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l lkö itaırafftan Uç 

lfifllüRyolril köşö kanon 
büır boQuışlfifllaya göır<dlü 
Fransız batlarıada basale gelen 

•• cep " slratle doldarallla 
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. b lngiliz radyosu s-ögliiyor: 
ec ıs u sene yaz A 

tatili yapmayacak imanlara cevabımız . 
'\ ·ı!:1c;lka bouudunila bir tMaft&n milfteflk a.4'k~rleri Bel~lkaya.l 

Eski müteka it, dul, ve 

ii k ye::.:::h:~ı:t~a:!ttr 1914 dekinin tamamile 
~ t i yedek i A m e r ·, k a- Ankara, 18 - Meclis bütçe en· 

lara yapılan tavsı" ye ~:~~~~~1~:1~ aynı olacaktır 

~lerkca Bclçlli:ılı mülteciler Fran"aya g~lyerJar 

dilmesi.ae başlanacaktır. Eski 
ı~1 mütekat• , dul ve yetimlerin ma- Parhı, 18 (A· A·) - Cephedeki 1 cüretklran~ ~arek~ri yıldırım 1 dirler· 
·~Ya yolların kapanması ihtimaline kartı 1.3lanna. zam layihası öa meclis krt'a.larla beraber bulunan askeri aüratile bir muk~ intaç et - tiı&ii'"~" va ıruvielrerl .. c!üanıa':' 

l.~ umumi heyetine verilmi~tir. Pa.- müşahitler hareket harbinin pek miştir. nın nto 1armı h('zimete uğ .. 
~~~lf bir ihtiyati tedbir sayılıyor zarteeiy• • Unkere edilecektir. geniş bir cephede inki•af ettlfini Ayni müşahitlerin beyan ettik- rn~:naktadtt ar. 
~'llct •tıyftk Millet Meclisi buiran. beyan etmekted,irler. Mfü,ıa.hitler lcrine göre mUttefikler, bllUıin ALMD'LABIN AGIB 
tıı.~~ hi.ikCtmeti tarafın. , barettir. Yoksa, harltln cenubi ayı sonuna kadar eldeki i§leriıı \&yya.relcrin himaye~indA hareket ve cephane almaları mümkün ola.n TANKLARI 
ii~ Vaziyet dolayı.siyle Avrupa.ya ve bilhassa. Akdeniz ve müzakeresini tamamlaya.cak ve tden Alm2n -."• ".lli t+ .. ,..,~,.,12rmm noktalardan tehlikeli bir surette 
~dt:rk ve cenup mın. Balkanlara c•çecejiıuı tia ir yeni dünya ahvalinin f evkali.dcliğine ilerleyişini düşmanm yelpaze şek.. uzaklaşan düşmanın motörlü cüzü- Londra, 18 - Almanlar rar'b 

~li tebealannın geri bir tehlike alameti Myılmamalt- ltinaen bu sene yaz tatili karan linde muhtcl'f istikametlere ya),1- tamlarmm ccnahlarmn karşı §id- cephesinde kullanınağa bqladık • 
ı; ~tph~kkında kendilerine dır; deniliyor. Nitekim Avrufl& vermeyerek her hafta toplanmak ma.sı iaklnmı verdiğini tııÖ\'lPmek- detli bir mukabil taa?T1lla geçmiş- Jarı ağır tank fırkalarmı Leht.fin. 
~llı~tı:ı.~ llıası için, diğer al!- harbi başla.dığı zaman da alaka.- suretiyle ikinci teşrin devresine tedirl~r· Hattı\ b:ızı milnf~rit AJ.. !erdir· harbinde ortaya çıkarmBJilllljtdt• 
~ eketıer gibi Türki. darlara ayni ~ekilde bir ta.vsi)1e kadar mesaisine devam edecek- man tanklan Uelerindcn oldukçe: Sambrcı'da !:~heldt hattını mU- Bunlar Uç zırhlı fırkadan müt~-. 

ıı t'ika aefaretine de e. yapılmış, fakat çoğu buradaki İ§ tir. uzaklaşmışlarsa da bunlarm bu dafaa eden ordular mevzilerini kildir· Her fırkada 400 ... 500 ~ 

~~: ::W~~~ :~~~;:k::::::~ _i_s_v __ i _ç_r_e_d_e--k-i- -t-a--1 e--b-e--m--i-z muv;·ıı·~i~··b~·~;~bahki t;f kİk
4

1;;ıd·) 
"'-"'111 rb sebebiyle yol- Bulgaristandaki Amerikalılar d • • v b 1 d 
~ l Amerikalıların dan iki ki.silik bir aile bugUnkJl on m ege aş a 1 Prost, yenı· Taks·ım tı·yatrosunun l" tııı;:etlerini tfmin içir. konvasiyonelle Sofyadan gelm.13 

tl bir tedbirden i. tir. (Devamı 4 üncüde) Cenevrede Alman talellelerin evlerinde İsviçre • • • d · h t d• 
poıta memurlarıaa ~it elbiseler bulunmu§ prOJ8SI üzerın e ıza a Ver 1 

ı.,. Garp cephesindeki bUyUk tıı.arrus, ) t : ' { 
... 

bu memleketlerde oturan diğer ecne
·biler gibi le~iıini göstermiı ve geri 
f!önmeğe başlamı~lardır. Bunlardan 
[Ik olarak yola çıkan lsvlçredekl ta· 

Gazetemizin yeni romanı lebemlzden Bulent Boysan ve Lemi E İpekçi bugilnkU Seroplon eklprealle t' debt kıymetinden başka ":.':''~!'·yo''"""m '"diki'" ıu.-
911 senesinde ya~amq ıJe ölmüı hakiki :~:ıtkg~::·r!sıv;;r::ı~oom~~ ~u~::: 

bir hayat hikayesidir 1 Laaır. 
Bunlardan hususi surette lahallle· 

~ Y KENAN HULOSI rint yapanlar derhal memlekete dön-
qı. azan : mek için hazırlıklara girlşmıoıerdlr. 
~ıuh b Yarın lklncı talebe katııesı gelecek-'' aşladı .(2 İnci saylada okuyunuz) tir. Hükumet hcsabma gönderilenler, t• 

aıenUz avdet için bir emir almamıt- 1 ....................... (Devamı 4 üncüde}; 
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Ya-zan : Kenan Hulüsi 
_.; ···ı-"J • A{-~:~'-.• -· ~ '"· .•· .f.. . .. .•. • 

~ 

Akviran değirmeninde 917 re-
koltesi konu~uluyordu: 

Mahsul bu sene hiç de iyi değil 
Kızılca ve Armutludaki dört de
ğirmenden ilcisi işsiz; hatta kapalı 
duruyor. Geçen hafta kasabaya 
uğrayan değinnenci, kış geldiğı 
1..aman kurtların kayışları didik 
didik edeceği yerde, iki inek ba
hasına da olsa bütün bir değirme
ni elden çıkarmak istediğini söy
ledi. K.ayı§lar daha gıcır, gıcır. 
üstelik dört dönümlük tarla da ca.. 
bası. 

Akviran değirmenine gelince o
nwı için köylüler "işsiz kalmaz de
ğirmen!,, derler. Bu tabirin haki
kati suydu ki, Akviran değirmeni 
dört köy arasındaydı. Akviranla 
Kın1ca, Armutlu ve Kalecik ara~ 
smda. Köylüler, mesela Kızılcaya 
gidip bir haf ta harcayacakları yer· 
de, ilci günde işlerini bitirip Akvi· 
ran değirmeninden dönebiliyorlar
dı. Bu yüzden de değirmen i$5İz 
kalmıyor; gece gündüz çalışıyor. 

du. 
Nitekim, 917 rekoltesi konuşul· 

duğu sıralar geceydi. Taze yağlan· 
mış kayışların gürültüsü İ§idili
yor; bir çark alabildiğine dönü.. 
yordu. Sanki Akviran değirmeni 

dişleri arasına girecek buğday bu· 
Jamazsa, insan ve hayvan demiye
rek ne gelirse altp öğütecek! 

Akviran değirmeni Kızılca köy
den altı saat, Akvirandan da dört 
saattir. Uzakta Bingöl dağlamıa 

giden yol üzerinde tenbel bir ko~ 
yun gibi otlıyan çelimsiz bir su 
gözükür. Daha ötelerde iki tepe: 
Koşandağ ve Çiçeklida~ tepeleri. 
Akviran suyu bu iki dağ arasına 
gelir gelmez birdenbire değişir. 

Köylülerin dediği gibi nereden 
geldiği belirsiz, belki de bir Brah· 
ma nehri gibi gökten döldlHlrcesi
ne, şelaleler yaparak akar. Beyaı 
köpüklerin etrafa sıçradığı görü
lür. Vakıt geceyarısma doğru ise 
binlerce çiçek adeta ağaçların üre.. 
rintle birer birer tomurcuklamp 
açarlar; dağıl:rp kaybolurlar. Bu
nunla beraber, hu çiçeklerin nasıl 
~yler olduğunu Akviranda hiç 
kimse bilmezdi. Belki de Çiçekli· 
dağın sularından çıkan küçük bir 
takım perilerdi. Çünkü Akviranı 

işteten değirmenci geceyansma 
doğru ~öyle bir hava almak için 
dışarı çıkacak olursa her adun ba
~mda onlara rastgeldiğini söyHl -
yordu. Değirmenin küçük kanat· 
lanna, yahut ağaç yaprakları ü· 
zerine ve birçok kereler de değir -
men kayı~larma teklifsiz bir mi -
safir gibi çmlçıplak tünemişlerdi. 
Bazı kereler de bu küçük su nemf· 
lerinin, Akviran değirmeni aviu· 
sunda, elele şarkı söyliyerek oyna
dıkları görülürdü. Sadece, değir· 
menci yalnızsa bütün bunlar olur 
du. Yok, yanında k'lnsı varsa, 
nemfler değirmenin etrafında bir 
bulut gibi uçarlar; kadın beyaz 
birtakrrn hayallerin gözlerini ka· 
padığını iddia ederdi. 

Ak-viran değirmeni işte böyley
di: !sterseniz buna bir de değirme.. 
nin üç kanadını ilave edebilirsiniz. 

lJ 

Adeta birer tüyden yapılmış ka • 
nallar. Kızılcatepeden gelirken 
bir kutuya benziyen değirmenin 

üzerine geçirilrni~ teneke bir kü • 
lfilını ortasında üç kanat. Tıpkı 
küçük çocukların oynadıkları bir 
oyuncak. Zaten Akviran köyünden 
değirmene inen yolcular, eğer de -
ğinneni hiç görmedilerse, onu bir 
oyuncak kadar gülerek seyrederler
di. Çok kereler de Krzılcatepeden 
kısraklarını süratle değinnene doğ· 
ru sürmek isterler; ve daima, bir 
suyun sesini duyarlardı: Koşan • 
dağla Çiçeklidağ arasında Ak:viran 
değirmenini işleten suyun sesini." 

Sonbahara doğru, bütün değir
menlerde olduğu gibi, Al-viran de
ğirmeni de dışarda buğday çuval· 
lan, kısraklar, bir tarafa çekilrni~ 
öküz arabaları, kapılan açık ça • 
dırlar ve çocuklarla doluydu. Hep
si de değirmene getirdikleri buğ • 
dayları öğütmek için sıra bekliyor
lardı; ve 917 senesiydi. 

Akviranda sonbahar uçan bir 
ku~ ıihi birdenbire geçip gider. 
Daha bir gün evvel ılık bir su gibi 
kendi halinde bıraktığınız köyü, 
ertesi sabah gelirseniz bir yayla 
soğUğu içinde bulurswıuz. Sliriller 
aplların sıcak kapısından dışarı 
Çikmak istemezler; ve işin en tu -
hafı, bu bir gecelik değişme so • 
nunda, bahar kuşları sır olup git. 
mişlerdir. Akviranx bir hafta için· 
de kara bir kış bastınverir. 

Akviran köylüleri de bunu bil -
dikleri için, hasad sonu, değirmeni 
hemen doldururlardı. Arabalar Ak 
viran kapısına kadar arka arkaya 
dizilir; ekseriya sıra beklemekten 
yorulan Akviranlılann yarım gün· 
lük yolu göze alarak Kızılcaya 
doğru yilrUdükleri görillürdil. Fa. 
kat ekseriya da bu çok zor olur; 
Kızılcanın eski değirmeni işleri 

yüzüst.Q brrakır; değirmenci ile 
köylülerin mahkemelik oldukları 

işitilirdi. 

Akviranda bu yıl da kış çok o
lacağa benziyor. Değirmenci daha 
§i.m<liden kaplamalara hafif vuran 
rüzgara kulak kabartıyor, eğer 

kanatların sesi bir saniye duracak 
olursa kışın §idcİetine hillanede • 
cck. Yahut eylill sonlarına do&rru 
değirmen kapılarında köpekler u.. 
!uyacak otursa ... 

917 rekoltesi 2000 çuval buğ • 
dayla bir o kadar yulaftan ibaret .. 
iki senedenberi rekolte gittikçe i
niyor. Fakat hiçbir vakit değirmen 
cinin bundan ~yeti yoktu.Kızıl 
ca değimıencisi gibi kapı kapı do· 
laşarak değirmeni henüz satılığa 
Çikarmamıştı. lki çift ineğe bir de
ğirmen. Yufl 

Sadece garip bir şekilde bu gece 
kulakları o kadar çok açrktı ki dı· 
sarda ıbir böcek topraklar üzerinde 
yürüyecek, yahut bir karınca bir 
ağaç göğ"desinde yuvasına do~ 

tırmanacak olsa onu hissedec.ekti. 

917 senesinde Akviran köyü re
koltesinin düşük olmasına bazı 
sebebler varde 

(Devamı var) 
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Holanda, Belçika ve 
İsviçre ile 

Takas muameleleri 
durduruldu 

Birçok bankalar vadeli 
tediyatı kesti 

Harp vaziyeU dolayıslle Holanda, 
Belçika ve mu..temlekeleri ve lavio
re ile takas muamelelerl durdurul· 
mu§tur. Takas 11.m1ted ıirkeU bu 
memleketler takası tlzerinden mua
mele yapmamaktadır. 
Diğer ta.raftan birçok bankalar 

her türlü pl~sman muamelesini dur
durmuşlardır. Bankalarda avans, kre
di ve diğer vadeli tecliyat yapılma.

makta, yalnız mevduat sahiplerine 
tedtyeler devam etmektedir. Blr kı
smı ihracat maddelerine verilmekte o
lan krediler ve Merkez bankasının 
her tU.rlU tediyatı da devam ediyor. 
Siya.al VUl.yetlıı çok kart§ık olmuma 
rağmen piyasamızda ihracat faallyetl 
normaldir. 

Limanunıza gelen li
monların menşei tahkik 

ediliyor 
İtal)'adan Kapo Vado vapurile ge

len limonlar Malt&dald tng1llz kon
trolüne Terilen taahhlltname muci
bince İngiliz konsolosluğu müsaadesi
ne kadar çıkarılamamı§tır. Tacirler 
limonun beklemeğe tahammülü ol.mı· 
yan bir madde olduğunu ııöyliyerek 

ticaret müdUrlUğUne müracaat etm1ıı
le~ ve Almanya limon yetlştlnın bir 
memleket olmadığından bunların İ

talyan malı olduğu aşik!r ve vesaik
le sabit bulunduğunu blldJrmiıılerdir. 
İngiliz konsolosluğu Londradan emir 
beklemektedir. Vaziyet Ticaret vekl.· 
letlne bllclirilmi§tir, ' 

ALTIN 
Bu sabah gene 22 liraya 

çıkarıldı 
DUn 21,60 liraya kadar dil§en altın 

bu sabah yeniden bazı aarratıarm gay 
retlla yll.kselmeğe başl~, ilk mua
meleler 22 liradan yapılmı!}tır. 

Bu va.zlyet üzerine altın as.tanlar 
çoğalmış, blla.kls alıcılar pek azalmı;t
tı:r. 

Ancak ellerinde killllyetli altm •to
ku bulunan sarra.tıar flyatm satıcı çok 
luğu yllzünden düşmemesi için blr ta· 
knn manevralar çevlrmekte, bahane
lerle eatıcılarm altmlarmı almakta 
müşkUlAt çıkarmaktadırlar. Halbuki 
kendileri 22 lira 10 k~ta.n 8.§ağıya 
aıtm satmak istememektedir. 

lhamaflh bugün bu oyunlara raf
men a.ıtmw bu sebebsiz yilksell§t mu
viı.kkat olduğu, yakmd& · ehemmlyet
ll l!urette dUşeceği söylenmeld;edir. 
Piyasa durgundur. 

Vergilere zam 
kanunu çıktı 

Dün Mecliste muallim 
maaşları etrafında 
münakaşalar oldu 
A.ııkara, 18 - BU)11k Mlllet Mec-

lliıl. dUn toplanml#, fevkalade vaziyet 
dola.yıslle bazı vergllere ı:ıı.m yapılma.. 
11 ve bir lwJım maddelerin de mU· 
kelle!lyet mevzuuna alınması hıı.kkm
d& ta.tsııa.tı evvelce n~dllen kanun 
layıhası mü.ııtaceliyet kararil• mu
aı.kereyw konmuo ve ittifakla kabul 
e~. 

Bundan sonra, devlet kadroları tev
hit ve teadUlUnc dair kanuna. bağlı 

bir numaralı cetvelin Maarl! vekAle· 
tine ait kmnmda değl:ıtklik yapan ka
nun 1Aythası mUZakere edllm.i§ ve 
muallim maaşlan UZerinde bazı mU
nakA§aları ve maarif vekllinln tza.ha· 
tmı müteakip aynen kabul olunmU§-
tur. 

1 
Valinin bu sabahki tetkikleri 

Taksim ile Kabataş meydanını bağlayabileceği
ni gösterdiğimiz yol gözden geçirildi 

Prost, yeni Taksi~ tiyatrosun~n 
projesi üzerinde ızahat verdı 

Vali ve Belediye Reisi L11tfi Kırdar, bu sabah saat 9 da. §ehir
cilik mUtehassısı Mösyö Prostu vall konağında kabul ederek, Tak.sim 
meydanmda yapılacak olan tiyatro blnasmm meşhur Fraıısrz mlmar· 
larmdan Ogust Pero tarafından hazırlanmış avan projesi hakkında 
izahat a.lmtştır. Tiyatro binası, 1750 kl.şl alacalı: 'Ve icabında ayrıca 
500 kişi istiab edecek ihtiyat yeri bulunacaktır. . 

Mösyö Prost plAn üzerinde ve yerinde e~lt tetkikatt_.a buluna
rak yapılması icab eden tadilatı işaret edecek ve esasa b~landık~ 
sonra mimar Ogust Pere'ye bu esaslar dahilinde planını bitirmesi bil-
dirilecektir· . 

Belediye Reisimiz Mösyö Prostu kabulden sonra Taksını meyda
nındaki inşaatı ve Taksim meydanlle, Kabataş meydanını bağhyabl
leceğini öne sllrdilğUmil.z yolu tetkik etmiştir. 

Bu sabah 

iki Alman 
gazeteci geldi 

Birisi uzun müddet 
kalacak, öteki de An
karayı tetkik edecek 
Alm&nyanm me~hur gazetecilerin

den Fran.kfurt 'azetesl muhabiri Val 
Deybal ve zevcesi bugUnkU konvansi
yonel trenlle gelmişler ve doğı-uca 
Parkotele giderek mükelle! bir daire
ye yerle~lerdlr. V. Deybal, kendisi 
le görüşen bir muharrlrlmlze pek ne
oell bir halde §'Wlları söylem.l§tir: 

- TUrklyeyi ziyaret fırsatını bul
duğum için fevkalade memnunum. 
Almanlar TUrklerle dostıuklarmı kuv. 
veUendirmeğe çok ehemmiyet veriyor 
lar ve istikbalde bu dosUuğun fevka
lade lnk1şat edeceğine §Uphe etmiyor 
l.ar. Birkaç ha!ta burada. kalacağım 

ve yeni Anka.rayı da bilhassa tetkik 
edeceğim. .Almanyada, harbin Bal· 
kanlara geçeceğine hiç ihtimal veril· 
memekteclir. 

İtalya bUyllk dostumuzdur. Fakat 
harbe i11tirak edip etm.lyeceğinl kes
tiremiyorum.,, 

Bundan b~ka Almanyadak1 "Avru· 
pa. ajansı,. mtlmesalll Kurt Hayı da 
aynı trenle gelmiştir. Bu genç Alman 
gazeteci de Parkotele gitm.t, ve mu• 
harrfrlmize kı8aca demiştlr ki: 

- TUrkiyeye iklncl gellşlmdir. 1918 
de umum.t harbi müteakip İatalıbulu 
ziyaret etmiı:ı, hatta. biraz t11rkçe de 
öğren.mi§tım. O zama.ndanberl çok de 
ğl;ıikllkler olduğunu i§lttlm. Bunları 

yalımdan görmek. yeni Türkiye hak 

kmda yazılar yazmak istiyorum. 
Uzun mllddet burada kalacatmı.,, 
Almanyannı demiryolla.n mütehas

ııslarmdan Gerstner ve zevcesi de 
bugünkü Semplon ekspresfle gelm1şler 
dlr. 

Genııter, TUrklye devlet demiryollan 
mU,,aviri olarak ça~mak üzere bu~ 
dan Esklşehire gideceğini söyle~ ve 
harp vaziyeti hakkındaki suale sadece 
ou cevabı vermlııtı.r: 

- Herhalde harp bu sene bitccek
tirf., 

Oolmabahçe 
stadının demirleri 

Bugün Amerikadan 
gelmesi bekleniyor 
Ticaret vekruııunın açtı~ akredi

tifle Uç ay kadar evvel Amerika.ya 
l!lpa.ri§ edilmiş olan asoo ton demirin 
bugUn bir Amerikan vapurlle Umanı· 
mıza gel.meal beklenmektedir. Bu de
mirlerin mühim bir kısmı belediyeye 
aittir. Bu demirler yarın temelatma 
merasimi yapılacak olan Dolmabahçe 
etadmm inşasında. kullanılacaktır. 

TUccarlar mevcut kararname muci
bince beyanname verecekler ve hük.1l· 
met isterse bu demirlerden normal 
k!r da vererek mübaya.atta bulunabi
lecektJr, 

Devlet dairelerinde 

Beden terbiyesi 
mükellef iye ti 

Denizyolları idaresi 
dün faaliyete geçti 

lia,vek.Uet ve n:ıUnakal!t veWeti 
dtın deniz mlleueaelerine birer tamim 
göndererek haziran başına kadar be
den terbiyesi mükellefiyeti kanunu 
mucibince sporlar te§kllMı vticuda 
getirmelerini tlldlrml§lerdir. 

Bunun Uzer'.ne dımlzyolla.rı umum 
müdürlUğil ha.zırla.nan apor teşekkülil 
projesinl tatbik mevkitne koym~ ve 
bunu id&re etmek Uzere bir heyet seç
ml§tJr. Bütçeye malzeme alınması 1-
çln 7 bin Ura. koı:unugtur. Tophanedeki 
idare blnaıımm yanmd& bir futbol, 
tenJ.ıı ve voleybol sahaları yapılmağa 

bqlanmıııtır. Memurlar haziran ba.
~dan itibaren muntaza.ı:n!Ul hatta· 
nm muayyen gUn ve eaatıerinde spor 
yapacaklardır. 

Bir alovak fabrikatörü 
'geldi 

Slovakya fabrikatörlerinden Zoltan 
BU§bo bugtln.ktl konva.nsiyonel treoi
le gelml§tir. Bu fabrlkatör, tata.nbul
da. TribU§Oll ve tıpa tabrlka.m açmak 
Uzere hwromeumıı: nezdinde teşeb

büslerde bulunaeafmı söylem.ipe de 
pasaportu tetkike muhtaç görülerek 
trenden inince Sirkeci latasyonu polla 
karakolun& glltUrülmll§tUr. 

Kencllslnln vlze mUddetlnl geçirdik· 
ten sonra. geldiği anlqılclığmda.n ıa.

mngelen kanuni muamele yaptlmak
tadır. 

• TUrkiye • Yugoslavya tıcaret mü
zakerelerine pazartesi gUnU Belgrad
da ba§lanacaktır. 

• Yüksek sıhhat ş'Orası evvelk! gün 
Ankarada athhlye vekill Hulllsi Ala,.. 
t&§rn reisliğinde mutad içtimamı 

akdetmlştir. 

• VUAyet bütçesinden ekalliyet 
mekteplerine her yıl olduğu glbl bu 
ıene de yardnn olaralt 115 bin Ura 
verilecektir. 

• Denizyolları umum ıntidUr11 İb

rahim Kemal Baybora. mllııa~I~t ve
k!leti tara!md.an Ankara.ya çağnlm~ 
tır. Bu davet yeni tersane kurulın.ası 
hazırlıklarlle ı:ı.11kı:ı.c1ardlr. 

• Çay kanununun Çoruh vilA.yetlnin 

Hopa, Trabzon vU!yetinln Sürmene 
ve Of kazalarında ve bUtün Rize vllA· 
yelinde tatbiki kararla:ımı,tır. 

• 1ngllterede deniz inşalye mühen· 
dlsllğl tahsili için 82 talebemiz Lan· 
draya gönderilm.i§tlr, Tahsil • eene 
IUrecekUr. 

• Yarm Fener ve Beşiktaı.ı ıtadla· 
rmd& yapılacak 19 mayıs idman ~en
llklerl provalan ve bazrrlıkla.rı blt
ml§tir. 

• Yugoslavyalı Tfirkierden 18 k1§l· 
llk bir muhacir kafilesi bugünkü kqn
nnslyonel trenlle §ehrimize gelmlş

fü. 

~ilr<ilklilY-14~~,· •r.:d'8r 
UntN/~~k/(J/l'I bJ#~(p/~~(P~ 
kwr.Pl•.;ırl<Jv •.. 

18 UAY?S-~ 

lfjiH~ 
AKŞAM po51;Jııı4 

Sahibi cıe Neşri'lal ~ LJf 
Hasan Rasırrı ~ 

İDARE EV}: ıstanbul Aol~:" 
,._ ııııın. .._ 214 Ttlgnl "'° ~1• 

Y uı ~eri telefonu ~ 1;370 
tdare • • • ~S 
ilan • • _:...,., _. 
T ..... llalba ... ,.ıt - ,cttı" ti' 
dlf'Jlr ...... lıılrltği• ,,...,,.. 41~ ' ' 1 

""'"' M!'lf •• ,.., oı•-: 1 ı I fili f 
••••••••• ·····~,.'-~ 1 1 ABONE ŞA., E,..ıı"" ı 

1 "'""' ıcı.ııO ' ı eea~uıı t .ııo ıır. 1.ıa • 
1 8 •Yhk 4.15 • ._ıt ' ~ 
1 ı aylak :&.JiO • ı.1:,ı1ııı., I 
ı ı ayıtlr. • ., ~ ---~ı).5 ·--------- "~ Basıldığı yer: VAKIT ~ 

DVŞIJNDVGO:~ 
t#" 

M.edeni sıfatırıtb'f 
kınmak istiyetı ./,si 

cemiyetin ilk tJa~t . 
~~· 

G .lZET.ELERDE oeııJ' 11" 
On günlük bir ç IJlt 'f'1'.. 

rüllcezo kapısına Y~ ~~ 
do ~imenler içinde 0 .,.,... tılt 
bulanmu,. Vzerlndo V ııı" ~ 
mU<lUrilne hitaben yazıl il •"~~ 
mektub varmış ,-e ıne:ı ğtJ •11 
yukan şuymuş: ''Bu çocıııırf ~ 
bıraknronız· Altı sene sa 

•J lif• 
lip o.laca.,rız.,, ~. ,_p' 

Ve imza ı1a. şöylepııi:, · 4~ 
babası· i)ııt!P tılJ 

Demek şu DartiJAcez~ıu• 1~ "Jmenler a.rasmd& on g Aıt111 
" ya lr 4r hayattan sonra dilnya ııt'~ıı 

.._.. nCı il" 
kapanıı, olan ya\~ .. , · A.ıı ~ 

b" ~ ııBP"" ~· ni .ı,>iinahkilr sayan ıl' rod• ) ~ 
cinnet buhrnnı arıt" d~ (t 

etmek lstodiği bir su~..ılf' 
babası tarafmdan ~esl f'J' 
a.na!llma. bir nama." le 1ı1· 
l'a.k bir betb:ı.htnıış. ,·e ııtr~,... 

Bu ~ocuk bir 3;11a.!~Jıdlll' ~· 
bası olan T"e ~ile, tılt ,.ı· 
tmdn..n tanılmı' bulnJUUI ,)f' 
reymi,_~ ı,şbf1'~tf 

o hal<lc bn anayla cuıel'P""0,~ne için bu ~OC1J~'1l .. ~~cJI ,el 
ozakla~tırmağa. fo\·.li~ -'~ 
dlr? yo~ 

Bo ancak sefalet. ~ fl 
çıı.reslzllk, f!}sizlik ve ~ f1 
hkhr· Bundan b~ka -' 
olamaz· __u.rlhl~; 

Çelrtiklcri sefalet~ 1".:; fi 
coco,;"U o.iti ya~ rlk oWI ,j;U 
mryncaldannı oıUd .,..,__ 
baba blrteşml~lcr, 0~..J 
rinden çok dıılı& iyi sk ,,
barmdrr~k bir kll<' ~ 
lıı.rdır- ~ kendi ,,.. ~ 
Eğer bo çocogtı k blt ~ 

den ahp Jılmaye e~~~ 1,.-f": 
bulsalıır, eğer: ro~· O,;-•~ 
çocuğumuza b~crl ~· 
dmıa. muhtaçtır" dk bir o ~ı-r 
bu çocuğa. 1>akac3 tte Jd :~· 
za.syon but.atar cl~yle ıı.~.,P 
da ''altı sene" kaY' k'1lli orf' 
lan bu . ya.\'Ttlytl so ıf.t 
bırakmazlardı· el j'iJ.tli ...ıııııı' 

Halbuki ouıalCS 1r,ıya ,.,.,~ t'o 
yoksul ana ve b_:ı a. el ~~· 
muhtaç süt çocuğtlll yoııt11t• ~ 
tek bir orgn.nbasY

011 Jd o ~ 
nr~ Da.rUll'icezc ,.~ı ~ lı'' 
de terkcditıni~. ı.os-ııuıııl' 
m~hul yavrulan · _,,t' 
rmdmr, o kadar· :ıırııtoıdllll ~o· 

Buı:tün zabıta ~e ,.~ tııtl' 
olarak arandan 'wııh4kl'll1' ~~ıil' 
non karrJıııunda. Jıı.ıt btJ 
rim adıJedllecel• o Jıtd.l"' - I· 
ha!ôlıntte tiU(ltırI yo (Sld.ti~ ir' 

Onlar çocnkl~rınıy:ı.,ıı.W--
ı d 1:-11 bilAlıi' • ·--' ç n eo-• 1 terdir· 1~ıır~ oraya. terkcUıl ş !'ö&trııak 

1 
~ 

E\·IAtlllruıı yap..ın <'.al' eP'. 
ana ve baba.ya ıereddlid 

1 
fı'. 

gasmı bıı.41~ etıınlZ •"~•" 
:rccek olıı.n ceın Y ğıın11 110 % 
tunun l<endisl oldu btt ne ~ 
l<lrıık eclcl'e!~~rgıınlıÔ<: ~ 
·~ttmal yıı.rd ,~dctl 3' 
dlk,.0 nmJt!'lh:Uk yt etJcrirı 

., ctnııY tıt· 11' 
len bu nevi antsY~ ~ I• 
gcçıımlyeccğfnl ırıııuııaJ<t1UI ıdl" ~ 

Çocoıtuna. .
6 

f>Sbıır3 ~ 
hıır eden ana :U,.ıl'tn batl11 1'1.1.tl' 
dokları 11ornl -"ıneıJtll il' 

öğreıu• ıc~ 
yaptıklart k roUCS9& .• tı· 
e Ilni ozıı.hl~ il'& JıP' o 

ıınrz vardn'- ~-tr çocu • ~..ı 
:rac ~ koJ1Jııı..-• ıneJı, ır 

Çocoe;~ w 1Jenllll9e tıtt'•' tıl' 
mıı.k çocoğU e8'ot e wttf .ıu 

• t ve ın fa,ıw ı•· 
ya.~ıııtnııı. ' medeni ııı ,,.rtfl' 
yetfştirınek. en }ıer ceın . 
ıanrnal< tııtlY 

1
,,, 

vazifesidir· str.tıT pf'.Jt 

•• .. tef 
rrıu"' 

~ 
cunıu:ı 

OkuY'1 Iabilir ıı~~ıf 
0 rı!lS Si", 

"{0 tıı.rlbu rşıclll , ...f 
l9 nısan " ~co1çll ı!< !Jl'~ 

JJluzuıı uııter ) 
bir oıruyucu ıtıııralı IXl ~'" L 
na ait 14-20 n~rıııııııoo.S111d:11 ııı~,ıl 

arııım "fi" fen v ıı 
dıVarl tı 13e1ediye ınuayeıtCl ı~'ıı' 
u çıkml~ . tır1lsJ1 ili IJll:I ., 
§Ubelerlnce yıı~ııu·tıı JXIA o:ıacl'$1 
cesUıde bU ~ ... t!1'• bUlUll 
OJm,a.dığt '9'9 te.ıı> 
IaşılıJlışt:rr. 
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H A B E R - Akpm Postası 

ll@Uitll@ir~~i™@FiD~ 
Mahut bahane tekTarlanıqor: 

Müttefikleı~ Isviçreye 
,taarruz edeceklermiş! 
~~+µaQ lsv~çre?eJ müdafaa 
..;,~ ..... ..,. .. " lngnto<0nln tedbı rlerı amam landı 
Oltzı ıarkt a8.hlllerlne ııakleullınfi 

tlrtu !:Ocuklar daha emin bir yere gö- Genelkurmay reisliği bir tebliğ neşrederek 
"- cıccckur. lnsııtercnin şarl• sahilin· vatandasları sükuna davet etti 
'llYton, Valton ,..e Frlmtanda. bu· • 
1~ COcuk!ar da bn.§ka yerlere nak· f rarl•, 18 - lsvf.-renln vazl•·ctı gi~ ı ml"Ur. Blrı;ok mot8r10 mmı-e-zcler, 

• 'tekıcrdir. " ~ " 
C Ukçe daha tehlikeli görUlmekteülr derhal harekete geçect'k bir halde 

llılUı enubı A!rikn birliği hilltfım!!li Bu menıleketc bir hücum ynpılmns 1 bUtUn memlekette hazır bulunmakta· 
r..._hbllıllda! a nezaret!, Afrikanın eıı . k ktal k t•· 
-.ıı,. muhtemel sayılabilir. dır. StraleJI no ar, 11 ı ııure ..... 
a~tltı noıttaaı olan Aı:;ıJehas burnu Berllnıle çıl:ııu \"ölklşer Beobahler nezaret altındııdır. Ma~.alıt mUda!ıuı 
..... atında. bir mayn tnrl.8Jn bulun· 
"'IQ~ oı.... ı;:ızetesl nc.,rcttlği garıp bir ınnkale te:ckkUllcri, yollardaki barajlar ve 

• uu:hJnu bUdinnektedlr. 
l..: d e , klAııık A lm:.n usu!J muclblnce scyrlceferln kontrolü, emniyet slste-

u eııl'ada ikamet eden A tmanlat 
Yat mUttcfll>lerln bu mcmfol<etc tııarruz mini blrkııt daha kuvvetlendJrmekte-• tıı te\•kif edllmljlerdir. 
Yu niyetinde olduklarınd:ın bııhsl'tntckte· dir .. , 

' nan baş\'ekill Metabuuı bir dir. Beynelmilel tedlyat bankuı, mer· 
ti tr dlplomatuıa Bulg:ır talebeleri· 

ın la\·lçre :;cnell:urm:ıyı dUn neııretu: kezlnl Almnn hudııdu clnrmdııki Bf.. ı.~. akuı gördUgünU ve kendlsl Ch 
""lllrt blr tebliğde ı;unlnn blldlrmcktedir: le şehrinden AyTd Kantonunda a. 
ttıı~ r Olsa b-.ı talepleri ta.bokkuk tm.l ti 
~ • "Vat&.nd:ıelar, mllsterlh olsunlar tc:ıu d'Enu.'t'ya n:ıkle :ı r. ı11.... "« Uzere harbe 1;ireceı;'1ııi ııöylc 
~dair, baz.ı ecnecl ıazetclerde Ç~U_n_k_u_. _d._nh_n_ı_n_ıu_d_a_fa_n_or_~_ıı_nı_z_o_e_d_ıı·~------------
~ le:- intişar etmişti!'. Bu hııber 

• ~ teıo:ıp edilmektedir. 
~8.Ponyanm Amerika el~ııi Ho
l!, • bir mUlAkat esnumda demi~· 

ltt• •ıu, 
tı1ıı • ·~çb!r memleket, Felemenk 
lıoıı <tlstanına nskcr göndermezse, Ja· 
~ tarını göndermlycceğl muhakkak· 

'=--.. 

Macaris .anda yedi smıf daha 
silah altına alındı 

---~~~---~-~ 

,,,,,,, . ' 
tAKSiM 
Sınaması 

İng ıliz ve 
Macanstanı 

Fr nsız tebaası 
terke davet edildiler 

,. nu haftadan itibaren 
ı.~llli.tıı yaz flatlannuı 
~lıtor. DuhuJlyo 20 ,·c 
l kunı~, I~üks 30 kuru;
-Ocnıar 100 - ı:ro kunı-;; 
::-Ynı zamanda büyük prog 

rnlar: Bugün yeni prog 
taında iki film birden. 

A. Şar-tan Ses Kralı 
"BDUL VEHAB'ın 

Parla,, 18 - Macarista.nda dün 
yedi ıınır daha silah altına nlın
mt§lır· Bunların çoğl; Yugoslavyıı 
\'e Romanya hudutlarında tah3id e. 
clilmektedir~ 

:Macariatandaki İngiliz \'O Fran
sız tebaa.lan, bUkümetlerl tarafın
dan, bu memleketi terke davet e
dllınişlerdlr· !Ik kafile dün akşam 

• Budap~teden &) rılnnŞJtır. 

l.'lJGOSLA. \'YADA 

"AşölAmSezl NfilmAi ŞK f Loudn.. 18 - Yuı;osla\')':ı.d:uı 
gelen haberlere göre 2efcrberlil. 

J..r:-,,, ilb edileceğini Belgrad hilkt1meti 
-:.. ~ LA MURAD' ın tck.zib etmektedir· Yugos!av harbi-

A iştirakile ye nezareti yeniden bıl7.l ... .,,•"1ıırrn 
"'Yr a.uere nlınınası sebebini eöyle i-
ll\JT.rrca ikinci film olarak zah edivor· "Yeni sllaMar alın-
)( ~ JOSES tarafından " 
fııı. ATI.Jl HAYDl'TLAI-.t mIQtır· İhtiyatların bu silfthlarn a.-
htUth Iıaması için bir talime ihtiyaç var-iş heyecnnh film 

'- _ dır.,. 

"t~-~------- -----------------------~ 

BUGüN · A S R i ·sinemada 

N ... \ZlRLARL"° J'-ARARI.ARI 
Uclgradd:ı cvv<'lki gün nıu:rlar 

tarafından yapılan milbim milza.ke. 
reler diln de de\'am etıniştir· Ak
şama doğru harbiye ne:-ırctlnln 
muht<>lif şubeleri erkAru ile bir 
toplantı yapm~lardtr· Zanncdildlğl
ne göre bu toplnntıda Alman :rnn~ 
buntının şimali Yugoslavyadakl 
Alman ekalliyetleri hakkında ya~ 
tığı yeni neşriyn~ menubahaolmuş.. 
tur· 

Hükiımet, bütün yabancıların bir 
hafta zarfında zabıtaya milrncaat
la, Yugoslavyadaki ikametleri se
bebini tevsik etmoletl emrlnl ver. 
mişUr. 

Diğer taraftan, 1t.-ılyan lıudurtu
na y:ıkın yerlerde bu pazar günU 
yapılacak olan bel<'diye seçimi baı· 
ka bir .zamana tehir cdilmlştlr· 

nusY. YA StPAn.tş 
Yugoslav hUkumeti ordu nakli -

Y-~nda kullanılma.'< il-<>re Sovyct 
Rusyaya mühim miktnrda kamyon 
ve otobüs sipariş etmiştir. 

l 2 büyük ve güzel film birden N h b• 
..... Jeannette Mac Donald 6 2 AR.ZONA . orveç ar ı 
a Allan Jo.~.. - • li! - ' • Bergende Alman 

1 t\ TEş BOCEGı ili Ke~~!!dLERı rn benzin depoları 
'~---·F·ı~lmmıi•nllde- v Heyecanla. dolu rh· ·fi·ım-..:H: bombalandı .. ·-=~ , •• ,,.~, .. m 

~A BUGÜN Sizi kahkahalarla güldüre-
<rı E L E K cek zevkli, neş' eli ve 

tvİ
1

8d:9m ve sŞ~bf Ö';. ü 

CoNSTsANC·Eaş l:i1

ENETTE 
ve B R Y A N A H E R N E 

llAveten: METU.0 JURNAL Dünya Haberleri. 
BugUn saat 1 ve 20,30 da TenzllA.tlt Matineler ..... -._ 

~ugun SAR V. Sinemasında 
~1 filnıden mtirekkep T.engin bir programı alkışlıyacaksınıı 

32 nci Avcı Görünmeyen 
~ Alayı adam aramızd~ 
~ ~r liarp va.kayii an. mevsimin en şen komedis: 
~ ~ltıaa.Iaiz bir film 5000 CONSTANCE BENE'l'T ve 

~ etıiıde ... 1 dramda G A R Y G R A; N T 
1~~ 1001 vakayi taratmdall. Framrzca -5ı:ltı ııım 
~et r: 2.S0-6.20 ve 10 dA Seanslar: 11?.30.lj.fO. ve 8 dr 

~: FOKS JURNAL en mül•emmel oo en son hanf'r1rr 

Londra., 18 - Norveçte hartı 

1 
devam ediyor. İngiliz deniz tayya
releri Bcrgende Alm&n benzin de. 
polanna hücumla bunlan tahrlb 
etmişlerdir. Srubshavende ve Knar· 
vende başka benzin depolan da 
yanml§tır. 

Müttefik kuwetler Na.rvikte Lf. 
jerksvik mıntakasmda ileri hare .. 
ketlerlni mu\<-affalayetle devam 
ettirmişler ve Romba.kofjordun ıi - . 
mal kıyısını Lifjorda doğru J§gal 
eylemişlerdir· 

Norveç resmi tebliği, Ra.ma ~ 
taka.smm müttefik ve Norveç kuv
vetleri tarafından sıla surette tu • 
tulmakta olduğunu bildirmektedir. 
N&rvik mmtaka.smda, harekıt mU
aait şekilde inkişaf etmektedir. 

irtihal 
Sam.su.ıı belediye reisi aabıkı, n !• 

t.nnbul FaUh belediye dairesi mUdUr-
lllğllnd!!n mUl:eka.lt Abdurrahman 
Belı?.D.de All Ru.a lı;:elln Ye:llk~ydclci 
ha.nesinde vefatı teesııUrle haber alın· 

mı§br.MUte\•cf!a vataperver ve çok 
ınUııtakim memleket Mdlmlerlndcndi. 

19·5-940 pazar günU ~tıe na.mazı 

Eyüp camUnde eda edildikten eonra 
naaııı aile kııbrtııtanma tevdi edilecek 
Ur. Allah kcndislne rahmet ve keder· 
dide allesl efradına u.brrtar fhaan 
eylesin. 

Şark ordusunu takviye 
• • 
ıçm 

Mısıra yeniden 
Avustralyah 

kıtalar gönderildi 
Romada müttefikler a· 

leyhinde nümayİtler 
devam ediyor 

Kaı.:.<!, 18 - Avuııtrn.:~ ·· :·~t

a.lıırdan mUt~ckkil iki.'lci bir or
du, FilisUndô tayin edilen ır.mta
kalara gitmek Uzere Ml!ltra ihrat 
edilmeye başlanmPJtır· 

Diln Mmrda İngiliz \<"'8.fa-:C:: :;tan 
arasından, mahalli mild:ıfaa tcşk.1-
lltmda çalışmak Uzer' gönUllfi 
toplanlIUlya başlanmıştır. 
Şimdiden birçok k~f gönUllü yn. 

zılmı.ştrr. Sivil vo askcrt sahalarJ.a 
bUtUn ihtiyat tedbirleri &lmmrş -
t.zr, HavBda ve denl.ıde kara~fa hil
yük te)·alr.kuz göMerllmektcdlr· 
Diğer taraftan İtalyan ve Am :>

rikan teba.n.smm Mısın terketmeı. 
Uzere hazır bulunmaları ic:ln kon
solO!llnklarmdsn emlr &ldıldtlrma 
da.ir olarak ecnebi mcmle!:ctler: : 
dolaşan şayialar Mıl!!Zdrr. 

RO'MADA N'CMA '\'İŞLER 
Pıı.rh, 18 Romııda müttl'fik-

Ier aleyhlnr!e nUmllyfııtcr devam 
etmektedir· 

Romada bıu:t evlerin cephesine 
yeniden müttefikler nlevhlnde a.fiş
ler y&pıştmlmışt.rr. Siyah cerçPve 
içinde olan bu afi:ler fngillı: !llo
aunun öldUğtinU '·· ··...ı .. orfar· 
Diğer taraftan İtalya bandıralı 

C.".>nte ili Savola yolcu \'apurunun 
Amenlcaya ha.re.keti!'' ~ .. hfr P.t iittnl 
bildlr~n haberler kat't !Urette tek
zib edilmektedir. 

Amerika senede 
50 bin tayy~ra 

yapacak 
Ordu ve donanma da 

takviye ediliyor 
Vaşington, lS - Amerika mecl!.11, 

cuınhurreui Ru%\·eltln btedlği tahsi· 
eatı kabul etm11tır. Ordu ve bahriye 
00.000 tayyareye sahip olacak, donan 
m.a MO geınlde.ıı tcpclckW cdı::cektJr 

Muvazzaf ordu 280.000 mllb orduııu, 

300.000 klşilik OIAcL\.ktır. 

Bir milyon askere kitayet odccek 
k•da.r maızrune ve lcchfzatı:n .ta:cr 
bulunduğu alSylenmcktro!r. 

İngiliz Başvekili 
Pariae giderek vaziyeti 

görüştü 
Londra, 18 - 1ngillı: başftkfll Côr· 

çil, Fr&na&d& cereyan eden muhı.ue

belere dair raporlan utıdk içtn dO.O 
tayyare Ue Pari&e gitmit, Fransız 

1-fvekUl, milıt mlldataa num To 
bıl1kuınaı:ıdan general Gamlen ile gö
rtıotUkt.en llOllra Londray& dOnmO.,. 
tUr. 
1n~bı kn.1ı da ara1da hu.t\11\ 

blr koMCy toplamı§, harp vıızlyetını 
gartışmüotür. Kral hArbfye nezaretine 
de giderek harp vaziyeti etnı.tmda 

hartta ÜD!rlnde IJ:ahat aımııtır. 

İngilteredeki gazeteci
ler heyeti iıkoçyaya 

gitti 
Londra, 18 - tngiltered~ bu

lunan Türk gazeteciler heyeU dUn 
&kşl\m takoçyaya hareket etmiş
lerdir. 

Heyet h:ırek~tinden evvel Al· 
drrshot werl kampını gt?Zmlşler. 
motörlU kıtalar ve to~u kıt.alan 
heyetin huzurunda bir talim yap
mıelardır. Heyet bilAhare Kanada 
krtelarmt g~rmtıetUr. Ffevete dahil 
bulunan mebu~ gen4'""1 Re!et Be
le, Gazıede kendisine karşı har -
betmiş olıın 1"1".i'lz o.lbayı Clarke 
ile ~ok s:ı.mlmt bir ::örlllmede bu.. 
lunmul!tur. 

3 

Nl. ····~ 
Spor, fazla yorgunluk göğsü 
bozar, fakat elektrik boz a 
söğüslere eski şeklin· erir 

... 
Açık hıwa s, or:a.rı aı.bhattc olan 

U\-tlyetler için ço1r ! . · · "~k: 
aihhidir. Kanın davranma sUrat 
verir, nefen =-lm::. \"e beslenmeyi 
lı.olaylr.şt.mr. Eğer bu sporlar mun 
hwı.m .> apılrr, \"ÜcudU çok fazla yo. 
rocak vekilde ürat.a kaçılmaz ve 
Lllhaasa u hareketle b8.flayıp ha
reketler yavaş yavq arltınlırsa; 

spor yapnn bd.m, yapt$ hare a~ 
!erden y:ılnu; fayda görilr, evvcll 
&rhhatl düzelir, .eonra endamı za
rafet kcsbeder. Hak.:.katen dUnya.. 
um tanıdığı doktor H~kovici'nln 
dediği gihl "spor, serbest kUltUr, 
f cnPffüs hareketleri göğlla gudde
lerinin faallye':.ln1 arttmr ve vUcut 
güzelliğine yardmı eder-,, 

Diğer taraftan her c;e.§it ~poru 
beraber yapmıyarak yalnız bir tek 
aporla uğn.,an, bilhassa bir kısım 
adaleleri çal~ya sevkedon, urun 
ve yorucu antreıımaniara mubtat; 
olan ihtisaa sporlarmı yapan ka.. 
dmln.r fçln vaziyet tamamlle ba§
kadtr· 

Bayle profesyonel spor yapan 
kBdm vilcutlannm ne BUretle bo
zulduğu baklcmdıı bal:I:m doktor 
Htkel ne diyor : 

"Pro!e.Yonel erkelı:: sporculara 
örntk olmak 1ddi&Sin4a bulu
nan kadm sporealarm vUcutls.rnım 
görünU,U gü%el blr mamara teekll 
etmez. Bu kadınlar ba.şladıklan 
hatalarda mrar cderle1'8C vaktin -
den evvel b:ışlıys.'1 b!r ihtiy11rlı) 
dovresl vUcullarmın ve adaleleri.. 
nin tenasfibiln!l bor.ar, vllcudun ba
zı etleri fazla b\lyUr, bir t.alamları 
ink.işa! etmez. Her tarafta vaklulz 
çl.zgilcr hasıl olur. Vücut r.ayıfl:ı:, 
göğüs daralır ve cılwaoır· 

''Senelerdenberl elde ettiğim 
tecrübe kadmm, ihtiaaa lateyen vo 
rekor kmna !lr.vos!.ne r.Urillcleyen 
ntletimı iddlalanm bir tara!a brra
karak fiziyoloji.k vaziyetini ve gl1.. 
zelliğini devam ettiren hafif ve az 
yoran hreketler!o ela:el"3lzleri 
yapması icap ettiği netice~lnl ver. 
miştir. Kadm golf oyna.m8.DlJlltdir· 
thtisas haline getirilmiş tenis 
bir kaç sene lçerfıılnd yU n, boyu 
nu, göğgU boı::ır; mfitemadlyen • _ 
nis oym ya.n kadın! r on ) d 
bUvUk görllnllr1er· 

"KndmJarn tavsfyA d1Iec"}' h a
~lı:cll r , ('udin t..nra.vAtinl lxr.c;u.. 
yan, yUz çlzgllerfnf kalmJa,,b:rml -
yan, adale veya ~lnlr yorgunlufu 
yapmrya.n GpOr]ardJ. Yani yaparken 
D.%Un, §iddP.tli ve deva.m!ı bir fuli. 
Yt t Uıtemiyen spor hareketleri·., 

FAZLA YORULM.ANVJ' ZA· 
RABi.ARI: 

Bir çok doktorlar, aon soneler 
içerisinde fazla yorgunluğun esa
sen narin olan kadm uzviyetlnde 
bir çok zararlar yaptığını göstcr
mişlardlr. Aarl tadın, bir taraftan 
~nda çalışarak evinin e1ı:meğtn1 
k:ı.zandığı gibi diğer taraftan bir 
ev kadını olarak ev işlerlle de uf. 
ra.şmak mecburiyetinde olduğun
dan fa.zla yorulmak tehl.llceaiJe 
eekl asrın kadmmdan dahıı. !ula 
karşılaşmaktadır· 

Kadın fazla yorulmadan hem '11-
cut, hem de ruh itibarile mütees
sir olur. VUcut aamlrr. mrsclA. g6. 
ğtlate ince rlbatlar ge~cr, ha.zan 
kopar, dJğer tarattan 8.lnfr cUmleel 
zayıflar ve kadın asablleşir· 

Fazla yorulmanın spor hare.ket
lerinin ifrat.mdan ileri gelm~ ola
nlle, )~amak mecburi~·etne talıe
madan gelen yorgunluk arMllld& 
!Wyolojik bakımmdan blr fark 
yoktur. Fiziyolojl sebep aramaz. 
neUceye bakar, lkl netice de blrl. 
blrlnln aynıdır· 

Fakat hıı.yat baknumdan fkial a
ra.smdıı. bir fark vardır· Sporcu ka... 
dmm ifrata kaçmamak ellndcdJr. 
Çalı~an kadm çalışmasını tahdit o
d~mez. 

GtiZEL ntn tT,ı\ç, r.uınTRfK 
GöğUs rib:ıtla.rı hırılınnyıp ta 

goveedJği ve.kit mlirec:ı.at edilecek 
\'<:.:ırta elcktrlktfr. 

Yıı.., ilerlemesi \'eya ~ok devamlı 
ve çok yorucu hareketler yfzün • 
den ribatlar tamımille l: pm.ış bu
lunun:a o vakit çare bulmak opc. 
ratôrün vaJ:ifesldir· 

Bugiln gliğfüı rib~Uarnu kuvvet
lendlrme-k için elektrik tedivislndC'n 
nasıl istifade edı1cllğlnt nnlatncıı.. 
ğtz . 

Elektrik tedavi.si yalnız spottu
lar jçin değildir, herhangi bir -
bf'p ytlılinden göğüs ribatlan bo
zulduğu nkit bu tarzr tedaviden 
dalma çok istifade eclllmektcdir· 
MeıselA znyiflrunak için kür yapnn 
veya sıhhi b1r sebep yüzünden :ı::ı. 
yt!layan hdmlarla, çocnklarma süt 
veren genç annelerin bu usulden 
isti!ado edebileceklerini bundnn 
evvelki yaı:ılıı.rmnı:dn.n birislndo 
.aylemfeWc· 

Geçen yamnızdtı. mc\'cut teı:rül 
resimler glSğzUn t~rlht bünyesini 
göstenn~ti· Bu maknlelerli takip 
edenler göğsUn dahilen adali lifler 
ve adalenin kennrla.rmt sanın düz 
liflerden teoeJı;kUl etm~ olduğunu 
bilirler- Elektrodlnr vasrtMilc silt 
guddeierl Uzerine sevkr:dilen c1ek
tri.k cereyanı bu ll!kri tenbib ede~ 
ve bu tenebbUh devam ettikçe lif. 
ler kuvvellonlr, bu suretle göğEll 
saran nesi~ ,bozuıur, goğsUn bael:ll 
azalır, aertllgi elA.GtlldyeU artar· 

Bu prensip Jzerine dnl'enan bir. 
çok lı.lellel' vn...-dır· ~ğı yukarı bi.. 
riblrine be.ru:eyen bu flletler hıık
kmda umumi bir fikir verebilmiş 
olmak i;;in doktor Şarl Klauc'nun 
lıletlnl anlatacağız. Bu salıl!cde gür. 
aüğünilz ~im bu illetin r05lllid!r. 

Alet bir elektrik cerolr.nrn.a. 
bağlıdır· (P) düğmesi bu cereya
nın ı:ımperlnl tanzim etmeğe, daha; 
açık bir tabirle elektrik cereyanr. 
nm eiddetinl idP...re et:meğe yarar. 
Ta.lrt1ı fi~ler mtl.ebet ro menfi ku.. 
tuplan gösterir· Cereynn sağdaki 
fl§ten girer· Vo ok f.stikl'.metirJ ta .. 
kip cd rok el ktdk k t cihazı-
m. (a) VMtl olur. G r eeklina 
uymalı: için muhadd p , k yn... 
p~ o u l t bir p u.k (c). 
lnbak r nz. . 'k. bu ımmuk 
tn rıSt f'l t.."ik ço~ nakleden se., 
rom De ıal&tılmışt:rr. Kö;Jedeld kli
çUk resim ise aynı iUctin mo.ktıı.mı 
göete.rmoktedlr· M haıfile göstcrl
Ien gl5ğlls parç.asmm elektdk ncş.. 
reden pamuk tabaknslle (c) naı:ııl 

lbat.n edilmiş olduğu burada daha 
lyl görilnlir· Cereya.:ı bu pruııuk 
tabako.smn elektrik ko~takt cih"~ 
(a) vasıwile oklar f.ş!ırcti iıst.ik:ı. 
melinde girmektedir· 

Bıı hususta l"Ullanılan cercyanl:ıı: 
muhtellttfr.Bazı doktorlcr neslçleıe, 
yumruk vuru=larma beru:ey n 
darbelerle srbhat •eren mUtena\'lP 
oereyADt tercih edrr-

BııradA gördUğUnUz mr. -
kine ise mOtemıull rereynnla işi r· 
Bu cereyanın t~lrl altında mülc
madJ btr b~~e ha.llnde bulu • 
nan muhtelif nesiçler, adali llrter, 
dll:ı: lifler, kan boruls.rmm kenarla.. 
n, ynğ nceiçlerl, cllt n<""cl tenô
hUh ederek ~tlnştr, kfü;;illilr \'e se:t
le§ir. 

Elektrik cc~yanı uyu.,.r:muş ı:e.. 

siçlere çarparken onları da huc. 
kete getirir· Bu suretle vücut ir"
rlslnde mUnhal l:ınlde bulunan milli
lerin yer değL,Urmelerlne sebep o. 
Iur. Bu yer deği.~tirme bjl mubt>k.. 
kak ve umumt bir tenebbUh v:ı....'"1-
tuıdrr. 

Stadlarda !ula epor yapmak rr.ı
retlle g5ğtlslerl fazla in 1 nf eö. n 
sporcn bayanlarla herhangi b!r M.. 
bep yfizUnden g6ğUslerl bo:rulm~ 
kadınlar bu tedavi sayesinde bUtlpı 
endi,elerinden kurtulmu~lardır· 
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lngiliz radyosu askeri Son harp vaziyeti 

- • ııtJllll" 

muhafazada 
t:ondrs.. 18 (il. a..) - Ingiliz radyo meıkeıi gece gündüz a~1 

ken muhA!~a altında bulunmaktadır. 

Ruzveltin M usoliniye mesajı 
Roma, 18 (a. a.) - ''Havas ajansındım" 
Yan rcsmt Italyan nıAhafili RU7;veltin Mmıoliniye göndermi.' 

olduğu mesajın büyük bir alaka ile kıtrşılanmış ve ihtimam!, r 
tetkik e<lilmiş olduğunu beyım etmektedir. 

Bu mahafil mesajın metninin ne olduğunu beyan etmekten 
imtina ediyorlar. 

Vaşinıton, 18 (a. a.) - Ruzvelt Amerikanın garb\ne ya ı 
pa.cağı seyahat projeP:inrltn ıı;arfı na:r.ar dtiğini matbuata bil. 
dirm.iştir. 

CumhuJ:Teisi, tayyare in;aa.tının rlerh&.l artınlmuı m~e

lesini de, mütehassı~lıı.rla. görü~üğünil Ye hilkumetin büyük 
harbde kazanılmış olup bugün 11ilahdıı.n tecrid edilmiş bir hıı.lde 
bulunan 35 eski muhribin tamirine karar verdiğini söylemiştir. 

Tayyare fabrikalarının ~oğalt!lmasına mah~uı~ olan 200 miL 
yon dolar tahsisat hakkında da, bu tahsi~atın ilk 100.000 doları 
nın derhal 200 milyon dolannın fevkaU.dı? lüzum halinde kulla
nılacağını ilave etmiştir. 

Belçika kralının çocukları l taly ada 
Napoli, 18 (a. a.) - Belçika kralı Leopoldun <_:ocuklan Na

poliye, prenı ve prenses de Piemontun ne:r.dine ı:elmi;ıılerdir. 

ihtikara karşı 
yeniden tedbir 

ah nacak 
. Ticaret ve maliye veka
letleri yeni kararname 

ler hazırlıyorlar 
Ankara. 18 - Mevcut kontrol 

lere ve bütiln çalışmalara rağ
men piyasada. ihtikar hareketleri 
görülmesi üzerine hüktimet yeni 
bazı tedbirler almak lüzumunu 
hissetmiştir. Bu meyanda tica
ret ve maliye veklletleri ihtiklr 
la. mücadele için müşterek baz1 
kararname projeleri hu:ırlamış
:ar<lrr. Yeni karamruneler toptan 
cı \'e perakendecilerin iht1klr 
yapmalarını tamamen önliyecek 
hUkilmlerl ihtiva. etmektedir. 
Ka.rarn~melerde muhtelif mıı.d 

delerin &atı§ fiıttlarının t9l!lbiti 
bir eekle sokulmaktadır. 

Bu tedbirlerin. ihtikln ve fır. 
sat dil~kUnlerine ka~ çok mile~ 
Bir olacağı a.nlA,$1lmakb.dır. 

Sanayi 
müesseseleri 

Hafta tatilinden iıtiına 
ediliyor 

Ankara, 18 - Koordinoyon 
heyetince kabul edilen yeni bir 
kararnameye göre bilumum ıta
nayi ve iş yerleri hafta tatili ka
nunundan istisna edilmektedir. 
Her nevi iplik ve dokumıı., im:.ı.~ 
lUhane ve fabrikalan ile Sümer 
banka bağlı fabrikalarda mesai 
saatleri günde iiç saate kadar 
tlrtın.labilecektir. 

Bulgaristandan 
muhacir geldi 

Bulf&riıJlan Türklerindt'n M ki~i
lllc bir :mu..'ıaelr kıı.!ıle8i 'nelkl glin 
Van:ııı.dan vapurlA lat&nbula ı;f!Imlı
tlr. 

Bunla.r kendl hcaaplarınA g«'lt>blll!n 
ııerbeııt muhaeirlP.r olduklıtrmd&n bir 
&'iln açıktA kalmlJlıı.r ve ek11rlıinin 
otel p&ram blle bulunmamıun yUzUn
dt!!l çok mllşktll yaziyete dU~mUşler
dlr. Hatt.A içlerinden bir kısmı oteli! 
gidrbllmt!k için battaniye n yatAklıı.

rmı Mtmıı.ta ~tP.hbUııı tıtmlşl~rdir. 

NlhAyf!t bu acıklı vaziyet nu:ıtrı l· 
tibal"& a.lmarıı.k muhaclrll!r :muhtt>ll! 
ot..tlel"e mu\•ıı.kkıı.ten yerlttft!rllmiı· 

tir. 

Kabahatin t ramvay a l
tında ölen çocukta oldu

ğu anlaşıldı 
' Evvelki a~m Slrk~cidf! ::ialkım-

aög1ltte tl'Rmvay altmda kalarak öll!rı 

1 :yqlarmda Mulzin c'~edi morgıı. kal 
drnJmıştrr. 

DUn :maha.llind• yapılan bir kf!tifte 
çocuğun lramVRym önUne kıı.rşıdan 

telen b'amvayın arka.,mdAn Te bir
deııbire cıktıtı, bu itibarla vatmanm 
ka!ı&hat.ia oldutu anlqılmış, vatmıuı 
~ llrralalmı5tır. Horının nı~ 

nmd&ıı llOlll'a tahkikat& de, .. m ttdill'· 
• cüti!. 

Futbolcularımız 
Mısırdan döndü 
Dost m emleket kralı 

sporcularımıza il tifatta 
bulundu 

İki maç yapmak Ü7.ı>re llffııra 
riden futbol tllkımımn bu sabah 
TraMilvanya. vapuru ile 4ehrimlu 
dönmüetür. Kafil.-ye riyaı1et edttn 
Ymtab. Asbıa§kıı.nı Feridun bir 
muharririmize ~yahat intibalarını 
eöyle anlatm~lır:: 
''- Futbolcularımısı: :U:ıtıırdll 

çok iyi karşıladılar. Yabancı bir 
memlekette olduf\lmmru hiJılııetme
dik bile. Biı:P. tam bir kıı.rd~ mua
melesi yıapıldı· Her yerde ııe,·ı:i il111 
kıı.~ılandık· H:ı.llc hiıo:i çılgınrıı. ıı.l
kı1l11.dr. 11k mıı.çrmı~dıı. hulunaP\ 
Kral'Fımık hi7.e büyük bir alilh 
\'fi! iltifat J:Ö41tl"rdi \'it ruthnlrulll · 
l'!mı7:Rl Ayrt ıı.yrı f'llf'rirıi atlca rak 
gö~IPrinP. nuırlıalylllarrnı taldı,, 

Yağlı cüre~Ier 

Y llMrt i;ğl"<f P.n M)(lrıı. Tah tıtkıı le
d~ Uz,Jl\C:Rrwtdıtki YliN• Rııhç~'d• 
yıtğlı ~rPıı mibııh11.kalırı tPrti\-ı 
olunmu~tur. Gü~IPr.-. Krrkpıtıu 
mUıabP..ka." ıı.rm~ hıtirak l'<lPn pehli
\'Mla.rd1.1ı bıı.l!11arı i!tirıı.k P<if'Cf'.k
lir· 

Bu ıene hububat 
çok iyi 

Muhtelif mmta.kalardan ~elen 
haberlere göre havaların çok mü_ 
s2it gitmesi yfü:ünden bu yıl hu_ 
oubat mahıulü çok bereketlidir. 

Adanada bir aya kadar ye-ni 
mahsulün piyasaya çıkacafı anla
~·1maktadır. 

Bu sebeple zahire ihracat ko_ 
mitesi arpa ıtoklarını bildirmele. 
ri için bütün tüccarlara tim diden 
tcbli~atta bulunmuştur. Bu yıl 
harice mühim miktarda hububat 
ihracatı yapabileceğimiz neup
Janmalctadır. 

Türkiyedeki 
Ameri~ahlar 

( Ba, tarafı l incide) 
Bu yolcular da ayni tekilde 

ta.vıııiye üzerine Amerikaya dön
mekte olduklannı söylemişler
dir. 
Memleketimi?.deki Itıı.lvan tf'be 
alarmın da. geri <:aiınldıklamıa 
dair Londrll radyoıııunun Yerdi
ği haberler tahakkuk etmem.!~
tir. 

ITA LYAOAK I T ÜRKLER 

Italyanaki Tiirklerin geri dö. 
niifü devam ediyor. 

Bir miiddet evve-1 tedavi m;ı.k
ı=:adiyle 1ta.lyaya gitmiş olan hir 
Türk kadını da "on vaziyet Ü:ı:f'
ı·~ne tf'!claviı.ini yaMdll bırak•nk 
bugünkü konvan11iyonel treni!! 
gelmiştir. 

Pirinç fiyatları dü,üyor 
I'iyuada !ula pirine aloku ınHcut 

olduturıa ve y•nl mahsul 7.a111arıı da 
yaklqtıtmdan }'İrinç fiyatları •"" 
rftnll!rd• dOfml!jıe lıqlııınııtır. 1'tya t· 
ı~""" rttıha dıı. dtleK•ti muhakkak 
ıörWmektectir. 

(~ tarafı 1 l•eiıl~) 
t:ınk vardH"· Bu ~r tanklar çok 
benzin ı1arfettiklP.ri için kendilerinı> 
aüratle henr.:n yet~tirilm~e ltıl 

va~iyette kıı.lıyorlu· 

Londra radynım dün · a.~am as
keri harekattan bahıJedttrek bu
ı;-i::.'kü vaziyetin 1914 dekinin ayni 
oldu~unu ııöylf'mi~ ve: 

"Tı>hlike ıı.vni jı;p CPVAhın dıı. ay. 
r;i olıı..cağı muhakk~ktır. Herhalde 
Mn 11öz mültı?fiklr-rindir.,, 

AMRRt.K:\UJ,ARIX MÜTALJ:.4~1 

,.a~nı:fon, 1S (A· A·} - Siyııııi 

mahıı.fil, J:Pneral Gıtmlen'in ordu
lara hitab PdPn f'mri yevmiıei, önü
nüm-ü?.dPld vürıler 1.:lrfınrl:ı yalnw. 
Fran11anın mukııdderıttının dttifö, 
ayni zamandıı. hubin akıbetinin ta. 
ayyün edttce~ini if:ı<le etmPkte ol
dıı~·ı ı111r tinde tefsir Prlilm•ktPdir. 
Ayni maharil. bu emriye\•miyi ge -
nPrııl Joffre'un M:ı.rn muhuebP'!İ 
arifcııindeki P.mriye,·nıilerin.,. ben -
7.etmektedirler. 

Eenebi mÜ!"ahitler, Amcrikıı..nm 

bugünkü hıı.tlt h:ı.r-'·"finin 19H 
ı1eneııindeki hılttı ha rıoketine n<l7.ll
ran çok farklı oldufonu hP.yan et
mektedirler· 

Hı>r :ııınıfa mt'Muh hiitlin Ame
rikalılıı.rm variff'"İ. mP<iPniyPt in yı
kılmıasına vrı Avrup:ı.dıı.. ve haltl 
hlitiin dilnyaıi.a b'\rbıı.rlı;:ın hakim 
olma~mıı.. mAni olmaktır. 

A.mttrikalıluın ck~Priı1i. harhin 
müttefiltln ııle~·hinP dönmf'llİ tıık
dirinde kf'ndilerini tehdid rdect>k 
olan tehlikNıin nekadar derin ve 
ne hldıı.r ha.kikt oldu~nu anlıı.m·<;
lardır . 

A.LVANLA.RJX tT.K )llJV:H'FA
Kll."Jı:TLF.Rt XEDEN İLERİ 

GELDİ 

Nev-York, 18 (a. a.) - ~abalı 
gazeteleri Fran~a cepheRindı>ld 
vaziyetin müı;kil olduğunu, an
cak tehlikeli olmadığını y~?.mak
tadırlar: 

Bu gazeteler, Jofr ile Gamı>le
nin emriyevmilerini yan yana. 
neşretmektedirlt>r. 

Nev-York Taymi1' gazetesi, AL 
manların bidayete elde etmiş ol
dukları muvaffakiveti, Fransız 
yük!ııck kumımdanlığmın Belı.;i. 
kil, Holanda ve LlıkRcm'Durgun 
imdadınıı. ko,mAk üzer~ hıüluı
nın bir kı~mındaki kuvveti çek
miş olmaRtnll. medyun nldukları
nı kaydcttikden sonra şöyle de
mc-ktedir: 
"Almanların hakiki Majino 

hattı istihkimlarını değil, bu 
h;ıttın deni?.e doğru temadisi o
lan ve hir kısmındaki kuvvetler
}.- tabyalara çekilmiş bulunan i~
tihkamlan ı:-eçmiş olduklarım 
bilmek liz1mdır." 

* * • 
Pariııı, 1 R - FrttMtz toprııklan-

na intikıll Pden büyük meydıın mu
hıı.rebE'"i bütün tiddetih~ dı>varn f'
diyor· CP.phe hılttı 11aattPn saıtl• 
deii§iyor- Hakiki bir hercümerci 
andıran bu m\JU!7.Rm meydan mu
nıı.rebuindP- hy~•ıı.rclPr VP. tanklar 
bıı.şlıcıı. rolü "YnuyorJar. Alman t~ 
arruım S:cıi.ıı.n ilP Sambre arasında 
ııçılan çılnntıdan şarktan ı:ıarb iııti

lcıamP.tine do~nı yaprlmıı.ktadır. Al
mıanlar ağır 7.ırhlı fırkalıı.rmı mu
harcbf'yP 11ürmüıslet"dİr· Müttefikin 
tayyareleri. durmıı.dlln mPydan mu 
harebesi?ıin 11ahaın Ü7.Prinde uça -
rak düşman tanldannı bombala
makta, AlmRn yürüyüıı kollarına 

mitralyöz ıtte~i açmakta ve müttP.
fik krt.alarmt himaye ~tmektedir· 
Fnn1W7. milleti, bu muharebenin 
hıayıı.tr Phemmiyetini tıalcdir etmek
tedir. Müttf•fikin ordu~:ı b::ıc:ku

mandanı ttgneral Gıımı:-linin ordu -
:nı. hitaben n~retti~i "ZıLrP.r ve~·· 
ölüm., meıı.Iindeki emri yevmt,i, l:iu 
muharf'h~nin kat'i ehemmiyetini 
:ö~teriyor. 

Sedıın İli! J.fo7.Ple VP lfo7.~lden !ııı
viçre hududuna kadıt.r ıükiınPt hü
kilm ~iiriiyor. Almıınlıır, M'ajiM 
hıı.ttınr yardrklıırınr irldiıı. Nliwırl~r. 

hıı.lbuki hu irldia do~ru dPi:'ilıfü. 
7.irıt Mlljinn hıı.ttı lfontm• 'i'dP bi- 1 

tiynr. 'Ru noktadan ıı:imııl rh~nizinf' 
kıı_!br FraMız i.tıtihki.m hRth mürı
(Prit beton tııbyıı.lıtrdııın Vl" hlnk
hıı.v7.lardıın ihRrPttir. Bu iııtihkam 
hattr, ıı~ır n~;ııı.t ı:-ö~e almmıı.i: 
ııartiJP tıı.nkların hücumundan ma.
!ltın de~lıfü. 

RPlçikııdıı. VP •rmıtll FranııııLda 
<'PrPyım edPn harhlerf iki tıırııftllft 
Uç milynn İl\Jlan. hinlPrce tayyare 
ve tank i~tir;tk f'diyor· 

BA~UCA MUH AR J:BE 
~ARNEl,EKt 

:Rıı.şlıra ü~ noktada. mulurttbP o
luyl'>r: 1 - llM"bzl RP!çiklldll 
I..nuvain ml'fltakurndıı., 2 - Fran
~ada ~edllnff\ r"rhinrl111ki ı--.ıiı ı:t· 
kmtııia, 3 - Bizzat 5~d!U\ b~vali
ııind~. 

:Ru harb ıahnelerind:n en mü
himmi ikinci~idir. Bu :ııahnı> Sambre 
nehri ilı> Rf'thPl ıı.nsnıdıt, Sed~ 
nın 25 mil ce-nubu garbiıııinde, 

R4:in;s"in şimıı.li earkisindedir· Bu
radıı. Almanlar Fransız hududun
dan cenuba do~ru 50 mil genişli
~inde bir ııahııda bir çıkmtı yap
m·ı:lardtr· Fransız ııskeri mahafili 
hunu mühim ı:öı rr- •' • "• buraC:a 
takviye kıfaatı ilE'! düşmanın ilerle
me~inc mani olmak IUzumundan 
bah~Ptmektedir· 

Almıı.nlıı.r kütle halinde tanklu
lıı. W! bombardmıan tan·ıarelerinin 
~ılcı himayesi altında hücum edi
\'nrl?.r \'e zıayiatıt bıı.kmıyorlar. Son 
;iinl,.,rde u;radıklıtrı 1.ayiat müt 
hiştir. Möz m11hrebelni Yf'rdun 
harbine bı>nzı>tilmektedir- Orada 
olı:lııfo ı:ihi günlerce, hatta hıtf
talarc:ı. ı;ürmP'4İ ihtimali vardıt"· 

FRA :\'~Y/, Ti•: sur. t 
Diinkü Frım!'lw. tchli~i şudur: 

"Almıı..n hiicumu, hu~ün. yalnız 
R"ll"i\;:ıırla dt!;iil, fabt ıı:·ni 7.ıtmıın
<ia dıt AvesnPııı ve Vcrvin!'I mıntıı.
kıa!'lında dıı kütlevt bir ı<urr-tte inki
'!:tr elmi<:tir· 

Dü!!man, bu hPydi ··-ıııml\"1'! ü
::erindP. ;:ı.:Y•r hnk fırkı:ıl:oır?nın Pn 
hiiyiik kı!!mını hube ııokmuştur. 

.Mııh:ırPbe h11kiki bir giri~m"' ma
hiyı>t ini a lınH_!tır. 

Daha "arkta. dti'ftlıın, S~dan ''e 
Montmedi 'l"IJtıtak11ı1ında. muvııffa -
kıyt>tle netic~l•nmiyen bir hücu -
Il'!.:ı kıı.lkmJı:ıtır. 

rravıı. ku~\' .. tll'ı ";niz, !11;Hi7. hava 
1cU\'\0 PtJzrj}p tam i<:hİrli;';i }ıa Jinıle, 

yerd•kİ kılalara. yolların \'8 dP
miryo!larının iltiııak nolda.larnıa 

karııı enı>rjik ve müessir fuliyeti. 
ne devam etme ktı>dir· Avcı ha va 
kuvvetlerimiz, kıtalarımt7.a setir 
\'arifrsini temin edcrl.ı:e='. rlif Pr ta
raftan birı:ok h::w:ı · çıı.rpı~malarrna 
~ir:~mil'llir. Birçok düııman tıı.yyıı. -
rcl~ri düşürülmü~tiir. Bu~nkü ~e

rait ir,inde. düııen düıımıı.n byyll
relPrinin 'lsyrnınr teııbit etmek im
'-'anıı~dır.,, 

TA YYARF.T,J<~R tN F.4.4 f,t\'J:Tl 
J.o-.ı-.. l ~ - 1n~ili7. h<'>mhıtrdı

mıın hıyyıı.rf'lttri miitl'1'1'1adi hir fıl

ıııliyel- hıı.lindedir." Tar-..·aı-.h"r Al~ 
manyadıt birPrık •~kPri m~\·kileri 

hombudrmıı.n Plfiklen bıı.~kıı. mu
lıuı>he ııahalarmdııı dü~m:.n kıtıı.

larınıı.. a~r 7.ıayiat \•H'dirmitlı>rdir. 
Londrıt rf'fl!mi mı:ı.hrelleri, Holıın

danın il5gııılindı>nbni Almıınlııırm 
kıaybPtt.iklfri tııyyarP adf'dinin hin. 
dPn fıı.7.la olduı;-unu tahmin f'tml!k
tPdİr· 

AÇIT.AN ··c:ı:r.. DOLDUR UJ.DU 

.rarl~. 1 it - mtittl'fikl.-rin Cl'Jlht!ll!r· 
df'kl vıız;ycti •evkıılcey~l '"' tabiy• ı 
c(ht!UnJıon iyi şnıit dllhlliıı<le bulu· 
nuyon, Fraruıı7. HaYu ajan,ı dlyoı· , 
ki: 1 

"DUımıanın hatlarım1zdıı. açtı!ı <'l"Jl, 

ctUn, tıı.tmln rılilen ıartlar dııhllinde 

tedricen dolJıırulmuştur. Ru ctp 
şimalrle S&mbıı.ra, Ctnupl& ndhtin t i 
ma.line ve garpte Sedana dayanmıı.k
tadır. 

Sedanın ccnuhıınclıı. ıon dereci' şid
detli bir muharrbe certyıı.n f!lmekte
dir ve bu muhıırebtt, ~imdiye kadar 
dikkttte ıayan hiçbir dt>tl,lklik \"U· 

kua J;'l'tirml"ml§tlr. Korulıı.r ,.e kııııa· 

balar ı;-eri alınmıştır. Rıınlar btş altı 

dt!ıı. elden l'le ı:-tc;:mlştir ... 
Fransız ukcrt maJıtelltrl dllnkU 

harekA.t hakkında müsait bir lntıba 
blll!ıl ettiklerini kayd,tmektccllrler. 

Rcthel bolı;-esınde va;:iyf!t nezaketi
ni muhafaza etm,kle beraber bu gilti 
hallerde muk&bil taarruzdan l'Y\'tl 
alınacıı.k ilk tı-clbir olan mUtemadi 
kuvYetler ya~dırmak auretlle ac;:ılan 

gediği tılca.ma ameliyeı1i iyi c'reyu 
etmiştir . 
umumiyet ltlbıırile vaziyet iyi ıııtratt 

p:: ıartıar altında ı;özlikmektedlr. 

1SGH.IZ TEBI.lGl 

J..ondra, 17 (A.A.) - 1nglliı hubl· 
ye nt:r.aretinln tebliıtl: 

111 mıı:rıııı 17 mAyıııa Yaııteılı-n ıe· 

ce, c'phede bazı dliztltmttler lc11p ct
tıtind,n, 1ngıli7. lll!ff!rt kuvvetleri, 
RrUkııelin ı:-arbmdakl ml"vziltre çekil· 
ınlJtir. Ru dli7.tllmP, normal bir tıır7.
da olmuştur. Alman tebli~inin ttlmiJıı 

ettiği tarzda b11 biil):'ede bir çi;kUntU 
\'eyıı.hut bir yarma katiyen mevwu
btthıı de!ildlr. 

B JIJLÇIKA. TlllRLtr.t 

Bt!lçikıı.da. bir mahal, 17 (A.A.) 
Umumi kararıthm 17 mayıı öğle nk 
ti t.bllfi: 

lılUlttfik kll\'Vtllnl• t.ırlikte rlr!tl· 
lt!n harttkltıa alAklldar olarak ve bu 
kuvvetl~rle arkı teırikl meHI dalreain 
de Belçika kuvvetlttrl tam bir aUı<Qn 
Ye lrıtlzam içinde yeni meyzilerint 
na lclııtnılolt!rdir. 

OrdUMH:r., muhuamatJn 'ha~nutu 

~l'I t-ll1iil.3,,.,1 ~ ıom,.ım hir t"t•ıflU• 

,·prdJ:"I mUt!adclit H çl't.lıı muhar•be· 

tere ratm•, 1ı.alcldeıı muun bir hal· ı "AnYcra Ye Namur ar.-ıeda ]IJttı' 
de bulunmakta Ye yUk11ek ma.neYiya- harebede Alman kıta.lan DJI' ZfJ' 
tını muhafaza etmektedir. 1 nı Vavre'ln cttnubunda delınif ~ _.. 

BRÜKSEL n LUYliN Dt)ı,MtJŞ 
mur btlhklmlannm ılm&l • dO•-
lesini zaptetml§lerdlr. 

Nnyork, 18 - Berlin tarafından ~ 
verilen, fakat mUttefikler tarafından Fransız hattı lılaubeurt'Ull ; 

bundan Stdanm do....,ı - e•1111 ıır teyit edilmemiş bulunan haberlere 6 ' ttt 
C•rJcrnanıı. kadar 100 kllotTI• göre Almımlar dün akşam& doğru G " 

Belçikanın htik1)met merkezi Brtikııe- yunca dclinml;ılir.,. ~ 
uı<oırı' le girmişlerdir. Almanlar Luvenln de Diğer tara!tan Belçıka h .ıcJ,dll" 

çevirme hucumu lle dlln dU~tiiğilnU Brllk!!elden Ostıı.nd ,ehrln• 11 •"' 

bildiriyorlar. DünkU Alman tebJl:i di~i bildiriliyor. Llytj kaltleri 
_ı_ö_y_ıe_d_i_y_or_: __ ~ ________ m_u_k_·a_v_l'_m~Pt~ 

lsviçredeki talebemiı 
dönmeğe başladı 

ııı•ır 
( Ba,tarafı 1 incide) tiy'n bOlUn ecnebilerin yi.ze ı:nı;. tJ' 

Jarclır. Fakat aralaıınd.. yol paruı leri de kt~lmlıUr. Tehllkenlıı ıııJ' 
t-clarik erlip gtlme!e utr .. şanlar var· km görUlmeııine rağmen bl'IC,. Jf" 

rndıt· dır. AıneriJ.:.an tebaaları da geri çat· kının manevi: ıtı çok .sağlll .~ 
ai Holanda. ılbi teslim o![ltlY ıııO' 
rını, aonuna kadar memleketi 

rılmışlardır. 

1ııviçrtd• her dakikn Alman hUcu-
faa edeceklerini aöylUyorıar. ~ 

yapılmı,tır. Sık aık elektriklt'r aön- Zürih n BA.l gibi geçit Y~:r ,_ı)' 
dUrültr'k pa.sif korunma. tecrUbeltri ;reçm .. k yuak edilmiş ve bU 
yapılıyor. SeCerbcrlik llln edilince bir likeli mıntakıı. l!A.n edilml'tfr. ~t r" 
Alman tayyareııl ZUrih üzerinden U· Alman hududundıı.ki bliltin i!' ~· 
çarak 17 bomba atmı§ ve ıonra dil· !erinin altına. dinamit koııultll~ 
ıUrUlmU~ttır. Bu sabah Sirkeci garı il~ ,ıl" 
· Yat ve ıeker eıkıntısı: bauöıler- talebelerin gelmelerini bekll)-ell 

mlştir. F.cnebller Ye bilhaıuıa Alman- terle dolmuştu. 
1 

tJ!'ıı" 

. mu bekleniyor. Umumt ae!erberlik 

la ra karşı çok .lfkı ttdbirler alınmış, Bunlar arasında. BeJçtkadak~ 
Ceı<evred• Alman talt!b,.lf!rlıı evleri mlzden Vedadın ailesi, }tel'I 

1 
~ 

buılarak ara,tırmalar yapılmıı, bun . ayın onunda telgraf a.ldıkl•rı:ı; .. -, 
ların odalarında ıetırl:ilmlş olan İs· ceğıni blldlrdltfnl, fakat ılrıt ıtı,4' 

dar gelmedltlnl, muhabere ede, 
Jerlnden nerede olduğunu b{lıtt 

viı;rcli poııt& mtmurlarma mahsus 
resml elbiseler m'ydana çıkarılarak 

Jarın odalarında gizlenmi~ olan b-
,·lçreyi !~inden vurmak makııadile 

Holandada oldu!u C'İbl icabında. kıya
fet tebdili için toplandıtı anl~ılmtf· 

rini ıöylemlşlerdr. ıı~ 
Belc;ikadakl talebem~zdtll JJ~. 

tır. 

'"'eri dönen yoktur. Harb111 ~ 
~ıntaka.tıına geçmeıJI üzerine ~ 
rın Fransaya iltica etUJ<leri 

talebemizin dönUı tdiliyor. ~· ,tıİ' 
Allelerl aon dertce ıneral< 

-~-- . 
- X e :t'llpıyo"onuı:~ Oda hh: -

mf'tçiıdnl de beralM-r mi ı:iitüriiyor. 
~ftRff l. ~ 

- T,\·.-t. Onan bi7Allf"t panuıı n
llll"ıı.k ıılchp17. para c. kadar tok 
ki! 

- İt::ılyıı.n karikatürü -

Fransız fıkrası 

Friç hayattan hıkm14, ya~ama 11. 

nPl!P!li ve arzuııu kalmamıtih· Hıı.
·•<tlma ,;on vcrme~i kararlaştırdı. 

Bir ~c:-ıtneye giderek yarım kilo 
fare 7.elıiri aldr vp. hepsini yedi· 

Fakat ölmedi, bir müddet mide 
a ~rı!lı çı>kliklen •oura kurtuldu· 
Fare 7.ehri bir •'ersal7.,. dı· 

Kararı kat'i idi. Başka bir ça
reye ba3vurdu· Gidip bu e-rı kuv. 
ntli cinsinden bir miktar ip aldı 

n batıçede bir :ığaca k~ndi!ini as
tı. 

Fakat ip koptu ve &dameaiız 
yPr~ düştü. lp "enıat7.,, dı, kl
~ttan yapılmı~tJ. 

Kararll'ldan J:t'ne Cll)'lnam-,tt, 
hıı.ııka bir intihar ,ekli buldu. So -
kağa çıkarak gPçen "S· A·" lann 
yanmdıl "Yaşasın Çemberlayn!,, 
diye bağırdı. 

Fakat ıene ümidi boşa çıktı· 

Kendiılini tutup kafMını baltayla 
koparacakları yMde •·s. A.,, nefe
ri hemen yanma kotup eliyle ağar. 
nı tutarak: 

- Sua budala! dedi, öUlmtine 
Mi ıuııadın? 

Ve yilrüyüp ıeçti. Bu da hakiki 
ve tamimt bir ··s. A·" değil, "er
aah:,, dı· 

FriçP- tekrar yqaına arzusu gtt1. 
di· Yol ü ııtündf'lri bir lokıtntıt)•a 
aı!rlr ~~i?.t'f hir hift~lt """11rlıuiı ve 
y~i. Rir 11a t 11ı.11l'll ti• i;Jıfü . Y!· 
diti Mtt f!jıln "@1'99 t, ,, t idi· 

şe içindedirler. 

I! sizlik ~· 
L .. ,.ı· . • kaI.nııştı· zenıi~ttr'J "" ışsız 8 ,. .. 

daşı Koh&nin nuığıızaStrl fi 
iş rica etti ve: . . dedl· 

- Merhamet edınLZ• .• 11 ~ ,.ar· .. ırır 
karrm ve on çocugu~ b~JtV" 

Kolıen onıı. şöyle bır jf 

sonra Mrdu: r ızdetl ~!.ıı. 
- Bundan başka c ın öre dV'-

J:ı>lir? Söyleyin de ona ı 
neyim. 



R X B I • - ~.._., Pafta• 

O NAKLEDEN: ". n BURHAN BURÇAK ~'ll)Alti/ San'R.Pn.oya 
' ·-·- ob'anMEZAl(,4 

tvıvorum'.. DamadBir ~.!~Padlt ~- buYıkmdOmi=t~-!: ohu lrorkusile tetkik ede. V 7 ra~ ,..~. rek bu ıekil mUdahaleyi kabulde 
............ . ._ ~ni ima ile anlatınca Damad tereddüt göstermiŞ:erdi. 
~: Kerim beni 6', d&rt gQnde bir Pa§a müteessir olarak derhal har-
~-Kahraman ıômıele geliyordu. Bana tabiat! • biye l1UU'llU BabıAJiye çaiırmq vt Bir gece, sefaret başterdlmaru 

........ -1Ulll en IOle1 me tamamiyle aylan olan oerter \Uyeti askeriye hakkında katf Mister Rayan ile İngiliz erkanı • 
••;"'il~.._•· Atktan biJıe ne. tantye ediyordu. Dfll(lnmlmi, ver maıOmat istemi,ıi. S~n ~fik harbiyesinden !{olonel Komnl 

bsraaımı. dilim karan bir daha hıceleıne • Paşa. lzmit körfezinde gQnl~ saraya gelerek: 
1 klSJM mi istiyordu. Ne mOJ•iç ve yonı- Yavuzdan askeri hareketi takip e- - "Saltanat makamı ve ıatışa· 

O.it • cu eeYler yarabbi! .. Halba1d ben ,derele Kuvayı lnzıbati)·eden bırçok hane tahtı unnfyettedirler. Asiler 
1 en kati karanmı ftl'1DİfÜDL Artık fu lannm mınt kunetJere iltihak et- lzmitten bu tarafa ilerleyemiye • 
~ 10 g,,,,,,,,,_,. 1asım dil§Onebillr miydim? Btıbç lilfni ~ hemen lstanbula c:eklerdir. Merak etıneyiniır' 
""'o bea lllllinf __ .. ,. Jiln evvel geldi dedi ki: "HenQz gelmtı ve Damad Pa,aya vuiyd· 

'-~ ı- vaktimb var. Siz (bayır) deneniı ten haber vermilti. Tarımda teminat veımiflerdi. 
~. b(ı--·~ _!· emin olmna ki, lfkaınwm" fakat işte o gece sadrazam ve harbiye t~te 0 

vakrt Vahidettin biraz fe • 
....:ııcı l'C ~.,,J _ b" dakika _....___. rahlamı, ve saltanatı etrafında 

, ldciu.-: .. : ve a • bunlan söylerken parmalıma et· nazın ır · ka1uıç~en 
-uu • ~ y-•..ıı ~ padi _ ... _ toplanan beş• beyinsize bir müd-

·nı anlatabil . rafı pulanta ne çevrilmış güz.el bir ""&'.._ uutıa 5"""''~ ~"ulil 

~d.a:., - Bummıaeceıcbe- inci '",_, ... , bir ru~" •. n.1ı~nna de keyfiyeti bfldirml·'erdi. Vahi~n det daha hüküm ve iradesi taallOk 
-~ 1.UUA ._.. 1 u.l."6 9' edebilecıeii dn..r.........ıı.. -"İl bir 

ı.: .... ~·~tıralanım kay talanaktan çel:inmedi. Yine o gOn bu vuiyetten müteessir otrııuııu. iJ'l&A"'-- •-

:"'l'r ·-\illll bana: "Bir hafta kadar tstanbul • Vaziyetin vahameti karştsmda in- nef• almıştı. 
"- Clıılı ol~~ dan uzaklaŞ33k nasıl olur? ootO· ıiliJlere müracaat etmekten ve mu Ingı1iı1er t.'lk1lmetin muavenet 

· · nOm için izin ftfdiler, reddetme • avm!t talebinde bulunmaktan talebini Jma bir müddet t..:n red ,.__~n seyahat ta· ~ : ~ dilşQndQm. dim. Nere)-e kler!enu oraya gide- başka çare bulamıyorlardı. ~şlerse de, Akıbetin kendileri 1-
._,__-- riz." dedi. Bu teklifi ~lf. öne sOttn Da- çin pek fena olacalmı d"-"-1r ~ ~ yardım e- Y!J ... AOA..a 

~birkaç s6ün Sevincimden ellerimi çırparak mad Ferid olmuştu: keyfiyeti I.mxtradan aonnuflar w 
m-ap verdim: "-Padişahım, böyle &idene ne o tarihte bir :r.eı1i.ı pzetesinin 

;-:. Berrut ~ni - liyl ki nddetmediniı tok saltanat, ne de hftlfet kalacak! I· )'Udılt gıbi; (Forin ofis) den tat 
,.,_~.Niçin? memn~oldum. 8eynıta lideriz. rede bayurunuJ da lngıliı kam· bir emirle padiphm bayatı tahtı 
~ edeaıiyeceğim. Bu _,erim Kerimin hiç ~ gthı mnumlslne \'Ufyeti anlata ~ ermıJyete alınmakla beraber mDU 
-:-nutun bir saadet na gitmedi. hm w lamn gelen muaveneti ta· kuvwtlerin yani Kımallstlerin b· 
~n tehri ola· - Beyrutun hiç mevsimi defıl. lehte gedlaniyellm. .. " dmılftf. mitten beri tarafa geçmemeleri i • 

Halbuki za.. Bu eehre gid«elfmiıe başka bir Vahidettin &ıa: Dk defa olarak çift ne müm1dlnse yapılması ve 
bant benim bu i· yere gitsek daha iyi delt1 mi? hiddetlenmif: bilhassa Çerkezlerden mukabfl ~ 

alay etti. - Dünyada görmesini istedi • ••-Sis harbiye namı delil mi· te teekilltı yapılarak Asilere karp 
~ teessür- liın reıtne :ıer Beynıt. dedim. .:nı··? B-'-- _,......._ ..u'.nnmek ar.vkediJınesl ınıumu bildln,-ı...ı, 
-a_ 1'•----fib • Sadece! "ya .• ," dedi. "Niçin?" aı ., WIHIU ICYV1:IUl:'ll UYg'" ıu&&&V.,. 

uMlillllil yı ~ tedbir atmak Jbnn dtlil mfy • J .. t.. (F • Ofl , · bu bliDl.I istiycrd ee= diye aormadı bile. .• KüçQk mQste- dl?" ~. onn s, ın te .... 
1' eerarer:- bir bit eultanm bu arıusunu yaine padişahın arzu' emelini tamami· 
~ ı-. fimdi ild ~- Ben Kerim için eskisi cibi Df)te S~ Şefik Paşayı tek 1' tatmin edettt lıwilislerle hOkG· 
~ ROyada peri muailanndakl tultanlardan dfr etmiıti. meti binölrlne daha samimi bir • 
~. i; &6IP. J; başka bir teY delilim. Ah benim Damad Ferid padieahtan mu • rette yakla~ ftSlle olnnş -
'- dar ..,1r1v ara· koca Kerimim. le'Ylili ve kıymetli ftfakat mrabı atmakla beraber• tu. Artık. handan sonra su!Om Te 
~ aiabeyiml Ne kadar iyi kalplidir. hAll (K ı--...- nl tuyik ba§lıyordu. Milletin ruhu. 

.. ., ........ _ ... "e Kendiaini çok, ook ll!ftrim. Enel· ~ ıaaua ... .,.;) n IS- nu körletmek ve haller mil1t hfs ft _,, _ u.,. lah ve tenslkf mretiJe bir tenkil 
....._~ilimin ölOmU ki gQn niUh merasimi yaprlrrbrı barekttiııin m<lmkün oldulundan emellerden tecrld etmek için her ne 
;:""11111 ebedi matemle ben mahzun. pek mahlundun\. Bir bahsederek padiphı tatmin ve tes- vi şenaat ft fecaate mOsaade edıl
lı.;.~· bayatum bom çok yabanalar arasında bulunu • ktne cahpyonhL Halbuki, latan- mişL 
~ 1tne l*1dert • ~~ GOlel bir plln · e!hill!Sf bul Merkez Kumm!anttlmdan ( l>efta ftJ') 

._:.:~ !,. "Her genç ım bu ~:Jt ~ .WUW.yı lnnbatiyecnokta·rlm .. • 
~ rı- mandan1ılmdan (lçer muı bfrllt· 

bndim de tulundanberl tahayyill eder '-e o- te atam bmlte giden WJ81nıt A • 
nun bir peri esvabı kadar gQzıe1 ot· 

tılr -- tmi masmı ister. Ben o esnada tetgı1i nadoluya geçmek iiıere tstanbuJ • 
~ bJctmt S:. annelilimi ft yanımda ba anda = ı:ı:m sabitlerin haddi be.. 
-.U. dıpn Çlb- tasavvur etmek isttdiilm adamı, 
-..S. De mObtlef on bet gQn evYl!l bir bqkasDe n. 

lcln bile pek .. tenm adamı dQtOnQyordum. Ha • 
tmmdan kabil~ pn. 
dl birer muhal olan leyler geçi • 
J')rdu. Mumnfih QC>k lllkindkn. 
Kendi kendime '6Yle ~ • 
dum: '"Madem ki, artık a§ktan 
vazgeçtim. Vadem ki, ~ 
eonuna erdi. Bundan daha eadık 
daha 'ftlfab w asil bepa bir adam 
bulabilir ve hayatımı emniyet e • 
debilirdim? ." 

Yine bizimki gibi bir dostluk 
qktan daha temis \'e daha yObek 
bir l'fdir ." diye dil§(lnQyor beı 
eeyi oldulu aibi bilen bQyQk ADa
bima içimden dua ediyerdum. 

Ayakta dunırken yanımda çok 
uzun ft bOyük görllnen Kerime 
baktım. Rengi her zamankinden 
daha aolıundu- Adeta yibQnBn 
g(lneften yanlDll eemerlili kaybol· 
muıtu. Yalım IBÇlan ft bilba• 
cözleri simsiyah 1ör0nOyordu. YO. 
ıQnQn blru eertlepnif çiıcilerln 
den d(iş(lncelerinl okumak kabft. 
değildi. Fakat ben anhyord(sn.. 

(Onmm ftl') 

. ·' 

Bir taraftan harbiye namı, dl • 
Itır taraftan kumandayı Oıerlerint 
alan sabitler aldddan paralan 
israf ediyorlar ft biçare milleti bu 
uetle ftdJe h&lnW w bnkarde
• olan Tilrld«l biribirlne boldur
maktan nhll bir aıevk du)'uyor 
lardl. 

KabineD1n tesad(lf eltili mOtk<l· 
llttan biri de parasalıktJ. HOk1l • 
met tltanbuldald memmana lmıf 
mut bDe vermekten tdJdi. Eline 
PÇm paralan dolrudan dolru)'a 
mınt kuvvetlerin tenkil ve imhası 
na saiiedl}'Oldu. 

Vahidettbı bir pc:e maya Da . 
mad Ferid! çalırmı§t!. lllliliılett 
f3pllan mQracaat. anu edilen m -
tleeyt temin edememlftl latanbul 
bOkGmeti w .., tngfllderden 
.sa muawnet talep etmiJl'mfi. 
fngfll%lertn mukabil teklifleri ise 
tamamiyle hüktlmet \le devlet it -
lerine mOdahaJe mahfyetlnderj 
HOkOmet meeeleyi. b<lk6met itle · 
rlne mOdahale edlliJW endi .. ~ 
dllil kendi mevti ft menltatleri 

rtn altmda. JGs metre bdar de • 
rtnliktedlr ft altı odadan mQrek • 

kes'ür. Odaların her biri bıvmli 
bir elektrik 11Ja11 ile aydmlana • 
bllecek tekilde eılmakta elektrik 
tellaab ela ftl'dlr. 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
BayJ.0.C. y...,_. 

Ekseriya okuyorm. Tednt .. 
ren ~ vanmt fakat, ALL· 
COCK yaktllbdan bahsedl11nce 
nt•tyen mClballla delildlr. Bb 
ıat alrpm tatbik ettlll bh 
ALLCOCK ,alan. bir ıece n .. 
fmda tnlrlnl g8stererek Te. de 
nmb meaklı1r tnUt ederek •ln
nn mahalll teskin etml1tir. 

A LLCOCK. Romadsma, Lanl' 
bap, Sl,atfk. dellkU ALLCOCS 
nlalarlyle fllayap olmU1lardır. 

ALLCOCK yüı)armm tn1lt 
ettlll tıhhl acakhk. OTOMA TtK 
BtR MASAJ libl hemen alnya• 
Jerln etrafım kaptar. ALLCOCK 
n1rılannda1d ltınmzı daire n 
Kartal reslmJl markama dikkat 
edlals. Eesane1erde 27 baçut 
lrurutt\1f. 

rln dfnlemeslne mOsaade eder. 
Y~ı mlsafirlerin bile Alman t. 
tasyonlanndaıı bqka bir yeri dln
lanelerlne tabaiiii11Bl edemes. Km 
dili, almmadan bqb lisan bil • 
medill ll;in. bafka lltllQonlam 
ancak IDUlitl neerfyatmı dini• ft 
bUh- Vtperln parça1anm arar. 

Mlaaftrlere mabsua olan radyo, 
hUIUld bir dairededir ft buradan. 
.. bOyOlten Aletlerle. lqkOn dl· 
!er' oda1lnna merbuttur. 

Yazan: Vasfi Rıza Zobu 
"Ha.rlem,, denilen zenciler ma - ı yorkta teudUf ettlğim zenci ile 

hallcai Nevyork içinde bir Afrika Avropalı kanmm karJlllla.sından 
hUk6meU &ibi· YtırOmekle nlha - hbll olup dllnya yUznne ~kmış A
yeti gelmec bir ıenişlikte olan bu merlk&lılann CilzelJJifııe hayran 
yerde 868 bin siyahi oturuyor- Be- olm11mak bnkhm:ııhr· Hele Jıcaduı
yulann i4d1aama 'be.kılına, bunlar lan? .• Onlar tarifle anlr' •lır gibi 
ekıerial tembel n Jfabı lnaanlardır· mahlatlar dejfldfr. Kmrcık saçlar 
Yilsde >-etmJşl çahpqum11- Blnae- açtlm111, dalplı olmt11· !ert tUyle
naleyh, Amerika aoJıcak1arma en rl yuDltlfUDJI, pannıklqmış. Siyah 
fasla aeıwert aalftl'm bir IOJDlUI rôzler tAk ifbl kqlar altında iri -
banlar- 1~~. lrlr c.,11.n baktırma dön-

Setiz odalı bir evdo kırk klfi mtt~ Jtırmm, dolıunca dudakla -
yatar kalltaıınq. Böyle olunca. ya- nn a.r:ılarmı!mı parlryan beyaz 
taldan hiçbir saman qumayor dişler. temiz bir aa.k?z rengi al -
demektir- Hut& bqmda nôbet DUi· Bnttln ba S{Welllklerin arala
beklb'en doktorlar libi, hertee te nna ya1'bmJ y6s!- O yUsOn reıı-
biriblrinl ranmda, elde saat mra (1 emner deill! Beyaz da değil! .. . 
bekliyorlar- Birt uyanıp. da kalkm- Oyle bir renk ki, tarif edilmez .. . 
ca. 6teki uyumak i~ hemen bota- Ya. o boy; o endam- VUcutla be
lan yeri doJdanıyor- DaJml bir ~ raber altmkl .. en o ·cöise malik 
rette, kuluçka meak1ılmı muhafa- olmak bir beyum haddine mi dill
IB eden bir yatak tt. q sbJerl ne m(lf!- lan Avnıpalıyla. siyah Af
bdar afahya, yas mlmda da rflralmm tanpıumdan mtıfaya 
o ka4ar cefah olacak- ufnyan bir n..0 !remil 'ld, dansı 

Dedim a. banlarm hepd beyu doltlar lııqma-· 
Amerfkaldarm .lddlul- J'üat ba ZU.el soyundan selmlt an aaç
lllDCllerlıı 3yle varbklı n marlf et- 1ı, ma'ft rözlll kadınlar da varm11· 
il tetekktllledl• brp1qtmı k1: Aklı bqmda olan Amerikalılar, ev 
bdlanncla fma dDlbmeme lmkAn lenJrlerten btmlardan herhalde 
b1madJ- ~k kerkuyortar. İddia edlldllfne 

Kllalk ve dua aımatlnde baDlar l&'e. bu b.dmlarm dofuracaklan 
en tısttla bir mevkii tlaıu,urlar- ooeuk2ar belki dı .ıyaJı cıhbllir -
Broctn.:va ilden ytrmJacl e.ddenla mit- Bundan delayı, hnkfnnet mU
blr kil1e11Dde saltanat 8llren ''Ko- racaat 't'Ukuunda. Jdpahla:rm kan
toa k16b" dlbaJaC& metı1n1r o1aıı bir Jarmı taıım em, nJemneden evvel 
oubuda MhfbcStr- KaplClllDdm HvdalI ~ere bDcllrfyw. "Adam 
pnoo1arma, ıı.ıe artt.tıednden, aen d._" deJ!p eTleıaenler olduğu 
cuNındmm pıftne bdar hepli sfbf, n!pa ylhıllklerlnl reri ~&ıde
llllddlr- Dana eden kadınlan. nu- ren met ı abtar da bulanurmua ... 
mara yapan erteklert: IOlll'& btltb Vuft ... mım 
toplulUJ&rlJe me)'dam seı- reva. Jiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ler bir tarafa; cıasbud. on..truı 
baf1ıbqma btr .. ,..,dlr- &14 Çele
bi bua 4emlftl Jd: 

- Ben falan tarihte Loadraya 
sittilim aman, bu cu takımı ora
ya .-. nmnnm eehıt )'9l"bı • 
den O)'DatmlltJ· Bunlarla bir angaj
man 1Qmam için latanbuJdaJd n.. 
lln mOeaeae bent memur etzntett. 
Şeflerile 1-'rllfUlm· TekUftt bu -
lundum· Verd!ll cevab p oldu: 
"Biz, Amıpada ancak OQ eehre 
turne ~biliriz. Onlar da: Lon
drfa,· Parlr ft Berttndlr!.., . 

KhcU melt911eı.t oJm l!Ulmt
de, "Daıuıbıc 8aY07., t11mJ1 dana 
..ıonlarma •ıtwıtm aman bayret. 
ler tcln4e bl«Dn '"1'!bıc•ü!;, 1 -
lllmll. tamamen zencilerden mtlte -
eektD 1* eu oıteııstruı hartb bir 
mUIDd &feU olarak. tlklmı tlkbm 
aalonu dolduran halb ~ çe
YlrmJIU· Ortada dana eden bdm.tr 
erkelıli seMl1erbı banketleri, a 
ylbek mDRkbol artı.tlerbıln fn. 
kmde,.n. Çddıncaktma! Bmalarm 
beplil dl mi IU&tüıdl!- llu1b. 
ilde f1c0rler yapmayan tek insan 
)'OktU·-

Sobtta clllenen beyaz lnwntara 
QOk telad1lf tıttlm- J'abt. NeY
)'WJı:ta buhmdulmn mtlddet sarflD. 
da bir seıuılnln bana awç 9Çtılı
m g&rmedlm. Bu bir teeadtlf mOy
dO? bilmiyorum. Yabm blldlilm 
bir teY '9U'ao ODlan yabndan 
s&rdoırten sonra, o bdar mafur 
luanlar olmadıjmı antadJDı. 

Beyutar, alyahtlerden ıenelerce 
çok Jr.orkmatlar- Onlara bayfu 
m•meM J'apnlllaz'. aaıam 1'11111-
le ..,...._. bı ftnllÜ, yıdnıt 

Buruşuklukları 
Telekeleri 

Nasıl 
r emizlemeli ? 
* 

iDi almd 1&12• 4!1ll'lnlll. beyle bir Bu yeni ve cud bDce1 • 
ite tlteblıb edenled 4ertaal Une • .. relerladen cı· 
etmlt1er. .. uauıı -- bayle caç gu- kanlmıf •• 
stınn .. lama yeni bir bnunla a- zelllk reçe- sene n ut· 
lJp nnneclt lıerteel 8erbmt ~ teıini tec- lam bir eti , 
IDJIU Outb tabfatll .A!HrlbJdar, rilH eclİ• din DD1111'1• 
bu m.-..e lnrtne blrlblr!ertne • nu mtlf(lblt 
~ Beyularla ""4udi 111 - ruz. yeni n lu~ 
Y8h erbtler, ~ ftteıanlt meUl ceYber 
beJU ...,ıar ~ ~- hallsan: B10CEL" t•blr edller 
aeddeD a811te, tıanlar '11• ooeak· " Yl)t8aa Oalftl'Slteslala me• 
lar ..._.lar ki, baaOn Nn-

kumandan odama, husud bir 
radyo makineıi lmnu1mut ft 111-
na bu htasyıonu alabilecek tekı1-
de 'yar edllmi,ıtr. 

Her aman da açık ba11111c!anıl
maktadJr. Bu evetle mtıer lstedl-
11 nya leab et@ bir anda, dol
radan dolra1'& orduya hltab eclebl
lecet bnklnı hala baJmmıaktachr· 

Bu te1* tstuyonua mncu -
dlyetJnt Mtb AJmu.yada bDen 
d&rt klflden ibarettir ki, bunlardan 
biri de benim- Bua11 bana tJm 
c&sterdi: ban B&yliyemem. Zira 
bafmm tebtDıeye ıtrecellnt ve &.. 
Ulmle cezalandmlacağrnı biliyo • 
rtım· Btrakm. Alm:uı nda. herke • 
ıin bilip d " l :n di yler 
raamda ben de bu sım muha!a 

-~- (Detua ,.., 

har bir 111rore.nrG tanfıadan k~I 
" pnc h•YTe•l•rdın p,-et iti 
Hh bir tand• fsllhul edilen bu 
lnymetH ffvher. eildla oamnı o
IH pemM re•ktett Tekalea kft 
•I terk~ı .. braflınhaıfbr. Bt 
kremi her d: .. m yatmazdan n · 
vel lıulhıaııtıı. Slı uyurken, en 
dlalz bu k111-.etll cevheri mas 
seder. Her sabah uyandılınızd:• 

r.Odtnlzln d•ha açık, dah• t,,.ıe 
.,. d•h8 senç o1ılutunu ı&recek· 
ılnlı. Gl11dDılerf de r•tınz beyaı 
reaklekl Toblea lıremhll kol • 
l•nınıL la kel•J tun tedni ııa· 
yesinde her kadın 10 J'llJ dahn 
ıenc 1J6rftnehilir Te ıenç kızla· 

rın inle "ıpta n:ız:ırile seyrede · 
" :ıy:ını h· ~·ret bir cild n 

uir tene ru:ılık oJııbllirsiniı. To
kmlon kremınla mllsmlr netice • 
lf'ri l'nrııntidir. --------
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Beden terbiyesi neşriyat propaganda servisinden 

lsteğ.,miz 
E:';er; muhtelit veyahut her

hangi bir takımımız ecnebi memle-
ketlere maç yapmak için gönderi
lecekse, eğer; atletizm milli takı
mımız herhangi bir diyarda temas
lar yapacaksa, eğer güreşçilerimiz 
bilmem nereyi ziyaret edeceklerse, 
eğer boksörlerimiz, eğer eskrim
cilerimiz ve saire bir seyahat ya
pacaklarsa··· 

Bu takdirde Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünden rica ediyo-
ruz: 

Müsabakalar bittikten sonra, en 
kısa zamanda spor meraklısı va
tandaşlarmnza mUsabakalann neti
celerini bildirmek üzere tertibat a-
Iın.sm---

Bu. pek muazzam ve masraflı 
bir iş değildir- Giden kafileden bir 
kişiyi direktörlük bu işle vazifedar 
Jalarsa pek ala kabil olur-

Beyoğlu Halkavi 
Spor müsameresı 

programı 

Yarın Tcpebaşı bahçesinde yapı
lacak Beyoğlu Halkevi spor müsa
mere programı: 

l - Ev azalan, evimize mensup 
ve Evimizde çalışan sporcu gençler 
saat 15 de yürUyUş kolu halinde ev 
merkezinden hareket ederek Tepeba.
§I - Galatasaray - Ta.kaim yolunu 
takiben Taksime gidilerek Atatürk a,.. 
bidesine çelenk koyacaktır. YUril~ 
koluna şehir bandosu iştirak edecek
Ur. 

2 - YürtiyUş !tolu Ta.kalın - Gala
tasaray - Tepebaşı yolunu takiben 
saat 15,30 da Tepebaşı bahçesine 
avdet edecektir. 

3 - İstikhll marşı, 
4 - Kısa bir nutuk, (Ev reisi Ek

rem Tur tara!rndan), 5 - Müzikli 
jimnastik (Bayan sporcular tarafm

Mısırda yapılan futbol tema.sla- dan), 6 - Umumi jimnastik (Erkek 
rmm neticesini, 2 gün sonra; o da 
kısacık 3-4 satırlık tafsilatla ala
bildik-

sporcular tarafından), 7 - PlQstik 
danslar '(Bayanlar tarafından), 8 -
Akrobatik hareketler (Erkekler tara
fından), 9 - Plılstik yeni bir dans 

Mısır burnumuzun dibinde... Bir (bayanlar tarafından), 10 - Kılıç 
telefon muhaveresi maçtan bir ild kalkan, (Erkekler tarafından), ıı -
l!a.at sonra vatanda merakla. bekli. Eskrim, boks, güreş (bayan ve el'
yen eporculan ve spor meraklıla- kekler tarafından), 12 - Muhtelit 
mu haberdar edebilirdi. _ milll oyunlar (bayan ve erkek tara

Beden terbiyesi neşriyat ve pro
~aganda. servis! bütçesinin bu işi 
başaracak kadar müsait olduğunu 

biliyor ve bir dahaki seferde bunun 
ihmal edilmemesini bütiln memle-
ket spor meraklıları namına hak
lı ol&l'ak isüyonız. 

S· T· Öget 

fından), 13 - Sporculara müka..fat 
tevzii, 14 - Sporcular yllrUyUş kolu 
nlzamma girecek davetl1lcri selAmlı
yarak ev merkezine avdet edecekler
dir. 

Davetiyeler Beyog.u halkevi tara
fından dağıtılmıştır. Davetiyesi olmı
yanların, yerin •v'cml müsaadesine 
b!ruı.en kabul edllcmlyeceklerlni tees-
sür ve itizarla arzeylerlz. 

Dev1et Demiryolfart ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar. 

Muhammen bedeli 4010 lira olan muhtelit ebatta 4 kalemden ibaret 850 
met.re N K B A yeraltı kablosu 27.5.1940 pazartesi gilntl snat (10.30) on 
~ukta Haydarpıı~ada gar binası dahilindeld komisyon tarafından açtk ek
antme usullle satm almacaktır. 

Bu S,e ı:-lrmek 1stlyenlerin 300 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ve 
ka.mmun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar komlııy0-
na mııracaatıarı la..ztmdır. 

Bu işe o.it. ~rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3799) 

* * * 
Meımıcat fabrrkalarmdan dökilntU halinrje çıkan, (iplik, kıtık ve sair 

mensucat kırıntıları ile kıtık ballndeld pamuk kırıntıları) tam vagonla nak
ledilmek üzere en az vagon tonajmm yansı üzerinden Ucret tediye edilmek 
§artile tenzilat yap~br. Fazla ta:fsillt i~in istasyonlara roUracaat edll
metldiF. E2Mi) CJ093} 

Hububat ve Un Nakliyatma Tenzilat 
Hububıı.t, un ve c!Jğer zahirelere mahsus 9 No. lı tarife üzerinden hububat 

ve un nakllyatma nyrıca teıızll!t yapilm.t§tır. 
Tari!enln b:ızı mUnasebeUere ait ücretleri değiştirilmiştir. 
Bu husustaki tarife 16-6-940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Faz

la. WııUA.t için trıtaııyonlara mUracaat edilmelidir. (2334} (4.096) 

' 

BALSAl\ltN cevlıf'rlnl llttlva t•dcn yüz ve dada!< n1jlarr Amnlltı:ı Güzt'lllk 
Enstitüleri prnfrsörlerl.ııdf'n mcşhuı:- Prof. Herog- tarafmılan tı:rtJıı edilmi:ıtir 

lNGlLtZ ICANZUlC ECZANESİ - Be;roğlu. tstanbul 

H A B E R - Akşam Posta!! 

Hanri odada etrafına bakarken 
kalın bir ses ortalığı çınlattı: 
"- Hanril" 
Genç mühendis olduğu yerde 

sıçradı. Gözleriyle her tarafı ara
dığı halde odada kimseY,i göre· 
medi. Böyle olduğu halde yük· 
sek sesle cevap verdi; 

"-Ne var?" 
"- Ben, efendiyim 1" 
''- Sevgili amca, seninle teşer

rüf ettiğim için çok memnunum, 
fakat seni görmüyorum!" 

Ses hiddetle : 
"- Bana "sen" diye hitap et

miyeceksin, burada ''amaa" yok 
"efendi" var; sen de bana öteki· 
ler gibi "efendi" diyeceksin." 

Tahakküme alışmamış olan 
Hanri hayr~t etti. Fakat itaat et· 
mekten başka çare yoktu. 

''- Peki efendim" dedi. 
Seskonuşmağa deva metti: 
"-Beni görmek için nafile 

uğraşma, sen beni göremezsin, 
halbuki ben seni görürüm; maki
nalı adamlarşehrinde herkesi gö
rebildiğim gibi. nlaşıldı mı?" 

Mühendis "evet!" diye cevap 
verdi. 

''- Peki efendim." 
"- Bir zaman gelecek buranın 

efendisi sen olacaksın. Şimdilik 
iyi istirahat et ve istediğin kadar 
yemek ye çünkü ..... " 

"-Ne o, ölecek miyim?" 
"- Hayır, fakat seni öyle bir 

vaziyete sokacağım ki ne uyku, 
ne de yemek ihtiyacını duyacak
sın." 

Esrarengiz ses bunu söyledik· 
ten sonra işitilmez oldu. 

SiLAH TÜCCARI 
Joe, Armandin evine gittiği za· 

manr Arvandi giyinmiş ve ken
disini bekler buldu. 

Garaja inerek otomobile atladı· 
lar. 

Yolda giderken boksör Arman· 
da sordu: 
"- Patron, bu kadar mitralyö

zü ne yapacaksınız?" 
"- Canım, ne merak ediyor

sun, acele etfe, hepsini öğrenir • 

Mayıs bilmecesi 
SEKiZE AYIRINIZ 

o 

• 

Gördüğünüz resmin, beyaz kıs
mını 8 düz hatla o suretle ayın· 
nız ki, biribirine benziyen ve 
müsavi 8 şekil teşekkül etsin ve 
her şeklin içinde bir nokta bu
lunsun. 

HaJledenlere muhtelit ve luymeUl 
birer hediye verilecektir. 
bilmecemizi halledenlerden 
lann listesi önUmUzdeki 
günU neşı:-edllecektir. 

Nisan ayı 
kazanan

peı:-şembe 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 
Bilmece kuponu 

18 M A Y I S - 1940 11---------· 

sin.0 

Jeo hakikaten çok aceleci bi.r 
adamdı. 

Yolculuk yarını saat sürdüktc:1 
sonra bir meyhaneye geldiler. 

Alber meyhanenin önünde on· 
ları bekliyordu. Tanınmıyacak 
derecede şıklaşmıştı. Başında ye· 
ni bir kasket, yeni ayakkabılar ve 
çok şık bir elbise vardı. Armand· 
la boksörü görünce sınttı. 

''- Oyuncakları satan sizi üç 
şeytan lokantasında bekliyor, de· 
di ve otomoıbile atlayarak lokan· 
tanın yolunu tuttular 

Armand lokantadan içeriye gi· 
rince noterin kendisine tarif et
miş olduğu bir masada oturdu
ğunu gördü. 

Alber onları biribirlerine tak · 
elim etti. 

Boksör Jeo, bizim eski profe
sör ve Armand masanın etrafma 
oturarak mükemmel bir ziyafet 
çektiler. 

Ziyafetin sonunda ihtiyar pro
fesör: 
"- Bizim eve gelin, işleri ora· 

da hallederiz" dedi. Amand kab'.ll 
etti. 

Profesör: 
"- Benim otomobil dışarıda, 

onunla gideriz" dedi 
Armand: 
"- Fakat ben de otomobille 

geldim!." 
"- Onu arkada§ınız Bay Jeo 

kullanarak bizi takip etsin. 
Bunda hiçbir mahzur görmü

yorum." 
Amıand biraz düşündü: 
"- Hay, hay, nasıl arzu eder

seniz." Sonra Jeoya döndü: ''Git 
arabayı getir, seni bekliyeceğiz." 

(Devamı Hafta.ya) 

rw Rumelihisarı -· 

Necip Bey 
Bağı 

Hayvanat Bahçesi 

AÇILMIŞTIR 
Mükemmel çay, güzel 

eğlenceler. 

Meşrubat 1 5 Kuruş 
İÇKİLER UCUZDUR. .. __ _ 

,.. ---
.~~;.mA~;~h~~~!r.~ ~~ u ·I 

Pazardan maada her gün 
~aat 15 den sonra. l'ele!on ifil" 

·--------~ NP&M• , -~ 
Dr. NECAETTtN 

Şirley beş yaşında ve şinüii.. ~ 

d 1 h ld.. .. .. ünasebttile # 
Küçük yıl ız arın en m~ uru ) yı onumu m ediYe 

olan Şirley Templ nisanın. y_ir1:1i tekerlekli paten b A11ceıc-.ıs> 
üçünde on bir yaşına gırmıştır. Sirley bunları ~s ,~uf· 
Takdirkarlarmdan günde iki bin kir çocuklara dagı:tfll ' . ..ı, 

-1tdll' mektup alan ve bunlara cevap ve- ak . 
1 

rin tlı" 
b·ı k · · be k' 'lik b' h • F at Şır ey "'r.:-e re ı me ıçın ş ·ışı ır ususı .. d b; dil~tl ·• 

k.. . 1 . . çal s· 1 bugunler e ır bil' . atıp e upı ıştıran '!>ır eye ge- ,... .. .. tle dtıl 
len mektuplar bu ;'1ldönümü mü· !-..uçuk yıldız sura ı.etıd · 

. Bir iki sene sonra ı,1l 
nasebetıle geçen ayın son haftasın- ··rırıel< -~3 
da günde beş bini bulmuştur. ğımız rollerde go }.,;ıııv-ı 

Şirleyin en sevdiği oyuncağın olamıyacaktır. ~eY ıı~ * 
tekerlekli paten olduğunu bir ga - maya ba51ıya? Şıı~a.~ !>' 
zete yazmı<;, bunun üzerine kü - nelik ve ''ihtıyar ııcttıl'· 
çük yıldıza" bir hafta içinde, gene bir eski yıldız olfll ' 

JŞ ı enı /il 
Küçük sinema haberleri ar O y mia~I 
* Fransız yıldızı viviyan Ro- tama 

rnans ''1.1esalina" isimli bir filmde /. 
meşhur Roma kraliçesini perdede 
canlandıracaktır- Filmin senaryosu 
nu Abel Gans yazmıştır, rejisörlil
ğünü de o yapacaktır· 

* ''Romeo ve Jülyct" filminde 
''Romeo" rolünü temsil et.mi~ O

lan İngiliz artisti Lezli Hovard A
merikada "Enterme7.zo'' isimli bir 
filmde baş rolü almrştr. Bu filmde 
en büyük kadın rolünü Holivudn 
yeni gelmi~ olan İngrid Bergman 
isimli bir İsveçli artist almıştır. 

* Sekiz on sene evvel !stanbul
da da bir konser vermiş olan meş
hur viyolonist Hagfetz Ho!ivudda 
''Gençlik Melodisi" isimli bir film 
çevirmiştir. Filmde musiki kısmı -
nm fevkalade olduğu ya.zrltyor-

* Pariste bir Japon filmi göste. 
rilmektedir· Filmin mevzuu Fran -
sız edibi Andre Jidin bir eserinden 
almmrştır. İsmi "Kır senfonisi'' dir· 

.;:- Annabella ile Tayron Pover 
evlendikleri zamandanberi bir a -

ATASAGUN rada film çevirmemişlerdi· Yeni bir 
Sabahlan 8,30 a kadar. Ak· filmde, ''Süveyş" filminde olduğu 

şamlan 17 den sonra Uleli Tay. 1 gibi bir arada oynıyacakları haber 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de vcriliyor-

hastalannr kabul eder. !il ~· "Notr·Dam dö Pari'' filmi için 
Telefon: 28958 .1 400 bin İngiliz lirası sarfc<lildiği 

• haber veriliyor· Filmde 26 bin fL 
gUran çalrşt.rrılmrştrr. 

••Dr Kemal Ozsan• 

1 ıdrar yolları hastahk- ~I 
~ ları mütehassısı ii 
:ı: :: 
; Beyoğlu istiklal caddesi No· * 
fi S80 Bıırsa Pazan üstil Ohonyan :: 

5i apartman. Tel· 41235 :; .= .... -...... --·····-··· .. ···········• ······--······-·····~······· .... ······ 

Tokat Belediyesinden * "Şarlok Holmes" seri roman
ları yeni bir Amerikan filmine da.-Tokat merkezi.nıle yapılacak olan (800) metrelik ve (9713) lira 89 ku

ruş bedeli keşifli llğım inşaatı kapalı zarf usulile yirmi gijn mUdootle 6-15·940 
gününden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme mayısın 27 inci pazartesi günU sa.at 14 te Tokat belediye dal
ı:-esinde de.im! encümen tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (730) Uradrr. 
Bu işe ait ke,lt, proje, hususi, ve fenni şartnamelerle sair evrakı fenniye 

hergün meni saatleri lçlnde Tokat belediye dairesinde görülebilir. 
Taliplerin ticaret odası kayıt veslkasile (730) liralık muvakkat teminat 

bedelini veya banka mektubunu ve c1iğer evrakı mtisbitelerlle bu işi yapma.
ğa muktedir olduklanna. dair nafla mUdürltiğilnden ehliyet vesikasını ve 
2•!90 sayılı kanunun tarif ettiğ"l şekilde hazırlıyacakları tekli! mektupları
nı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde belediye ri-

yasetine tevdi etmeleri ıa.zrmdır. Posta ge<:ikmeleri kabul edilmez. (3838) 

ha mevzu olmuştur. Bu seferki filin 
de Şarlok Holmes rolünü Bazil RaL 
bon temsil etmektedir. 

* İngiliz istihbarat nezaretinin 
sinema şubesi Fransaya dört sey
yar sinema ma.kineııi göndermiş -
tir- Sesli tertibatı olan bu makine 
kamyonetlerdedir- Kamyonetler bil 
tün Fransayı dolaşarak tngiliz, 
Fransız propaganda filmlerini hal· 
ka ve Mkerlere göstermektedir· 


