idare hayatında zekA· 
sı, caıışkanlılı ve iş kabiliyeti 
ile kendisini tanıtmış ve sev· 
dlrmlş olan Halfkk Nihat Pe· 
peyi, fikir ve edebiyat bayati· 
mızın da maruf simalarından· 
dır. Çanakkale Destanı lamlle 
vUcuda getlrdlll manzum e1er, 
hamasi edeblyatımııın kıy· 
metli varlıkları aruındaclır, 

Çok ıevllmif bir vallye çot 
sevilmiş bir muavin gelmeıtnl 
lstanbulun mazhariyetlerin· 
den sayar, kendiıdDi tebtlk ile 
yeni vaılfeelnde munffakl· • 
şetler dller111 

· · B'f' ı ti m-ı Hollondııh -:= :Romanya ve u garıs =.::lt.r~ 
(~6t...w. 

: tana tazyik y~pılıyor euı~~~~İ:r:daki 
Bir lngiliz gazetesinin yazdığına göre: 

Romanyaya karşı yapılacak bir taarruzda 
Türkiyenin alacağı tedbirler görüşülecekmiş 

Londra, -i (A. A.) - Dally 
Herald psetMlnln aiyasl mub&r
rlrine g6re, Alman mareplı Gö -
~ 6ntımttzdekf hafta Romaya 
ılderek İtalyayı bitaraflık ıiya • 
aetlnden vuıeçlrmefe ve Alınan 
yumı yamada harbe glrmeğe ik· 
ua ça! .. caktır. 

Bundan 25 1ene evvel fon Blo. 
vun mtlmalil bir vuifede muvaf
fakıyetalsllfe ufradıtmı hatırla .. 
tan bu pzete diyor ki: 

"Görinr, iyileımeğe yUz tutan 
Franlm. İtalyan mllnUebeUerlni 
bosmaia ufnlacaktır. Tunus ve 
Ctbutl etrafmda yeniden mUtkü • 
llt çıkararak ttalya ile müttefik 
Ier arumdakl mllnUebatı boa • 
mala tev-.uı edecektir. 

Göriqiıı cUfer bir vuifeli de 
Alm&D .. Sovyet anlıpıamn ttal
yaya tuvib ettirmek ve Alman 

İtalyan "'ıpnıı.mm eeuı olan 
antl kOllilllte~ bunlar te.. -· 
Uf edilir ol~ ... bul ettir • 
mek ve k ... u. de Rualana 
Ba1kulardaki f Pllyetlne kaJ11 
tta!Jum ~ temin ey. 
lemütlrı 

Umumi bir liyul taarruz kar-
119mda bulunuyoruz. Bu taarruz 
bitaraflan Almanya yanmda har
be sokmaktan slyade onlan Al • 

manyaya mll&ahlr bitaraf kılmak 
aureWe tnpıtere ve Fransayı 

tecrid eylemektir. 

Şimdilik Almanya bUyllk bita· 
raf devletlerle meuuI olmakta, 
Rusya 1ae kl1çtlk devleUerle ut.. 
rqmaktadır. Rusya FlDlandiyaya 

1111111111111 1111111111111111111111111111111111 

BugUnkU sayımızda : 
iKiNCi SAYFADA: 

Okuma aıla: Sadri Ertem; 
Moüovada Türk mubarrirle.. 
ri; Harbin faydalan: Mikmet 
Münür. 

UÇUNCU SAYFADA: 

Ankarada devlet resim Ye 
be1kel aerpli: Neaubi Bay
~: Sabık Avuıturya Bqve. 
irili; ölümle hayat anııamda; 
Fran11z matbuatına ıöre Ma. 
repl Gruyani; Nepiyat koa. 
srai: Halda Süha. 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

yaptığı Webleı- mUıwebeWe ı... 
veçe de lnıtıtereye kal'll fazla 
sempati ıa.termemeal yolunda ka 
palı ihtarlarda bulunuyor. Roma· 
ya yeniden tehdit edilmefe bq. 

lanm11tır. O derecede ki, bu mem· 
leketln Ankara büyük elçisi Bük.. 
reli slyaret ettikten 11e>nra alell
cele tekrar Ankaraya dönmUt
tllr. Ve Romanyaya bir taarruz 
vukuunda TUrklyenin alacağı ted 
birleri Ankara ht1killnetile mlla. 
kere edecektir. Bulcariatan tlze
rinde de ta&yik yapılmaktadır. 
Rusya ile Buicariatan araamda 
yapılmakta olan bava milnakalL 
tı mll&akereleri daha flmdiden Ka 
radeııiz aahillerinde bir "sivil,, 
hava 11uü tealainl derpil eyle
mektedir. Belki de yakında 6ire
Dllecektir ki, Rusya metell Ode .. 
aayı bir taarruu. k&r11 müdafaa 
için tlddetll tedbirler almak ihti· 
yacmı hiuedecek ve buna hakkı 

olacaktır. 

Almanya, Balkan devletlerile 
müttefikler arumda mukarenete 
mbl olmak balmnmd&n Ruaya. 
mn bq alyuetlni tuvib etmekte-

dir,. {.Dmlmı 6 W:iü) 

Tahammül edilmez işkt 
celer yapıhyormuf 

w "~r" gazeteeinin y...ıı 
gına gore, 80D zamanda ~ 
riatan Tllrklerine Bulpriataa 
da reva görülen bazı kan11111119: 
muameleleri Sofya aef 
Şevki Berker, Bulgar hlltGme 
ti nezdinde protesto etmiftlll 
Birçok Türk tebaaaı ~ 
BulpriataıWın hudut harici 
dilmişler, Bulgar tebaası balr 
TUrkler de cuusluk itbamtı. 
tazyik ve takibe uğratıınlJllılNI 
dır. Eski vakıflar umum mil 
dürü Vahdet Hafız Cevdet Mit 
beden ı.or halle kurtulup eelnt 
mize gelmi§tir. "Haber" Plııellte< 
ıine göre, Bulgaristan TOrJde 
rinin bu acmacak hali 
dikkati celbetmiftir. ~. 
tandan geçip gelen TUr.ırml"B\i 
anlattığına göre, Bh'OOk mQ 
nevver TUrkler fQ9e1erde uı 
garye uaulile tq 
Henüz teeyyüt etmiyen t:ıir .. 
bere göre, Sof yada. •·'Dl>llıll 
Yol" gazetesi sahip ve balmM 
h&n'iri Mehmet Celil 
gönderildiği bir ~rde alm6iUlr. 

Yugoılavyadan m 
ceret yasak edildi 

Belgrad, 4 (A.A.) - D 
:3. - Bir emirname ile bug 
Yugoslavyadaın muhaceret 
sak edilmiştir. 

Bu cümleden olarak hlch 
Yugoslav kasabasına puapo 
verllmedill clbt vize do l 
memektedlr. HaVA ecne 
memlekette oturuD d. m~T 
katen Yugoslavyaya gel~l 
lan Yugoslav devlet adam 
blle gldememektecllr, 
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Ankıı.rıı cnddc inde güğiblcıirıi knı·':'ı Jrnrş:ıyn gcrcıı kl
uıpçı tliikkfinlarmdnn hlı".inlıı içimle) im. Birkn~ nrkndtt!;ola 
ıwnuşul ornz. Cnddedc <lolıışnıı ı·iiz~!lr oğuktn n dahn fnzln hir 
ı;;ey. Kall.."'11 pnJto ynknlnrı nltıııdn nklnııaıı boyun ıh•rHcl'i 
• iken dlken oluyor. . 

J)iikl·fımn knıusmdnıı yıınmdn ynlmn>nk bir çocuk: ',}' iİ7:ii 
'•Ob"lıl,tmı pancar gibi mosmor bir kadın ic:cri girdi. İlk iııtibn 
bu nıuı ye ~ocuj::,"Un bir dflcncl olmn mclım bnşkn ne olnhilirc1i? 
l>iikkilnm lclnde oğuğn knı·şı uyııklaı•mı zemin ı-ııtınn vurn
rnk ı nımnk isti.ren ntlıunların )ıtnınfla çocuğun çıı)Jak nynk
Jnrı iı:I su·nk bir ~izmc ı;:lbi rahat \C ı.akin <liikkfının tn.htn ze· 
ıniniııc ba ıyordu. 

1 
1 

ı 
Ellerlııl cebinde ısıtım bir aı·kada~ bunlal'll sıı1lnka 'er· 

Jnck için elini pnntalonunılnıı çekti, ~ıknrdı ve çıkardığı ım
ı·n)"l C,."OCuğun eline uzattı. {:ocuk ':'a':'ndı, huyı·etc <lii-;.tü, 
utnııdı, ~oğuk clJnlıı nvucunıı nçnıadı. 

ı llu nuı.nzarnyı gl.ircn pald · pnrcleı• içhulcki kadın yarulnn· 
:ıuış gibi oldu. GözüııUıı uciylc ı,:<>cuğunn ö3 le hiı· i~urct etti. 
Jhı lsnrct çocuğun bo':' bulunup l>lr :,,ndnkayı almasına imkün 
bırnkmıyordu. Güz ucumlnıı çıknn sert. kuınanıln dcı·Jınl <:o· 
c·ukta tesirini yaptı. JGtnpçı <liikkfinmda hlr ncnJb ınnhlllk ha. 
!inde ,:ı;iiriindüğiinii hi sedcn kadın clükkAııdnkllel'e ,·n:ıireti 
unJntıımk lüzumunu hissetti. 

J{aclm nıahcuı• bir eda ile nnlnttı: 
" - Biz burnya flllenınlyc gelmedik. JJn!.tn hir ~ocnr.ruın 

dnha HU'. Ol umak iı-;tiyor. Uiı· kitap filan n·ri11 üc ~ütiiı·c~im. 
Oku un, ... onra. ...,fze tckrnı· "eri Qetiril'inı. Olmnınyı unut 
:rnnsın.,. 

l·. Kndmuı bu ' özleri hnnn Anknrn yolu iistiiııcle, H' Ann-
Uolmiuıı iç yollarında :.ı;runun zamn.ıı hı nn Jrnlağıııa ~lrpan: 

" - Gazete, gazete, gnzctc isteriz .. , fcı·.rndmın hiı• ele, nmı 
halinde aksetti. 

Çocu;::_.,ııı çıplnk nynkları kaldınuıda iz hile bırnkmııılnn 
ybolurkcn bir ntllletln canlı ,.e taze nı·zu 111111, okıımn aşkını 

c etlcşmlş hlr halde seyrediyordum. 
t .... 
~ 

S .\ DHİ J~ltTE~I 

Rusça edebiyat gazetesinde çıkan bir yazı 

1 ürk muharrirleri i 
Moskova'da 

. Ziraat Vekilimiz Muhlis Eıık
tn.enin riya.setinde olmak üzere 
dost Sovyet memleketini ziya -
ret eden TUrk muharrirleri 
hakkında Moskova edebiyat ga
zetesinde fiU makale neşredil -
mlşt.ir: 
~iye Ziraat 'Vekili Muhlis 

Erkttieniıı riyasetinde, Sovyet • 
!er Birliği ziraat sergisini zi • 
~ı·arete gelen !heyetin içinde Şilk 
rü Esmer, Sadri Ertem, Suad 
Derviş gibi gazeteci ve muhar
rirler de var. 

Sovyct matbuatı, Türkiyede 
büyük blı' şöhreti ihaiz olan me
bus ve gazeteci Şükrü Esmerin, 
enternasyonal meselelere aid 
yazdıi,'1 maka.lelerden mütead -
!dit dcf alnr bahsetmişti. Şükrü 
tEsmerin siyasi maka.leleri, An
~aradn. intişar etmekte olan 
1 '.lJlus" gazetesinde hergün çık
maktadır. Bu yazılarda, cnter -
nasyonal münasebetlerin tarihi, 
bugünkü enternasyonal müna -
ebetler, \'e ibeynelmilel vazi -

yetin gayet filimane ve müın -
lkUn olduğu kadar objektif bir 
ıtahlill aksettirilmektedir. 

~iikrU Esmerin siyasi maka
Jelerine, değil yalnız Türkiyede, 
fakat Türkiye dışında da büyük 
bir alB.ka gösterilir. Şilkrti Fs· 
mer bu yazılarmda Sovyetler 
Birliğine karşı ibüyük bir alaka 
;ve hayırhahlık göstermektedir. 
• Bugün.kil Türkiycnin en ileri 
llrelen muhanirlerinden hiri o -
lfu.n Sadri Ertem, edebi faaliye
ıt:inin daha ilk adımlarından iti· 
baren kendini Tilrk edebiyatı -
run bir milceddidi ola.ra.k gös
termiştir. Sadri Ertemin 1931 
yılında. intişar eden ve kendisi -
ne derhal şöhret temin eden 
•'Çıkrıklar durunca" adlı ilk 
romanı, aynı -za.maııda, sosyal 
:meseleleri gayet keskin olarak 
ortaya koyan. Tilrk köylü haya
tından ilk l'Calist romandır. 

Türk köylüsünün hayatı Sad
riFrtemi sa.dece tarihi bakım -
dan ala.kadar etmiyor. Sadri 
Ertem, bı.mu müteakip yazdığı 
lbirçok. edebi eserlerin mevzu -
unu. çok iyi bildiği Türk köylü-

> 
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Yazan: E. GALPERINA 
sünün ve işçisinin hayatından 
almıştır. 

Sovyet oku.vuculan, devlet 
neşriyatı ta.rafından basılmak
ta olan "Türk muharrirlerinin 
ihikaye ve ntivelleri antolojisi" 
ne dahil Sadri Ertemin en iyi 
<.ıSerlcrinin ibir:kaç tercümesini 
pek yakında okumak imkinrnı 
elde edecektir. 

Ziraat sergisini ziyarete ge -
len Türk· heyeti içinde bulunan 
Suad Derviş, çok genç y~ında 
edebi hayata atılmış bir muhar
rirdir. Suad Dcrvi§in edebi fa
aliyeti arasında en mühim mcv 
ki işgal eden g-azete işidir. 

Suad Derviş, bir sıra roman 
ve hikaye külliyatının muhar
riridir. Suad Derviş, edebi e -
serlerindc, ibilhassa kadır. !ık 
meselelerine ve anne vaziyetin· 
deki Türk kadınının maddi va
ziyetine büyük ibir yer ayırmak 
tadır. 

Suad Dervişin edebi kabiliye
ti hakkında, f evkalado ince bir 
ruh tahlili taşıyan "Hiç Biri" 
hikayesi bir fikir verebilir. 
Sovyet okuyucusu, yukarda 
zikrettiğimiz antolojide bu hi
kayeyi okuyacaktır. 
Moskovanın muharrir muhi -

ti, Türk matbuatının ve Türk 
edebiyatının ileri gelen mümcs 
sillerile doğrudan doğruya tc -
mas etmek imkanlarını buldu -
ğu için samimi lbir sevinç duy -
maktadır. 

R1(.8ça: "Edebiyat Gazetesi" 
Çeviren: Ha.san Ali EDiZ 

Kumar yüzünden i~le
nen cinayet 

Birkaç ay evvel Tophanedeki 
kahvelerden birinde kumar yü
zünden arkadaşr Mebmedi bı -
çakiıyarak öldüren eski itfaiye 
çavuşlarından Mustafanm mu -
hakemesine dün sabah birinci 
ağır ceza mahkemesinde lbaş -
lanmıştır. 

Suçlu inkar etmiş, muhake -
me şahitlerin çağmlma.sı · için 
kalmr~tır. 

--<>-
Bir kapıcı kalorifer 

yakarken öldü 
Sıraservilerde apartman ka -

pıcılığr eden Mehmet, kalorifer 
ocağını ya.karken kömür çarp
mış. ölmil§tür. 

Cesed muayeneden sonra def· 
nedilmiştir. 

--0--

Pencere kıran hırsız , 
Beyazıtta Hasanpaşa hanın -

daki kundura levazım deoosunu 
pencereden girip icersinden bir 
sUrU eşya çalan Hasan Hüseyin, 
dün yakalanmış, adliyeye götü· 
rülerek birinci sulh ceza hA.k! -
mi tarafından tevkif edilmiştir. 

• 

Halkevlerinde, mekteplerde ve aile ocak- B öYLE bir mevzu üzerinde 

yazı yazmak kimin hatır:ın• 
gelir? lnsan ya binnazariyc harı' 
taraftarı olmahdır; yahut ıiliJı 
1abril:alanndan birine ortnk· .. 

larında Atatürkü hürmetle anacağız 
Ebedi Şef Atatürkiln ölümü -

nün ilk yıldöniimü miinaEebetile 
yapıl~ak olan ihtifal programı 
hazırlarun1§tır. 

Bu programa göre: 

1. Rallwvlcriııde : 

A) Ebedi Şef Atattirkün 
ölüm gün ve saatine tesadüf e
den lO ikincitcşrin 939 cuma 
günü sant 9.05 te bütün Hal -
kevlerinde. Halkevi olmıyan 
yerlerde Parti merkezlerinde 
bir ihtifal toplantısı yapılacak
tır. 

B) Bu toplantıyı, Halkevi o· 
lan yerlerde Halkevi reisi. ol -
mıyan yerlerde Parti reisleri 
tanzim \'C idare edeceklerdir. 

C) Bu toplantı umum için 
olmakla ıberaber bilhassa o şe -
lıir ve kasabadaki en büyük 
mUlkiye memuru başta olmak 
üzere askeri makam amirleriyle 
devair reisleri, Parti ve Halke
Yi mensupları, resmi ve hususi 
teşekküllerin mümessilleri da -
vet edilecektir. 

D) Toplanılan yerin münasip 
mahalline Atatürkün bir ibtistü, 
yoksa bir fotoğrafı konacak ve 
bu kö§C Türk ve Parti bayrak
larilc süslenecektir. Tam o sa· 
attc vazifeli kılınacak bir zat, 
Atatürkün o gün. o saatte öldü· 
ğünü '.kısa ve veciz üade ile an
latarak hazır bulunanları ayak· 
ta beş dakika saygı susmasına 
davet edecektir. 

E) Bundan..so.ı:ıra~ir. hatip 
AtatürkUn hayatı, memleket ve 
millet için yaptığı büyük hiz · 
metler hakkında bir hitabede 
bulunacak ve bunu müteakip ı 
:\1illt Şef lnönU'nün Atatürk 
hakkındaki bağlı beyannamesi 
okunarak toplantıya son verile
cektir. 

F) Toplantı .Pu suretle sona 
erdikten sonra, varsa Atatür -
kün heykeli vcyn büstü olan 
meydana topluca gidilerek bir 
çelenk konacak ve merasime ni 
hayet verilecektir. 
il. Mekteplerde: 

10 ikincite{Srin 939 güııü bü -
tUn mekteplerde saat 9.05 te 
talebe mektebin münasip bir sa 
lonunda toplanacak ve aynı şe
kilde 5 dakika ayakta saygı 
susması vapaca.k: müteakiben 
bir muallim tarafından Ata.tür
kün hayatı, memleket ve mil -
let için yaptığı büyük hizmetle
ri hakkında kısa bir tl'ıitabcdc 
bulunulacak ve Milli Şef lnö -
nüniln bağlı beyannamesi oku· 
narak merasime nihayet verile
cektir. 
111. Matlmat : 

10 İkincitcşrin 939 günü bü
tün Türk matbuatı baş sayfala
rını siyah çerçeve içine alacak
lar ve Atatürkün hayat ve eser
lerini canlandıran. ölümünün 
mucip olduğu büyük teessürü i
fade eden ve Kemalizmin ilele -
bet vaşıyacağr hakkında yazı -
lar vazacaklardır. 
iV Radyoda: 

10 İkincitc.§rin 939 günü Tür·. 

kiye radyosu sabah neşriyatın
da ajans haberlerinden sonra 
(Aziz yurtta~lar: bugün Ebedi 
Şef Atatürk'füı öliinıihıiin Hk 
yıl dönfünüdür. Tifrkiye radyo
su. o gün bu büyiik a.cı dnlayı -
sifo Milli Şef lnöııü'nihı biiyüJ.: 
Türk milletine yaptılfı be1Jan -
ıwıneyi o"lı.ilJfacak 1•c milletin lm 
bii!{ilk elemine katılarak tü;;i -
men s1<saca1•tır.) diyecek ve 
beyannameyi okuyacaktır. 

Ö~le ve ak§am ne5riyatında 
ise vine yalnız ajans haberleri· 
ni söyliyecek ve ajans haberle-
rini müteakip (Saym yurtt~ • 
lar: Bugün Ebedi Şef Atatiir • 
ldin ölümünün ilk 11ıldönilm'ü • 
clilr. Tiir1.-i11c radyo8u Tiırk mil
letinin lm bityiik ~elemine 1-.atıla· 
rak tcizimen susuyor.) sözü ile 
neşriyatını tatil edecektir. Ve 
bugünkü konuşmalar muhtelif 

Maden kömürü 
buhranı azahyor 

Dün. 125 bin kilo 
kömür geldi 

Dün hariçten birçok mallar 
gelmiştir. Bu arada en mühim 
olanı Norveç bandıralı Orland 
vapurilc e-elen 125 bin kilo ma · 
den kömürüdür. Uzun müddet -
tcnberi ı:piyasada maden kömU
rü sıkıntısı olduğu malfundur. 
Böylelikle bu sıkıntı a.za.Imış o
lacaktır. Havaların bozması U • 
zerine Bulgarista.ndan kömür 
idhali de çoğalmış, dün 50 bin 
kilo kömür gelmiştir. 

Svonetya vapurile de 200 san· 
dık boya. ve vernik gelmi.~tir. 

Avrupadan gelmiycn boya gi 
bi maddeler de Rusyadan teda
rik cdilmeğe başlanmıştır. 

---0---

Yapak satışları 
Fazla malların h:::·ice 

sevkine müsaade 
edilecek mi? 

İzmirli fabrikatörler şehri -
mize gelerek yapak satın alma
ğa başlamışlardır. 

Dün 50 bin kilo satılmıştır. 
Kızıl yapakların fiyatı 59, Ana· 
dolu mallarının ise 47 kuruş -
tur. 
Diğer taraftan hükQmet ihra

cı memnu maddelerden birc;o -
ğunu harice göndermekte ser -
best bırakacaktır. 

Bu yolda Milli MUdafau. ih · 
tiyacı gözönünde tutulacak, bu 
ihtivaçtan fazla görülen mal -
!arın harice sevkine müsaade e
dilecektir. Bu haber, piyasada 
büyük memnuniyet uyandır -
mrştır. Bilhassa Fransa ile A
mcrikada yapak fiyatları çok 
yükseldiğinden. bu maddelerin 
ihracile memlekete büvük men
faatler temin edileceği muhak· 
kak görülmektedir. 

Okuyucu şikayetleri 
-- - - - - - - -

Sokak mı, tamirhane mi ? 
İmzası bizde saklı bulunan bir okuyucumuzdan aldığımız 

bir şikAyet mektubunda tdeniliyor ki : 
"Tarlaha1>t Akkoyun okağınd.n oturuyorum. O d\·ttrdını 

gc~enlcrin ııo kadar müşkül bir nıziyette olduklo.rını tahmin 
e<.lenıcz..o,;iniz. Çünkü civann bütün .scyrü eteri yalnız hu solı;:ak· 
tmı yaınldı~ı hn.lde ora.da mevcut bulunan bir garaj giinün 
her antlnrte sokn!Z't kapamakta, garaj salılbi bozulan bir oto
mobil, ynhut htr otobüsü lil,tırajmda tamir etml;ycrek :-.okn~n 
«;ıkarmnktı\(lıl'. Bu ise tablatllo oradan geliı> gec;enlcrc zaı·ar 
veriyor; yol kapanıyor, hat.tA eçlmlze o1oınobil ile gelmek kap 
ettiği takdirde sok.ak ha~<la inmek mecburiyetinde kalıyo
ruz. Ayrıca otobüs \'O otomobil tamirinin giiniltüsünü de bu· 
na llıh'e ederseniz mahallodckllerin neler çektiğini kolayca 
anhyablUrslnJz. AlAkalı makamların nazan <likkatlnf cclbet· 
menJzl rica edelim.,. 

yabancı dillerle tekrarlanacak - ı Ben, bunların ikisi de olmadığ~ 
tır. ve harbi yalnız milli eanniyetiJ!\I' 
NOT : . zc yapılacak herhangi bir teeıı-

. "Radyo .bu~ünkü sabah neş · vüze karşı koymak nevinden ~ 
rıyatınr. ı~tıfal kı~mı 9.05 e bul edeni~ arasında - yani bil• 
gelecek fiC-kılde tnnzım edecek - tün vatanda•lanm gibi _ bulun· 
t . " > 1 
ır. duğum cihetle bu mevzuu nası 
BEYOGLU HAUKEVlNDE yazabileceğim; hayret edilebilir 

YAPILACAK MERASİM . 
1 - Merasim. Ev reisi Ekrem 

Tur'un hitabesile başlıyncak -
tır. 

2 - Atatilrkün hayatı. mem -
lekct ve millet için yaptıi?ı hiz· 
metler hakkında avukat Haşim 
Refet Hakarar tarafından kon
ferans verilecektir. 

3 - :M.illi Şef lnönü'nün A · 
t::ı.türk hakkındaki 21-11·938 
tari.hli beyannameleri okuna -
caktır. 

4 - Topluca Taksim meyda· 
nına gidilecek. flbideye çelenk 
konulacaktır. 

üniversitede ser
best konferanslar 
Önümüzdeki Salı gü

nünden itibaren 
başlıyor 

lstanbul Üniversitesinin, bir 
yandan talebenin umumi bilgi • 
lerini ve düşüntişlerilc kabili -
yetlerini halka...i:a~ma.k ~ aç
trğı serbeht .KonternnSlar ' her 
:ı.kcııµ\ ~t 1.8..ıo PFU! 19,39 il 
kadar sürecektir. Tesbit edilen 
programa göre, verilecek kon -
feranslar şunlardır: 

Profesör Neşet ö m c r 
(0 k U 1 h l f Z I S S h ha 8 I) 

Profesör Kosswig: (Hayvan
lar aleminde devlet teşekkülü) 1 

Profesör Tevfik Remzi: (Kadın 
psikolojisi), Prof csör Ducrlah: 
(Dante), Profesör Heılbronun: 
(Müktesep Ya.srflar tevarüsü), 
Profesör Akif Şakir (Malul ço
cuklarda beden terbiyesi), Pro
fesör Von Aster: (Gotenin Fa· 
ustu), Profesör Winterstein: 
(Ölüm fizyolojisi), Profesör 
Dembcr: (Tabiattc şekillerin 
teşekkülü), Prof~ör Dobres -
beJ1tir: (Devletçilik meselesi), 
Profesör Mazhar Osman: (Ru· 
hi ve. asabi hastahklarda yeni 
tedavıler), Profesör Kazım ls -
mail: <1nsandan insana kan 
verme). Profesör Muammer Ra 
şid: (Evlenme hususunda ka • 
nunlar ihtilflfı). Konferanslar 
salı günli yukardaki sıra üzerin 
den verilecektir. 

-0--

Gümrüklere alınacak 
memurların imtihanı 

Gümrükler 1daresi lise me -
zunlan arasında bir müddet 
evvel bir imtihan açmrştı. Bu 
günlerde de yüksek mektep me
zunları arasında bir imtihan a
çrlacak. kazananlar gümrükte 
münhal vüksek memuriyetlere 
tayin edileceklerdir. 

---<>-
Gümrük başmüdürü 
İstanbul mıntakası gümrük 

başmüdürü Methi. civar güm -
rüklerde bir tefti§ seyahati ya
pacak ve ilk olarak bugünlerde 
Izmite gidecektir. 
Başmüdürün oradan Çanak -

kaleye ve Trakyaya gitmesi 
muhtemeldir. 

-<>---

Türk - Rumen ticaret 
müzakereleri 

Tilrk - Romen ticaret miiza. 
kerelerine dün akşam geç saat
lere kadar devam edilmiştir. 
Müzakereler esas itibarile ne · 
ticelenmiştir. Yalnız bazı te -
f erriiat üzerinde görüşülmekte
dir. Bu arada bilhassa şanjman 
işleri vardır. Anlaşmanın bu 
haf ta içinde f mzalanacaiı ümit 
olunmaktadır. 

Harbin kendisinden ziyade bıl· 
haHa sivil halka tahmil ettiği ~ 
ruretler dolayııiyle faydalar.ındtıf1 
bahsedeceğim. Bu gibi mevzular• 
dünya matbuatının, czciimlc mu• 
harip memleketlerde olanların
da sık sık tesadüf ediliyor. Mes~· 
la "vesika usulü yiyecek'' bahS" 
ne... . 

Bizim h"rbi umumi feliıkctİ11~ 
düşünecek olursak o zaına~~ 
)'okluk içerisinde ''vesika usulu 

1 niin doğurduğu müıkülat derhB 
gözümüzde canlann-. Fakat o de
vir:.denberi dahilde ve hariçte ta• 
mamen yeni bir görüı ve gayre~· 
le inkiıaf ehniı olan memleketi• 
mizin emin ve sağlam durumunll 
müteaddit defalar büyüklerimizi~ 
ağzından da dinledik. Bu ciheti 
,imdilik bir yana bırakalım.. fa• 
kat umumiyetle "vesika usulü" iİ• 
nün, yani herkesin muayyctl 
bir aisbct dahilinde tagaddi c!· 
mesi meıeleıin;n korkulacak bit 
tarafı olmadığı ve hatla faydalatl 
bulunabileceği ıununla aabit: Ve. 
ıika uıulü yüzünden yiyecekler' 
muayyen, sıhhi bir ölçü dairesin
de tevzi edileceğinden bunun ~ii· 
cut üzerinde büyük faydası ola
cnktır. 

Bir doktor diyor ki 

''Her ne kadar biz harb~ yaınıı 
tahribat ''e ölüm zaviyeıindel1 
aörüyorsak da, harp §eraitini'1 
ekseriya mühim bir iyilik vücu
da getirdiği hakikatini de gönn~· 
ıden geçmemeliyiz. insan, kendı
ne düıkündür. Normal zamanlar• 
da sadece zevk nldığı için, keti• 
diıine muzir olan birçok §CYJct 
de yapar. Harp, ekser kimıelerİf1 
bu gibi havailiklerine nihayet ,;e
rir. Meseli: 

1) Harp dolayısiyle geceleri 
ı§ık söndürme nizamı, halkı erke" 
uyumağa sevkeder. 

2) Nakliyat tnhdit edilec.eğirı· 
den fazla yürümeğe mecbucr kala
rak ayaklarını ve bedenini İ§let
miş olur. 

3) Büyük milli ihtiyaçla.n ba~ 
kısı altında §ahsi kaygılarını, ~ 
sclelerini unutur. 

Ve bilhaua "vesika usulü" ilO 
muntazam tagaddi edeceğin~ 
bedenen rahatlaııp dinç ve ıditl 
bir hal alır ..• Elverir ki vesika jle 
verilen yiyecek miktan, herkefC 
muayyen ve kafi bir nisbette te'1-

zi edilebilmiı olsun. Hiç şüphe yolt 
ki hu-p vaziyetine, müsait tart111r 
altındn ginniş bir memlekette i11' 
altı ayda umumiyetle bakımsızlf• 
im, kötü tagaddinin eserleri zaı1 
olur. O ZPmana kadar fazla be•• 
lcnmi,, iyi vaziyetti kimseler öe 
aynı muntnz."lm rejime tabi ol•• 
caklanndan muayyen gıdalar' 
fazlı: almaktan husule gelen la~ 
cılık, hahi::lik, hazım güçlüklc1' 
ve buna benzer anzalardan kul"' 
tul urlar ... " 

. . . . . . . . . . 
Bnna kalırsa talihli memleket 

odur ki, makul gfrünen bütün bil 
nİT.amlarr ıulh ve serbesti içinde 
tatbik eder. 

. ......... _......__. .............. _... ...... 
1 Özür dileriz 1 
i Dünkü gazetemizi basına· 1 

yn başladıktan sonra ma.kf
kinede çıkan arıza birçolt 
yerlere yetiştirmeye imk8.Il 
brrakmadı. Tedarik edemi • 
yenlerden koleksiyonlan iç.in 
isteyenler idaremizden edi· 
nebilirler. Abonelerimize & 
.zür dileyerek srzederiz. 

-.. ........................................... .,, 
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Devi;t resim ve 
4egkel sergisinde 
lı 

J>u 3 tkinciteırin 1939 
~ \"~ Vedütünen insanların 
~ 

1 
fikri &ıdalarrnı cephe ha. 

~ ~ J>:<>litika nutuklarından 
~ An=fa ettikleri ıu gün
~ " ada açılan Devl.t Re. 
tı. btıı lfeJtceı Sersiıi'nden aca. 
~::~bilir miyiz? Elbette 

li1iz rız, ve ıüphesiz, bah
• l'e • Zira gergin sinirleri

\ dbıı Yorıun baılarımızı gevıe. 
fi ~~ndi~ecc~ ola? ancak be

erdır. Bır şaır, "Öğle ve 
~ Y~nıeğinden vazgeçilebilir 

t leaun ve musiki olmayınca 
~ Yatanrnağa değmez'' de. 
»~•yYarelerin gemileri ve 

tların biribirlerini bom. 
zamanlar dahi, - ve 

Yle böyle zamanlarda- bu 
1i '~' layık olduğu kıymeti 

1iz: kalplerimizi katılaş. 
l'e zihinlerimizi kuvvete 

ı..s....._ eden kötü niyetle ceha. 
·uıuıu olmaktan o kurtara-

••• 
resaanılar, bir takını 
ayrılmıtlarldır: Güzel 

Jte Birliği, D Grupu, MU... 
~ilamlar, ve bunlardan 
ı. e :mensup olmıyanlar ~ 

11 l&Mtklrlan devlet ••-
karırlaımıı ve birlepniı 

Maarif Vekilimiz de, eski ve 
yeni bütün reaaamlan devlet re
sim ve heykel sergisine davet et
mekle bu güzel çareye başvur. 
muttur. 

• • • 
Sergide te~ir olunan eserlere 

gelelim. Öde~ememiş borç fatu
raları arkasına müphedelarini 
hatlarla kaydeden Rambraır:i mi. 
aali hatırımızda iken bunları na
sıl zcmmedebiliriz? Kaldı ki, ço. 
ğu mekteplerimizde muallim o
lan resaamlanmızın maişet tarz. 
lan da meçhulümüz değildir. 

Zaman, boya, fırça ve muşam
ba pahalı, kültür ve görgü daha 
pahalı şeylerdir. Ressamlık ise, 
gelitebilmck için, oldukça ser
vet sahi-bi bir müşteri kütlesinin 
mevcudiyetini icao etmektedir. 

Devlet teşekküllerile yarı res
mi müesseseler haricinde aanat
kirlannuza kim resim ısmarhya
biliyor? 

Bununla beraber, şükranla söy
lemeliyiz ki ressamlığırmz, güzel 
sanatların ldiğer tubelerine nis. 
betle, çok geniı adımlarla ilerle. 
mcktedir. 

Ediblere, musikiıinaslara, mi
marlara, ve kısaca sanatla uzak. 
tan ve yakından alikadar olanla
ra devlet resim ve heykel sergi. 
sinde kendileri için büyük gıpta, 
teşvik ve intiba vesileleri bula. 
bileceklerine ipret etmek haksız 
olmıyacaktır. 

• • • 
Yolunuz Ankaraya düterse bu 

sergiyi ziyaretten kaçınmayınız. 
Ankaranm itimat ve sük<lnet ve. 
rici havası içinde ruhu~uzu yu. 
muptıp çeliklemiş olursW11Jz. 

Nesuhi Baydar 

Musolininin nutku 
iki dakika süren bu nut

kunda harpten 
bahsedilmedi 

Londra. • Qıu8dit) -1talfV 
Bafvekili Kuaollnl bugUn iki 
dakik& süren bir nutuk söyle -
mişse de harp vaziyetine temas 
etmemiştir. 

--0--

Macaristan ve Yu.ros
lavyadaki Almanlar 
Almanyaya dönecek 
Bud&J>ette, 4 (A.A.) - Röy· 

ter ajansı muhabirinin öğrendi
ğine göre, nazi ajanlan Macar 
ve Yugoelav ıköylerinde yaşı -
yan Almanlara kendilerinin Al
manyaya aevkedileoeklerine d&
ir dolaşan haberlerin asılsız 
olduğuna dair teminat vermek· 
tedirler. 

Ajanlar, haberlerin bir anJaş 
mamazlık yüzünden çıktığını 
ve bu mmtakalard&ki Almanla
rm Almanyaya dönmelerinin 
katiyyen mevzubahs olmadığı -
nı ilive eylemektedirler. --

Bratislavada 
kargaplık 

Budapeıte, 4 (A.A.) - Bra -
tislavada mühim kantıklıklar 
vukubulmll§tur. Halk Macar 
partisinin binasına girmiş ve 
her şeyi ta.Prip etmiştir. Macar 
gazete idarehanelerinin camla -
n kırılmıttır. Bu kan3Jldıklar, 
Ribentropl& Ciyano arasında 
yapılan anlaşma mucibince çok 
küçük bir Çek arazisinin Maca· 
ristana verildi~ günün yıldö • 
nümü münasebetile vuku bul -
muştur. 

-0--

Çörçil Fransız Bahriye 
nazıriyle görüttü 

Londra, 4 (Hususi) - Pa -
riste bulunan bahriye nazın 
Çörçil, bugün Fransız bahriye 
nazırile uzun bir görüşmede bu· 
hmarak ittifak devletlerin de -
niz harekitı etrafında müza • 
kerede bulunmuştur. Çörçil ay
nı zamanda Fransız Başvekili 
Daladye ve Fransa deniz kuv -
vetleri başkumandanı ile de 
göıil§miiftür. 

-0---

Hindistan Naibinin 
müzakereleri 

Londra, 4 (Hususi) - Hin -
distan naibi bugün Gandi ile 
iki saat görüsmüstilr. Arkuu:ı:ian 
MUslUman Hintliler liderini ka 
bul ederek uzun bir zaman da 
onunla müzakerede bulunmuş • 
tur. 

3-VAKIT S IKtNCtTEŞRtN t• 
Sabık Avusturya Başvekiline dair bir haber 

_uşnig hayatla 
'ı~~Ş,ündOk~ 

ölüm arasında 
Karısını haftada beş 
dakika gören Başvekil 
Hapsedildiği odada yalnız Hitlerin 
plakla çahnan nutuklarını dinliyormuş 

2 Teşrinisani 1939 tarihli 
Paris-Soir gaı.etesi sabık Avus
turya Başvekili Şuşing hakkın
da şu ha.beri vermektedir: 

Viyana üniversitesi eski ta -
rih profesörlerinden Doktor T. 
Vernon harp ilanından bir haf
ta sonra A vusturyadan ayrıl -
mağa :ınuvaff ak olmuş, Buda -
peşte ve Roma yoliyle dün Lon
draya gelerek Deyli Ekspres 
gazetesinde, on dokuz aydanbe
ri de Viyanada Gestapo teşkila
tı tarafından mahbus tutulan 
sabık Avusturya Beşvekili Şu -
şingin bir mesajını neşretmiş -
tir: 

"Dolfüs katledildiği zaman 
onun ölümiyle husule gelen boş
luğu doldurmak ve Avusturya· 
ya karşı vazifemi yapmak is • 
tedim. Onlar beni değiştiremi -
yeceklerdir .. " 

Profesör Vemon sabık başve
kil hakkında şu malftmatı ver
mektedir: 

- Vaziyeti insanı acındırı • 
yor. Hapsolunduğundanberi ka
nsından maada kendisini gör -
meğe müsaade edilen yegane in
san benim. 

Şuşnigi görmek için birçok 
nö'betçi kordonunu aşmak ve 
durmadan Bitlerin bir nutkunu 

neşreden plağı çalmakta olan 
büyük oparlörü geçmek nihayet 
onun mahbus bulunduğu küçük 
dar höcreye gelmek lazımdır. 
Kapıda bekliyen Alman nöbet .. 
çi çok ağır bir istihza ile: 

- İşte başvekilet .• 
Diyor. 
HAFrADA BEŞ DAKİKA 
Bu küçük, d&r höcrede beyu 

saçlı ve bedeni baknndan mUt· 
hiş düşmüş, harap olmuş bir a· 
dam yaşıyor. Bu varlıkta sabık 
Başvekil Şuşingi bulmak çok 
müşkül. 

Profesör T. Vernon şöyle an-
latıyor: 1 

- Şuşnig bana hiç iştihası ol 
madığını, kahve ve patates pli -
resi ile yaşadığını söyledi. Bu 
höcreden diri olarak çıkabilece
ğini düşünmüyor bile! Ancak 
Almanlar kendisini muhakeme 
etmeğe karar verirlerse höcre -
sinden canlı çıkabilecektir. 

Şuşing, bana hapishanede i
ken İngilizce öğrendiğini söy -
Jedi. "Bir an için nazilerin beni 
serbest bırakacaklarmı ve ka -
rımla Amerikaya gidebileceği -
mi düşündüm. Fakat bu bir ha
yalden başka bir şey olamaz." 
dedi. 

Bundan sonra sabık başvekil 

iki se~ görmedi~i ve on 
dört yaşında bulunan oğlu 'Kurt 
hakkında malfunat istedi. Ka -
rısı Madam Şuşing haftada bir 
kere her cuma günü beş dakika 
kocasını görmek müsaadesine 
maliktir. Madam Şuşing sabık 
başvekille bir daha asla göre -
miyeceği oğlu hakkında haber
ler ~etirmektedir. 

Şuşing. artık ölmüş vaziyet • 
tedir. Her gün Bitlerin zehiri, 
onun gramofonlarla neşredilen 
nutkunu ve nazi doktrinlerini 
dinlemekten ölmektedir." -

ı. th~abna. Jlöte.. Tayyarede 
Mare~al qraziani cinayet 

kımdır ? . . Bir talebe 
Fransız matbu

atı ltalyanm yea 
ni erkimharbiye 
reisini iyi karşı« 
lamakta ve aske
ri liyakatini fU 
şekilde tebarüz 
ettirmektedir: 

İtalyanın yeni 
erkinıharbiye re
isi Mareşal Gra· 
ziani hayatının 
mühim bir kısmı· 
n1 harbetmek,. 
~rnizon kuman1 
danlığmda bu • 
lunmak ve yük·~ 
sek idare mevki· 
leri işgal etmek 
ile geçirmiş bir 
ask~r ve idare a
damıdır. 

Bilhassa. Ha • 
beşistan harbin • 
de gösterdiği as• 
keri taktik ile te
mayüz eden Ma· 
reşal Graziani, 
Sirenaik. Somali 
valiliklerinde. Ha 
beşistan kral na
ipliğinde bulun • 
muştur. 

Graziani. 1882 ~ene!tnde dlln ı 
yaya gelmiştir. 1906 ser.esinde 
müli.zim olarak orduya iltihak 
eden Graziani 1908 senesi ipti
dasında Eritre harbine girmiş 
ve ancak 1913 senesinde çölü 
terkederek 1914 de Libyada dö
vUşmiye başlamıştır. 

Graziani harpte daima ilk 
saflarda dövüşmekle ve çabuk 
nazarı dikkate çarpmış, ve 1914 
de mWizim olan Graziani 1918 
de iki kere yara almış bir mi -
ralay rütbesini kazanını tır. 

1919 da Makedonvada bir a
layın başına göndcrılmiş, \ ir 
müddet sonra yeniden Romaya 
çağınlarak Trablusa yollanmış 
ve kendisine harp sırasında bu 
mmtakada gürültüler çıkarmış 
olan kabileleri temizlemek için 
sali.hiyet verilmişti. Miralav 
Graziani asayişi temin etti. Bil 
hassa Fezhanda otorite bir ida
re tesis etti. Mareşal bu hare -
ki.tını anlattığı bir kitapla bir 

·-

fikir adamı olduğunu da ortaya 
koymuştur. 

Bundan sonra miralay Gra -
ziani, Libyaya gönderildi. U -
muıni vali vekili ve gamimn 
kumandanı oldu. Bili.hara. So • 
mali umumi valiliğine tayin e
dildi. 

Fakat onun en bilyUk muzaf
feri yeti Habeşistan harbinde -
dir. Cenup kuvvetleriyle Ras 
Destaya karşı yaptığı harpta 
büyük bir muzafferiyet kazan -
mış ve bir bomba ile yaralan -
dığından bir müddet sonra da 
Habeşistan kral naipliğine ge • 
tirilmişti. 

Nihayet mareşal nayesini a -
larak İtalyaya çağırılmış olan 
bu kumandan İtalyan ordu er
kanıharbiyesi reisliğine getiril· 
mistir. 

Bu yeni tayin esasen Mareeal 
Badoglio gibi umum erkipıhar
biye kumandanı ve harbiye na
zırına malik olan ltalya. için J 
bir kazançtır, 

hocasını vurdu 
Boı bir tarlaya İnen 
pilotu maktulün elbisesi 

ele verdi 
Ne,·yorktan yazılıyor: 
Şimdiye kadar tayyarede bir 

çok intihar vakaları kaydolun. 
muştur .. Fakat bu kere tayya
rede bir cinayet islertmi tir. 
hAdise cinayet tarihinde şUphe 
siz 'llk defa kaydolunan bir 
vakadır. 

Vaka bir talebe ile hocası 
arasında geçmiş ı;e genç pilot 
hocasını öldUrmUştUr. 

Ernest lech ismindeki bu 
genç pilot l-ocası Kari Bivcn
den ders almaktadır. Geçen 
gUn yine birlikte Endlanajolfs 
tayyare meydanından hava
lanmışlardır. Bindil~leri tana· 
re bUtUn mektep tayyarclcrln
de olduğu gibi çift kumanda
lıdır. 

Anlaşıldığına gör Pleç ile 
Karı Biven birkaç zamandan
beri kullandıkları bu tayyare 
ile kaçmağı ve henUz teferru
atı malfim olmıyan bir mace
raya atılmağı kararlaştırmış
lardı. 

O gUn de iki suç ortağı bu 
teşebbüslerine girişr ek Uzere 
havalanıp bin metre irtifada 
bulundukla--r bir sırada bu 
mevzu üzerinde aralarında 
bir kavga çıkmış, istikbale alt 
yaptıkları plAnl r nlhal et 
döğUş ile yıkılmağa başlamış
tır. Kavğa başlar başlamaz 
Pice derhal Bivenı tokatlamış 
ve mukablllnde çenesine bir 
yumruk yemiştir. · 

Bu şekilde iki adam arasın
da döğüş başlamıştır. Pilotlar 
birbirlerini terketmemekle be
raber tayyarenin idaresini ta
mamen bırakmışlardır. Bir· 
kaç saniye sonra da tayyare 
amudi bir vaziyette yere dU • 
meğe başlamıştır. 

Tam bu sırada Pleç taban
casını çekerek arkadasını iki 
kurşun ile kafasından ı; urmuş, 
bundan sonra derhal vaziyete 
hlkim olarak tayyare ~ere 

Neşriyat 
kongresi 

Maarif V eületi, n91ri,at ima. 
greıinin müzakerelerini, açılıh 
kapanıı nutuklanm, ... hidi...U.. 
",\1atbuat" taki akislerini, _..... 
rapcırlarını ,,ir araya topla,_ Wr. 
kitap neıretti. 

Konaıre, mayıına aonlanna dof. 
ru toplanıp dağılmııb. c..k mü. 
zakere ııraımcla hatiplerin aöde.. 
rini, gerekse tek tek 'Ye)'a topha 
çalıtanlann rapor Ye miit.'-la. 
r.nı toplamak, ve teımil ettildwi 
dütünce ve sayelere söre taanif 
etmek iç.in beı aya yalan saman' 
harcamıı. 1 

Ne§C'iyat koınpeai toplumkım. 
bu kadar yakın bir selec:mt. dün. 
yanın harbe girec:eji, AnuPQJ 
ateı saracağı hiç umubDaycırdu. ı 
Herkeı, kendi fikrini, milletleria 
tabii yapyıı içindeki baliae si. 
re ıöylemit, YllZmlfb. l 

Dün akfADlt o kitaba p. .... 
ıdirirken, her fikir n kahm ..W. 
binin konaıreden ne kadar 901c ... 
l-eklediğini görüp taıbm. lwt..İ 
ki .~ı ay önce, bu IAfbPa eq. 
leQ ııteyenlttden biri ele ...... 

Evet, çünkü o 'Yakit harp ,._ 
tu. !'i!"t buhranı yolıht ........ 
ra ustune bet düiüm ..,.._ 
kıtlık korkuta, açlık kiha• ,W.. 
tu. 

Burün acı acı sörü,ans, W 
orta halli hususi huma nleri ... 
ğil; zenıin matbaalar pualı W. 
tapçılar bile, yeni W:. ....... 
ğıttan, mokavvadan YVlılc ...., · 
meği göze alamıyorlar. E.., .; 
kadar güzel olun.- olsvn, arblr 
ölçü değiflllİyor. Dün7' Wr ı.. 
re daha kafa değerini inklra .... 
ladı. • 

- Bana sağlam kol, da,_.. 
arka serek ! , 

Kızgın oolclar '-tm.ı.ldltlt 
ilim ve fenni, cehenneme ci•ıc.I/ 
yolu kısaltan varlık eli,. tarif .... 1 

yorlar. Y eryiizünün ilimden• .ı. 
yadc ''zebani" ye ihtİ}'acı ~ 
Kaı:i~~ür gazeteleri itile, ~ 
per111nı, kanadı yohtnmat. da,... 
dığı zeytin iclalı kurumuı aska tıir 
kadın §eklinde çiziyorlv. A 

oiluı, "MeWr' --~·~~-~ .. yo uydu. : ;-
Böyle bir lcalahalık ft ..,... 

b~~ di~, ~ hayra, iyi)ic ;. 
suzellige ihtiyacı pek •·~· 
ıanıyorum. KimlliJir daha M ~ 
dar zaman fikir •• hia r..,,,ıı;,• 
~a~lı kalacak.. Zihin P••olM' 
orumcek hajlayamk w lllrla .. 
fukL:rmda Yarualar açaalEbr! 

Devlet, ki kir, ha~ P'tiN-: 
kotmadan 1'ilıi, &'Önil ..,. nala • 
danlr~nı memlekete ya,_w; 
mükelleftir. O 'bile kunetli ı..n. 
Mrr yapamıyor. 

"Neıriyat kongresi" nin p1ap, 
hay :tlle hakikatin uzlatınaz 1-. 
d•nı bir kere cWıa meydana ._, 
mu~ oldu. Günahı clünYllJI .~ 
verenlerin boynuna! 

HAKKI SUHA CEZGIN 

Kız Talebe .Yurdu J'eİÜ• 
den açılıyor 

C. H. P. latanbul Vil4yd ı-. 
re 11_.eyeti Reialiğinden: 

Yuksek tahsil Webellf lmlar 
için yeniden tesis edilen c. iL 
1:· ~ız Talebe Yurdu ikincitef ~ 
rının on beşinde açılacaktJr. Ka 
yıt olmak isteveıılerill cata • 
loğlu c. H. P. ·vn&yet mera.i
ne müracaat etmeleri. 

saplanacağı bir sırada yeniden 
havalanmağa muvaffak cııl• 
mustur. 

Pleç'ln ifadesine gOre.a 
landıktan sonra uzun m 
kanlar içinde olan arka 
dan kurtulamamış, blr 'T ,a• 
ramış u nihayet kUçUt bir 
tarlada yere lnmefe mııTaftl~ 
olmuştur. BUyUk gayretıır ile 
ölUyU tayyareden çıkar4ıttaa 
sonra kanlı cesedi çalılıklar 
arasına saklamış, ıuçu belll oı. 
masın diye Uzerlndekl kanii 
tayyareci ceketini de çıkarar&lt 
sivil ceketini giyml9tlr. 

Bundan sonra da tekrar 
Endianapolis tayare· meydaıu· 
na inmiştir • 1 

Fakat onu ele veren Uzerln• 
deki sivil ceket olmuştur. 

Tal yare meydanında bulu• 
nanlar Pleç'in hlkAyeslne cöre 
Bh en'ln tayyareden dOtmUt 
olduğunu bir dereceye kadar 
kabul etmişler, fakat kendlıl· 
nin sivil olmasına bir mlna 
ı; eremeyince, .tayyare elbliiıt• 
nln ne olduğunu ıormutlar .. 
Plec de bu sualin cevabını n• 
rememlş ve suçunun meydana 
çıktı mı ['.'örerek h:ıkikatl ltl· 
raf etmişti!'. 
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.. .. ,. biı' su~lll 
başı kesilir ... En kuçuJt ı; r· 

. . lınaktır· 
cezası zıncıre vuru ··deye· 

-= 51J = - 15 Yazan · K adircan Kail ı 

k:ıç mangırlık borçlarını 0 ra fı!\ 
medikleri için alacaklılar ~~rcısr• 
elan zinçire vurulanlar, ~·e ~O· 
ödeni.ıceye kadar kırLaç alıştır· 
pa altında aç ve susuz ~ ada:ıı 
!anlar y·üz binlercedir. Bıdr do~· Artık Mod ince ipek gibi saçla- 1 

rınr koKıa.nak istemedigi. Kalan_ 
tan, çıni mürekkebine uatırılmış 
gibi siyah saçlar ıarasında par. 
maklarmı gezdirmeği arzu etme_ 
diği günler oluyordu. 

bileccitim. hak';iylc tıa;ıanabile. 
cc;{im , c~an k'1dır 111 .. 

Ve Mod rlagılmı• elan hiiyiık 
yata~ı üzerine otur rak. dudağı 
nın kenaıın<la güzel bir tebes. 
sümle aşığının bu a t'~]i sözle~ini 
dinliyor. elleri Tit<'run avuçhl'ı 
içinde olduğu için a ~zmı k:>natT!ı 
onu susturamıvor. fc kat vakit ge. 
çirmek için karyc-ıa<'an sa:-kıttı~ı 
güzel ayaklar~yle h<lrnın Üzerin. 
de oynayorclu. 

- Yirminci asrın ort:;ısmda on ı nin onune seriyordu. 
hin yıl geride yaşa1 an bir ülke... Şimdi esirlık bahsine geçmi~-
J;ir avuç z0rlı:ının elinde hayva.n J ti: 
sürilsü gibi inleyen zavallı on ı. - Habeş hüklımeti medeniyet 
k; mily.ın ınsa.ı ... Kırb~c, zi11cir, dünyasının gözünü boyamak için 
cellat. hastalık. bilgisizlik ve sü. sanki esirliği kaldırmıştır. Hal. 
runınek ... Orada öküz veya inek. buki orada esir alım satımı en 
lcri diri diri yüzerek etlerini çiy insafsız bir şekilde devam edL 
çiy yi}'Orlar. O zavallı hayvanın yor. Yüz binlerce zavallı. ayakla. 
cektioi acıları düşününüz. Bu. rında ve kolların:la zincirkrlc. 
l;ir y;myamlık değil .niclir? Ilal- t'ldenele geçiyor ve sürüniiyor. 
buki orada bir kızla evlenebilmek Şimdi bile Habeş iilkesini elle_ 
icin onun anasına ve babasına bir rinde tutanlar. köylere ve şehir
hcvaz adamın etini götürmek ge_ !ere baskın yapıyorlar. kendile. 
rcktir. Oracla kadm. herkesin rinden başka kimsenin bi1mediği 
malıdır! Bizim burada bir oyun. ve tanımadığı yolbrdan, kızgın 
cak haline getirdiğimiz hastalık. kayalıkhr ve ktımlardan geçire. 
lar orada halkı kırıp geçiriyor. rek bircok zavallıları sarka götü. 
Orada kurtlar. yılanlar, çıyan. rüyorla~. Orada lı~lunduğum 
lar hile insanlardan daha ivi bir sırada ihtiyar ve zeki bir Habeş 
muhit içinde yJsryorlar. Medeni. bana sordu : "Kızı Meniz nicin di. 
yet dünyasının va7ifesi o zavaL ğer denizlerden dalın trndudur ?" 
lrları kurtarmak, rah;ıta. hürriye. Ona coğTafvadan b:-hsettim: ik. 
tc ve ayclınlı~a kavuştmmaktır. liıni a~Jatmak ist ~,'im: P'iilrlü: 

smda yarısından çoğu dökülüp 
kalır. .. İlalyanın Eritredeki bü. 
tün çalışmalarına rağmen aynı 

hal devam etmektedir. ( Babil
mendep) boğazının a 1h bugün de 
ker.disine cok uygundur: bilirsL 
niz ki bunun manası ''Göz yaş.. 
lan kapısı .. dır. Milyonları esir. 
likten kurtarabilmek icin esir!L 
ğin kaynağını kurutmak. oraya 
medeniyeti sokmak gerektir. 

··ı. e 
diğerini öldürmüsse.'. ~~\ le: biteli 
san dokuz yanlıs hukurrı ıırıd• 
gülünç mahkemen.~n .

5011ötdilf· 
ölenin ailesine öldurerıı .eıı-

. Ö d .. rcrı • 
mek hakkı verilir. 1 u tıılLl 
gin ise para vererek kll·~e 50· 
Değilse. mahkiım ölüın rvı rislt 

Bazan düşüncesi güzel Erme. 
ni kadmın dizlerini toplayarak. 
clavanılınaz bir hava için:le üze. 
ri~e bağdaş kurup kendisini tle 
di;derin-in dibine aldığı taht'a. 
i ·unu şun görülmemiş şekillerine 
hayran olan Moda daldrğı zaman. 
bu iki emsalsiz kadını kendi ha. 
yatından tamamen uzaklaşmııı. 
ölmüs iki varlık, kendisini ise he
nüz yaşayan bir kıymet olarak 
kabul ediyor. böylece hem ken. 
<lini kaclrnlar<lan çekmiş oluyor. 
hem de zavallı bir teselli buhı 
yordu. 

Cinsiyeti sönmege mi.ıheyya 
küçiik bir alev idi. Fakat ara sıra, 
duyduğu kıskançhk onun sönme
ge müheyya alevi üzerinde kuv. 
vetli bir oksijen tesiri yapıyor. 
du. • 

Düsünliyor, sevgili Modunu 
J>arisin yirmi mahallesinin birin. 
deki ~izli bir evde. bir yatağın 
içinde başkasının kolları arasında 
tahayyiil edivor ve duyduğu kıs. 
kanclığın ani aksülameli onda 
miithiş bir arzu uyandırıyordu. 

O xaman derhal Morlu arama. 
ğa çıkıyor: onu chıdaklar ında ıs-
1.aklı k ve vücudu tatlı ra"eler i. 
çinde ıdaima kendisini bütiin vü_ 
cuduyla vermele hazır buluyor. 
du. 

Modu bu şekild" odasında bu. 
labildiği mesut zamanlarında Ti. 
to derhal onu kucaklayor, yarı 
sarhos bir halde: 

Kokainin ayaklnrı dl. maymun. 
1'1rda, Anamitl~rde \'C yü ce yir. 
mi, canilerde olduğu gibi hassas 1 
idi ... 

Kıskançlık öyl~ hir histir ki 
insa·ı bir k"re J ·,. !--adının yata. 
gııı a kabul ed:lcl" ten so,.. ";l artı~ 
yalnı;:ca kendiı:;r · ı o yata~a dön_ 
Me~e hakkı oldı ~unu zanneder, 
bnsk?srnın da a· ııı kucakta his. 
sec;i olacağını kahul edemez. 

Bu gayetle sar.ma lır, fakat lııı. 
nun saçma oldugıın·ı kalıııl e·lc. 
c,.k bir tek erkek bile mevcut dt'. 
ğildi r. 

I' ,,..,,,,, , ..... ' 

Marivanti Habeş ülkesindeki "öyle değil... O sııla~a Ah ik"da·ı 1 
hayat hakkında uzun uzun ve ço. Arabistan kıyıl-rır.a geçirilen ı' 
(:11 ranlıs bilgiler veriyor. ora- milv.,:ı!aı.a zavallı Habes e iri-
claki va.,av;sı beş on miıoli claha nin. "'Ö~ 3 a~Jarı k~nsmıstır !" de. 
kotülestirerck hcrkesin ~özleri. rli. Ru e,j, 1-afilrlrri"ir. topla,_ ! 

Yine alkıslar salonu sarstı. 
Mariyanti co~uştu: 
- Orada adalet denilen sey 

yürekler acısıdır. Aclığın zonıy. 
la bir parça ekmek çalan zavaL 
lının {·li kesilir ... Bu vah!}ice ce. 
zalar yüziinden elsiz ve ayaksız 
kalar:ık sürünenlerin sayısı on 
binlerledir. İki kisi arasın<la çı. 
kan anlasmamazlık idn mahkeme 
yoktur. Davacı sokakta rastladı. 
ğı herhangi birisine - bu. ister. 
se bir cocuk. hatta hir bıınak oL 
sup .-~davasını anlatır. Etrahna 
r:ıı:- t"" ı ~r•r ve her k"ftınan bir 
se• c' ,,- J'' ~ ı-:~ sec:ilenin r"St-
-e'e w-r ·i!'!i hi'ki"m hemen ya. 
p·lrr s;mc'li .. nr ......... ? ~~ı :1en bir 

- · --- dıkları yerle vardıklan yer aı-a- 1 
~n·•••••U••!~• •••r ·--••••ı•:ı••••.-••••••t•••••ı• ,.• •••••••• •••••••••••••2;.;;ı •• 1 ·-~ 

~rM:ı:ı~E-::r::L .. itE,:tiı-t:K··._::.~:~~~'.::~::=:~~'.'~::~:!~l~.~~:~-~~::~1 ı ~~ -L--a=w llM!e'W.UD#i:S.~n:Mm ].S ... I :,,.1--
m~ imi h:lll.ırnn 7:(' \ kir -. rrn•ttii:,i u~ 1 un 1 1.1 & •• !.I , 
mi Srrıı-niıı Pn gıi ıc-1 'c- rıı nrfi.., ":-nhr-.rrkrind!'n ~ n' : . T l J l "I I .. "k · · 

sııclunıın bir iki d;ıkika sonra 

..... . ur.:\rn n.\ .u .,, ıı "" 111, ıı rı•~<' -.ı ••• • ' 1 • 

'.I~ ç ı ~ .. ~ .. ~.~ .. ~~~ .. ~"~ ı k rj ı ç ~'!'~;'~'-' i~iı~· ki~. e 
~ : n.ı-:- rol'rrılr ,:ij l 

d .. 1 ·n va kulur ve ora a o enı 
tarafından boğazlanır. e .;t 

. .... d ·g·renfl'l 
Herkesın yu:ı:un e ı rdl· 

isyan anlatan gerilmeler va yt1ıtl 
Mikael cenelerini sıkıyor. ~·ı. 

~ ·rıdc:JI 
ruklarını sıkıyor ve yerı 
karak: • Jıİ' 

- Yalan söylüyorsu?uıt,,1111• 
yemek icin btı kabahatı ba·rıiı!· 

• - · 1 . .. cckS1 e 
zın yaptıgrnı ı erı sure . i } 

b • l--ı d"r • }J.t 1' Bunlar ırer Ucl 1ane ı · 10" 
mek istiyorsunuz: fakat bılrflaı· 
ma yaman lokmadır. Yu~a 
sınız ve yutamıyacaks~rı~t • ~·erıclİ· 

Diye haykırmamak ıçırı 
sını zor tutuyordu. . ~elı~ 

Şimdi profcsöı· Mariy~~t:iiyor 
gibi bir sesle şunları soy 
du: . ar•· 

- Biz, büyük Roma ırfl~ıııı 
torluğunun çocukları ve rıbdı 
varisleriyiı !... O zamandı ,y• 
medeniyeti a!11l yaratan ~~ Y ,,,p
bıziz t... Bugiin de aynİ 1li1 .... 'ıarı 

M·ı ·o•· mak borcumuzdur. ı ) ıtııf. 

biı ka-: yiiz 70rbanm eli~d~~ v•r· 
taraci\ğız. Bu büyük vazıfe~ 1 • ili• 
man orana, getirdiği iri :~~ ı• 

<l "t<ıl Katon, Kartaca:la'1 dön u?. jfl' . a·- .. i ırı man oradan getır ıg ıır ı11llf 

Hn CORRU E LUCHA RE - /..NNIE DUCAUX llii! 
iff l· ilme ila' r olar:ık: .\ :-VK \JU 'tla ('( -'H11 ni \ "t :T fi:ıyramı ffi~ ! - Kokain .. !diyordu .. Sen Mod 

cleğil, kc-kainsin .. Bana daima la. 
zım olan zehir... Bir daha seni 
görmemeğe yemin ederek yamn. 
dan kaçıyorum, fakat sonra yine 
caresiz sana geliyorum .. Neden'? 1 
Çünkü, sen bana, beni kurtaran 1 
ve öldüren zehir gibi elzemsin.. 1 

"Senden kaçıyorum, çiinkü kle. 
ı-inin üzerinde başka erkeklerin l 
izlerini hisrediyorum.. Bunları 

yalnız hissetmek değil, görüyo. 1 

rum da, tabii bir Gardcnyo üze. , 
rinde görülen parmak izleri gi_ 
bi .. 

fü: nıı~liıı :-;wll 11 ,.,., 1 ı!P malinrlC'r l"n1ilflllıd1r. :::: 
•••Ilı ~ • •••• :::;: ::: •• :::::::::.:::::::·~:::::::f :::::.::::;:::::;:::;::: :;:::;:;..'!::: H :m:::::.:E::ı;;ı.-Hi:~l,. : 
:~ :::::: E:::::!-:= : •• :::.:~::..:-!.: •• :-~·-···-·-·· . ~ •••• =·· ....... :ı ..... ···-.. ................... ~ 

il ii y ii ı, , C' ~ ü r ii l m "m i ~ fil ın 1 Pi' s N i ~ i ıa11•111•••• 

SAKARYA sinemasında 
SinC'lnı:ıı•ılı~ııı ~·ar:tluhilr•ı•cı::;i rH hlı~·iik l"SC'l'İI<' ha:;-lnclr 

llAllIU il \l'l~'un l'J:ı. T!:H~I} l' \LEY 

Filminde, neıı·~ıi bir #\f'nçlilde eı::ıcniniz, fü\kir bir Sf'\~ili ile 
A!jk ve hPyccan clııyuıııız. Saadc>ti Ka~·bcflpn llı•dlıahl 

lıir kııdrnlıı ağlayınız. 

Ua' c-t~n ! I fouda, d<•n i'l: ıh'. hu' .ııb l>ir h :ı fhılık '"On lı :11 h ra1 1 \lı· u '<' 
r<'n l.li :il i li 1 

Buzun saat 11. Ye 1 ele ucuz ıırntineler 

cirkri toğasının eğine k0 Y iti• 
stati.ive gelmisti. Orada )Jı.lre~ 
cirleri senatörlere gö~tere toP 
"Bakı'lız; bunları yetiştır~.rı (ite· 
rak Romada., ancak LİÇ gun siı' 
dedir!" diye bağırmıstı. Befl 
yalr.ız incede gelmedim.. ıccrı•· 

Profesör oturduğu yerın biİY;,ı.. 
rında duran caııtasındaıı it 

cl'k hir cıkın aldı: onu açtı 
içindekileri kürsüye yaydı. ,.ı 

'n""~ 
!i••••••••••m•a 1 W ~-- E w 

1 
Memleketimizde hiç hir I•'ilnıirı ka?.cınmadı~ı mu\"ı\Ffakiy<>ti kııznnan, lliı: bir filmin 

gaı·eıııcılif;i muvaffukiycti ~(.iı'f'n hiiyiik 'l'ül'k Filmi 

Allahın Cenneti 
"Senden kaçryorum, çünkü sen 

tamamen benim değilsin .. Çür,kü 
seni başkalariyle taksim etmeğ:: 
tahammül edemiyorum.. Bazan 
senden iğreniyorum. fakat buna 
rağmen yine sana geliyorum, 
çünkü sen benim sevl:iiğim, seve_ 

ile Jıcr:ılıer ı,-C1\İrdi1 i ııı11ai'.z:ıııı, lıissi \C miiP~sir 

Aşk v e Söhret 
"'t 

SahN>erini lıııgiiıı lıiitlın l stan h11l ~nlkı grlrıııcğrı l.;osaı·aklır. 
• Jlfıvct<'n: FOi\~ Jl rl~ ,\ L ı;oıı diinya lıa\'adisl<'ri 

llııgiın sn.ıt 11 \f' 1 rl" ll'nzilüt lı ııı:ıtiııcl<'r 

s uasas:: o 

olılıı~ıı 'I' 

Yalnız 1 P E I{ Sinemasında devam ediyor. 
1Hi.\"C olarak: ANKARADA CUM HURiYET BAYRAMI 

Bıı~lin sennl-'lnr !'Hat 1ı.1 :i - 2 - 4 .1;, 6.30 'e !l tla. 
(l)j'•l,at: 11. l:; nı·ı I inmd t<'nr.ilrıtlı<lır.) -

rekorunu kıran ve görülmemis bir muvaffakıyetle gösterilen 
Genç. Şirin, Sevimli ve Güzel Yıldız 

o u ~ B n N'Dn 

hasılat 

BA~~~.~~ ..... ~!-~~.:~,:~~-~.-.. ~~,. .. ~~~~ ... ,~~.~ES ~ ıl 
= e en son, en mükemmel ve en fazla a1kıslanan ve takdirle seyredilen 

l ,~~~.~~-~~.~ .. ~~.~~,~-""~~.,J: .. ~:::!. İ 1 L K U Y A N 1 Ş 
· · ı ıt t ı 1 11 " I I•OK"' fl Neş'e, genrlı'k, musi.ki, sarkJ ve dans k;ı~·na~ını siz de mutlaka gidip görünüz. Keyif ve iili a:::kı mr? Yoksa • • • ıt<:-kı mi claha bli) iik? Sr~ irl'i lrrin lrnlııkrmı I'<' Nl ıır !z'' lr~-.rr. a \ ~ <'il · "' " J ., 

=r5 ı j E zevkle ei!lcneceksiniz. İlav. ten:: EKLER J URNAL son :ıt .. ·ınya havadisleri~ ;;ıııııı ,. JITRI"\ı\I. Hı .\ uupa hnrhi. ~ Hl ııı !llllllllillllllilUnıııı il' 
....ııı11 ;1·ıııııı!lllll•'ıilıl1:Mıııııuıııı llllllıı...<t • ·ı.ıım1uı ııı..aııı11lR11Ulll!1lllM!lllllll Bıı~ün !'aat 11 n· 1 <lr' tc•nzilMlr matineler lıım,ıMı",11l11l11Jnıımmınn u ~ _JI nılf~B-~Bııgtin saat ıı ve ı tlc t<'ıızilfıtlı ınatiııelcı ....,.. ıfl!f1l'.!i 1111 111111111.,. ırııımiılllMiBilllltiilllliilll~IW =--

Morenaniden ayrılmazdan ev. 
vel Nikola Taveresko mezarlığa 
gitti .. An·ka Paveskonun meıan. 
nı ziyaret etmek istiyordu. YaL 
nızca Demetr kendisine refakat 
ediyordu. 

Bu kenarda kalmış kasabalar_ 
da toprak şehir mezarlıklarında 
olduğu gibi kıymetli değildir. 
Hiç kimse oraları satın almamış 
olduğu için. genç çobanın meza_ 
n da çökmüş bir müstatil şeklin. 
de duruyor, başucundaki dikili 
tahta haçın üzerinde yarı silik 
olarak : 

Anka Paveıko 
O n doku:z: yaşında 

kelimeleri okunuyordu. 
Mezarın üzerindeki taze cicek. 

ler, hiç değilse bazı kirnsel~rin 
zavallı gene; kadım unutmamış 
oklugunu gösteriyordu. 

Demetr yavaşça: 
- Bu ~içekleri Florika bırak. 

nus .. 
Dedi.. Nikolanın yüzü birden 

takallüs etti. Boğuk bir sesle: 
- O kızcagız ne oldu'? 
Diye sordu .. 
- Bilmiyorum .. Şimdi tam O-

- düşiiMeek -nkit ... 
- Fak at bu çiçekler buraya 

pek eskiden konmuş gibi göri.ın. 
miiyorP 

- On beş gündenheri.. Lö 

__________ ...,. __ ,......,_,,,,,,,,,,, __ , 
TUNA KIZI 

Velhasıl bu çiftin de neşesin.! 
payan yoktu. 

* • *"' 
Alen1dar Sinemas ı 

Mari Antuvanet, Yaln1Zca Nlkoh Taverer.;.·o ha-
la vicdan azabı içinde bulunuyor. 1 Dünya haavdisletl 
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Mestriye ile gitmezden evvel geL 
miş. buraya bu çiçekleri bırak_ 
mıştı. 

Mösyö Nikola yerinden sıçra. , 
dı : 

- Lö Mestriyc mi :ledin? O. 
nu nerede tanıdı'? Senin vasıtan
la mı? 

- Evet. benim vasrtamla .. 
Buradan pek uzak olmıyan bir 
yerde Domnikayı bulacağını zzn_ 
ncderek gelmişti.. Onu hen gL:
tirtmiştim.. llalbuki Florikayı 
buldu .. Tesadüfle onlar da biri. 
birlerini sevdiler. 

Nikola Taveresko başını önüne 
eğdi, bir zamanlar kızı Domni. 
kaya koca olabileceğini clüşünı:fü_ 
ğii genç, diğer kızının aşığı olu.. 
yordu .. 

Allah onu iki kere cezalandın. 
yordu. 

- Demetr, dedi, hen gidiyo. 
rum.. Sen bu zavallı Ankanın 
mezariyle de alakadar olursun. 

- Esasen krziyle de ben ala. 
ka:lar olmuştum.. diye ihtiyar 

Rumen cevap verdi .. Kızı da be. 
nim sayemde açlıktan ölmekten 
kurtuldu. 

Bu tahkir karşısında Nikola 
başını kaldırdı .. Fakat karşısın
daki mezar ona af dilemesini ih
tar e<liyorl::lu: 

- Teşekkür ederim Demetr .. 
dedi.. Allah hepimizin yaptığını 
biliyor. 

İhtiyar Rumen de kendi hesa
bına teessür duymuştu. Elini ye. 
ğenine uzatarak: 

- Nikola . .ledi .. !ster misiniz 
biz de babalarımız gibi kar leş 
ohlrm? 

Ve ağlaşarak kucaklaştılar. 
1: • * 

Domnika ile Konstantin Ka_ 
radeni;: phijl:ırmrla dolaşıyorlar. 1 
saadetleri tadıyorlardı. Böyle j 
ay]arr, ~ezmeğe karar vermişler. 
di. Çoct;kları Bükreşteki klinik. 
]erin birinde dünyaya gelecek ve 
yeni evliler ancak c;ocukları yası. 
nın ttthmini imkansız olan bir c'l. 
ğa gelince Morenaniye dönecek-

do. Morenaniden geçtiği gün. •--------------

denbe.ri. terketmis olduğu kücük ı.·llılli'lr..ı SEll IH T l y .-\TfloSI 
!er ve bu sekilde de k imse Dom.. 
nikanın hatasını anlıyamıyacak. 
tr ... 

çobanır. haydi gözüni.in önün~en u~t 
gitmiyor. onıın çıplak ayakları, ijf ~T: ı:ııı.:iiıı ı.:iiııılüT. !•, 
çıplak bacaklariyle cayırlardaki ıb~d ~t·ı·ı· :.ııı.:ııı cl·ı. Tefli' 
randevusuna geldiğini görür gi. J>raın ı:"nıı: Bundan maada genç kadın ar. 

tik Romanyada ikamet e karar 
vermiş idi. Babasma: 

bi oluyordu. 1 .'\.ZH\IL 'l' \ Tll. Y.\l'l'ıOH 

- Sizi görmeğe geliriz.. Fa_ 
kat artık asla Paristc oturamam, 
demişti. Konstantin beni bir Rı,ı. 
ınen köylüsü yaptı. Bunun için 
de uyu_şmuş eski bir insiyakı u. 
yandırmak kafi ge11i sanırım ... 
Ben toprağımızı, çiçeklerimizi, 
ağaslarımızı, h er ~eyimizi sevi. 
yorum.. Biz aynı ruhlara mali. 
kiz .. Ben daima burada yaşamak 

Uykusuz gecen gecelerin!.e o. j --o--- . , i~ 
nu eı::kiden olduğu .,.ibi bi.itün ta. Kuııırtli kı,ıııı: lliııdi,Jıııı ( c 

istiyorum. 
• • 

ze1iği ve cimen kok~ısu içinde ye. 
nidcn buluyordtı. 

Ve bu güzel vi.icuttan bir ço. 
cuk dünyaya g'C'lmh:ti. Çocukla. 
rı !.. Ah! Domnik;ıya benzeyen 
bu kızı tanıma'c. kabul etmek L 
çin ne kadar da gec kalmıstı. 

Lö M estriyenin doğrnsu kacır. 
<lığına değerdi. Demetr onlar 

ı icin ''sevişivorlar" <lemisti. Flo. 
Matma7.el Danyel Leje, Stefa. rikanın a~ı~mm mahbesi. fakat 

nesko tarafından vaadolunan ce- aı:.klannın yuvası olan s?:nanlık. 
ki hisseder etmez derhal aşığiyle ta Lö M estriyeve söykm:ş olrlı.ı
birlikte Fransaya dönmüşti.i. gu, mernlcl-ctinin at~sin ~arkısı 

Pol. kendisine de yetecek ka. bu kere Nikola Tavereskonun 
.iar servet kalmış olcluğundan ve dilinde dohısı vordu: 
bilhassa bu sonsuz aile ~ürü ltüle. Gi t rn ',.,, . ~cııi !\Cven: buJ.. 
rine bir n ihayet verilmis oldu. Annesin.le n, babcı5ı "lr';ı ıı ;ıvır cntı. 
ğundan memnun bulunuyordu.. ( !Jalıcı ı ı11 J 

---0-
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~·---- 5-VAKIT 

1 Jitarafhk kanunu 
s IKINCITEŞRIN um 

RADY Ddiya -Rusya müzakereleri 
çıkmaza girdi 1 

ltalya - Yunarlistan 
anlaşması 

Atina gazete!erı tarafından 

Ruzvelt wafmdan 
imzalandı 

Nevyork, 4 (A.A.) - Yeni 
bitaraflık kanununun reisicum· 
hur tarafından imzası gazete • 
lere, Ruzveltin bu meselede oy
nadığı birinci derecedeki rolü 
tebarUz ~ttirmeye vesile olmak
tadır. 

Pazar: 5-11-919 
12.30: Progrnm, \'C memleket.._ 

ol O\ara, 12.35: Ajans \C Metcorolo. 
JI lıalıerlcri. 12.50: Türk Ml&lll: 
!\luılkh Yurd panoraması. Okuyaa· 
lar: Ankara rad~osu kume okU)"ll· 
cul.ırı. Cc kcmcn~e, tanbur ,.e saz 
rt•fokalılc. f dnrc eden: Mesut CcmlL 
13.30/14.30: l\lüıık (Kütük orkea. 
tra - Şef: Necıp Aşkın). 1 - Kari 
Jllumc: Cııınc~ıc (Vals). 2 - Franz 
J.clıar: fü·a operetinden potpurL 
3 :- Bruno Hartmıınn: Parlalc GQ. 
ncş ı!)ı~ında Dans (Entermeao). 
4 J. Strauss: ıDnamiden: (Esra· 
rcngiı Yals). 5 - Hans Schneider: 

L._ Utattanıı 1 ladcle) 

.s°"' 4 (A.A.) - Havas: 
~.,......._kumandanı Molorcin 
~~Oda söyle<.'. : bir 
'itik · ttir ki : S hazır. kıııı filosu her ihf. üe 
~"rtr bulunuyor. Hük6met 
i.ı' dh-•ennes. Sovyet Ruı -
L~ ""l'Ul.lll&nna kartı her ne· 
~ ltlirae gelsin hube atıla-

Finlandiyahlarla Sovyetler rüe · 
aaıı aruında yapılan konuımalar 
hakkında bir şey bilinmiyorsa da, 
bukonuşmalarda Stalinin de hazır 
bulumna11, neticeye doiru yaklq 
tıiJnı gösterir. 

Bucünkü temaslardan sonra 
F'tnlandiya heyeti Helainkiye bir 
rapor ıCSndcrmiıtir. Finlandiya 
hWrameti bu rapor ilzerine be • 
yete talimat gönderecektir. 

lrA... • • * Yeni müllkatın yarın aktam 
~· 4 (A.A.) - Buıtin vukuu muhtemeldir. 

~lrnanya büyük taar
tozu neden yapamıyor 
"-- - (.......,. 1 blelde) nnlerinde tasarruf yapmak mcc· 
~ ınuaanm ihtiyat kuY buriyetinde bulunuyorlar. Polon· S .,.~~ç bulunuyor. Bu- ya harbi benzin bakımından Al· 
~ --uncıen iltifade ederek manyaya bahabya mal olmuıtur. 
~ "kerlik hizmetlerini yap- F r~aız tebliği 
~lanıann yetiftirilmeaile Parls, 4 ( A.A.) - 4 Tellrini· 
AL Ur. sanı sabah tebliği: 

~~.._J::.~.~nciltereye yapılan Cephenin muhtelif noktala-
.~'"llllU'DUn muvaffakıyet· rında devriye faall:,·eu kayde-

~~ inkiaar hayale utra- dilmiştir. 
~~,. ıntlttefiklerin ban Alman tebliği 
.i.:" .,.__,~ seçtikçe daha n · Berlln, 4 (A.A..) - Alman 
~ ı-..ıadır. Bu ite Alman. başkumandaniıtı tebliğ edl· 
~~ereye kiltle halinde yor: 
-~ ~ hücumun muftffaki- Garpte, dUnkU gibi mevzu 
~ za)'iQetmektedir. topçu ve keşif ko'• .ı.rı faaliyeti 

~-;; A;e;-, i;;~~iımıza verı:e 
laristana taz~k ' cek prim sistemi 

yapılıyor 
' (Bt.lffonJ/ı 1 iJICide) 

' ~k bitaraf devletler-

~~~ 
gayret .. dlkkatlerlnl 
çevt.nnlflerdlr. Alman. 

~ IU'kta !ngiltereye kar-

' ~reJt b6r barb ya,...ıı t 'lt.ııayayı Japonya ile banji 
'-.. t)'Iemettedlr. 
~ 1la için de Ruayanm Çini 

Sıhh ka!'ll aebebelz olarak 
~ etmış olmakla it.ham ey. S lıiıidir. Ruayuuo bunu 
'-it iL. da pek muhtemeldir. AD 

fa ... PbeU olan bir cUıet vana, 
~ ' JaPonya. Almanya tarafın. 
'~dıtı gibi, Ruayaya taviz
~~ 111llunmata muvafakat 15- -
.. ;~dir. 

· \iOIUNGtN SEY AHATl 
~ZIP EDlLtYOR 
~ (A.A.) - Reemf 
~ Göringin ya.kında R: lıiyaret edecetflne dair 
~ mevcut değildir. 

ketim zdeki Alman
'aı.r ohnaları emr1ni 

aldalar 
• (Telefonla) - r s

'l' lgraf AJanaınm bl!.: · :
Söre, m"· .. J~keUmizde
aıııar 11c:aret ve toneo-
:ı vuıtaely' oı: •·· !an 

~··her an Almany:7a ha· 
~tmelt Uıere I" .zır bclun 

'it .. !Udlf t:!~u r tebaalıları 
a....-ı hudud::nda .. ıırp bq
~lamaz Almanyaya hare· 
.,..eeeklerdlr. 

ela Cumhuriyet 
..... Bayramı 
~ {VAXl'I') - Cumhu • S' 16 mm ydım Erbaalılar 
~ bir procrunia kutl~ 
!-. · Bayramdan bir gtın ev
S-\ bbi liraya yapılan mo • 
~ 'IUmnak ilkokulunun a-
- tareDt icra edilmistir. S 10. 939 dntl aq&mı ai -
~ ~mcla danalı. çavlı bir 
~ _-,ıqntmJ )'a'Pllm1'. bando 
~kadar davetlileri eğ-
"I ~~· ikinci riııU Ha 11re
~~ kolu tarafından "Ka 
8.1.... ~,, piyeei ile Karuör 
~c;ı" komedisi .-eınç16ri • 
~taraİmdR ... muvaffakıyetlr 
~.n_m __ ~_u_~---------

( ..,,_.,, 1 incide) 
Öyle ·•ııltsı• ld llc.nt .... 

Wletimia TM -.,. ile ca.an 
~-- .......... eTlr. 
.......... ldhiz-..W.L 
......... it .... wi olan 
fi• ,.._ 't:k müatahailleri. 
- prim ........ ıureti,ı. berta. 
nf ..-ı nranacladlr. 

Eau. . ha karar -................. makul hir ,.ol habra pimi,.«. 
Şu kadar var ki prim Vfll mek uıu. 
lünün tatiüatmda muhtelif tekil
ler olahilir. Miihim olan fe7, bu .-m .. içiadea ıuüıtimale • u 
mülait olaaaam " T6rk parası. 
..... laJmeli ...... ANI' ..... 
,...- intihap e~tir. Tic:ant 
V ekiletiaia dütiindilü prim aia. 
temine aelince, bu ancak Büyük 
Millet Mecliaine \'Wİleeelc kuaa 
ll,.m.1111111 tansiminclen SOD.·a 
anlatduakbr. 

ASIM US 

ltalya ile Sovyetler ara· 
amda Balkanlar için 

mücad~le 
Pariı, (Huıuıi) - Jurnal de 

Deba gazetesi İtalyanın Balkan. 
lardalci oynamak istediği role 
dair nqrettifi bir makalede !U"
lan yazıyor: 

.. Balkanlarda iki cereyan çar -
Plfm&ya başlamı,tır. ltatya ile 
ao.,etler Balkanlaıda prp kar. 
flY& selmiftlr. Ruıyamn bUtUn 
Balhnlarda Jörünmefe ba!lama. 
amm neticeleri yakında hiasedile. 
cektir." 

Yugoslavyada karı
şıklık yoktur 

DUn gece bazı radyolar Yu
goslavyada Hırvatistanda ka • 
"'Jklıklar çıktıitna dair bul 
haberler vermişlerdi. 

Bu haber üzerine telefonla 
Bel«radı aradık ve oradaki 
meelekdaşlanmıman bu haber 
hakkmda malfunat istedik. 
~ biı.e söylendifine 
göre. Hırvatistanda hiçbir ka • 
rqıklık ÇJkmamlfbr. Radyonmı 
verdiği haberin aslı yoktur. 

Ambırgonun Bulgari•· 
tanda akisleri 

Sofya, 4 (.A • .A.) - Bulgar 
efltlrı umumlyesl Amerlkada 
alllh ambar.goeunun kaldırıl· 
masını Amerikanın demokra
siler lehine artan sempatisine 
bir delll olarak kartılamakta· 
dır. 

Mir gazeteıl diyor ki: 
.Ambargonun ::taldınlman 

Amerikanın bagtııakll lhtlllf· 
ü açıkça demotrutlerl ntı. 
u.m ettlliD! r«Setertr, 

nasıl karşılandı 
Atina. 4 (A.A.) - Atina ajan. / bunun müabct b~r delili olduğu· 

11 bildiriyor: nu bildiriyor ve diyor ki: 
Gazeteler, İtalya ile Yunanis- ''Elen milleti, iki memleket a-

tan arasında teati edilen mektup. 
lar hakkında uzun uzadıya tcfsi
ratta bulunuyorlar. 

Athinika Noa gazetesi. Yunan 
milletinin büyük ttalyan milleti 
ile samimi bir surette tefriki me. 
sai etmesi daima pek ziyade ve 
samimi bir surette arzu eylemiş 
olduğunu ve buna b:naen §İmdi 

iki memleket arasındaki münase· 
betlerin Duçe ile Metaksaım 
müşterek gayretleri sayesinde 
tarsinini rarmekle büyük bir 
memnuniyet hiaaetmekte bulun • 
duğunu )Uıyor ve diyor ki: 

"Bu vuiyet Doğu Akdenizin
de ve Balkanlarda barııın idame 
ve tahlriminde alakadar olan bü. 

raaında kartıWclı itimat hayaıı 
yaratan bu itten dolayı derin bir 
sevinç duymaktadır ve İtalya ile 
Yunaniıtan bu suretle müsmir 
teıriki mesailerine -devam edebi • 
leetklerdir.,, 

Vradini gazetesi iki memleket 
münasebatındaki samimiyetin, 
menbaını mü§terek medeniyetle
rinde bulan ve kuvvetini barııı 

dahilindeki menfaatlerinin ben -
zerliğinden alan kartrhkh anlayış 
esasına dayandığını bildiriyor. 

Eatia gazeteli diyor ki: 
"Bütün Yunan efkirı umumi • 

yeıi iki memleket arasında ya
ratılan samimi havadan doJayı .. 
Metaksasın mektubundaki ıe. 

vince ittirak etmektedir. 
tün memlketleri memnun etme- Tipos gazetesi de §U satırları 
Jidir.,. yazıyor: 
Aıirmatoa ıueteai, Yunan mil .. Jki memleket hük6meti tara • 

Jetinin bu yeni do.tluk tezahürU fından yapılan bu kat'i harek:t 
nü sevinçle karfıladrfını kayde- biltiln ftalyanlarm ve bütün Yu. 
diyor ve diyor ki: nanlıların arzu ve iradelerinin 

"Bu teıahUrün samimi bant 1 sözle değil, füliyatla tatbiki d:
uıuaundan mülhem olduğu mu • mektir. Bu icraat yalnız iki mem 
haldcaktır • ., leket arasında değil, daha umu. 

Etnoa ıueteai Duçenin barıı mf olarak Avrupanın bu bötıe • 
lehindeki mwı ıayretlerini kay· ıinde barıım tarainine kuvvetle 
dederek Arnavutluk hududun • hAdim olmaktadır.,, 
dakl ukerl kuvvetlerinin kartı. Diğer gazeteler de buna ben. 
bkh olarak ualdattınlmasının zer tefairatta bulunuyorlar. 

City of Flint 
Amerikan vapuru Nor· 

veçliler tarafından 
Amerikaya teslim 

edildi --
,.,lnr,:-~ .. 

punmu Alman Umanma 
... ·:ıc~•mek isteyen geminin Al 
man mürettebatını tevkif et -
mişler ve vapuru içinde bulu -
nan Amerikan mürettebatına 
iade etmiflerdir. 

Norveç amirallik makamı ta· 
raf mdan neeredi*ı bir tebliğ • 
de f(Syle denilmektedir: 

"City of Fllnt imnindeki A • 
merikan vapuru içinde ~emiyi 
za.pteden Alman mürettebatı bu 
lunduğu halde Tromeoeden iti -
baren sahill takiben Norveç lra· 
raaulan dahillnde eefer etmek 
mliaaadesıni almit bulunuyor -
du. Vapur. cuma gUnU öğleden 
llOJU'8 iki Norveç harp gemiai 
refakatinde Haugesund lima • 
nma gelmiştir. Vapura limanda 
demir atmak mUaaadeal veril -
mişti. Tromaoeden hareket et • 
tikten sonra Citv of Flintin bir 
Norveç limanmda dunnuı için 
makul hiçbir eebep crorlllmediff 
için Norveç makamları vanurun 
11erbeet bırakılnıuma ve için • 
deki Alman mürettebatının tev
kif edilmesine karar vermişler
dir. 

Londra. 4 (A.A.) - Citv of 
Flint" vapurunun c;arşamba 
günü Glaagova gelmesi beklen· 
mektedir. 

-o-

Bul ~ar - italyan 
Ticaret anlqmaaı 

imzalandı 
Sofya,· (Telefonla) - İtalyan. 

larla Bulgaristan araımda m~ 
temmim bir ticaret mukavelesı 
için iki haftadır devam olunan 
müzakereler bir anlaımava var. 
ımıtır. Bugün anlaşma Başvekil 
Dr. KCSseivanofla Sofyadaki !tal. 
yan sefiri :Markiz Talamo araaırı: 
da imzalanmıttır. İtalyan heyeti 
imza keyfiyetinden aonra derhal 
Romaya hareket etti. 

Prena Lopeaku tayyare
cilere mahaua yeni bir 

teıkilat kurdu 

Spor klUpleri 
Hakkındaki nizam· 

name Meclise 
sevkolundu 

~nkara, (Hususl) - Cemi-

S! M'Hll~1-tı'Wa• 
ıenmestne dair kanun llyiha
sını HUkOmet Meclise gönder
miştir. 

Bu fıkralar şudur: 
BilOmum spor klUbU, cemi· 

yet yurdu ve te9ekkUllerl be
den terbiyesi genel direktör· 
lUIUnce teabit, tanzim ve icra 
vekillerine taadlk olunan nl· 
zamname ve talimatnameler 
dairesinde teşklJ, tesis ve ida
re olunacaklardır. 

Mevcut bilOmum spor klU
bU, cemiyet ve yurt te,ekkUl· 
lerl beden terbiyesi kanunu
nun 26 ıncı maddesinde yazılı 
nizamnamenin merlyet mev· 
küne girdiği tarihten bir ay 
zarfında kanun hUkUmlerlne 
intibak edeceklerdir. 

Güneş Klübü 
Birçok spor şubelerini ve 

bilhasH tutbol kıımını ili· 
vetmlş olan Güneş klUbU lda· 
recllerlnl do detlttlrdlkten 
sonra tekrar faall,.ete geoUll· 
nl ilA.n etmiş, fakat bugüne 
kadar belll başlı hiçbir Tartık 
gösterememlttlr. 

Son Dadlkada Gtrendlttml. 
ze göre GUceşln yeni idareci 
ıerl son gUnlerdeld hummalı 
bir çalışma sonunda yine bir 
futbol (on blrl) kurmata ka· 
rar vermişler ve bugün ekse
risi Galatasara1. Beılktat • 
Vefa ve Fenerbahçe klUplerl
ne girmiş olan eakl birinci ta
kım oyuncularını toplamak 
için uğraşmıtlardır. 

Son defa yapılan talimatna
me mucibince ba elemanlannı 
derhal oynatmaya muvaffak 
olamıyan GUnet idarecileri 
şimdi açıkta bulunan sporcu· 
lan klUplerlne kayda başla· 
mışlardır. Netekim eski Fe
ııerbabçe kalecisi HUıametUn 
Güneş klUbUne girmiş bulun
maktadır. 

Arpa ve yulaf mahaulü 

Nevyork Times diyor ki: 
"- Ec7er müzakereler parti 

millih~arının fevkinde yük
sek bir düşünce sahasır.:-ı ınti · 
kal etmişse bunu Reisicumhura 
borçluyuz. Reisicumhur hare -
kette sürat tavsiyelerinde uy -
sallık ve teşrii meclis üzerinde 
her türlü tazyikten içtinap sa
yesinde kanunun büsbUtUn sil -
k.fınet içinde cereyanmm her : 
kesten ve her şeyden fazla temı 
ne ml.ıvaffak olmuştur. 

Mezkur gazete, Cumhuriyet.· 
çilerin hattı hareketini tenkıt 
ederek de şöyle diyor: 
Cumhuriye~ilerin ekseriye • 

ti tarafından !Yere'< ayanda, ge· 
rek mebusanda ittihaz olunan 
hattı hareketi şiddetle reddede 
riz. 

Mühim bir harici siyaset mc 
selesinin dahili bir parti meae • 
lesi gibi ele alınmış olmasma 
teessüf eyleriz. 

Reisicwnhur Ruzvelt, bugün 
saat 12 de ambargoyu kaldıran 
yeni bitaraflık kanununu imza
lamıştır. 

Amerika Moakova elçi· 
sini geri ça "-nyor 

Vaşington, 4 (A.A.) - Mac 
Connack, ırebusan meclisinde 
Amerikanın Moskova bUyUk 
clçisiıı.in Molotofun nutku iize
ı ine geri çağırılmasmı istemiş
ti. 

Reisicumhur Ruzvelt bu nıc-
11ele hakkmda gazetecilere yap
tıiı beyanatta: "Çirkin bir ha· 
rekete aynı <:irkin bir tarzda 
mukabele edilmez., demiştir. 

Atatürkun ölmez 
sözleri 

Ebedi Şefin gençliğe hitabe
si, onuncu yıl nutku, ve bir çok 
vecizeler ili. ve edilerek ikinci 
t&b'ı çıkmıştır. Okuyucularmu
za tavsiye ederiz. 

••• 
l>ll'dtilai- - Zınltılar 
Kelimelerin izafi kıymeUerf -

ne muciz bir misal mi istiyorsu
nuz: Bir şiir mecmuasına veri
len bu adı Hüseyin Rif at adile 
yanyana getirerek okumabaı· 
nız: O zaman aesine kulak tıka 
mak istiyeoeğinlz unvan. gözü
nüzde güzelleşecek, tatlılqa -
ca.k, çiçeJi burnunda nllkteler 
edebi zevkinize derin bir itmi· 
nan getirecektir. 

Hil.aeyin Rilat, birer krt'aya 
sıklflırc:hiı bu gU.zel nükteler
den vaktile ''Valnt" okuyucula· 
nna da her gün birini vermiş 
olduğu için kendiainin eereften 
sonra fakat eşreften da 
ha ince yaşattığı bu vadideki 
hünerini yalandan tanırlar. 

Şair, itte ötede beride dalı· 
mk duran bu sntzeı krt'alardan 
birtakımını bu kitanta toplayıp 
balltırm1JJ. Bunu, yapılması ge· 
ciltmiş bir himmet olarak bilir 
ve kitabın çıkışmı okuyucula -
nmıza bildirirken e~klerin şe
hirde dolaırtınlması üstilndeki 
belediye vuafmdan mülhem o
larak yazdıl't ve kita.ba son 
kıt'a olarak koyduğu kıt'ayı 
buraya alıyoruz: 

l}eh.irde menedildi gezmeai 
C§feklerin oma, 

Bwırm tatbikı kabil mi diye 
herkeste bir ~ek var! 

Kolaydır dört avaklı cinaitıf 
men'eylemek. 1d,kin 

Ben inaamm: diyenlerdeta yu
lorna bir 90k effek wr ! 

Mc,hur Rofrcn'lcrden Potpuri. 8 -
Tiudolf Nutzlader: Hayda Bana bir 
ha' a t"al. 7 - J. Strauss: Ritler Pu
nııın koınık operasının balul. 11.00 
Pro~ram. 18.05: Memleket saat &n• 
ı ı, Ajans \C l\Jctcoroloji baberlerL 
18.25: !\Hizlk (Radyo caz orkestra• 
sı). 19.00: Çocuk saati. 19.30: Ti1rk 
~hiziAi: <Fasıl heyeti). 2().30: Ko
nuşnıa (Türk tarihi). 20.45: Türk 
~luzılU: Çalnnlar: Vecihe, Refat E
rer, J'uşen Kam, Cevdet Kozan. 
1 - O! il) an: Sadi Hoşses. i - EYiç 
'Pe~rcvi. 2 - Dede - EYiç 1&rkı: 
(DulbüJu . .. ruı.i şeb). 3 - Sel. 
Pınıır - fa·h' şarkı: (Göı yıf)an· 
nız) 4 - Zeki Rif - Ferahnak 
arkı: {Küçuksun goncalar aemıı>. 

5 - Halk turküsü: Alişimln katlan 
karlı. Köşküm nr. 2 - Oku7Q: 
~emabat Özdcnses: 1 - S.delUD 
l\tı;) nak - Hicaz •tiran prtı: 
(Açıldı gün). 2 - Hamdi Tokay -
Carip hicaz şarkı: (Şu dallar ulu 
daAlar). 3 - ...... - Suzinak prkı: 
lBen gülşeni ıışkında). 4 - Udi 
Ahmet - Karcılar ~rkı: {Nazirin 
)ok senin). 3 - Okuyan: Mustafa 
Çatlar. 1 - Dede - Ferahfeza fU'
k ı: (El benim i~ln seni sarmıı). 2-
l"nak şarkı: (Salip seYdalara ım. 
fun). 3 - l:ffak Türkü (Sabah ol• 
sun hen bu yerden gideyim). 4 - .. 
l'n:ık Türkü: (Ali DaJı0dlJ' dalla
rın hası). 2!.30: Müzik (Danı mil
zıll - Pi.) 22.00: Memleket saat 
ayarı, 'e Ajans haberleri. 22.15: A· 
JansSpor servisi. 22.25: .Müzik (Cu· 
band - Pi.) 23.25123.30: Yannki 
program ve kapaD!Ş. 

lıtanbul Aıllue l' edllld Halnılc 
llaklmliğinden: 

Avukat Suad Tahsin Tilrk6n; il.· 
_.., ~ a ••••Nil ew• 
makim madead ltabm X-.. 
aleyhine artılı alacak duuuıda: 
Milddelaleyhe usulü dalrulncle 
gönderilen dava anubal IUl"llbdlıa 
mübaşiri tarafından arzuhalde .... 
terden adresinde buhuunadJla "' 
itbu adresi terkederek SlrUclde 
Samsun - Conına otelinde naı..t 
eıtıli ve bilAbara 16/101931 tart. 
hinde de ismi ıeeen otelden •m· 
lnrak Ankaraya gittill Ye fakat Aa
karadaki adresi mal6m olmadJlı 
leblil ilmühaberi erkasına fel'h ft
rilerek iade edllmlı ve daftCUIUl 
Ulmen teblilat icrasını natık talül 
üzerine keyfiyet bir kere de mllba
flri tarafından mezk6r oteldea .,.. 
nıp tahkik edilmesi lllzummıa U. 
rar , erllmlf ise de alıiren 7IPllaa 
tahkikatta milddelaleyhln 11 Er* 
939 tarihinde Samsun - (iGraa O
teline ıelip 17/10/139 tariblada 
oteli terkederek bir HIDU ıaecllale 
sıttili otel aahlbinin tascHkln,at• 
fen mübaşiri tarafından bllcllrl1mlt 
'e bu suretle dava arzuhall lanll 
bllA teblll iade kılımnıf ,.ımüla 
davacının talebine binaen B. U. :91. 
kanununun 141 nci maddeli amcJ. 
bınce ve ilin tarihinden itibaren 
144 ncü madde hükmibae·tuf1kaa 
ıs sün zarfında cevap nrllmek 
üzere dava arzuhal suretinin tlADen 
teblillne ve anuhal sureUnilJ mab· 
keme divanhanesine talikine we UA· 
nın İstanbul Ye Ankarada lldifar 
eden gazetelerden birlle netline 
-karar verildili ilinen teblll olu. 
nur. (t31/35) 

lnanbal DelterclarlıiınJan: 
Maslakta Zincfrliltuyuda Levent Çiltllli müşlemilltından '80 lirM 

sabık ican sennill 252800 metre murabbaı arazi beı sene mGddetle •e 
senelik kira bedeli müsavi d6rt taksitte peşin Yerilmek prtile açık artır
maya konulmuştur. lhale 6/11/939 Perşembe ıonn saat H de 111111 Em· 
JAk MüdllrlQünde mlUe,ekkll komisyonda :rapılacaktır. Taliplerin 160 
lira muvakkat teminat ile muayyen gün ve saatte müracaatlan. (8514) 

BWcrq. (Hususi) - BeyneL 
milel hancılık tqkilltı reiai Ro. 
manyalı Prcna ı.opn1ru•nun ri
yasetinde olan tayyarecUere alt 
yeni bir tqldllt kurulmuftUr. 
Harp eden devletlerin tayyareci. 
teri ile meyul olacak olm bu tet
killt barplerde Blerı ve kaybolan 
blitUn tanaıedlerin akıbeti • 
me..w olaaldır. 

Ankara, 4 (Hasuai) - Ordu 
ihtiyaçlarmdan olan arpa ve 

=~:;::uı~ri : 1at, Dit, Hazla, Grip, Romatiz.._, 
teala ecWm.ınt temmm ı.hli Y 'I 

il .,... ... . .. 

p011t aıaddelerilı de 3'91 •YI· ·rralii. i('ınkhk ve bütün ainlannızı d.ııa 
ıı kanunun 3 Unall maddtlfne d -r-d 3 •---- •--L91!..... 
tevfikan oflahl i.U"l mevtl,lla· lcelel'. icabın a guaı e ...., •ı:ı-~ 
rı igbıe alnmwıı halflfmc1üf ka Hw ~· pulla ladaları .,.,,,.ıa ide~ • 
ram&mtt 11.,.ıl Vlkt)Me t.u • 
dik edildi. - • 

• 
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Eme!< ve zaman kazandıran 
kolayhkiarla karşı karşıya _ ~ Almanya -Bulgaristan Asrnnrzın kolaylık Ye sürat r<'koruna muyazi bir mesai ile en yeni eserimizi ortaya koydul•. 'Bil ti ~ 

mcmlf>ketimizin sanat fılemiııclc c~siı; bir mu\'affakiyct; büyük noksan '° ilıtiyacmııza ilk 'e ı.a 
ccvıı.pnr. 

Anı 
Pazar 
hus it 
huriy~ 
gösteı 
'l'ecirı 
dUlga 
8at v 
Yet kı 
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Almanların 2 - 1 kazandıkları mi-ili 
takımlar müsabakası nasıl oynandı En son sistem 

otomatik vasıta· 

!arla katiyen in

san eli sürülme

den imal ve ih. 

zar edilen: 

ı oo 
gramlık 
bir pakel 
kompri; Saf ya ( A.A.) - Geçen yılın 

bir rcvanşı olmak üzere Alman 
milli takımilc yapılacak olan 
karşılaşmanın harp dolayısile 
tehir edilmiyeceği anlaşıldığı 
gündenberi Bulgar hükumet 
merkezinin futbol alemi Alman 
ların son haftalar içinde yap -
trkları maçları aiaka ile takip 
ederek karşılaşma gününü he - ' 
yecanla bekliyorlardı. Alman 
milli takımının Macarlarla Yu
goslavları büyük bir farkla 
mağlup etmeleri bu heyecan ve 
alakayı arttırıyor ve Bulgar 
takımınr intibaha davet eder 
bir mahiyet alıyordu. Bu ruh 
haleti ile antrenmanlarını ya -
pan Bulgarlar, sahaya çıktıkla
rı zaman kom.şuları Yugoslav
lar kadar büyilk bir farkla mağ 
h1p olmamak için büyük bir 
temkin ve enerji ile hareket et
mişlerdir. Nitekim bu hareket -
}erinin semeresi olarak da, çok 
kuvvetli rakiplerine bir gol 
farkile yani bire karşı iki gol 
iJe mağlup olmuşlardır. 

20.000 kişinin seyrettiği bu 
maça milli takım forması olan 
kırmızı gömlek, yeşil pantolon 
ye beyaz çorapla çıkan Bulgar 
ekibi şu şekilde tertip edilmiş· 
ti: 

Kaleci: Masnikof, 
. l'ıfogano/, Ormanjief, 
Stambımıcf, Nedetkof, Petrol 
Angelof, Lo::xı.nof, Stoyanof, 
Belokopof, Yordanof. 
Alman milli takımı da şu 

liadro ile sahaya çıkmıştır: 
Kaleci: l<.lodt, 
Janes, Ballman, 
l(upfer, Sold, Kıtzınger, 
Lchner, Gellesch, C<men, 
Szepan, Urban. 
Bulgarlar ~lınanlarm Zag -

ref>teki son muvaffakıyetlerini 
göz önünde tutarak daha ilk 
anle.rda kendi taraflarına al -
n:a~ için çalıştıkları hakimiye
tı hır an evvel elde edebilmek i
çin gayet seri bir oyunla hücu
ma .başladılar. 

Bulgarların sıkı ve sürekli 
hücumları karşısında, Alman 
mim takımı bocalar gibi oldu. 
Alman kalecisi vole bir şutu 
güçlükle çevirebildi. 

Hücumlarmr açıklarla inki -
şaf ettiren Bulgarlar gittikçe 
daha ziyade ağır basıyorlar ve 
Alman müdafaası bu tehlikeli 
akınları ancak korner ile kur -
tarabiliyorlardr. 

On dakika kadar süren Bul -
gar tazyiki tedricen gevşemeğe 
başladı ve bir müddet sonra o
yun mütevazin bir cereyan al
dr. Almanların kendilerini top -
·~amış oldukları görülüyordu. 
'.Diğer taraftan şunu da kaydet· 
ımek lazımdır ki, yeşil sahalarfaa oynamağa alışık olan Alman 
milli takımı çim olmıyan ve a -(yak atacak derecede yumuşak 
olaıı bu sahada çok ~ç hareket 
'edebiliyorlardı. 

Buna rağmen, teknik bakrm
aan çoK daha üstün olduğuna 
şüphe bırakmıyan Alman milli 
'takımı yavaş vav~ hakimiyeti 
eline alma~a başladr. llk anlar 
uyandırdığı şa.1kmlıktan eser 
kalmamıştı. Almanlar topu ha -
valandırmadan oynuyorlar ve 
yerden derin paslaşmalarla ra
kiplerine tehlikeli anlar yaşa -
tıyorlardr. 

20 inci dakikada idi ki, ma
çın bütün ağırlığı Bulgarların 
ımüdaf aa hattına yüklenmişti. 
Topu, Bulgarların yarr saha -

•Smdan uzakla.ştırmayan Alman-
lar oraya yerleşmiş gibiydiler. 
Alman mühacimleri paslaşarak 
çok sıkışık olan kale önünde 
§iite elverişli bir gedik açmaıfa 
<;alL<?ıyorlardı. İşte, bu sıkışık 
vaziyette, Alman merkez muha
crmı srkr bir şüt çekti. Top Bul
garların müdafilerine çarptı ve 
Alman solaçığına doğru yuvar· 
landı. Bulgar müdafiinin tered.
düt ettiğini gören Alman sola -
çığı bu fırsatı kaçırmadı ve 
kaptığı topla sıkı bir şut Geke -
rek Almanların ilk golünü yap-
tı. ~ 

Bu'.c:ayıdan sonra,· Bulı;rarla -
rm maneviyatı sarsılır gibi ol· 
du. Almanlarrn sürekli hücum
ları karııısında suurlu bir mü -
dafaa sistemi tatbik eden Bul -
garlar. bu golden sonra tered -
dütle hareket etmei!e basladı -
lar, .. 

Diğer taraftan Alman hücum 
hattı gittikçe daha kombine bir 
oyun tatbikine koyuldular. Ve 
39 uncu dakikada ikinci sayıla· 
rmı da yaptılar. Mütebaki altı 
dakika hep Bulgar kalesi önün 
de g-eçti. 

İkinci haftayımda Bulgarlar, 
takımlarında ufak bir değişik -
lik yaptılar. Sol içi Beokapefin 
yerine, Milefi geçirdiler. An -
cak ilk anlarda bu değişikliğin 
büyük bir tesiri görülmedi. Yi · 
ne, birinci haflaymda olduğu 
gibi hakimiyet Almanlardaydı. 

Arada bir tazyikten kurtulan 
Bulgarların mukabil taarruza 
geçmek teşebbüsleri Almanla -
rın haf hattında kurtulsa bile, 
müdafaanın geri kısmında a -
kim kalıyordu. Maamafih, Al -
manların da hücumları bir se -
mere vermiyordu. Haftaymın 
ortalarına doğru oyun tekrar 
mütevazin bir şekil aldı. 

Toptan ilhamlar: 

72 inci dakikada Bulgar mu· 
hacimi münferid bir hücuma 
geçti. Haflarr ve müdafaaları 
atlattıktan sonra sıkı bir şilt 
çekti. Alman kaleci yakaladığı 
topu elinden kaGırdı ve hemen 
yeişen sola<;ık Bulgarların ilk 
ve son sayısını yaptı. Bundan 
sonra, Bulgarlar büyük bir ener 
ji ile hareket ederek kombine 
bir oyun tatbik etmeğe başla -
d.ılar. Buna mukabil Almanlara 
bir atalet çöktü. Bu vaziyet kar 
şısınd.a Bulgarlar rakiplerini 
kendi yarı sahalarından atarak 
sıkıştırmağa başladılar. 

Bulgarlar beraberlik sayısını 
çıkarmak ümidile büyük bir 
gayret sarfına basladılar. Son 
dakikalarda hakimiyet tama -
miyle Bulgarlara geçti. Ancak 
biraz da şanssızlığın tesirile sa· 
yı çıkarmak mümkün olamadı 
ve maç 2 - 1 Almanların gali
biytile sona erdi. 

Fenerbahçe - Vefa, Beykoz - İstanbul 
Spor maçlarından beklenebilir 1 

Mercimek 

Bezelye 

Buğday 

Nohut 

ve emsali sebze 

komprimeleri -

nin benzer ve 

taklitleri olma -

masına rağmen 

memleketimi -

ıin her tarafına 

İktisadi ve sıhhi 
şartları toplayan 

KOMPRiME 

ı .ezzet, nefaset 
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nin 
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rapord: 
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Rütubet I 
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Yağlı n1af)• 
ler 1o 19•gl 
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vetı ' . ~ 
Tuzu do S 

Külünlı~ 
klorrxıa.dll 

~t.t 
mi yen 

ıııa.1 
• ·etl: 

Hamiıı} v 
100 grııııt 
.. sarf~ 
ıçır. l ~· 
ı~n no~. 

~amil olmak üze. 

re bakkallarımız· 

dan 50 gramlık 
Yazan: MUVAKKAR EKREM T ALO ıarı 9.ıoo gram 

Taksimde: Öğleden evvel yon namzedimizin beş gollük 

ledsanti111" 

mı.kab' re cC 
başlryacak ilk maçta geçen haf- bir netice ile Süleyman.iye ma - lıklarr l5 kuruş-
ta muvaffak olan Ortaköyün, Gmı bitirmesi çok muhtemel - tan alabilirsiniz. 

rak 3 ·(;ıtf 
normal 1 

ı.rı~ 
dö kafll" 

Ankaralı ağabeysi gibi kuvvetli dir. 50 gramlık bir 
bir kadro kuramıyan Demir - Fenerde: Türkiyenin en kuv
spora üç gollük bir farkla kaza- vetli iki takımı karşısında se -
nacağı beklenir. Kendi grupun- nenin sürprizli iki neticesini el
da başta giden ve evvelce talı - de etmiş iki takım. lstanbul -

komprime 2,5, 

100 gramlık bir 
mecmuu 

'Oi 
65 Azot' 

min ettiğimiz gibi geçen hafta spor - Beykoz, kozlarını payla· komprime 5 por 
Şişliyi yenen Beylerbeyililer şıyorlar. Umumi kanaat yüzde siyon içindir. 
kaleyi az farkla yenebilirler. altmış beş 1-stanÇul lehinde ol -
Sahanın ve hatta günün en e - malda beraber, ben bu maçı da 

i 
hesabile ~ 

Pılan rrıe' 
'\ 

dr protoııı. 
hemmiyetli müsabakası Fener - berabere, hatta Beykoz Jehine 
bahçe - Vefa arasındakidir. Ga- görüyorum. lki sarı siyahın 
latasarayın şu son günler için - Boğaziçlisi tecrübe ve cüsse a · 
de Vefayı büyük farkla yenip vantajmdan bu kadar olsun is
Fener karşısında muvaffakıyet- tifade etmemeli mi? Sevimli 
siz çalışması bu maçta muhak- milli küme şampiyonumuz Top
kak Fener galibiyetini sigorta - kapı yine bol gollü ve farklı 
lamış imkanlar doğurmaya kafi kazanacak formdadır. Zira Sa
değildir. lahm şütunu ve Cemilin eşape-

Topun seyri yerine adamların !erini, Budurinin klasını durdu-
seyrini kollamakta muannit racak eleman görmüyoruuı sa -
davranmaktan vazg~erlerse bu halarrmrzda ... 
maç berabere de bitebilir. Fe -
nerbahçenin bayram maçında -
ki genç kadrosunu eski şöhret
lere de hani tercih ederiz. 

Şerefte: Şişli Alemdar karşı
sında yorulacak. Fakat kaza -
nacaktır. Kasımpaşanm da Hi -
lali, hatta açık bir farkla ye -
neceğini sanırım. Beşiktaş bel
ki eksik ve değişik kadro ile 
çıkacaktır. (Mesela Hüsnü ka -
leci!), lakin ne de olsa şampi -

Muvakkar Ekrem TALU 

isviçrede futbol 
Berne, (A.A.) - Önümüzde· 

ki günlerde yaP.ılacak olan fut
bol turnuvalarına iştirak elme· 
leri için bazı klüp mensupları -
na orduca izin verilmişti, fakat 
yeni. bir ordu emrile bu mezu
niyetler ~eri alınmıştır. 

RADYO i ile 
Niçin Dişleri fırçalamak lazımdır! 

Çünkü geceleri ağız guddeleri
nin ifrazatiyle dişler ve diş etle
ri dc-lmuştur; ~ünkü yemekler, 
sigara ve kahve gene aynı tesiri 
yapmıştır. Binaenaleyh dişleri her 
gün 3 kere bilhassa yemekle~:len 

sonra ve her halde bol bol "RAD. 
YOLİN" ile fırçalamak ve temiz. 
lemek şarttır. Bu sayede dişlerin 
de, ağzın da sağlığı ve sağlamlığt 
güzelliği garanti edilmiş olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

ile di§lerinizi frrçalayınız..,., 

% ıs.50 

l\lünlcrid Yeya toplu aile gezintilerinde; ~ehirde; köyde; dağda.; bayırda. \'Clhasll herycrde Ye bet; 
man (hariçten hiçbir madde ila\'e etmeği dü5ünmeksizin) en acele \'e en dar zamanımızda. nefis \'C ıc 

Çorbahk komprime ve püresini . 
Be5 on clakika. za.rfıntla Iıazırhya.bilcceksiniz. Lezzet \"e nefaset itibarile Anupadaki emsallerile bC~. 

lıerdir. 100 gramlık bir paket lmmı>t'ime e , ·saf ve yüksek kıılitesilo bir giinlük kalori sarfiyatmıııı. ~· 
· kabUl eder. 25 senedir fasılastz mesaisinde Türk neslinin giirbüz \"e sıhhatli yetişmesine Jıizmeti cıı 11 

, .i bir malı:sat bilen ÇAPA l\IARKA senelerce de\'am eden azami feı1akiırhk ve ciddi tetkikler netlct' 
si bu yepyeni eseri kendi branşma iJii.\·e edrek memlekete takdim etmekle; bu sahada d:.ı büyük bit 

lıo~lUb"ll doldurduğuna w vazifesini y:ı.ptıj!;ma k.ani bulunmaldadır. 
1
,. 

Bir memleket i)i sa~·dığınıız yeni eserimiz üzerinde muhterem y:ı.tandaşfarmıızm tenkid '\'C ir~ııt 
rmı kemali Jıürmctlc beldediğimi:ü. arzedcriz. 

Beşiktaş: Çapamarka 

C ZAYtLER '\ ____ ) 
Kadıköy 3 lindi urla okulunllaıı 

1/X/1936 tarih YC 29 sayılı alclııiını 
Belgemi kaybclliın. Yenisini ıııczkCıı· 
okuldan ulat'ıığı rıı tl:ın c~ld~i ıı i ıı 
lıükıııii olınadığıııı ilfın ederim. 

:t::aclıkiiy 3 tindi oı·t:ıokııl liOO 
::\o.lı Melıınel Sac-il oğlu Yalıy:ı 

Tank Jlckııı:ı ıı 

* "' :>[. 
Be~ikl:ı-s :'\f:ılnıiiıliirHi!liinılcıı aldı-

ğını tekaüt m:ıuşı resmi senedimi 
zayi eltim. Yeııi-..ini ~·ıkaı·acağıın

cları eskisinin hiikmii yuklıır. 

Be5ikla5 Tr:ınl\',ıy c·ntlılc~i i3 
Süreyya CE:\.\:-\( 

cıo:-,:ı:n 

939/256 
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ikame olunan ıınfllkıı da\'ıısıııın cari 
muhakemesi ıı ıle: ik:ıııı etgiıhın ızıl:ı 

lıuhııııııadıi'.(ıııı:r. \"C yı•ni ibınetg:i

lıınızın da me~·hııl olduğu ınühaşi

riıı mc~rnlı:ıtınılan ıınla5ılıııı-;; ol· 
makin ınalıkcmcC'ı· size 1 :> siiıı ıııiiıl
dcllc il:1ııcn IC'lıliğat icrıısııı:ı karıır 

.Scınli 'c :\l:ıhalksi 

Aksar:ıy Kiiçük Lfıııı:rn 

~chrrnıiııi A~ dın Kctlıiiıla 

l\loll:ı (;üı«ıııi ~e~ id Onıcr 
!:;'chremini l."zun Yusııf 
.\Jemdar 

lhrrıhirn Paşa 
Çarşı Şerif \ğa 

" 
" .. 

Cadtlc ve Sokağı 

Ahıli.illiıli f l':ı~a 

Y:ıylrı 

hOl'llk :\falınıul 
Y:ıyl:ı 

Cami 

Ca ııı i 
2.ııci aılacl:ı 

" 
Purçac·ıl:ır 

N'o • 

7 Kagir ev 
49/ 35 ahşap ev 5 

1 :ıh5ap C\" 3 
6 ahşap c,· 3 

1:{ Liıla Jlrıy· 
rettin camii 

11/15 Brıraka 
43 Dolap 5 
~i Dolap (JD 

38/ 3!1 iki clolap 1 
!)(j Dükktıııın O 

ııı~fı ~ 
\ICDDETt iCAR: Tc~liıııi l:ırilıiııılrn rırn - senesi :'\inyıs sonuna k:ı 1l~~;ı 
~C'lırcmini lbrahiııı <,::l\'11'; C:ııııii 1 !/Hl ,-\rs:ı O . ,, 
\1 CDDETİ 1CA.R: Tc~liıııi l:ırih i ııtlcn 911 - scııcsi \l:ıyıs sonuna k:ı1.1;'.i 

~(' 
Y:I\ ılıııl Ar:ılı·ıC'ı 2a Boslan 
Eılirnek:ıpı hnı·iciııtlc Ot:ıl;c;ılaı ·ıla 4 Tarla 

,,., ııtl 
,). ıl 

ı ıı [l 

~l('DDET1 lCAH: Teslimi l:.ırihiııdcıı !}t~ - senesi Kasımına kadar· 

ı-~· 
Yıık:ırıla yazılı ın:ıhııllcr kiram vcrılıııek iizerc açık :ırttırm:ıy:ı çı 

1
, 
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Umum Neşriy:ıh id:ıre eden~. 
Refik. Ahmet Scvcnsil 
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