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ıtaıva'da talebe r.-t1üttefikler 
~leyhine nümayiş yaptı 

Almanya ve ltalya tarafından 

~ .. n .. ;r··rlL ~ u ~ 

hazırlanan 

Taarruz planı 
akim kalmış 

lsviçre işgal edilecek, aym zamanda 
ispanya da Fransaya saldnacakmıs 

Roma. 6 (A· A·) - Havas: ne dağlarından taarruza gec_:ccek 1 büs edilecekti· Fakat müttefikle ... 
Milan'dan haber verildiğine gö- ve Fransanrn Tulon, Tuluz gibi rin cenubi Norveçi tahliye ctmclc. 

re, 3 mayıs akşamı 100 kadar ta- cenup şehirlerinin işgal:ne teecb- ( DevA!""' f\ nr•-fn ı 
lebe Fransa ve İngiltere aleyhin. -

de nümayişte bulunmuştur. Tale- 1 ç •• · ı· • l Ah • t " 
::1:ğı~~!~et~r: ~~::: ı o r ç ı ı n sa a ı ye l 

o~ o (Ö) D d ca Pado,. - Zürihteki Deyll Eks-
8ofya, 1 (A.A.) - Ordunun bayra- prea muhabirine göre mUttefikle-

Bulgaristan 
tamamile bitaraf 

kalacak 
~~~::~ .. ::k=.: ~::-ı.ız: 1 qeni.den arttır ıl ıqor 

TAARRUZ PLANI '· • • 
lngıliz kabinesınde tekrar değı-

aZnalyaiart peoksfalzol:doalduğunm adak~I ne 1' I e =~or: =~ <;;:.~~·oı~~=~- ~::::~ ı~;:~!_:. çe!~1;:~~ 
bulunarak demiftlr ki: taarruz pllnını suya dil!JilrmUştUr. 

.. - Bitaraf, tamamııe bitaraf kal- Almanlarla ltalya, müttefikleri, 
mak fçln elimizden ne geUrae yapa· muhteU! cephelerde meggul et -

r kazmıya mecbur oldular ::: =:.m.:~ .. =~:.: r~~;a:?:::~m:;:: 
tr o.eni. Jualm W JatUdlmetln mtı· Nil ~ lfpl edilecek ve l4a. 

b~ .k. teki kıta 1 arını kurtarmak için :.=::~ ::::r:n11.:~~ba~ !~=~~B~\~~u:ı:.::u:ı~ 
.etmııtır. nasında lapanyol krtaa.tı da Pire-

~ tJyük gayret gösteriyorlar ------------
~du, 8 (A.A.) - llımu: neferden lbaret olan mUdalller ile lngilterenin Ankara elçisi 

şıkl 1 k yapılması muhtemel 
Paris, 6 - Londradan bildirll 1 ye etmesi, Ingilterc<leve parla

diğine göre Norveçte milttefl. mento mahafilinde inkisari ha. 
kin kıtaatının bazı yerleri tahli. (')ev, ...... ~ ""'· :a ı 

Yunan hududunda 
TAHŞIDAT 
YAPMADIK ""~~~:~a:u;:;:~~a:~i~~ dUn te::~a:::ur~·AZtYET So flJaya ba ~ l lek-

e olan Norvcçte Heg- .4' 

~ ;[;:;.:k;f~1::?~ lifler m·i götürdü? AJma~ ve Fransız ~janslarının 
hı. ~:;::~1~°:ı~ ~~:~t:eı:ı ke~~ Alman ajansı bu ziyareti de maksadı mahsusla V8rdıklerl haber famamlf e Uydurn1ad1r CIJare ,., h 1 mektir. t f • d" • Atina 6, (a. a.) - Bulgar a- tiyle Bulgar ajansı Sofyanın böy e maç u Şimdiki halde Alman kumandanhtJ, e Slr e ıyor • jansı bildiriyor: le bir tahşidatan hiç bir maltı. 

~hlte mi gitti ? = ~~"::':'.:.:.:....:::-= Bulgaristandan asker geçirmek Yunan hududunda Türk kıta- :·~u 0!::ı;: v::,ı!'.':.".!b~~~; 
~~hın gazetesi Parl: :v!::Xe~~e~~r:tfe-::ı:;;;k::ı:ı:: müsaadesinin . teminine çahşıhyormuşl ~:;;~~a to;~~7~ğı:~:~.~~;~~ f~~~~:~~a:sa~%!ÜI~ ~ı: 
~ 1ıratıa Musollnlnln mevzilerini bombardıman ediyorlar. • dair olarak yabancı memleket. nu bıldırmeye mezundur. 
'~ laYl'are ile rneçhQI bir Bu haberi veren Ordre gazetesi Hit- ( Y az111 6 ncıda) lerde çıkan haberler mUnascb~ _ devamı 3üncü sa yfad~ _. 
~ ıca;tug1n1 blldlrmlştlr. lerin 3-• -gUn evvel Osloya gitml§ ol-
"' tııaı(l ar bu haberi teyit e- duğunu yazıyor. 
ltı... '-lıııı lrlat alınamamı§tır. AL\IAN ZAYtATININ ÇOKLUOU 
~' l'ln lluaoJlninln oğlu 
\.' ll1ıı Uzbondan tayyare Londra, 5 - Cotbenhourgdan alı-

\ 't; ~t lldaJarına hareket et· nan haberlere göre Almanların Nor
~"">\ l\o Olduğu "tahmin edile- veç harbindeki zayiatı tahminin fev-

llııııı rrıa ile Riyo dö Janeyro klndedlr. Oııloda bUtUn hastaneler 
~~~ın ılayyare seferleri dolmuştur. HergUn yeni yaralılar .. 
~"""ltrtndadır, Bu batta l§ll· gelmektedir. Şehir harlcinde lkl siper 
~ Yolda Porteklze alt kazma makinesi ile mezarlar kazıl· 

~ llluı.~daıı Sel ada.sına da maktadır. Kamyonlarla öllller bu me
~lt..rrerdir. Muııolinlnin \ zarlara t&§mmaktadır. 

teUtikler yapıyor. (Devamı 6 nada) 

la 

~ D<dlrreDD~~ 
~~lbah birçok aileler baharı kut
~ ~ak için Kağıthaneye gittiler 
Nl\hk"ekapı dışarısı ve Ada vapurları çok 
\.. .__ ol~u. Tarife harici vapur tahrik edil-
1 ~ ~ eııne rağmen halk sıkıntı çekti 

eıı . 
4.~ 1 ttııı ~dır. ~akat latan- ' daha ziyade Edlrnekapı haricinde 
· ~ ~ltıı';.ıhirn bır kısmı dün görülmüştUr· HattA bu vaziyet, E. 

•q "'ilden · if reııe ıst adc ede. dirnekapı "'ollannda daha sabah-• ~e . ~ . 
~ • \:ırtar!ırn:t.~e:ı b~ - tan izdiham halini almış, nakil va-

bııttı 0 m ş- sıtalan geçemez olmuş, Edirnekapı 

~~lln bUtün eğlence dışına çıkmak bir hayli gilçleşmig
~lf li l'll.§atan Kağıthane tir- Gidebilenler de adet! kalaba
t "~re: liıdrcllcz pa- hk seline kapılarak sUrüklenmlş • 
~ l\ ~ıği senelC'r, bu- !erdir. Ermenilerin yortusuna ras

<lllJı k tatil giinilnrle ' gelişi, Balıklı ch•armda da binler. 
halk kalabalığı ' (Devamı 6 nada) 

..ı ICvvelİd &'llCe Kı"tala batlı Koma kByUnde Junageceıılnde bir fMla oJ;t ı
tunu w patlayan bir bomlıa De bet k1 flnln öldütünll ve lılrçok klf)nln de 
yaralandıtmı y&ZllUftık. 

Tahkikatın IOD neUeealne göre, h&dlaealn, Hkl umanlıkta yapılan dUtUn 
NDHmda çocuklardan birinin metı1Uı: umanlıtm bir lrö,e&lnde bulduf;u bir 
bomba De oynarken patlaıaaaı neticesi oldup anlatılmıl)br. Kaza ne patla
yan bomba bet çd<'Op parça parça etmlı, 1! klılyl hafif ve ' kiılyl de ağır 
yaralamıotır. l.'araldardan dördU pek baf1f oldupclaa köyde tedavi ed.llmlt-

·-

h~rcUr. Hastaneye kaldırılan 12 yarabdan Sıdıka da dlln K"Ptt IStmfletUr. Bu 
ııuretle ölll adedi altıJ·a ~ılunıştır. Patlayan bombanın mıU.arekc zamanınılıı 
ln~er tarafından koUarulan bombGJardan olduğu ve bu ahırda o amau• 
claa kalclıl'ı anlaşılmııtır. 

Yııkarlld realmlerde soldan itibaren yaralılardan btr1 - Kartal lllll*· 
met cloktonı, Kaı-tal kaymakamı, mUddelumumi - l'arahlardan lklııl -
l\IUdck>Jumumı. ırellnln anneel - GeUn, mUddelumwnl, ,Jandannıı kumanclaaı 

(pllnle komuıclan araauıdakl. damat) madalyon lsıerlllnde de selin sörWU)'or. 



. . 

Bu akşam onunla beraber olacak ve· istediğiniz 
yere gidebileceksiniz. Beraberce Fransaya 

gitmenizi tavsiye ederim. 
- Hepimizin kadın ahbabları- konu~tuk. Bir başkasını sevdiğini 

mız var. Fakat bize, nasıl diyeyim, sanıyorum. Yanın saate kadar 
elaltmda biri lazımdı. Kralın hiz- gene gelece~ ve bir daha biribiri-
metçi kızları, kendileri ziyaret e
dildiği saatti! yalnı:: olmuyorlar. 
Onlara heran için güvenilemez. 

Haydi artık sil gözya5lanm ... 
Köylü kız tee~ür etti. 
Jigliyo, ondan ayrıldıktan son-

ra cıgara aldı ve Galateye tesadüf 
edebileceğini bildiği yere gitti. 

Burası beyaz boyalı küçük bir 
oteldi. İyi bir görünüşü vardı ve 
hariçten hiçbir emare, içinde geçen 
hayatı if~ etmiyordu. 

Delikanlı kapıyı çaldı. Onu he· 
men yaşh ve kibar tanrlı bir ka
dının yanma çıkardılar. Bu kadın 
ona neleri tercih ettiğini sordu. 
Yani sarışın bir kadın madam "X .. 

mi, yoksa fotoğrafi şöminenin üze
rinde duran madam "Y,.yi mi şe 
birden çağırmak lazımgeldiğini öğ 
rerunek istedi. 

Jigliyo ise, birkaç kelime ile, Ga
lateye aynadaki aksi kadar benzi· 
yen idealindeki bir genç kız port
resi yaptı. 
Delikanlıyı .bir odada yalnız bı

raktılar. Ma"um kızı evinden alıp 

getirtmeğe tahsis ettikleri zehabmr 
vermeğe çalıştıkları yirmi dakika 
kadar sonra Jigliyo biti~ik odadan 
matmazel Löbirbin geldiğini gör
dü. 

Delikanlıyı görür görmez bir 
çığlık attı ve başını çe\'irerek ağ
lamağa bafladı. 

Jigliyo, genç kızı teselliye ya
ramıyacak olan ''ben size söyle
memi~ miydim?,, sö:ı:lerile Ö\ üne
cek yerde ona yakla~tı ,·e ~ilerini 
tuttu: 

- Neniz Yar? 
- Ah! "Geldiğinize ne iyi etti-

niz? 
Gözyaşları çoğaldı: 
- Hakkınız varmr~. Bana bir 

do::ıt gibi söylemiştiniz. Size inan· 
mamakla hata ettim. 

Bana karşı öyle kaba davrandı
lar ki.. Ailemle beraber bulundu
ğum zamandan ~imdi daha m':!sut 
değilim. 

- Babanızın yanma döner mi
siniz? 

- Hayır. Fakat buradan çık
mak istiyorum. 

- Kimse sizi burada tutmak 
hakkını haiz değildir. Çıkınca ne· 
reye gideceksiniz? 

- Bilmiyorum. 
Sonra gitgide daha meyu~. hrç

krrarak iHh·e etti: 
- ''Horoz oteli,.ndeki kız bu· 

raya geldi; büyükçe olanı ... Anla
şıldığına göre parn}•a ihtiyacı var
mıe. Onu göroilğüm zaman duydu 
ihım sevinci bilseniz ..• 

Mucize gibi bir tesadüf, hiribi
rimizle örle anlastık ki... Tesa· 
düfler bizi biribirimizden ayırma
saydı ıbelki daima beraber kalabi
lirdik. 

ir kurnazlık dü~ünen 
mırıldandı: 

- Buna üphe yok . 
Galate devam etti: 

Jigliyo 

- Yarım saat kadar yalnızca 

miıi göremiyeceğiz. 

Jigliyo: 
- Biribirinizi gene göreceksi

niz. dedi. Hatta bu akşamdan iti
baren uzun müddet için ... 

- Kendisine teklif ettim, k:ıbul 
etmiyor. 

- Kabul eder. Evvelki sözle· 
rime inanmadığınız için müteessif 
olduğunuzu söylediğinize göre bu
gün ol~un sözümü dinleyin ve 15a
na inanın. 
Şuraya gelip bir mektup yazın. 

.l\lektup yazmak için neler lazımsa 
getirtin. 

Bir hizmetçi. kağıt, kalem ve 
zarf getirdi. 

Jigliyo: 
- Şimdi ona bir mektup yazıp 

kendisini burada beklediğinizi söy 
leyin. 

- Niçin? 
- Eweıa kendisine hakkında 

neler dü5ündüğünüzü söykıneJ~ ı· 

çin ... 
- Bun!an biliyor. 
- Bilmiyor. Tahriri olursa daha 

kıymetli olur. Ona, yanınızdan 

aynldığındanberi neler dü~ündü

nüzse hep:.ini yazın. 
- Mademki gelecek, yazmağa 

ne lüzum var? 
- Of! şifahen söylememek la 

zım, yoksa her 5cyi bozar mız. 
- Peki. 
- Hak.kında ne düşünüyorsa-

nız yazın ye kendi::ine bu gece için 
parkta abidenin yanında randevu 
\-erin. 

- Oraya gelir mi? 
- Gelir. Ben taahhüt ediyorum. 

Fakat çabuk olun, \'akitt g~çiy&. 
Galate mektubu yazdı ve uzata

rak: 
- Hangi adre e? diye sordu: 
- Mektubu gömlermeği ben ü-

.::erime alıyorum. 
- Ya neticesi? 
- Bu al.:şam onunla beraber o-

lacak ve istediğiniz yere gidebile· 
ceksiniz. Beraberce Fransaya git
menizi tavsiye ederim. 

- Benimle alay etmiyorsun\lZ 
ya? 

- Sizinle ne için alay edeceğimi 
ve şimdiye kadar sizinle alay edip 
etmediğimi sorabilir miyim? 

- AUedersiniz. Te$clckür ede· 
rim, bütün kalbimle tecşkkür ede
rim. Sizi tekrar görecek miyim? 

- Hayır. Herhalde bu hafta i
çinde değil.. Maamafih iman insa
na daima J:avu§ur, dünya küçük
tür! 

Sizi bulunduğunuz yerden çı· 

kardığını halde randevu da vermi
yorum, hilrmetkrane dostluğuma 
l!n .büyük delil bu değil mi? 

-IX-

Jigliyo, nihayet otele gittiği va· 
kit Mirabel biraz evvel oradan çık 
mışlt. 

Oda kapısına üç defa vurarak 
bekledi. 

(Devamı var) 

Yugosla vyadan 
muhacir geldi 

Yugoslavyalı TUrlclerden mürekkep 
'fi kl§lllk bir muhacir kafilesi bu-
günkU konvanslyonellc gelml:iitlr. 

---o---
Bu sabah da bir vagon 

yoğurt geldi 
Trakyadan bol yo[;'Urt gcll~I de-

vam ediyor. nugUnkll konvansiyo
nelle de bir vagon uoıusu, Silivri yo
ğurdu getirilmiştir. FiyaUnrın daha 
ziyade ucuzlaması bekleniyor. 

Konvansiyonelle 
gelenler 

Gcçcnlerı.le Trakyanm Karadeniz 
sahillerinde l'odima mevldinde !tara
ya. oturan Macar vapurunun kurta
rılmnsr baklanda temast:ı. bulunmalt 
Uzere allU{adar kumpany:ı. mUdUrU 
Nagi bugiln konvansfyonelle gelmi~

Ur. 
Bundan bll§ıta bUyUk bir Macar 

kumaş fabrikası mUmaıuıill de plya
samızla temas için gelenler nrasın

dadır. 

Bir baba, anneleri kaçan 
iki çocuğunu evlatlık 

vermek istiyor 
4 • 
Balatla Mollaaşkı :mahaJlesinde 

TUrbc .sokağında 13 numaralı evde 
oturan kunduracı Neca\i mıı;Ulışenscs 
bu sabah matbaamıza gelerek iki ço
cuğunu cvıa.tıık \'crmclt istcdig-lni 
söyledi. Çocuklar dotmzar aylıktır \'e 
ikizdir. Biri kız, diğeri erkektir. Ne
cntl, anneleri bırnlup kaçtığı \'e baş
lrn ldınscsl de bulunmadığı içln bu ço
cuklara bakmaktan tıciz bulunduğu

nu söylemekte ve istıycnlerln yukar
clAlıl adresine mUracııatıarım bildir
mektedir. 

Amerikaya hava yolcu
luğu tercih ediliyor · 

Harp yU2Unde11 deniz yoluyla Amc
rlkaya gitmek çolc gUçleşmi§tlr. Bu
na. mukab!l hava seferleri fazla rağ
bet bulmaktadır. 

Buradan Avrupa trenlcrile ıtıılya
ya giden yolcuların Romadan tayya
re ile yollarına devam etmek sureü
ıc Amerlkaya kadar gitmeleri temin 
edilmigtlr. 

Baaın Birliği yüksek 
hayıiyet divanı toplandı 

Türk Balllll B!rllği l"Ulısclt Haysiyet 
divanı Birliğin Ulua Basımevindekl 

morkezlndo lJentzıl mebusu Necip A-
li KUçUknnm rcisllğtnde toplanarak 
lbrahim Hakkı Kon;ynlı hal<kmda 
Dahlllyo veltlleUndcn ve Cumhuriyet 
gazetesi btııımubarrirllğinden aldığı 

cevaplan tetl<ik etmioUr. Dlvan, İb
rahim Hakkı Konyalıya, kendisine 
i.ıınat olun:m cfal hnkkınclıı. mUda!aa~ 
smı bildirmesini tl)bllğe karar verml~ 
tır: tobllgannıne lbrnhlm Hnltln Kon
yalıya göndeıllmi§ ve yUluıck hnysl
yet dlvnnının toplantısı JG mayıs gU· 
nUne bıralulmı§tır. 

\'erilen malumata göre, hükumet 
m!lll korunma kanununun ziret hU
ktlmlerlnden bazılarının tatbiki için 
hazırlıklar yapıual<tadrr. Bun~n ırıı.

yesi memlekette ialihıall arttırmak 
ve her balo göre tedbirll bulunmak
tadır. 

Bu knnunun zirai hUkUmlertne \'C· 
yapılan hazırlıklara göre, memlekette 
!J zirnat mmtıı.lcıuıı tesis edilmektedir. 
Bunlar lstanbul, Anl<ara, Konya, A· 
dana, Erzuı'llm, lzmlr ve Sıvaıla dl· 
ğer iki vlll\yotımlzdlr. Ziraat vekı\leU 
bu nuntaknlnra evvelce Amerlkadıı.n 
alman kUlliyetll miktardaki traktör, 
harman ınakinoııl, orak ve ~çki vesa
ir motörlü \'esalti scvkedecektlr. 
Bunlardan bcıka bu do!a hUlulmetçc 
Amerlkndo.n alınan 2,5 milyon liralık 
zira.at ıat \'e edevatı ile !nJiliz kredi
sile alınacak zirai alö.t tamamllc bu 
mıntıı.kıı.lara göndeıilecek ve böylece 
kuvvetli bir zinıt çalt§ma harekeUnc 
geı;llecektır. 

!.Illll korunma. l•anununun zirai 
hl\kUmlerinc göre, htik\ıftıet, zlrıı.atte 

çalışabilir her vatandaşı, keneli ziraat 
işi yUzUstU lcalmamo.k §&rtile, iltamet
gtı.hmın en çok 1:5 ldlometre mesafesi 
dahllinde bulunan serek devlete ve 
gerek şahıslara alt ziraat i•letmele
tinde tahakkuk eden ihtiyaca göre 
ml.imıslp Ucrctıc galtştırabilir ve bu 
~wtaka1:ı't~ e§lı~ e-lt olu!! d!i- sa
hibine !Uzumu olmıyan her nevi zi
raat \'usıtalarmdan mtinasip bir Jdra 

muka.blllndo istifade edebilir. 
HUkrı.met tuzum g"6rdU!?U mmtnlca

larda yaptlncak zeriyatın nevi ve çc
§idlnl tayin ve teepit edtıbilir. üzerin
de zeriyat yapılmıyan boş yUz hek· 
t:ırdan faztıı u.razl~i l,>lr bedel mukabl
Undc l§letcbllir. 

Ziraat ve1dUeti haziranın on beşin
den IUbarcn bu hususta faaliyete ~e
çccektlr. 

j KOÇUK HABERLER 
• Birkaç gUndcnbcri §&hrimlzde 

bulunan Nafin vr.kUl Ali Fuat Cebe
soy dlln akşamki trenle Ankara.ya 
dönnı.Uotıir. 

• Bu ayın on ikisinde !nünü ıebit
lerini ziyarill merasimi yapılacaktır. 
Bu mUnasebctle Bilecik belediyesi bir 
heyet gönderllmeslni İstanbul beledi
yesinden lsteml§tlr. 

• Zelzcl.:ı sahasmdıı Romany& kralı 
Majeste I<arolun emlrlerlle Romen 
hültfıroetl tarafından yaptırılacak mo
dorn ''Knrol köyü., hakkındaki tetkik 
ter bltmlr}Ur. Romanyadıı.n bugünler· 
de malzeme, mimar ve ustıı. gelecek
Ur. 

• Ellerinde stok d"'mlr bulunanla
rın vcrmeğe mcobur oldukları aylık 

beyanname mUudetl bu ıı.k§am bit
mektedir. 

• Manisa balkevl gllstert kolu gcnc;
lerlndcn bir grup 'Turgutlu halkevine 
gltm.lglcrdlr. Gençler oraua DelkJı 
plyoslnl temsil edecekler ,.o oradan 
Sııllh\lyc gcceccklerdlr. 

• ızmlr ltUltUrparlcta hl§asına ka
rar verilen yllzrne lıavuzıınun plO-nları 
hıızırlnnmr§ttr. Havuz elli bin liraya 
mal oıacnlttır. 

mak Uzere 21154. tur. 
Sayım bittikten 11onra gnıetecilere 

ve aaym1 tertip heyetine Ye1Uköyd6 
bir zly&fot verllmiııtır. 

Hayvanları koruma 
cemiyeti 

1 ayda 384 
hayvan imha etti 
Hayvanları koruma cemiyetinin 

aylık toplant11ı evvelki gtl.n yapılmış
tır. 

Bu içtimada okunan rapora ı;örc, 

nisan ayı zarfında cemiyet 816 hay
Va.LI ıa.,e etmiştir. ~miyetin mtı!et

tıııleri tarafından muhtııli! yerlerde 
yapılan gözetmelerde 46 hayvanın 

yUkU gayri nlzamt ve haddinden faz. 
la bulunarak boş.attrrılnıt§ ve iki hay
van sahibi aleyhinde de ceza zaptı 

tutturulmuştur. Nisan ayı esnasında 
beledJye tarafından toplattırılan 384 
hayvan fenni §Okildı imha edilmiş 

ve 160 hayvan da sahiplerinin tal~bl 
Uzerine uyutulmuştur. Aynı mU<ldct
te H hayvan ayakta ve 8 hayvan d~ 
lıastanede tedavi olunmuştur. 

• ... , 

Yunan tütünlerinin 
fiyatı 

Anadolu ajansının Selinik muha
birliğini yapan tUlün tacirlerinden 
Abdi bugUnkU konvansiyonel trenile 
şehrimize getınlııtlr. 

Yunan tütttnlerinln, bizlmldlere 
nisbetıe yUzde 25 daha. a§llğı fiyaUar 
la. satılmaları mesele.si üzerinde bir 
rapor hazxrlıyarıık hüldlmete verecek
tir. 

. lnhiıarların İzmirde 
yaptırdığı büyijk depo 

hrnir, .> (A.A,) - İnhisarlar idare
sinin Alıanc~kta yaptırmakta olduğu 
bUyUk depo bu ıene ııonunclan evvel 
tamaınlanmı:ı olacal<tır. !zmirin en 
bUyUk binası otııc~ olan bu depo 
her tUrlU aart teslıı&t ve tertibatı ca
midir. Temeli 1nj'lliz usuliyle yapıl

mış. yani beton kazıklar yerlerinde 
dökillmllştllr. Birinci katında işçi ka
dınların çocuklarını gUndilz iı, mUd
detince bırakabilmeleri için en ıııhh1 

tertibatı havl blr kreo yapılmıştır. 

üstkıı.ta depo olarak kullanılacak ve 
Uç milyon kilo tütün istiap edecektir. 
Depo kısmında tUtUnler için lazım o
lan rUtubet derecesi 1~1 hesap edil
miştir. 

Aziziye tüneli 
tamamlandı 

Aydm hattı Uzerinde yaptırılmak
ta olan .Aziziye tUnclinln tnıaatr ilt
mal edilmiştir. Pelt yakında ınerasim
le tııetmeye açılacaktır. Devlet deınlr 
yollarına bir buçuk milyon liraya mal 
olan bu tUnel ileride elektrikli trenle
rin geçmesine de elverlıll blr tarzda 
yaptırılmıştır. 

Dt)ŞONDtJGtil\I otJJI 

f tık 
Fahir köylüye toP 

~· 
D E\'Ll!.'T.E alt f41P t1tf il' 

dan yinnl ınUY011 ' 0ıı IJ' 
ğcrinde bir buQUk iki ıııll to~ 

_ ..... ı: ,., pıt' 

1'31 ar.ı.zlnln topnuu>- 1 tıılll •· 
az köylere dağıttlJIUI.~ 
blka.t Jınz1rlıl'1ann6 deı Ol~ 
zere oldui;,'llDu gaıetcJer ucr ~e' 
nunlvetıe okuduk· vuar:ıa tD_P~ 
dl n;ıntakBlan dah.iI1JJd e cV. 
ğa muhtaç köylüleri \a,.ıuıe:, 
müwt olup topl'Bk '! tctıııt 
dağıtılacak olıın ııraılJ • 
deeeklcrdlr· . 0td~ 

Türkiye köylilıiinilıl ~~ 
mühim bir kısmının f()P ııl ,-c ~ 
yüzünden sıkıntı çcJıtiji ~ 
meğlnl sartettlj:;I tor:r. ~~:::. 
olmadı,'1111 hf'pimlı b1 r ~61• 
ortıık~ı, m1U11bo. oınrıık bO ~ 
nrn toprakl.ı.rmda ~a.ıır tıt~Jt ft 
lüler, lktısadcn toprn urı:ıf' ..c· 
esir bir nzJ:rett.e buıuıı tılf ~ • ··ıııırı ~r 
mahsullerinin ~ok ınurl gttıl ıt· 
mmı adeta haraç ,·c. ~rJı ııı 
rak saldblerinc tcrliC , t"' 
buri~·etındcdirlcr· . rfr.~ ıo· 

Köylüyü memlcket~~t o~ ,ı. 
Rayacak kadnr dcnı?" ,·c rf"'~ct 
kıllibımızm, bu mUlıiJJJ ~ 1911 tıt' 
ıınnı tııJulltlmk etti~ -O ç,ı,..~ 
~e)·den cn:t'I ı,öylil~ ~ J• 
toprağınm efendisi y•~111; ~ıt 
eder· Ve bu milli ktlrt ~,.,...~ 
brrnuın on mülıiın bl~ IJI~' 

Bu ihtiyacı Juıt'l 0 1eı t~~ 
etlen !Ullli Şefimiz ~ ~~ t 
memleketimizde top bit r' 
nin hallini kendisln6 Y 
dlnml§tlr. P~'~· 

Bu topraksız ,.e tb,tı ~w· 
' köylülerin sefaletten wıh' ~ 
lannın pek bayağı ,·e 1~1 . ...t' ~· ı·tl": marından kurtanırıııı ııtl 'ı;til'' 
inkdii.bınm en ön saft~IJJ161 ~· 
si lazmıdır- Bilha.~~ ~ ~lt ~do 
snlin a.rttınıması cıd 0ııUı0 #' 
leket da.va.sı otarıı.1' pıı ııı ~o· 
d d ~ da toP • ,e 
ur ugo r;u flmL -n hlyc~ ..• ur 

lesi daha acil bir JIU>'irtı.V"" 0.,,
susi bir ehemınire~ "ıııe'·ıll1141p,.ı: Dağıtılması bahis ,ıo 1 ~ 
bu topraklar. bcllil ~!il'~ 
davasmm kökünden bO ~tıı' 
gclmiyecektir· Fnl<Jit flrtlJtl 

1 0
1" 

sonralan daha da .... 111t1 A 
··Jtt"' ~.tl 

Prcn"lP itibarile ınu ~ ,wı 
bu işin hayata tştb!k'I eıı cl'~pt 
da fakir köylüler fç n eıUleC 
bir tıekllde tetobltro•· Pı 
kuvvetle ümit fl'IiS0 ._-;ıl o~ 131 

Dairtma f~inin . P ıı: Jı'' ~ ~ 
§imdiden bltınc~lğJ:ıııeaei~ t• 
bir tarzda tanLlnl ıııtpın 
k ... 1 .. 1 nın· ·zi cidden ··...ı.ıt: "'' o~ u c ı . ı ,.'"-, ıiit" 
deceğinc kanMt1 JtljUO~ıctl~ 

Toprak nuı~•ele:t . ıwıı:-:zıd.I' 
f ki k··,.·füterioıiı1n .... ,aı:,dı a l' o,, tık o"~~ 
sadece topraJ<!il.ı ·rtştarıP ı61'11P: 
onlann lf;tihsal ,.~rııt• ,~ ~ 
mahnım bulunduk ~ti 'ti)' t 
do bulundıwna1' ;: tDP~ııd ~ 
Dnğıtılaca.k otan mi~ ,·o ıo~ 
:ı:uıı zaman ekflnlC 111 ~ tJı1 ~ hl~ fiftPtıll ~örıncnı,. ~J,t ,r: 
l;ı.r olnoo.Jrlır· nu ,~~,_ııtli~ ,f' 

lcnmesi pok güç ·etli ıtl(l(l~,.ı~le~ 
pulluk gibi, kU\-~lt· JJO ı.o ııı~, 
srtalıı.ra yabeStc rııctıcr ~ Jtl 

1 
muhtaç oldoklarl Jc 5,ttt11eıı '.t 
n.delerlo öctcnfRc 111 tıdl1111 JtJ~ 
Jet tarafından tcJ11rıJ'~ ııııiiııı'c 
fikrlmlzce bıı top .. urcıilr ·c 6''' 

Jj ·16 p d<L \ O' 
için devlet e ~ aJI \-S.'°1'-1.ı-t' ti' 
tllr· Ancak o ~ dJl ~ole cll~r' 
rnn.yo balnrnınd .. ,.Jül<'.t 1' ıııllf 
lan toı>rnk.<ııı l<0ı=ı.,1ı1ıır<'l,ıı 
no nrHecck toP ı;fJŞ 
fit olabilirlel°• stJı\'t oı 

Ot8' 
Romenlerle r ndı 

kereye baŞ ~ ufı'. 
111 t.ic:llrc tJP~eıt ~# 

Jllikrcıt G - p ri)~ 11 t' 
D rltinlll .g, iJ1 

reis i Servet e !11l b\lrıı) ı>tıııl~ ~ 
cnrct heyetimiz d •01, eıııll1\.8 ıJC ~ 
\'~ ısw;.·onda bil) rıc1)'6 ~~ ... q 

ınen be. ~ ..... 
murlarile Ro ıııerl ıııı f" 

uıneıııı ,f 
ne?.areUcrl lll e•ıwlll'- -•' . JieY ~ ııJI>'" 
kn~1l:ı.nm11'tır. uıe te 

t nczııtC 
Roıncn tıcıırc tnJŞtıf· 
~ıı.kcreıcr ba.Şlıı. 



. iki cepheden • 
gerı 

ı arvik'e gön derildi 
N O rv e Ç ·, k u rta r m ak iddialar kat'iyetle tekzib ediliyor. 

lXGlLTEREYI·: GİDI::N 
1\"'0RYE(.'LlLJm 

• t f. k 
1 

. . ' Norveç mültecilerini ve Norveç-
'rollav m u' 1 tte 1 e r 1 ç 1 n tc bulunan lngiliz sivillerini ha. ~~:te ıc!l,~t heyetinin, sov- . mil üç Norveç vapuru, dün şimali 
!'titr d .serııği ııe yaptr~ı !skoçya. limanlarına gelmiştir. 

~e~vaırı etınektedlr. .Mü· b 'ı r n a m u s m ese 1 es 'ı d 'ı r Mülteciler arasında, kadınlar ve 
, l}>t ar~ Sovyetıer birliği ne çocuklar da vardır. 

it 'rııı~d da bir ticaret ve A:ılesmdan kaçabilen bir Norveç 
llg<lıla\~l ile kUrlng anlaşma· • balıkçı gemisinin kaptanı, Alman 

1 l!ıı1ıı t.sulldakı Sovyct ticaret Londraya vasıl olan Norveç tayyarelerinin, küçük vapurlara 
q t.rı·ı .\rn kbaldekı vazlyetıdlr. binmekte olan mülteciler üzerine 

ll!~ıilıı ı .. _erJkayı .Alukaya liaıt- harı·cı·ye bo·· yle dı"yor ateş açtığını söylemiştir. 
."'J ~- "<lfaatın naz 1r1 "'"OR"l·~Ç 11,\RİCİ\'Ji~ NAZIRI ~ "lllal'ııu ıı. ınutuııık pro- ., ., _ 
~ ve Ja. e tacıı edllmlıtır. ZI- f,0!\DRADA 
·"lltrı'kaya~nya tarafmdan bir- Londra, G - Narviktc muhare. TESLİM OLAX NORVEÇ Norveç hariciye nazın Koht ile 
~ ~rıa, bu lr taarruz vukubu· beler karlı ve fırtınalı bir hava i- KITALAR! milli mildafaa nazın Albay Kjun-
•ı1ıtde Yol •on derece ehem· çinde devam etmektedir· Dün ilk Norveç b~kumandanlı!;rı ile Al- berg, 1ngiltere hükfımelile noktai-
·~ Cekur defa olarak, Alman hava kuvvet- man başkumandanlığı arasında bir nazar teatilerinde bulunmak üzere "1 )a, Veli • ~ 

~.:ııarı 1lıak 0 ravya himaye ida- !eri, Narvikin şimalinde kain bir mütareke nktolunmadıgı temin e- dün saat 6·50 de Londraya gcl-
ı:ıel'iıılıı o.ınatı, bir çok Çek köyü bombardıman etmek suretile dilmektedir· Böyle bir mlitarekenin mlşlerdir· 

~t.ıı:l?'ıııa~tlertnı kUtUphane· muharebelere ~tirak eylemi:ıtir- akdi hakkında şayialar münferid Norveç hariciye nazırı Koht, 
lt~e tıttır v ve aıı.tııını durdur- Narvik mmtakasında bulunan vazivette kalmış bazı Norveç müf- dün akşam Londrada radyo ile bir 

"'ll1 ııeu ernııoıerdlr. Bu em- Almanların miktarı üç bini geçme- reze
0

lcrinin Almanlarla mahalli ma.. nutuk söylemiş ve dem.iştir ki: 
'ıı. t•.,. ceaind mektedir. Bunlllrm bin kadan, İs- hiyette bir anlaşma yapmalarından "- Birkaç gün için Londrada -..ıı .e lttta e, Uç milyon 'it b lınba edilecektir. veçe giden demiryolu boyunca. tü. ileri gelmektedir· bulunuyorum. Burada, mütecaviz 
~-~ oıa.n ta:ı:etelerı, Fransada nel ve köprüleri tutmakta, geri ka- Sanıldığına göre, ezcümle, Ber. kuvvetlere karşı bize yardım ya. 
~~eti dA.l'tllan ınuıtecllerlne lan iki bin kişi ise, iki grup halin- gen mıntakasında vaziyet böyle pılmasının en iyi yollarını salahi
" t da1111t aba olddetıı tedbirler de, Narvik etrafında bulunmakta- tecelli etmiştir. Buradaki Norveç yeti.ar dairelerle müzakere edece-

~ bııı lttlırıektcdtr. J:o'ransada. dır. Bunların mevzileri, dün, kara.- fırkası, Bergen denizini Almanla - ğim. Buradan Parise geçmek ni -
· 'I'~. ldar Al dan ve denizden müttefik kuvvet. nn elinde bulunduğu için, çok fe- yetindeyim ve oradan da, müca.-. ""tfUt ınan muhaciri 

~ 
lllı1tta lıaınpıannda bulu- leri tarafından bombardıman edil- na şerait altında seferberliğini ya- deleye devam etmek üzere Norve. 

~ 11 Uı,: bindir. miştir. pabilmiş ve bir müddet Yos bölge- çe döneceğim.,, 
qt~ ~------ Andalsnaeden irkab edilen mlit- sinde çarpı!Jmıştı. Koht, bundan sonra Alman ~ti-

ce h • d . tefik kıtalarmın Narvike gittikleri l lıisına. takaddüm eden badiseleri 

h 
P esin e AL:\f,.\....""° tDDtAJ~ARINI T.l<~KZ B tekrarlamıQ ve sözlerini •ö~·ıe bi-tahmin edilmekteyse de bu haber '"' '"' ., 

Almanl"r lncilterenin Kuin Eli- tiMniQtir: a k 
eimdiye kadar teyid edilmiş değil- ... ~ • ··~ 

A re a" t diır. zahet sınıfından 31 bin tonluk bir "- Almanyanm memleketimi-
'\}~ O zırhlısı ı·ıe York sınıfından bir knı- ze hücumunun rok evvel hazırlan-·••a l Merkezi Norveçte sterdal ., 
te )\ arı ld k mmtaka.sında çete çarpışmalan de- vazörünü tayyare bombardımanla- mış olduğu hakkındaki kanaatimi. 

ili! b • n O U ça vam etmektedir· rile batırdıklannı, 9 Nisandanberi zi hiçbir şey değiştiremez. Garb 
l>U k1.~ taa r ruzu batırılan İngiliz ve Fraruu~ deniz devletleri, Norveçi Alman tazyi-

~,... a l.lttü}dü AUIANI,AR RÖROSTA altı gemilerinin 23 ü bulduğunu id- kinden kurtarmayı kendilerine bir 
"'Ilı, ,.. din. etmektelerse de Londrada bu namus mesele.si yapmışlardır . ., 
• ~ o (,\ Norveç Ajansının ne§ret • ------------------------------l~fıı \erı ·.A..) - Havas A- tiği bir tebliğe göre, Al -

1Jııı/4tı ";·azfyet hakkında man kıtaları, şehri bombardı-
da~lar b~IYor: ,-man ettikten sonra Rörosa gir
ta a f:ienı Sabah, mutad- mişlerdir. Bir Alman tayyare
~ ilrru .. ş mıkyasta bir si şehre vedi IuCiH\.k bombası 
• ~ .. )'a - ' • 
t Ucuk bf mışlardır. Bu atmıştır. Şehrin deniz mahal-
tdararında r hucum mti!- !esindeki evlere isabetler vaki 
l lı:rıış d n lılr menıe olmuştur. Bundan sonra Al-
1;eıı1t c:(;ll, bir buç-uk1 man tayyarecileri, makineli 

btr t Phe Uzcrinde turek atesi atmışlardır. 
ıı,aa aarruz hareketi- Sivil h~lk, şehir kenarında-
~%tb~ir bucuktn olduk- ki mahallere çekilmişlerdir. 
~4tn ır lopru h ' 1 İnsanca zayiat olmamıştır. Rl.l-
ıa .. , trı " azır ığın- i hl bi 

~l'ib evcut iki bölUk rosta birkaç gUndenber ç r 
il ben :-ıoo ki i t h 1 ' Norveç askeri bulunmamakta. 

t ~lar lr Alma ş a ~1 ? idi. Saat 13 e doğru, ilk moto-. 
~ e 011ararınd n ~uv\eti, ııikletıi Alman kıtası gebre gir
~ trııı aıı. kuc;:u~nhl;g:or~= miş ve takviye kıtalarına intl-

~rııı, ~tınışur. Otomatik zaren ı.stasyon civarınua yer-
berd Uteaklb . leşmlştır. 
itte ~l' edIJen e~ n.zıyct- Ateş kes emri geldiği zaman 

r ~I' Şı altına 1opçun~f Norveçlilerin, Rörosun cenubunda-
a~1anııız rnev ~lın·~~ t • ki mevzileri olduğu gibi duruyordu 
~ıı. f:icc;:rncye z eı. ~r ek ve 120 Norveçli, 300 Almanı geri 
"~rehfıısedll!r n:ıu\a ~ püskürtmeye muvaffak olmuştu. 

~ bıı- teıt, Old k ere~e ti~ Bu çarpışmalarda 35 Alman aske-
ilb hl'lcatıe u ı;ail n 

1 
ri öldürülmüş ve Norveçliler tara-

~ a ı ger em ş. f d d k Y -r· .. 
~Utr~ dördUne doğru . 1 ın arilm~ ~ at~ca ı ı o u ve uç yara. 
'lla "~elerı i . ı ve ış ır. 

~ ile flatdn ~ n la~~- Norveçliler, şehrin cenubunda 
tlla:e rnr~Jı boş! sa a mükemmel mevziler i.şı:al etmişler
~~lrı 1 arırı b u unm~ş- di· Bu Norveç kıtnlarından bir su
ır/I ıı.nıaşıl unları n. 1 ~t bay, "burada aylarca mukavemet 

~ Cıı r..ı~elcr a mı~~~ r · ~ a edebilirdik,. demiştir. Bundan böy
r I~ il ltıiış hl~ .~a7.ı zerı~- le, buralarda ancak çete çarpışma-

' ~ır. tle lltıif ~ k sll~h \e !arı beklenebilir. Norveç kıtalarr, 
il~~r ormalar bu - Gau vadisinde mücadeleye dC'vam 

,: tııtS.lttnın <: k 
1 1 

etmt>ktPdir· Slörni cenub şarkfsin. 
~ faaılll('n, d~l ~llze 0 

• de bir Alman müfrez~si ho:ı;ulmuş 
' ~. )l .. 1reu old nk U gUln \'e 100 Alman öldilrülmüştilr· lt "lla u ça az o -

lf~llte~Ukabl! Alman 
~ llıa.ıı erı dUn gece 
1 rılldolldo Ve şimal de-

lr~ 1f!rııır Ciddi faaliyet 

i 1 ~ttı : 
,,Ui""-k ır fuarına 

,c <\. \ ediyor 
·~ bÜ) - lraıı hUk<ımeU 
~ l~tır::k bir pavlyon Jn

t lıa.r bıı Ilı edecektir. 1ran 

Loyd Corcun ağır tenkidleri 

iş başında bulunanların 
değiştirilmesini istiyor 

., Parlamento müdahale etmezse 
olur,, diyor vatana ihanet etmiş 

Londra, 5 ( A.A.) - Reuter a
jansı bildiriyor: 

Loid Çorç, Londrada çıkan 
Sunday Pictoral gazetesinde neş. 
rettiği bir makalede, hükumetin 
siyasetine ve harbin sevk ve i
dare tarzına şiddetle hücum et. 
mektedir. 

Loid Çorç, bu makalesinde di
vor ki: 
- Norveç fiyaskosu ba.sımıza, ak 
la gelmedik üzüntüler açacaktır. 
Norveç karasularına mayn dök. 
meye karar vermeden evvel, 
Norv~de Almanlara takaddüm 
etmemiz lazımdı. Halbuki Al
manlar mukabil taarruza geç_ 
dikleri zeman, bu mukabil darbe
l',i karşılamaya hazır bile de
gildik. 

Norveçe gönderdiğimiz kuvve[ 
seferiyenin efradı alelncelc top
lanmıştı ve en lüzumlu techizaL 
tan mahrumdu. Bunun mukad-

der neticesini gördük. Bütün 
bunlar, selilıiyetsiz ve sersem 
in.sanlar tarafından yapılan ic.. 
raatın müessif hikayesidir. Mil-
let her fedakarlığa katlanma ya 
hazırdır. Fakat muvaffakiyet ka 
zanacak vaziyette değildir. Çün
kü, Resikarda bulunanlar yalnız 
memleketin mukadderatını ida
reden aciz değil, aynı zamanda 
7.ayıf ve mecnundurlar. Resikar
da bulunanların. harbi daha e
nerjik bir şekilde sevk ve ida. 
re etmek üzere sarfettikleri gay 
ret akim kalmıştır. Parlamento
nun müdahale etmesi ve zimam
darların başaramadıkları bu va
zifeyi onun deruhte eylemesi la_ 
zımdrr. Eğer parlamento mü -
dahale etmiyecek olursa , mille. 
te karşı ihaneti vataniye irtikap 
etmiş olacaktır. Harbi sevk ve 
idare ile müke11ef teşekkül ve 
memurlar, ener jik bir surette 
deği.stirilmelidir. 

~''l ta}ıa.. aıt&atıa ~ehrimh:e 
4" ~'\ ltcılı.so ltıda beraberlnd" Sofyb, 5 (A.A.) - D. N. B. Bildiriyor : 
.~L" r lttıtıı,~oııu oldugıı haldt Yunan hududunda Türkler tarafmdan ya. 

Yunan hududuna 
asker yığmadık 

Yunan hududunda Türkler tarafından ya· 
pılmakta olan miihim tahşidat, Bulgar hükumet 
merkezinde bazı endişeler uyandırmıştır. Sofya 
siyasi mahfelleri, Türkiyen in ittihaz ettiği 
askeri tedbirlerin, Bulgaristanın hattı hareke· 
tinin bunları katiyen haklı gösterecek bir ma· 
biye göstermemesi sebebile, ehemmiyetsiz t e· 
lakki olunmamasını söylemektedirler. Bu tah_ 
şitlcr, her halde Şarki Akdcnizdcki İngiliz faa· 
liyetile alakarlardır ve bir İn&"iliz talebi üzerine 
alındığı sanılmaktadır. 

~~~~~d . er Yapmıotır. pılmakta olaan mühim tahşidat, Bulgar hüku· 
:,-:\ 4 ~ ık• met merkezinde şiddetli bir endişe uyandırmış" 
1 

' <4. •• \ J 
1 zelzele tır. Siyasi mahafil, Türkiye tarafından ittihaz 

~ t~e~ 1 - BugUn biri edilmiş olan askeri tedbirlerin çok ciddi bir M· 
Al ~~eı O.ıo da olmak ü- dise teşkil eylediğini söylemekte ve Bulgarista· 
~ tn e kaydedllmlşUr. nın bu yolda bir hareketi icap ettirecek hiçbir 

1•ıan ' tahrikte bulunmamış olduğunu ileri sürmekte_ Ca d 1 dir. Türk askeri hareketleri, şüphe yok ki, 
\t t,.,.aı,, ti "'ı er S er. Şarki Akdt"nizdeki İngiliz faaliyetile alakadar· 

-.... ~ı clır. Sofyada, Türkiye tarafından ittihaz edil· 
~h ~ıl ,,ABı-.:ıf• Meto. mi< olan askeri tedbirlerin İngiliz hükumeti 

r,. ~. ı.ıcr ti -s • :t: ~1rı "Ate e ders al· tarafmdan ilham edilmiş bulunduğu zannediı-
~li llıekı manca öğret mektedir. 

• Upla gazetemi· * * * 
Sofya, 5 (A.A.). - Havas ajansı bildiriyor : 

* * * Ana.dolu ajansının notu: 
Havas ve D. N . B. Ajanslarının vermiş ol· 

dukları bu havadis, baştan aşağı uydurmadır. 
Bilakis terhis vaktı gelen efrat, tehir olunmak· 
sızın, muntazaman t erhis edilmektedir . 

( Haydarpaşa alemi) 
O ne (Haydarpaı:ıa) idi? 
Belki (Murad Rabi) zamanında 

(Revan) seferine çıkan ordu bu 
kadar kalabalık ve ihtiı:am gösle. 
remezdi! 

?\ e i!lterseniz ? .. kimi isterseniz?· 
Hemen hepsi burada toplu bulu -
nuyordu!· 

Mevl:iin ( Karacaahmed) in ile
rilerine doğru uznnan yüksek sa -
haı1ında yüzlerce büyük, küçük 
~adırlar, oyun, güreş yerleri. sa -
lıncaklnr, ecel beşikleri, atlıka • 
racalar, kurulmuş, (Evliya Çel~
bi) nin (57) fasıl, (1100) sınıf eli. 
ye tasni! etti*i (Ehli huruf) un 
bilyük bir kısmını ihth'a eden 
(kırcı) c~nafı metalarını, marifet_ 
!erini burada göı1terirlerdi· 

Tiyatro mu istiyorsunuz. yoksa 
ortaoyunu mu?.. Burada vardı· 
Hem de (liberta) ! 
Bakın (kukla) oynuyor· Başlıca 

komiği (Memiş) elinde sopası, e
zik büzük feryadile (Arap zcbt>lla
hi) yi dö\·üyor··· Seyirci çocukla_ 
rın, elleri poturlarınm cebinde 
yılışık aşçr çırakları üşüşmüı;ler, 

seyrediyorlar ... 
Bakın·· Kürt uşakları fe~ egrı, 

yemeni uçları omuzda, yağlık eL 
de, üç de\·rim kuşak belde, orta
da davul zurna: 
Kunduramın bir teki 
Havasile, halka halka, teplnl

yorlar! .. 
Bakın, kirli, yağlı deri kalpa -

ğını yıkmış, posteki ceketli (gay_ 
dacı) neva, devgah, rast delikleri
ni uzun uzun üfledikten ı1onra. 

karşısındakileri (kasap) havaınna 
kaldırıyor. 

Bakın·· bir cemiyet daha: 
Sel.i.m.sızlı (Mıııtık), C'lde zurna 

nakaracının geğirme nağınelerle : 
"Arabanın üstü ha.sır,, 
"Arabacı öpme ısır,. 
"İçindeki kilçük hanım kısır,, 
Şarkısını kovalıyor··· Bakın .. bü-

yükdereli (Kırık), yanaklarını §L 
gire 4~ire kıllrinti ile: 
"Yarın da çarşıya varayım., 
"Rab!ama bir hotoz alayım., 
"Silrü sürü kahveler kaynasın,, 
"Rabiamm göbeği oyna.sın,, 
Kcrizini döktürüyor!.. Bu da 

nereden çıktı? Oyuncakçı (Kel Js. 
mail), kırmızı şişirmesini §L5ir
mi-,··, 
"Asım Melli, Asım Meli!,. 
"Bana bir tek rakı yolla,, 
Feryadını kısa keserek kaynana. 

zırıltıl!ını öttürüyor ... 
Ooo ! .. Bu tehlikeli bir iş! .. Bir 

tahta havaleye bir kız gerilmiş ... 
Karşısında. (Huy) lu, ince (Ali) 
geçmiş, elindeki kamaları birer 
birer atıyor, kızın vücuduna do -
kunmaksızın dizip duruyor··· 

llakm.·· Şu çadırın kapısına! .. 
(Amerika) nın, (Alkazar) ın pas_ 
kallan. suratları un iç"nde··· Beyaz 
gömlekler giymişler ... İçeride (Kc_ 
meraltı), (Kömürcü sokağı) yos -
maları bir (Bobolu), bir (kilar
nit), bir (!atama) dan ibaret ban_ 
do ile beraber: 

''Üstü açık faytonda,, 
"Gezerim piyasada., 
Kantoı1unu okuyorlar... Bakın ... 

Buna (menzil canbazı) derler··· 
TA. (Azerbaycan) dan gelmiş.. Bu 
ipin tistünde terazisile gezer, ko _ 
şar, ileri. geri gidc>r, kurban geti
rir, keser, yüzf'.r, tencereye ko
yar, kavurur .. ! Bunlar (silsile) 
dir! ... Babası (Frenkistan) ı dolaş_ 

mış, bir eşini bulamamış!. 
Neredeyiz? .. (Paris) e, (Viyana) 

ya gitmı>ğe hacet yok··. Dört kö_ 
şenin hayvanat bahçesi burada .. 
Dolma timsahlar, balıklar, hem 
sağ hem canlr deniz canavarı. .. Ya
n belind<'n aşağısı balık, yukarısı 
insan··· Buı'l\da ! .. Yirmi parayR ba
şıbozuk... Çocuk, asker on para_ 
ya! .. 

Artık hahar tamamile gelmi~! ·· 
Sınkta ... Yok, yok.. değnekle Uç 
dört kiraz .. vay kiraz çıkmı!i !-· 

Ay! .. Şimdi inandım! . dondur_ 
ma çıkmış .. bu ne kıyafet! .. bu ne 
takrm! .. 

Bakın... şark.. §ark!,. macuncu: 
Bıtharlıdır ! 

Bakın ... Çin.. Çin.· limonatacı: 
Şifalıdır! 

Aman! Bu nereden ~ıktı ?. Ba
şındaki külahın ibiğinden, sağ ko
lunun dirseğinden birer tilki kuy_ 
ruğu sarkmış, yakaı;ı kürklü ak 
Mdeler giymis, kocaman bir turup 
ııalatası tabağına iri bir zeytin 
lanf'ııi konmuf!! .. Kabakçı Arap! .. 
nP. eliyor? .. Burnile. ıığzile püskür_ 
düğü. baş parmağile gümlettiği 
(düm .. dilm) l'!rinden işitilmiyor 

ki ... Diim düm··· ?\e diyor?·· 
Aside pişirsen kara fatma! 
Vallah yemem .. vallah yemem: 
Aman!· kıvın) or da!·· 
(Ovya·· yuuu!·· Dingala kabak·· 

·o,·ra·.· yuuuJ .. ) 
Ah!. Afto! .• Şimdi mezanndan 

kalk da silah altındaki vatanda§-
lnrını gör: .. 
"Mısıra kaçtı .. kurtulam:ıdr,, 
"Oopa .. yuuu·· oopa.. yuuu ! .. 
"Dingala kabak·· dingala kabak!,, 
Hakkın varmışı .. Dediğin kabak 

biziın de başımıza. patladı! Hem 
öyle pntlaclı ki gümbürtüsü hfi.la 
bitmiyor!·· 

Daha neler, kimi istersiniz?·· 
Şı.: şerbetçiye bakın o ne tu\·aleL· 
yarabbi!·· Ense kamil en baş orta
sından, şakaklar uçlarından ma.l -
ruş, çatık, ortası elifli kara ı:a· 
mur, hançer kaş, kara uzun kır
pikli, kömür gözlü, klemsck yağlı 
siyah ı:n)1an bıyık, zeytin çckir -
defi bey ... .Mai ipek mendil ucu 
sağ kaş üstünde, çiçekli sarı b~ 
ma mintan, gcrdandaki taş düğ. 
mcsi çözük··· Camedan açık·· kol
lar sıvalı... Sağında. düğme (ah 
minela..:;k) yazıJı ... Bardağın birinl 
boşaltıp ötekini doldurarak müte
madiyen bağ-ırıyor: 

"Yaylnlardan buz getirttim 
"Yayla buzu beş! .. 
"Beış paraya bir ta.ne! 
"Be§ paraya bir tane! 
Yanıba.şındaki su muhallebicl!ı 

de kendi gibi ayni tuvalet, ayni 
kıyafet .• Yalnız mintanının zemini 
mor!·· Zaten biri bırakıp biri a.lı. 
vor .. · 
• "Bahçelerde bal kabak,, 

"On p:ıraya bir tabak!., 
Alın, zevzcğin biri daha .. Ava. 

zı çıktığı kadar: 
(Gelin, kaynana §arkısr, on pa

raya!) 
Diye bağırıyor!·· Zorla kavga 

çıkartacak! .. Ooo ! .. bu bando kı -
yak! .. Geniş çadır, içinde darbu. 
ka, zilli m~a, çığırtma!·· Kahve .. 
lokum!·· 

Perçemleri yüzünil örtüyor ama 
yine görünüyor .. Esmer üstüne .. 
kara kaş.. kara göz... çekme bu. 
run ... bıyık ııakal hak getire ... K6-
se mi?· dC'ğil ! .. Delikanlı·. pirpiri 
mintan, kolları bol, sağında. kır

mızı meşin bazubend, gerdanı a -
çık·· Glimüş muskası çarpar çar _ 
par... Kavuşmaz yelek.· beyaz 
çizikli Trablus kuşak üııtünden al, 
beyaz ulu pcştimaJ... Elinde sus -
talı m:ışa .. silzüle ı1üzüle: 

- Buyurun gözüm .. · Buyurun 
beyim... Buyurun ağalar. Mecbur 
semaici Turna Hakkı okuyor ... 

"Efendim hu, nasibim bul 
''Tecelli, taksirat yahu! 
"Ciğer yandı kebap oldu ... 
''Yetiş aşkın tulumbası .. 
Hep bir ağızdan··· zilli maşa. ne· 

darbuka, çığırtma. 
(Nazurumun nnzurumun nazu

mu rumu rumu intizara! 
(Yaya. habibi sel uyunu ıel u.. 

.runu yunu yunu intizar .. 
Yallah!.· O ne nağmeli efendim·· 

bir efendim ama çene, gerdan, 
velhasıl bütiln baş, omuz oynar 
oynar ... 

(Papelci) yi görüyor musunuz?. 
Yirmi paraya çeviriyor!.. Vay ..• 
vay! .. üç kağıt gösteriyor·· beğe. 
niyo~unuz.. kanştmyor·· bulursa
nız.,. bir kuruga yinni kunıe veri
yor! 

Varda ... kuzu kestanesi... Yar. 
da... (Karakaçan) geliyor· . Hele 
şu soğancı beygirine bakın! .. (Hıd_ 
rcllez) ,ercfine kira beygiri ol
muş. Knrşıdaıı karşıya ~inni para
ya ... 

Mis gibi kuzu şi~i .}irmillğc .. Ke
b:ıpçı: 

Mama dayıyı göriiyor musunuz?. 
dolmasını dizmiş ... Al bir tana da.. 
hn··· Susamcı (Ferruh)! .. Varda: 

(Ne beyaz, ne çiçek .. keten hel
vam!) 

Bu defa bütün bütün varda! .. 
Sularmı akıta akıta geliyor··· Ma
rulcu ı ... 

Şakır .. şakır··· sebilullah!. sera.. 
pa m<'şlnlcre müstağrak ı .. Elinde 
içi ayetler, hadisler yazılı sarı w . 
lar!·· Durup durup okuyor! .. Se -
bil! 

Bir.de eskiclenberi vardı ama·· 
kıymetini bilmiyorduk... (Sandıklı 

sinema) .... Kalın, Karamanlı, pos 
bıyık ... biri··· 

- Al efendim M~kofun sara
yı. 

- Al efendim .. (lzzettin) vapu.. 
runun Arkaıli vapurunu tutması .• 

( L ıi tf en ııııyfayı çeviriniz) 



Hapishane 

llem!etet:lm1%e de g'elmfş olan 
m~hur İngiliz gazetcci!li Varti 
Pn.ya (Ward Price) kUtUk km i
le beraber seyahat ediyordu· 
Tmn bir lfChirden geçerken çocuk 
bUytık blr binayı göetererek aordu: 

Vücut biçimsizlikleri bir fiz
yoloji meselesidir 

'' Cebel utar ık casusu,, nun 
Viviqan Rom 
Filim başına 24 bin lira - Bu kocaman bina nPdir? 

- Hapishane··· 
Varti Prayı bir müddet f'VVel 

hapishanelere dair bir röportaj se
risi Yımnlf olduğu için kızı yük -
sek ıeele sordu: 

- Senin bulunduğun hapiabane 
bu muydu baba? 
Kompartımanda bulunan bütUn 

yolcular aksi aksi gueteclye bat
tılar· Methur gazeteci hayatında 
hl~bir mman kendaini bu kadar 
fena vaziyette hiss('tmediğini söy 
)p.r, 

Hangi pİyeai? 

Şehir tıyatroeu neıinde: 

- Bir .koltuk veriniz. 
- ··~ •• i<:in mi, yo~· " 
- Hayır, benim için! 

Şecaat arzederken ... 

PoU8 mUdUrlilğUnde sabıkt lı,ı. ıı 

- lnkAr eLnıe, dediler. f \ a 
-. .. Parmak izlerini bnJ ... ı r· 

Sabıkalı ıütdü: 
- lmklnı yok. P: 

çıJrmum diye eli • 
lfymek ibtlyatklrlJlmı 
thn. 

Sinemada bir intikam! 

Sonra çıkar oyunu! 
İki arkadq sokakta ka~ılqtı: 
- Seyahatteydim dostum, ev

lendiğini burayl\ döndükten aonrr. 
yeni duydum. Seni tebrik etmek 
zamanı henüz geçmediyse haber 
Yer de bu vazifeyi yapayım. 

Yeni rop 
- Zevcenizi diln gördüm. O b... 

dar çok ökllilrüyordu ki, herket 
dönl1p bakıyordu . Çok hLSta delil 
mi? 

- Hayır. Yeni bir rob aldı da· .. 

Çorba 
Anne - Çorbanı içsene oflum. 
Çocuk - Çorba iyi defll azme. 
BUyllk anne - Yemefe feM 

denmez. Giln gelir ki bunu da • · 
ranm aonra··· 

Çocuk - Sahi mi? ÖyleYM ITJ 
~rbayı öyle bir giln için saldaym. 

Hüsnühal varakası 
İl :bıtemek üzere müeaaeae lah:l

J!n.in yanma çıkm.ıet.r· Evvelce"ça -
~ yerlerden aldılt "hUmıllhal 

MUBABlP MEllLDOl:'ILnrtn~ rvaraka,. lannr gösterdi. Patron 
Sütnhac (keadlkelldlıllM' - ! aaylendi: 

Çocuğa m•e vermeU, lıua •.üt • - Hüsnühal varakalan mı? 
,·Mfka11DJ ıöstertp claJQOr- \ Bunlar neyi lapa t eder ki? Her • 

-Fraum ~ril - kelte var, bende bile! 

- Al efendim .. Siva.atopol önün. ~ Şu pul lifelerdekl beyU 
de )'atan .-emller- hep eeyler ne! 

- Al efendim.. i"rauenm Al • - Ayran, buz! 
nwıya muharebeal-.. - Bu beyaz anklı, beyu ön.. 

- Al efendim kralm teslim ol- lWU gözleri ıUrmeli •atıcılar 
.nwu... kim? ... 

Bu blrtey değil? .. Bunlar tuhaf!. - Hacı babalar .• aiibye aatar . 
Batlarmda birer yırtık ırtıllh .. mt. lar! .. 
lannda eski pllsktl birer hırka- - Buraya niye toplanmqlar ?. 
Ytrtık birer don .. sağ el, aol kol. = =~d?~vüetürüyorlar ... 
tutunda ... 

Hırpani hırpalli ! - Koç! 
Kuımpqa meydanı! - Ötede T 
Diyerek cart curt lSttUrüyorı&r.. - İnsan!·: .•. , 

Ne yelloz •uratlan var.· 3if$i . Satı~r mı JAtediğıniz.. İlle (pUt 
!SUDlar daha mı tcmJz! .• Ne df,m.. ı börekçı), (kaymaklı kurabiyeci). 
ıar? (ballı babacı), (peıtilci), itte .. ha.-

Broo .. rook aana dur .. bu satıcı değıı.. ıörmU~ 
nroo rook bana.. muaun? GUmüıt koroonunu gör-
Hamprrrt!·· hamprrrr!.. mUyor ır:ıuaun ? .. Abçıbqı .• kuzu .. 
Ah! .. canım! .. balda tarlumda yu v.enJU3 .. ~yrana çıkmı,! .. Bu . 

l'elincik ne ise ırriarda da bunlar na bır Yanla :ıater ... 
odur... ' Elleri cebinde, batı yukand&!-

- Falcı! .. Kokol'Mlu fala ba- Bu da çupar ya! .. t.,te bu ~rD.-
kar... lecek şey! .. Koca bir aiyahi ka-
Yanındakl sarı UaUlne siyah be dın, elindeki kırmızı tem.siyeyi bir 

nekJf galvarmı toplayan cen~ (kopuk.) un bqmda parlıyor .. Ya. 
bakm... Koyu k~ımtri ama tq nmdakıler.~ takılmış... 

1 gös yerinde .. koku.su kendinden.. -. Senı ,ebek suratlı. 
ne de ince sUzUlilyor?.. Dıyo~ ... Bblm ahçıba.eı derhal 

- Kokhs! .. hopa.s!.. keaUrdı: • 
- Şt~man ! .. sana bir bakla ata. - Gı:smette olanın glU}ıgında 

yını mı?.. çıkar! ... 

Geçen yazımızua ideal bir ıöt1e 
malik olan bir heykelin rcaminl ve 
ıö:U. parço.:unm teırıhiııi ıöateren 

bır maktaı gordUnUz. 
Her kııdm bu heykel kadar munta-

7.3.m bir göğse mnllk ol:ıbllir. Eğer 
gôğııil iyi lnkl§ttf etmemi~~ bunun 
sebebini ba.'llta bir yerde. yalnız vU· 
cut sıhhatinin muvazene bozukluğun
da aramak 1(1zımgclir. 
GöGt\8. SIHH \1 IS ll.\ ROMt.'J KE· 

stntn. 
\ ucuttaki l.ıiltUn guddclrr birıbırl· 

nln yardımcrımlır. Bunlar herhnngl 
blrlsl (meselı\ yumurtıılıl.lar, karacı- • 
fer, tıruld guddcsl vesaire) munta
zam oıdrak işlememt'ğe ba~larııa., bil 
bozul•luk bütün gUddc:eı e lnl!ltal e· 
der. Tabiat ltib:ırıı'C 'Ucul guddelcr.n 
en n:ı:ı:l d snyılon gö(tüıı guddelt ri 
diğer ~ddelerde bilhassa ~ uınurtalık· 
larJa olan en u!ak bir lU-17.a hlııseder. 

Güzellik meselesinin haricinde ola
rak dil göğUs çok hassas btr uzuv. 
dur: en hasııaıı bir barometre gibi vıl· 
cudun herhangi bir lnrafındn, hatttı. 

hiç şüphe edilmlycn bir ö.nzayı bllo 
kaydeder. 
GöGCS ?\t \,'t:S NOltM • .\I, OLARAK 

lNKlŞA.F ETMEZ!' 
Bazı kadınlllr - bllhaua çocufıl 

olmıyanlar arasında !Jlrçoklan - blrı 
çocuk gi.i~su gibi tamamilc dUz gölQs• 
lerlnl görerek ~a§ırıp kalır, Bu halde• 
ki göğU.lcıe doktoılar "c;ocuk röıatı .• 
Wrılnl vermiıletdlr. Diğer blr taktM 
kadınların Lie (bunların soyılan dal:a 
çoktur) göğüsleri k!fl derecede inkl
pf etmemiştir. Ekııerlyetıo bu h&lto 
bulunan ko.clınlar bunu bir vücut • • 
kmtuıı mesclcal tellkkl ederek ı ı · 
doktorun tavııiyeslnc lüzum &'IJnned 'l 

fula gıda almata batlarlar. Böyle 
rutcele takip edilen bol 11dalaı a 
'bollenen vUcuı normal olarak her nı
hlyede yoğlanır, renl§ler ve a1fman· 
Jar, fakat vUcudun gUzelUflnl boDn 
Diabet.ıslzlilder hiç de&'ilmeır: ve vUe.ıt 
eakl çirkinliğini muhafaza eder. 

Eter, bu vaziyette bulunan kadmlı r 
göttıa niabetelzllğinln a~aflda l..sah .ı
deceğlmlz mekanl&ma d&lrealnde )'il· 

murtalıklardakl bir fena teıekkaı& n 
ileri gcldlflnl bllmlı olaalardr bu~·
ye başvunrak bu balayı JaPmul&l'· 
dı: 

lıl'.alömdur ki vücutı. iki tUrlll pi· 
de mevcuttur: Harici Uraz IQdclele· 
ıi. (Salya Uru tdetl ttlkrWc bllleli. 
ter ifraz eden ter bezleri, deride ny-.ı
but -.çlar araamda yağ bdlerl), w 
dahD1 ltru guddeler1. 

Yumıırtalıkl&r, böbrek Ualll cudd~
leri, tJrold guddeal ılbl iç Uru pd· 
delen iae Hormon iaml verilen lfr&r.· 
lan yaparlar. BUyUk fi&yolojl &Uınl 
Klod Bernar bunlardan blıhMdlrlstn 
•fbwılar itrazl&mu dıp.ny& ~ 
)'9l'de dotrudan dotruya kan lçerllbıe 
pparlar., demlfUr. 

BU)'6&' ııt.lnAUWlda, ilk teır:alıUrlerln 
sOrUnmealndeo birkaç •Y eYY91 yu
murtalıklar bu Horınoıılaruı lfl'UUIA 
lıqlarlar. Eter bu ltraz az be &'6IUll 
1'\14delerl inkipf etme:r., yahut pek 
u tnkJpf ecıer. 
Zamanımıza kadar, genç kızlık dev· 

realne inUkal zamanı olan bu ıamk 
devrede. tabiaUn bu bataamr dUalt
mek için ellmlzde hiçbir ,•aaıta yoktu. 

Fakat fen llemi bu tabiat batumm 
tashihi lçiıı yaptı~ı Çallfm&lan bitir· 
mek ilaeredir. Çok yr.•;.ın aamaıı1an1a 
IJlmler yumurt&lıklarm ı:ru etUl;I 
Hormonları tısplt ve tayin etmlflar
cllr. LAboratuvarlarda 1orulmadan vo 
bıkıp usanmadan geçen uzun teorU-

• .nra ten bu Hormonları 
Talih denemeğe mi çıktık! .. Bir 

falcı <laha.. Biri güvercinli, biri 
(laka) lı! .. 
Me~ur elektıilrıinaa (Klark) f. 

ca.t ettiği makinenin ne tUrlU ga
rip cadyeller çıkardığını gelsin de 
burada 1ö111Un ! .. Herif nlklllere 
Y&plfmJŞ, krvranı~or, elinden aL 

Biltün etraf... donanmış... yap • yakalamata ve bult bir komprime 
raklar··· ukılar· ic;inde·· Şu öküz, apılan ılAçların içerlmıe 
manda arabalarına bakın .. üzerlııe hap .. ctmeğc muvıı.trak olmuştur. Bu 
türlü türlü ıarı. kırmızı ıopalı komprlmeler ta.biatin zuımuna rağ· 
çal'la!lar ıerilmi§· .. Çiçek. yeşil- men haklan gl1.All1'l kaduılar& iade 
lik ktiıncai &ibi geçiyorlar... etmek buııuaunda çok faydalı olmak-

• lllak istiyor... Bir tUrlü muvaffak 
olamıyor... Alın birini daha·.· Su 
ıçl:ıde mecidiyeleri alacak! .. Fakat 
ellnl IOkabU•e ! 

Her k<Sfeden bir •ea: 
Bu ne zarif donanmış camlı tab. 

Ja,.. her tnrafı cam, Adeta seyyar 
bir cihannüma horozlarının verine 
1i:endt bafınyor .. o kadar tJz ki 
lcleta ıUpUrge pl'rtietıİ··· Ne ele 
ç$1dyor ... (Denizli) horozu musun 
mtlbarek: 

- Şc ... ker! 
3arJt191 da var! 
.. Parayı cepten çekl'r 
"Parası ol&n alır geçer 
"Paruı olmıyan 11UmUğünU ı:~

ker-· 
Varda! · Bu da gtlzel. ııık. hıı • 

valeli, maun. aynalı bir tabla!· • 
Sltlü, !f('kerH, pekmMU muhalle • 
bQer.. • 

Btr daba : Jhı bi.raz aadecl" ama .. 
OttldJer fibi ınuht•wi' atı tattı .. 

- Kut lokumu, re\ a. .. ı j ! 

Hcr bakışta bir aynalı kuzu!- tadır. 
Mektepler yarım azad .. · Galibar - G(Wıt'8 NIÇlN FAZU OL~BAK 
dacılnr renk renk fişeleri çevire. t~'Ktş.u· EDEU ~ 
rek nlra atıyorl&r·· ldarei mahsu. Yuknrd& anlatbğımız McUsenin 
sanın (4. 5) numaralı tontonlarm, zıddı da aık aık vaki olur. Gö,US, 
(2) numaralı ferman d'nlemezi bUlugcan evvel inld&ıafa batlar ve çok 
hıncahınç, Marmara. kayık. san- çabuk ı~af edor ve korkUDç bir 
dal kaplı, trenler çiçekli lokomo - şekt1 e.ımağa. ba111ar. Bu beklırnmtyen 
liflerle uçuyor· bilytime ~ dmların umumi ıurctte 

Buradan yilksolcn velvele (Ka. zanneıuı. ,ri l'lbi fula yağdan ileri 
dıköy) üstlerinden aşar··· Bir ta • gelmeı. Gu<tdeidrin tuıa Urazı n•ll· 
raft:ı.n (Fener). (I{alamıl)). (Çif- ceaidir. Oötuıtekl &'Utldelerln dahane· 
t"havuzlar), (l{urbağalıdcre), (Fi- 111 yani ı uvıımel91 bu halin sebebıdlr 
kirtepesi). bir taraftan (Nuhku. ve bu da yumurtalık ltrulan J:1bi 
yu.su), (Bnğlarbaı,ıı), (Kilçük, Bil. .,....,. >1Uun1nlerln yo1'luğundaa llttl 

yükçamlıca). (Libadc). (KıaıklJ), 1 ı;elır. 
<fcadlyc). (Kuzıpıncuk tepesi) Bu takdirde yukarda hah ıtUğimta 
rlolar. bo&alır... Ş"hrin (Klğıtha - Hormon Uruı fa:ıııa mebzüldUr. Eu 
ne), (Çırp:cı). (Vcliefendi), (lğri T81tr•t,. · ~ ı,.r"k hı bu ltraa mani 
kapı), (Okm"Ydanı). (Sult~·.>·c). olmaktır. Fen buna da muvaffak oı
(B"'ykoz), (Kıılender), (Göksu), nıı..,ıur. •.ıd .. nıır. ı.as ı: 

(KU.,i\kau). <3 n<ller). (Sul:ır), 1 tnsanın, ana rahmlade aeçlrdiJ'l 
tEyUp) • ( Silihtarağa) n~ ni k:ı la - ilk hattalar içeriainde, clrmyell n1u
bal~k. a)ni peşe ile çınlartlı! ... Şiın- ayy110 değildir. Erkek veya krz olabl· 
eh ... \ lir çunl>ü bu y•ni vUeut ı'Uıeynlnde· 

Ahmet Ra:sim ı.ı tı;.~\ u kız Hormonl:ınn her 11:1· 

ııl de mevcuttur. Sonra tablatl.ıl un,. 
rengiz kuvveti bir .ec:ım yapar ,. • 
JJormonlıı.rm yalnız bir kramr boDn 
şır. t~te o vakit clruıly t tt'~cltl:Ul ede . 
TablaUn beğenmediği cinsi Hormcn 
doğacak c;ocuA"Un vUcudundıı "belcl"· 
.}1Ş halinde., kalır. 

O halde bu erkek \'C dlML Hormonı. 

"" 

Pari.ttttm ~ılıyor: Figüranın 
Sinema artistliği, gazetecilik r iyi makyaiı oiınall 

gibi, nankör bir meslektir, men. ttç günde bir, ııa.ttl 
suplarını çok defa doyurmaz; di günde bir 
fakat gazetecilikten !arkı şura- miye aldıit ~ 
dadır ki doyurduğu zaman da. tamah edilecek bit 
tıka basa suihazma uğrataca'<: anlaaılır. 
derecede. doyurur. Fransız sillC' - ~ssiz rol ~ 
macılığı için \'aziyct böyledir. çin azami Uc~t_, .. ut 

Fransız stüdyolarını dolaşa Filmde bir ~ 
hm: Figüranlık yapanların ço. olan figUraJ111l 
ğu bu işi bir ikinci meslek ola- 9-121ira arasında 
rak seçmişlerdir. Figüranlar n. aada yıldız çırakıatl 
rasında terzi kızlar. daktilolar, 111 en gilç devre 
manikfircil ve berber kızlar çok- kazançtan Uerf 
tur. Bunları bir ilınit stildyoy:ı Ucret hududunu 
bağlamı§tır: "Belki gilnün bi - illnlarmm en ..,., 
rinde bir rejisörUn dikkatini minimini hartıeı'l. -'·-~ 
çekeriz de yıldız olmak bahti· niz yazıJma.ğa 
yarlıtına ereriz ... divc dilşünUr- Fi-ansada ~i.~llt 
ler. mıyan kadm ~~ 

Halbuki bu kanaat yanllltm na 1200-1800 ~fl!ı 
Amerika yapılan bir ~öportaj. ı Dünyanm en 9":'t 
nazaran elye\"lll Amenkada fı. nan on sineın& __..._. .. 
giln.nlıktan bqlamıı ancak beş olan Klodet Koll'P":: 
büyttk artist vardır: Geri Ku. bin lira ücttt 
pcr, .lanet Gaynor \'e Fred M: { Fransız a.rtistl~ 
Murr~y bunlar arasındadır. Fj· Holivut k~ 
giirnnlık sinemada. bir çok ar. edilenıiyecek ~ 
tis!~tr !çin. ~ir hareket nokta5ı Fransada_ell ~ 
d ~ıl bır l!'ırış k&puu olmU§tur. tiatlerin en l:J8IJl~..a 
Hat i. figüranlık yıldız nammdi aika.lı mUJ(a.nni ·1 ...,.. 

için bir tehlikedir de: çünktl o. Kazancı film ~ 
nun figüranlıkta mıhlanrp kal - dır. 
rnum.a. .eebeı> olabilir. Bir fi - rtJ,IJJI 
~m stüdyoda diğer bir çok VJviyan ~~---
fı.1i1ranJ.ar arasında nazan dik. ~de. film~~.,_ ... ,,_ 
kati celbetmesi nadirdir. FigU- bm hra . 
rr.n için böyle bir ihtimal yok Fernandehn fil~ 

GülU. teri )'Ulllarta'·:.ı ırı11' d!ğildir ama bu da §IJl8& b•'rlı- UCNBut dahacretıalral 
clır. 11 er .-AA 

lllllb1 dunımu !le çok alA ıdır. Fransada figüranların, l:atta bir artistU,. ~ 
uzviyette beraberdirler. ı art.iatlerin kaz.a.ııçlarr ise Ame. film çevirm dl 
&1'8ftırm&ğa bqlryan 111 " ö tın rikadakilerle mukaye.e edilcmi- 18.zmıdır. ŞunU 
gayrttabll lnkl§&tmr durdı • ı ıak için yecek bir nisbettedir. Bu ~tler ,h 
erkek Hormonlardan yapıl..UI' bir !Uıç ::< * * retJenfır, sekU 
kuDanmata bqlanu!'lardıl'. Bu lnnd- Flgüranlığın (bilhaua. Fr.m. ~ sinemacı! 
de glJflls dabanestne tutuJmUf J;a- ada) pek cazio bir iş olup ol. ı::c:~n~n ~.-";r. 
dmlarda göğsü normal haddine indir- tr'.adıiı hakkında bir fikir ecliııc <' C ındirılmı~ 
mek hususunda rnk faydalr olur. bilmek için ,unlan bilmek kaf t· 

1JV dir: 
GENÇ KIZLARIN GC:f..ELLlGL 
Şimdiye kadar yalnız btltOğ anla· Bfr'tigüıımubahm-atl J'ldL 

rmdaD ıu~ $ö&Ulllcd fcae~W e • sinde kalkar ve stüdyonun kor 
memıı veya fazla te,ekkUl etmte ıw.. edici bir elektrf k Zlva.tır altı uln 
dmlan bllap elUk. Onlar artık tennh:ı blltUn gün ayakta durur. Buna, 
aultfelerina nihayet verecek, kenlıt- kahil aldıit 2~50 kt:ru. tur 
Jertne tabii gUzellikleriııl iade edecek. it} b~ para şık snyınme.k ~ecbu. 
çareyi fennin bulmu, olduğuu ötrer:· ~ !'l~nd~ ~lan bi~ Panılı J,:ıdt~l 
diler ıçın klfı bıle delildir. Ucret f ı-
~dl ycUımek üzere kızları ola.n gtlran kızın ~ydiği elbiseye (_su. 

annelere hitap ediyoruz: "Kızlarmmn ~re elbtaesı. veya sokak eli)~. 
mn.takbel gllHWğl Ue allkadar olu- aı) ~re değişir. 

~====== nuz ve bunun için icap eden tedbirlere ~tinde lç ifrazlarm akmanıuı, 
llmdlden baıvurunuz.,, taal&Jrtuu veya noluıaıılıj"ı )'UsllDdcn 

Evvell göğsün vücudun en nazik vücuda gelen lnzalan muhtelif hay· 
vo tehlikeli vUcut parçası olduğunu van uısuvlarından çıkarılmııı uaareltr 
ka.U7en unutmayuıız. Uııp eden ted· lle tedavi etmek tarzıdır. Bil t&tz 
birlerle ıöğüa bozukluğunun tcıekkU· çok eıkld!r. Fakat 1899 a kadar polt 
ltlne mani olmadan bu mahzuru orta- lpUd&l ve tecrübi ,ekllde ~tı. 
dm kaldırm&A"a çalııımaktan daha Bu tarihte ~rovn Sekar ve K1od • 
kolay ve d:ıha ra,dalıdır. Çocukluk· Bernar bu IU&le ilmll bir tarz vermJI· 
tan genç kızlığa. intikal devresinde lerdlr. Göttıs guddelerindekl boısuk
kıalarm bu :oçıdl muvaflaklyeUe aıa· lukların tedAvlai busuaunda opotera· 
bilmeleri için faydalı bir çok ulUller plnin tecrübe edilmeai çok uzun .Ur· 
vardır. dil. Ancak Hormonlann keffin~n 

KWtUr fizik - Bazan genç kwa- eonradır ki fen adanılan arqtudlk· 
na. l'öt111Jerl du,tlk olur, ı;ünkll ada· ıarı neticeyi elde cdcblldller. Bu ke
leler götQs cuddelerl yerinde tutmak liften IOJlra cöttU.te vUcuttakl cud· 
içbı icap eden mukavemetten malı- de zlnclrinin balkuı olarak kabul e
rumdurla.r. Eğer bu genç kızlar ıötuı dildi. 
adalelerlnl bu makada &önt haarlan 1911 de DUpraz 1ıınl.ılde bir i'ran· 

us Aliml Hormonlar üzerinde çall§· 
mata baflıyordu. Ckne bu aıralarda 
Havaer 1aml.ılde bir Amerikalı Alim 
de "aıhbat bakımından gtlzelllk mek· 
lebl,. l.untle bir mUeaaeN açıyordu. 

Bilhuaa bu mUUMM vitaminlerin 
gudde ltraalan Uurlnde ne kadar mU· 
eaalr olduğllnu açrkça tsbat etmııur: 

iDii harekeUerl munta&am bir ıekUde 
yaparak takviye etmlt olsalardı ıö

fUslerl gayritabii olmazdı. 

Tene!tUıı hareketleri. - Genç kız
lann aıbhaUeriııl ~lllklerlndeıı da· 
ha evvel dllfUnmel< çok dotru bir ha· 
reketUr. Açık havada, yahut açık 
bir pencere önünde yapılan teneffUa 
barıekeUerl göğııUn blrle;Jeccğl göğll:ı 

kafesinin t.eşekkWUnde çok faydalı 

bir rol oynıyabllir. 
Basan &'öğaUn bir tarafı dlğenne 

pyrlmUa&vt olur. Bu takdlrcle alıcl· 

ğerlerde zaaf ihtimali batıı a ge11r. 
Onun için bu vaziyette bulunan bır 
senç kw, verem lhUmallnl önlemek 
tıaere derhal bir doktora göııtermek 

icap ecler. Sonra bol bol tene.tua ha
reketleri yaptırmak ve a§&ğıdakl gı· 
dalarla bealemclc UwmdJr. 
Gıda rejimi - LealUn tUbarile aen

ıtn maddeler: Yumun., balık, iaU· 
rldyı, beyin, dana eli, yulaf çorbuı, 
•afran (binaenaleyh zerd:ı) tue ~)'· 
ııir, bol vanilyalı ve t&rÇmlı tatWar, 
içki olarak malt (bira bUlAauı), 

Doktor IU:ıwn görUrae bu rejime 
araenlk, foalor, tanen, manganc: UA· 
ve eder ve ıeııJ§ mlkyuta bava 'kUr· 
leri 7aptınr. 

Bu rejim ile beraber göptın fena 
teeşkkWUnU glde,recek lliçlar da kili· 
lanıl&bilir ve { opoterapi pdcle 11-
razlan Ue tedıniı usulünden de LIU
fadı edebilir. 
8la KJJŞnN KISA T \ RIHI. 

Opotı.>rttpl ı;ecııtımlz ~ıst"m ln:ım 

Hormon ve vitaminlerin blri1ılrlne 

yardim etmul eaaa lluriııe ıuclıle lf· 
raalan ile tedavi eauma d&Janan 
bl19>k UAfJar ,apdauf \"c lıOha •u 
bu meeeleler ile mefl'Ul olmak üzere 
doktor DUpraz Franaada kurulan Hor
mo • vitamin eutltUaUnlln ba§ma gc
tlrilml;lir. 

Qudde lirazlan lla tad&Yl tamaml· 
lı yem bil' k811f •JdamU. Bundan 
tam iki bin eene enel Roma kadın· 
ları &ilzelllklerlni devam ettirmek l· 
çl.ıl taze kuau ıuddeltı1Dden laWade 
ediyorlardı. 

Roma ka4m1armm b\ı ,U..lllk re· 
çeteel yallua Romad& kalm&llllf, AY• 
rupaıun birçok mamleket.ıerlu yayıl· 
n-.11tır. nuaa t&ribiıUıı ka)'dettıatzı.• 
göre kral OD baflDc:l Luin1D lözdeai 
JDefbur madam Ponpadurun &'öt•U 
tamamııe ooıcun dellldl. Jlad&m .Pom 
padunuı huaual doktoru Buvard &'Öf· 
ae "namU8lu bir adamm ıllııl doldu· 
rac&k kadar dolSUnluk vermek., için 
seno koywı ıuddelerlDden ı.tl.fade et• 
m11u. K&rk1a dö Pompadur kral us.
rinde nlltu.sunu ancak bu a;yecle de• 
vam eWr411iDl blrçok dd&Jar elrafm• 
dakUere lekl'&r edip durmuıtur. 
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s ~~KARADA Milli KUME : GE ( lERBiRLilii -AL TINOROU: 5-0 UHAFIZ ALTA L 
.......................... tttteıtl .... Mttlttttttt 

~ Demirspor ~ • ı 

1 Dünkü müsabakayı da ~ 
~ Şişlinin karşısında ~ 
~4-3 kagbellı~ 
i : . . 
1 Birinci 1 ümeye i 
~ terfi maçında ~ 
1 Beyoğlospor 1 
~Beylerbeyine 2-0~ 

E 

~~ i galip geldi i 
AA 1 İkinci l:ümc terfi ınaçmclan lıir görünüş... ·-"'"""""_ ..... _ ..... -........ Demtrspor k:ılesi bir t lıllkc ıı.Ue.hyor.-

:!l(lli küme 1 ;~i~~ün~c::~~d~·e6:~~1:11:5 ı~ ............... ;·k·················ı· ......... _ ... AAAI \ ~~ı~ec~~~~cfalılarb* J Gala asaray 
l~e .-a~. s (H ") - Milli d~k~kn SO?I"~ tekr31r oyuna gi~C· on ll ~ "" ~ ~un ladılnr. İlk .dakilcalarda Hilmi 
~da llıUsabakaıUSttsı .. bildi. 17 ıncı dnkıkadn Demır. JtUl.A[.., " ~ ~ ~ çok qüzel hır fırsatı topu bava-
•( b' 19 ldayısarı~d d~n ~ spor müdafilerinin bir hatasın- Şiddetle hl şctnıcdcn, lhtlynrl:ınm11.m ehemmiyetini pek nramıynn lıı- landrrarak heba etti. Biraz son. Ba·· lge voleybol 

~.P.tıı. lt seyirci k"stel .m .. a .. d • dan istündc eden Nubar Şişli - Enularız;. ra Salahattin de nynı hatnya 
~ Jjıri ~dildi. u sı onun c nin dördüncü golünü de attı. :ııescıa otomoblllınlr.ln eksfü bir \1dnsı onun seyrine m.'Ull olmıyol"t3 dli~tU. İki taraf ta fırsatlar ka.. • O 1 d U 
'l'Jı~1 tıci knh!•l Mü~abakanın bundan sonraki Gırıyorlar. !\ uncu da kika.dn Ve- Cam P f Y Q n U . Q - Jı.lt~n D.Şma Gençler • kısmı iki tarafın k~çırdığr fır-

1 
~ltleriz: Tik l;J araba. bir 5ok ık J.öı;t e.lnac &top etsin. O zamıı.n hemen fnıı- f.a mlidn.filerinin bır hatasından 'S' 

t~ell~ler b o~u arasınday. satlar arasında geçtı ve maç ta llyctc ~eçcr noktıaıımı tnnıanılıırrr.. l 'ıııumlyrtıe hrplnılı: böyleyiz. ıstifado eden Sala.1 .... t~b. G le. • q L b:r 0~ musa~aknkda çok 4_ 3 Şişlinin galibiyeti ile neti. Un &ntırınrı yow.rkeıı gene uzwt znmnndır lhtıyıı.c1 hbscdllen fnluıt ne- tasnrnym ikinci golünü de ynp. Dün Galatasarny k lübü salo .. 
ııt'~~dıl 0YtıI.}ara macı celendi. dense bir tUrlii ~·orlııe J>t'llrllnılyen \'O bizim tle ~erine gctlrllnwslnl nrnm:ı- tJ. Biraz s r.r. aa Hilmi bUtün nunda yapılan voleybol 5ampi • 
~~ı ll\ilnaabra. ka"'ı Muh~ "•• - G. Saray. Vefa: 4-1 dığmıu: bir ~c.)dcn halıset.mck lstiyoıı ın:Şcttf ııtadmm tclcfonı.u1luğundruı.. Galatasarau müdaf. ilerini ntla - yona finalinde Beylerbeyliler 
" ._ ~ J ıuu.. Gazctcdllk 1101.ıaı nar.aruıclan bu ı.t:ıdm tcl~onwz 0111 u blı.l mtcn se- J sahnya çıkmadıklarından Gala • ~J· ll\l ıtı Altay takımları yaptı. Diin öğleden sonra Taksim nelerdir blı.:ır eder. Şc-hrln oı1.ıı&ıııda, ı~ d:ıktı<nlıl• bir mt\8!lfede, ismi r.1:ıd, tnra~ \ efanm yegane golUnli .at.. tnsaraylıln.r hilkmen galip gele-

\•.. aç ı~ "ok h 1 1 stadında Gal"tasaray _ 'refa tı k tı. Bıraz sonra Barbaros UçUn. k b"l le b 
1 

. n.l " "et• ~ ıı evecan ı O a. ..-avesl sporculuğu JılLJllct olaıı bir l':1 .ad."l tclefonsuzln :... h . d . re O ge VO v O EaU.ptyO U. 

b ~ı1-'' 1Cede tar fJ · k· - takunları arasında hus•ısi b;r .. " cii, ~ala attın c dördUnciı go- J -~ l\h a e'.'Il ı ı.,,..r • • &u ıuırd3 lıemcn lıcmen hrr c.atı ultında, her ma!ll\ Uı.l'rlnac en birinci gun· u kazanmışlardır. 
"h...._,·arak ı...-r 'L..- Jk ld ı,...... müsabaka yııpılmı"'tır Hakem lil çıkardılar ve müsabaka. 4-1 -'l;,,,1~ ~ aucr a ı ar. ':/ · llizunııu efjya ycrını nlıın telcJoııun şcrer tadınm knpısmııan ırerı girme- G 

1 
t l 1 • ti , df 1-ı. • s"'or _ Şı' lı'. 4.3 HU.snUntin idaresinde oyııa.nan a a asaray e-ıımc ne cc.cn . 

--"'{), __ _ 
-~~aı-... ı-- § nıl5 olma t sadece Uım3lkArlıktnndır. llir st"d l~ln bir tt"lcron fazla bir ııcy 
?t ~lllltn De . • maça takımlar aşağıdaki kadro. olma11B. gerek-. • • • Halka inin t l ?tı~b k ınırspor takımı larla çıkmışlardır: rnzlalığı bir kenara, bunun ıv• kadar lil7umlu olduğunu nihayet mU~slt 
ı]e l. dcı l'~ ~ıru dün sabah Gnlatasaray: bir b~dl~o bl:ıo lı;pa.t eıtt • .l\lcktt"plcr m~ınd3 rocıığ-ı kırılan JtUcill• nuıendl Şişli B. 2 - Kurtuluş B. 2 Dün yapılan kır ko§USU t,ı hlltı. ı/1m ~tadında Şış. lltzır - Saıim, Necdet - Eıı- hastaneye nnldedcbUmck ıcın, yaml1~1 yarım sııatten fntla ıı.'lhn ort:ısında 

~r.: tlor.. ır gün evvel Be· ver E·•fak Scraf'm C'\"1e•ı DUn sabili Taksim stndmda ve bı·sı"klet yarısı 

Eyüp 
~ııt'a "' 2-1 w)Ü J ' Y - ' ' ' ""' !ı· lnlltılcr lçlndo bıralttfü. Harl bu acıklı hfldlso son fk1v olswı... ... 

• l:•t·tlotıın dU mş~g. P ko an man, lbrahim, SaUihatti11. Bedii. 54Clt Tuğrul öGF.T Şişll - DemJrspor maçından 
l\k 1C<ı ala n . ı3Iıye arşı V cfa: evvel Şişli - Kurtulu.5 B. ta • 
ıı-·~a. hekı·cağmı alakadarlar , A-at _ 1l!ıt3a "'-r F th· ••••••••••••••••v••••••••••••••••••••••••• 4

••••••••• kımları ltarşılaşmışlar. müsa • 
ll'ı~ı.a" 1Yorlnrdı. "' ' .. ' l,7U 

0 
-

8 1
' b k b' · · d · 0-0 be aa,.-, ~ Şazı T 'da Hakkı, Al>duş - Mehmet, Hay. D 1 ·ıı" t a anm ırıncı evresı -

"~ .. 'daı:1!lanan oye•~1!.nıtnakıunlraer- dar, Hilmi, ?eki, Jrfuhsin. ün yapı an mı 1 emas rabere bitmiş, İkinci devre ta. 
~ 11 k ...,...... O \' f l l b 1 d ı raflar ikişer gol atarak mUsa. 
~ir adrolarla çıkmı~lar. İki = ta· ~:s;ka~taa:~ fıeı ~;~ l - -:....-A- ,----- -- bakavı 2-2 beraberlikle bitir· 
'' ~llıi 8P0t: nuyor. Oyun mUtevnLin. Bir t l g l mişlerdir. 

~~ lbr - Oa ... i Şcvİ· t K • hayli fırsatlar kaçıyor. Nihayet a ya - manya Beyo~hıspor • nc)lcrbeyi: 2.0 
/,O <thinı '"o' ha .. c -S ı·a.1 16 ncı dakikada Serafim Vefa Şeref sta..:ıxnda dün Beyoğlu -
~z/h<zn, 'Fah~ zn k-:- a 

1 ı, kalesinin önündeki bir karışık- 3 2 V l A t t • spor ile Be;ferbeyi nrosmdcı. bf. 
<i.,.,;,_ 1 

c "· lıktan istifade ederek Galatasn. m ag up e l 
~·"'::ll<ı • rinci kUmeyo terfi müsabakası ya. 

f ' S 1c - Vlastardi, lh· rl!-yın ilk l?Olünü attı. 26 n~z da- pılmfSUr· Neticede Beyoğluspor 
~ ;::-- lfı~akiB, Angclidis, Yu- kdahıkada Gatllatasa.rdaylılfar ~dır .ğ~l l i sırasile 17 inci dakikada Kolossl mUs:ıbakayı 2 - O kazanmı!}Ur· ~~ l:'· :ç, Şavarı· N ba J' a yap ı a;rsa a o sa:Y . ~- Dün Milanoda 70 bin kişi 

1 <I ~lllı~rııız. · • u r, '- dii çok.fen, Salahattin de eline 6nünde ltalyan • Alman milli ta- (Devamı 6 ncıda) ki takım ikinci bir kRrşılcı.şmn 
.,._detaı. Şi!}lililer b 1 d 1 geçen hır çok fırsatları topu hn- kmılnrı arasında cereynn eden Müsabakanın tam tafsi- daha yapacaklar ,.e birinci kilme-
~'~l'd «ll'da ka ~ a 1 a;. valandırmak suretile heba edi. maç 3 - 2 ltnlynıılnrm lehine ne- yo 'yükselecek tnkım belli ol:ıcak.. 

tbııı. etı isti tandı ki.arı hır yor ve birinci devre de bu sc- ticelendf. la tını yarın (Haber) de tır. Birinci kUmcde Hllfı.Un yerlnJ 
h:~ ~a bir J~i° ~emırorlar. kilde netice değişmeden Galata. Birinci devre İtalya 2 - 1 ga. nl:ıcak klUbün Beyoğluspor olaca-
ıi~l'ıaJdı. · a mı yıne ne. sarav lehine bitiyor. !ip vaziyette idi· nu dene golle- okuyacaksınız ı'h kuvvE>tle muhtcmnldir· 

~} ak~rıuıar mütemadiyen '4_,.W_,lllllllllllıllllllllııllllı,...-ıl-~~---~~.,_-~tlOıfJ-~-d-i~i~-r;-,-,-,-.-i-.-~-,.---,---,-i11-,-i;"J',--;Ç-~--- ~---
1 ~altat ?~Pnıak teşebbtisün
~ 01biı- ~ı marke cdildikle
~ atn1 Y Yapmağa muvaf. 

•. ı ~ll.kikYorıar ve nihayet 9 
-e~tıiıı b~a ;Demirspor mu -

ttıı~eıı J· ır ıskasından isti -
t.:i \llU at\l'a.Yir Şişlinin birin
~ b:,~e i/' ~iz:. dakika sonra 
lt~l's Liı onu karışh. Fa. 

tıı.".iletı ,:Orlular tereddiltlcri 
~~ isJjhakkak bir gol fır. 
't ~~l(ıvaı.i ade edemediler. O
~' 'l'ı! Çok rı geçiyor. iki ta-
~ va~ilt . ~ol fırsatları ka. 
~ A..tita 24 Sa~ 
fl!Q eı~i b' gdan bir pas a. 

tıı ~lt~l'abe ı.r §litlc Demir • 
~. bllta 8o l'lık golün.il yaptı. 
ı .. ıııı11 lr ar nra sollç Fahriden 

~u'PQl'urı a .kn.asz alan Orhan 
, ~Ol l'\..ı .• ınci gollinil de 

bil-iare~irspo.rlu~arı bil!
< Q lUıııuk getırdı ve ha. 
1 İt ı dil.ki kurdular. 
r ~legtı\' ka.. Demirsporun 
b I' it ıı.r~ Sıkıştırdığı göril. 

llaı1a da Arif soldan al· 
il de at takımının üçüncü 
~"hıı 'Yor. Üçüncü gol 
"'1ll'ıdi arı. gevşetir gibi 
8ı>ıııar1 Şış}i sıkıştırıyor. 
~ 0rtaıa na doğru Nubar 

"\. ~~ e ı;0t1an topu bir kafa 
t( tJ;\'rn e ~hı·iJ etti ve bi-

~ "~~c:11r11~etice değişmeden 
~ d~ bE~ehin.e bitti. 
~ altj ~i lf B: 

"'~il ~alaı-~ liler b:ışladılar. 
fi 11 ~clı~0 °Yun mütevazin 

(t t1•tJ1
<!r b~ · Beşinci dakika. 

ta lll ~de eJe ceza \'"Uruşun -
""" u4!add· ınedıler. lki tn. 

( J ( a fakat 1ı fırsatlar ka<;ı-
> Ş1 eıı ~·ok ·nıe önünde is. 

~ıı 1 SoJ • 13 üncil daki -
~ tıkı h.1l'ıuavıni Yusuf u. 
~ ·~ur k\·uruşla Şişlinin 

1 
1 .1 hı .llYdetti. Bu gol 

1ki t erıne çevire bil -
~ l?ira~ aı-afı da harekete 

tı'ıua,_. l!~nra Demirspor 
ırıı İbrahim bir 

Sineı a insana öğret·r mi? 
Sinema - bu yinnlncl asrın ba§ın
dnn birkaç yıl önce • yeni icnd cdll-
diği vakit nekadar t:ıllı umutlar 
vermişti. Onun ba.ş;nngıcındnkl tit
rek Ye sinirleri bozan halinden öf
:elenenlcr bile, ı:lnemcı. gittikçe 
Jaha mükemmel olacnk, lnıınnlarm 
bilmedikleri ve göremedikleri ~ey-
lori öğrenmesine, terbiyesine yarı

yacak diye kendi kendilerini tc.sclli 
ederfordi. 
Aradan kırk §U k:ıdar yıl geçti, fa

kat sinema o zaman beElcnllcn btı 
umutlan maalesef boşa çıkardı. Bu mumffakıyetsizlik, şUphesız, 

sinema icadmm kendisinden değildir· Hareketi tesbit edebilmek in
san fikrinin en yUksck icatlarınd:ın biridir. Hareketle birlikte, sc
E:l de tesbit edince onun aslınd i kıymet §Üphesiz bir kat daha 
yUkseldi· 

Sinemanın aslındaki kıymc i takdir edemiycrek onun hakiki 
kadrini dil§ilrenlcr, sinemadan lUınktin olduğu kadar ook kft.r çı
karmak istlycn, film yapıcılarıd.r. Sinemanın asıl kıymeti gerçe:C 
lı!di!eleri oldukları gibi göstcrr ek olacaktı. Vakrfl ilk zamanlar
da bu niyetle, yatmı gerçek hadiseleri gösteren ve insanlara bil
medikleri, göremedikleri şeyleri öğreten ilim bakımrndnn değerli 
sfaema filmleri yapıldı. Fo',:ıt bu gerçek sinema filmleri ynvcş 
ya\·aş modadan dllştil. Onlnrm yerlerini, sincmıı rcjisörlerlnln 
kendi hayallerinde kurduklarr t ı.hneleri gBstcrcn, yalancı filmler 
tuttu. 

Bu filmlerin cndilııtri bıı.kımmdnn kıymetlerine. güzelliklerine 
biç kimsenin diyeceği olamaz. Ancak o kadar bllyük m:ısraflarla. 
ince sanatlarla kurulan fılmler "rtık hakikattE>n pel· uzı:ıklaşmtş. 
lardır· Çocuktan güldürerek paı lanm toplamnk için pe.k bilyUk 
bir icnt olduğu ııliphnsiz olan, acıib hayvanların acaib oyunlar ynp· 
tıklannı gösterrn filmler çocuk' ro hiçbir şey öğretmcdiktcn baı:· 
ka onları gerçek mefhumundan uzaklaştırnınktadır. 

• • 4• • 

Yazan: Ora ~a ~D 
Çocuk olmıynnları hayrete dll§ilrmck için büyük masrafJnrl 

çeıTilen filmleı· de hiçbir §CY öğrotmedikten başka gene gerçek 
mefhumundan uzaklaı;tırmnktadır· hleeelfl bir filındo 5 dakikanın !
çinde yirmi kat sllslil esvab değiştiren bir yıldızı st'yı;cUnek, esmb
ların gUzelliğinden dolayı insnna hayret verse de zaman mefhu
munu kaybettirir· 

Sinema hll.rtıtfllı ct bit de 

olan zanıan mcflıun:.un l k , l • llTI 

Film çcvirer.ler hakikat vo ... n 
yet vermenıcığc alıştıklarmdan, ilme 1 ı,mıot rna adile meydana 
getlrcliklerlni iddia ettikleri !ılmletdc de her tüı lü hnldknti ihmal 
f>tmeğe kadar varmı§lardır. Mcse!U, son zamanlarda İstanbul hal
kının akm alı:tn eeyrfnc ko§tuğu \'C bUyilk illm ndamı Pa.störlin 
hayatını göstermek istediğini iddia eden filmin, pek çok :masrafla 
ve emekle meydana getirilmiş ve sanat bnknnmdnn pek değerli bir 
eser olduğunda ı,ıtipho yoktur. Fakat bu filmin hakikatle milnase
beti hemen hemen yalnız bilyük mimin adından ib:ırettir. 

Sinema .rejisöril o bUyUk ndanun adını L!litmif, onun hayatı -
nın nasıl olacağmı "e kc§lflc>rfnln ne olıılıileceğini kendi zihninde 
tasarla.mı~· Çok güzel niyet. Fa.knt bu rejisör Pastörtin hayatı 
gerçekten nasıl geçtiğini öğrcnmo{;c !Uzum görmemiş, yahut v:ıkit 
lıular.ı• IIU§· Onun için gösterdiği sahneler yanlış, onların sırası 

yıınlış, sözier yanlı"·- Hattlı. farkınria olmryarak, )iikseltmck hıte
digi ilim adaınma - kuduz tedavislnl bir tesadilf eseri gibi bul
duğunu göstererek - ilim cihcUnden hakaret etmiş- Ona. muarızı 
ile yaptırdığı mukavele de ilme bir hakarettir· Hekimler ıı.kademl
sindo diye gösterdiği sahne ancak Amorlkan barlarda görtllebillr·.· 

Sözün krsas1, slnemn şimdiki halinde hakikatle hiç alA.knsı bu
lunmıynn bir hayaldir· Hayat, hattü yalan, daima hakikatten dalın. 
gilzel olduğu için sinemalar her memlekette pek çok rağbet görür. 
Fakat sinemaya gitmekle - ho1ıça. vakit geçirmekten başka - ger
çekten bir §ey öğreneceklerini umanlar aldanmt§ olurlar. 

G· A. 
• ~· .. • • ·' • YıN ,,...... .... ..l : .. ·· .. ,.. . • , ıs·"'-.•: ._ ~ "'4" 
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Eyüp halkevinin tertip ettiği 
kır k<>:,crusu diln yapıldı. EyUpten 
Silfilıtarağa köprüsüne gidiş geli9 
şeklindeki 6 kiioınetrelik birinci 
kate~ori koşuya 10 atlet iştırak el
ti. 

Birincı1iği Büyükadaspor klil
bünden Suat (21 dakikada) ; ikın· 
ciliği Beşiktaş klübünden Todori 
Andonyadis (21dakika24 saniye), 
üçüncülü~rü Hataylı Ahmet (22 
dakika 52 saniye) de kazandılar. 

lkinci kategori 5 kilometreydi. 
Bu ko5uya 15 a Jet girdi. Birinci
liği Ce\11t (21 dakika 10 S.'.liliye); 
ikincilitri Mustafa (22 dakika) : 
üçüncülüğü ~ail (22 dakika 13 sa
ni} e) de kazandılar. 

Gene bugün Eyüp halkevinin 
bi..,iklet ko~usu yapıldı. 10 kilomet 
lik bu ko!i;uya 10 ki5i girdi. Birinci
liği Mc.lımet (18 dakika) ; ikinci
liği Kemal (18 dakika 5 saniye), 
üçüncülüğü Cahit (19 dakika) ka
zandılar. 

Kasulan müteakip halkevi tara· 
f mdan koşulara iştirak edenlere 
bir ziyafet ve birinci, ikinci ve 
üçüncülere birer madalya verildi. 

İstanbul Bölgesi 

Birinci: Kir kor 3 saat 2 da.. 
kika. 

İkinci: Bir dakika nra ile Ha· 
lit. 

U çüncli: Hnralambo. 
Dördiineü: Pol. 
Beşinci: Bıı.ret. 

Hususi maclar .. 
F enerbahçe • Kurtuluş 

Dün Fenerllahçe stadında Fe
nerbahçe ile Kurtuluş takımla. 
n arasında yapılan husıısf knr. 
şılnşmada. Fenerliler, Kurtuluş
luları 4-1 ma.ğlQp etmişlerdir. 

• • • 
G.S. küçükleri - G.spor 

Vefa - Gala.tasa.ray mUsaba. 
ı.msın.dan evvel Galatasaray kü.. 
~leri ile Galataspor takımları 
karşılaşmışlar ve bu müsabaka
yı alatnsavlılnr hfildm bir oyun. 
dnn sonra 9-1 'ka.za.nm.I§}a.rdrr. 

• 
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ingilterenin Ankara elçisi 

Sofgaga bazı tek
lifler mi götürdü? 

Il'lkr~. 6 - Sofyadan gelen \"e 
resmen te;>id olunamı:yan b:ı.zı ha. 
berlero göre Sofyada bulunmakta 
olan İngiltercnin Ankara elçisi 
Bulgaristann lngiltcrcnin bazı tek
liflerini götürmüştür· Balkanlarda 
sulhiin muhafazası gayesini güden 
bu tekliflerle Balkanlılnrın mütte
hit bir cephe teşkil etmeleri ar
zu olunuyor. 

ALl\IAN AJM\SININ 
TEFSİRLERİ 

Sofya., 5 (A· t\·) - D. N· B· 
bildiriyor: 

İngiltercnin Ankara Bü)iik El-

çisi Sir Hughrı Knatchbull Hug~
aen, Bulgar Krıı.lı tarafından ka
bul edilmiş ve İngillcrenin Sofya 
elçisinin lcrlib ettiği kalı.,ul res
minde Bulgar Başvekili, Hariciye 
ve Harbiye nazırlarile görüşmeler
de bulunmiıstur. 

Siyasi mahfiller, bu münasebet
le İngiliz veyahut Jngiltorenin 
müttefiki kıtalarının Bulgaristan. 
dan muhtemel müruru meselcsile 
alli.kad:ır sondajlar yapılmış ol
masını müstabad görmemektedir· 

Vaziyetin bu inki!jafı karşısında, 
efkarı umumiye sakin kalmak.ta 
de\·am eylemektedir· 

. Çör çil' in salahiyeti yeniden artırıhyor 
( Ba.ı tarafı 1 incide) 

yal doğurmuştur. Parlamento 
maha.fili, hükumeti, uzun zaman
danbcri hazırlanmış olan Nor
veçteki Alman taarruzunu Yak_ 
tinde öğrenerek tedbir a.lmamı:j 
olmakla itham ediyorlar. Parli
mento mahafilindc, liberal ve a.· 
mele partilerinin ıfo iştirakiyle 
harbi azami enerji ile idare ede
cek bir milli birlik kabinesi teş
kili ileri sürülmektedir. Bu se
bebden dolayı. Ingiliz kabinesin. 
de değişiklik yapılması kuvvetle 
muhtemeldir. Bu defahi tadilat, 
geçen defaki gibi bazı nazırların 
yer dcği§tirmesinden ibaret kal
mıyacak, çok esaslı olacaktır. 

FRANSIZ P ARLAM&~TOSU-
1'.'UN IÇTIMAI ISTENIYOR 

Paris 6, (n. a.) - Sen departr. 
manı S. F. J. O. sosyalist fede
rasyonu meclisi, dün bir toplan
tı yapmıştır. Bütün gün devam 
etmiş olan müzakereler, Pol Fo. 
nın siyaseti 4200 ve I..con Blu. 
mun siyaseti 1600 rey ile tasvib 
"dilmek suretiyle nihayete er
miştir. 

Meclis, Norveç vakayii müna
sebetiyle parlamentonun derh:ıl 
içtimaa d2.vetinc 600 rey ile ka. 
rar verıni§tir. 

İtalyan-Alman maçı 
(Baş tarafı 5 lncldE') 

25 inci dıı.kikad Bertoni, 27 inci 
dakikada Dünker yapmışlardır. 

İkinci devre başlar başlamaz, 
altıncı dakikada yine DUnkcr Al • 
manlarm beraberlik sayısını ya -
pınca müsabaka fcvkalıide heye_ 
canlı bir safhaya girmi~tir· 

Derhnl seri hlicumlarla ral.:p 
kaleyi saran İtalyanlar galibiyet 
sayılarını 14 Uncu dakika.da Bia
voti tarafından kazanmı§lardır. 

Devrenin geri kalan tarafı Al. 
manlarm bir gol daha yapmak, !
talyanlarm dn başka sol yememek 
için müthiş bir çekişme halinde 
cereyan etmiş ve netice dE'ğişmc_ 
den mııç 3 - 2 İtalya lehine ne
ticelenmiştir. 

Ankara grupu serbest 
güre§ takımı seçildi 

Ankara, 5 - Bugtln Çonım, An· 
karo. ,.e Çankırı bölge!P.rl arasında 

Türkiye ııerbest {)llreş blrinC'..lliklerine 
f§tJrak edecek güre§çllerl ııcçmek Uze
ro grup mUsnbakalan yapıldı. 

Çorum takımı lG puvıınla birinci, 
ağrr P:fklet ve 87 kiloda gUre§ı:lsi bu
lunmıyan Ankara ıa pu\·anın. lldncl, 
çankın 9 puvanlo. UçUncü oldu. 

Her slklctte birinclll~ kazananlar 
§unlardrr: 

66 kiloda İsmall Sevgin Ankara, 
61 kiloda Ahmet l§ık Ankara, 
66 kiloda .Aagıp TeUk Çorum, 
72 k,tlodo. CelAI Allk Ankara, 
79 kllodn Vahit Ccyfıakar Ankara, 
87 klloda Mehmet Demlrkayıı Ço· 

rum. 

Ankarada atletizm 
müsabakaları 

Ankanı. - 19 mayuı stadyomunda 
bugün öğl~den sonra yapılan atleUz.m 
te§Vlk mUsabakalarma 200 e yakm 
aUet tııUrak etmlatlr. Birçok derece
ler f,>1 olmakla. beraber MuhJttfn A
km, lilnkla yUksek ıı.UB.IllB.dn 3.7i.5 
aUıyarak yenı Türkiye rekoru yap· 
J?ULllıt. Ali Balcı, Çekiç ntmı:.da 32 
metre 70 a:ıntim ile yeni Ankara re· 
koru ya.pmJ§tır. 

Yüksek atlamada kızlar: 
Belda 120 sanum yeni Türkiye re

koru. 
Gnnu 120 santim yeni Türkiye re

korJ ynpmı~ardır, 

ÇORÇILIN SALAHIYETLERl 
Londra 6, (a. a.) - Dcyli Te

legra.f ile Xevs Kronicl, harbin L 
darcsine müteallik kararları tan 
zim ve tatbik etmesi için Çörçile 
daha geniş salahiyetler verilmiş 
olduğunu bildirmektedirler. 

Deyli Telcgraf, Ingiliz erkanı 
harbiyesi rüesasının askeri hare. 
katı tanzim hususunda yegane 
salahiyetb.r olacaklarını ve bun 
lann komitesine Çörçilin riyaset 
edeceğini tasrih etmektedir. 
Kararların hükfımetçc tasvibi i
cab ettiği baman kabine nczdin. 
de söz söylemeye ancak Çörçil 
mezun olacaktır. 

Bu reform, harekat planının 
tanzimi ile icrası arasında vakit 
kaybedilmekte olduğu suretinde 
yapılmakta olan tenkidler neti. 
cesidir. 

Gazeteler, Çörçile verilmiş o
lan salahiyetlerin yakında parla_ 
mentoda yapılacak müzakereler 
esnasında ilan edileceğini ya7.
maktarlırlar. 

Samsun önlerinde bir 
serseri mayn görüldü 
Sa!U3un önlerinde Jıerııcri bir mıı.)!tl 

görtilmUş ve zararsız bir hale geU
rllmesi için icap eden tedbirler alın· 
mıı;tır. 

İzmir gençlerinin 
muvaff akiyeti 

Atletizm bayramı çok 
parlak oldu 

İzmir, G - Diln 17.mir ikinci er
kek IJsesinin Alsancak 11tarlyomun. 
daki atletizm bayramı çok parlak 
olmuş, 15 hine yakın ı;eyirci ile 
hıncahınç dolan ı;te.lta emsalsiz bir 
giin geçirilmiştir. Liseli ı:"Cnçler!
mizin çok takdir edilen bu bay
ramlarında başta korgeneral Ra
sim Aktoğu olmak üzere general 
avni, ~cneral Hakkı ve mtist.ahkcm 
mevki komutanı Mahmut Bcrkoz. 
Emniyet müdiırü ve şehrin ileri 
gelenleri hazır bulunmuşlardır· 
Renk renk bayraklar. balonlar ve 
filamalarla süslenen ııtat ı,:tık ca
zib bir manzara arzerliyorrlu· 

Bandonun refakati ile gürbüz \'e 
n~eli hareketleri ile muntazam 
bir ~eÇit yapan gençler çok brğe. 
nilmiı;Ur. 

Karagümrük 
sahasındaki maç 

DUn KaragümrUk snhaııınıla Beşik-
1.B.§ gençler !le Balat."t Bozkurt takım· 
ları arasında bir maı; yapılmış, Ba· 
l:ıt Boz.kurt takımı 9·2 galip gelml~· 
Ur. 

ZA Yt - Erzincan askerlik §Ube· 
ııindcn aldıg-rm ruskı:ırllk tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hUkmU yoktur. 

320 teYPllUtlll llııtll oğlu 

~lilf'ym:uı ( ·o,ırnn 
nııruça~· Sohryo, Alı köyUndPn, 

• • • 
ZAYİ - Türk Ucarct bankası 'I'e· 

klrda~ şubc.ıılnden aldığım yirmi adPt 
hlııııeye mukabil alml§ oldtı~ım 212 
numaralı muvakkat makbuzu zn,;i Pt
tım. Yenisini rı'aca~ımdan hUkmU ol· 
mıyacağını nrı.n ederim. 

1 lkıi oilu Akif 
• * • 

ZAYİ - 4121 :sayılı poll! tanmma 
karnem ile beraber f'lektrlk ~ma kA· 
ğtdmı 7.ayi eyledlğimden hUkmü ol
madı[;"lnı blldlririm. 

ll4-yojtlu kR.7.a~r poll" mt'mıır
larından 983 Ahmet Bilen 

............ ~ ... ~ ... ~~ ................. ~ ..... ~·-........................ ... ····~· ........ ,,". ~ ·""".,, . .,.,.~- ·- .... .. 

ber ve hadiseıer 

Türk- Yunan 
hududunda 
Her hafta kurulan 
pazar çok rağbet 

goruyor 
Edime G - Her hafta pa:r.ar g\.lnlc· 

ri öğleden evvel Tilrk - Yun:ın hudu
du üzerinde ve Çörekköy ch·arında 

kurulmakta olan 'ftirk - Yunan pa7.a
rı, her sene olduğu gibi bıı mevsimde 
de çok fa7Ja ra~bct görmekte ve bir 
çok ziyaretçi pazara gitmektedir. ra
zar, bir alı§ veri§ yerinden ziyade, 
Meta bir eğlence ,·e tcner.zllh mahalll 
haline ;elml§Ur. ~rek Edlrneden, 
gerekse Yunanlstandan pazara gelen 
halk burada buluamakta \'e hep bir· 
liktc eğlcnmckteıllr. Bir kı.srm &:lir· 
neliler dP. Yunanlstanda yaıııyan ak
rabaları ile pazard:ı. ı;oril,m<?ktedirler. 

Hıdrellez 
(Baı tarafı J incide) 

ce kişinin toplanmasına \'esile ol
muştur. 

Bundan başka bilhassa Adalara 
akın edenler göw çarpıyordu. 

Köprüden Adalara 1,45 de kalkan 
,·apur daha saat bir olmadan dol
muş, tarüc haricinde fazla bir va. 
pur daha tahrik edilmek suretile 
ihtiyaç karşılanabilmiştir· Yolcu -
lar, henüz ilkbahar tarifesi tatbik 
edilmemesi dolayısile sabah saat 
on buçuktan 110nra 1-45 c kadar 
vapur olmamasından şik5.yct et -
mcktedir· 

Bundan başka akşnm 7.15 de 
Büyükadadan hareket eden vapur
da diğer adalara uğramadan ta -
mamilc dolmu§, ayakta duracak yer 
bile kalmamıştır. nu va7Jycttc hal. 
kın nekadar eziyet çektiğini izaha 
lüzum yoktur. Sıcaklar bastırma

dan bu vaziyetin düzeltilmesi bek
leniyor-
Diğer taraftan dün Edirnekapı 

dışı ve Adalara gösterilen rağbet 
ve hücum ka.dar olmamakla bera
ber, bu sabah Kağ-ıthancye giden
ler de çoktu. Şehrin muhtelif ta. 
raflarından yeşilliklerle süslenen 
arabalar, otomobiller ve ~ .ındal
larla birçok aileler Irnğıthaneye 
gitmişler, orada )·emek yiyerek 
eğlenmişlerdir· Haliç idarmıi de 
bu sabahtan itibaren Kağıthaneye 
muhtelif vapurlar tahrik etmiştir. 
Bu seferlere, Kağıthane mevsimi 
sonuna kadar pazar günleri de -
vam edilecektir· 1zdiham dolayısi
lc halkın sıkıntı çekmemesi ıçın 
bugün olduğu gibi pazar günü de 
Kat;"Ithancdc inzıbati tedbirler alı
nacaktır. 

Hitler Oslo'da 
(Baş tarafı 1 incide) 

NOR\'EÇ HARJC'tl'F~ ~.\ZIRCNI?'i 

zt ı· A RETLF.Rİ 
Lı>ndra, 6 (i\.A.) - Haber alın· 

dtğına gbre Norveç barlclye nazın 

Kalıt ile mlrl\lay Ljtınbcrs- bugUn 
Lort Hall!a.kıı ,.e rla.ha bar.ı nazırlarla 

gbrU~eceklcrdlr. Bunların gell§I gizli 
tutulmuııı ve anc.ıık lnglltercde karaya 
çıktıklarından birkaç saat sonra l!§a 
eclilml~tlr. 

(1\ion·f'ç Jınrhlne d:ılr ılign telgraf
lar 3 undı ııa~ famı1dıuhr.) 

Amerika ordusnun 
manevraları 

Ne\:_\ork, A (A •• \ .) - Anıcrıka 

orduııunun bUyiik manevraları 15 
nıayıstR b~lıyacak ve 2:"i ın:ıyısta. hi· 

tecekUr. Manevralar Lulzyanacla 70 
bin askerın iştiraki! yapılacaktır. 

İrakta feyezan büyüyor 
Bafd:ıt, 6 (A.A.) - J.'ırat nehrinin 

mUtemadiyen yükselmekte olan ıııları 
sedde rahne açmış ''e ekllmlo geni§ 
arazi ııular ıı.ltında kalmıştır. HUkı1· 

met memurları, he.saralı tahdit ve 
köylıllerl himaye etmek için ııerl teıl· 

birler ittihaz etmektedirler. Çi!tçlllk· 
le mcşgul olan mıntakn halkı, ııurat
le bulıınduklan mahallcıi talılıye et
mişlerdir. 

Naibi hUkiımet lle başvekil, tcnke
lln vukıı:ı gP.lmlş oldugıı mahalle ı;i· 

rlerek icap P.drn \'e ittihaz olunan 
tedhlrl,.rın tatbıklnc bizzat nezaret 
etme~e ba§!Amı~lardır. 

Şama ı;iclen ba.flıca çol yoluncla mu. 
nakal~t kesilmiştir. 

Memelde Alman 
tahşidatı 

LIJndra, 6 (A.A.) - Deyli Ekspreıı 
~azetP.ıılnln Amııterdam muhablrlnln 
siya.si bir menbaclan aldığı bir habere 
göre Memelde ve Baltık denizinin di
ğer ba.7.1 llmanlarmda Alman kuvvet
leri tıı.hşlt edllml~Ur, 

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

ltalyada talebe mütte
fikler aleyhine 

• 
numayış 

•• yaptı ~ 
· taıır!'llıJ ı · (nas tarafı 1 ine· ide) mışlır. RÔma radyosu Akdenizdcki 

son vaziyete temas ederek !tal. 
yanın hiçbir askeri harekette ilk 
adımı atmıyacağını bildirmiı:-tir. 

Di~cr taraftan İngiliz siyasi 

ri vo esas cepheyi zayıflatmama
ları, bu planı suya düşürmüştür. 

1-<>ndra. 5 - İngiliz siyasi ma
hafili Roma radyosunun buglinkli 
neşriyatını memnuniyetle karşıla- mahfillerine göre. Akdenizdc son 

günlerde müttefikler tarafından • 1 d 1 b • alınan tedbirlerin sadece emniyet ita ya an ge en ır tedbirleri mahiye~in~ ha.iz olduğu-
' nu \'C bunların hıçbır devlete kar-

yo 1 C UCU n Un şı bir ~azırlık olm:ı.dığmı söyle -
mcktedırler· 

1 tt ki 
SÜVEı·ş Lİ:\IAN'IXDA }<'J<,;rrnı . an a 1 arı TJ·;ontRL'f;R 

Bir müddel enel ltalyaya s-ldcn 
tacirlerimizden kimyager Aki! LAtl1 
bu sabahki konvansiyonel trcnlle §eh· 
rimlzE> gelmlşlir. 

Bu Tilrk yolcu, kendislle görll§cn 
bir muharririmlze, seyahat intıbalarm 
dan b:üıscdcrek bilhassa §unları si>y
lcml§tlr: 

- ltalyada esas!ı temaslarım ne-
llccslnde ltalya.n nıiles:;cseterlle iş 

yapmak mümkün olmadı~ını anladım. 
Kendilerinden boya tıalın almak Uze. 
tonunu 9,~ liraya vcrme~i kabul et
likleri boyaların fiyatını iki gün ııon. 
ra 26 liraya çıkardılar ve peşin para 
almadıkça mal vcrmiyeeeklerinl bil· 
dirdiler. 

ltalyanın her taralında Alman pro· 
paı;-andas1 hilkUm ııürmektedir. lstas· 
yonlara Alman zafcrlerlne dair göze 
çarpacak şekilde yazılarla dolu kc\ğıt· 
lar koymaktadırlar. 

Halkı harbe hazırlamağa çalııııyor
tar; faka.t bwıunla bera~r ltaıyan 
halkı harbe aleyhtar bulunmaktadır. 

Bundan başka her tarafta bUyUk U· 

kcrl hazırlıklara §ahit olclum. Arna
vutluğa amele nam ıaltında sh•il ola
rak mUtcmacliycn asker l!C\'kedilmck
tedlr. !talyada yiyecek itibarile ıııkın-
tı vardır. 

Dönüşte Yu~oslıı.vyadan geçerken 
ı;ok tııkı ve fevknlAde kontrol tcdblrle
rile karşılaı:ılım. Belo;:Tndda, TUrk yol 
cular da dahil olduğu htıJde bUtUo 
ecnebiler, ellcrlnclen p&.'!.Aportları alı

narak lslasyondan dı:arı çıkma.lan 

yasak edilmiştir. 
Trenin hareketlnP kadar yrdl saat 

bu vazlyettP istasyonda beklcmeğe 

mecbur oldum. 

&Les.ivat tacifıi 

Iiahire, 6 (A· A·) - Akdenizde 
ki gerginlik dolayı.'lile eksperler, 
ihtilaf halinde Süveyş limanının 

kespedcceği ehemmiyeti naı.arı iti
bara alarak bu limanda bazı fenni 
tadilat yapılması imkanını tetkik 
etmckteclirlcr. 

Hükümet makamları Kahiredcn 
Süvene giden demiryolunun çift 
hat olarak inşasını dü~ünmektc. 
diri er. 

iTALl'AX MATBUATIN'ıN 
IIÜCUMLAGI 

-= ,,-.,,'-~ ~ -~ ,__ 

~air p.oırtıreleıri 
Yazan: AHMET BÜLENT KOÇU 

On sekizinci aı:.ır !iairlcrindcn bir 
Hüııcyin Can vardı· Aıılrn Burı=a

lıydı. Ne\1 §ahsına mUnhasır tip
lerdendi· Derisı kemiğine yapış
mış, iskelet gihi hir adamdı; gıda
sı ancak afyona ve içli~i kah\·cye 
mlinlıa.ııırdı· D?rbcdcr ve perişan
dı; koynunda, şiirleri \'e notlnrı do
lu kocaman bir cliı.dan tnşır. fa
kat içinden hir kağıt bulmak i~
ter:;e. hir ),1 aramak litzrmgelirdi· 
Hüıııeyin C::ının üç hokkalı bir divi
ti vardı, di \'iti için de şu kıl:1.}'I 

~·azmrı~tı : 

"t'ç hokkl\ clhatmda. dcıll ~·a r, M 
vıırrlır!,, 

Dedim ilnc: ''f:v HusrrYI '!irin 
· ~ekrr leh, 

Zülfü ~lnhln. lal lehin, ~c~mı 
• krhndun 

E''SBfını tahrir lçiin iiç tiirlii 
mürckk('b,.· 

Şair B<>rri'yı> bir giin manzum 
bir davetname ~önderilmişti: 
t hu mcktuhu muha.hhct •l1c- hul

rlııkta. \'Otıİıl, 
Umn.nz kim kılası1 desti miiriinı>t

le knbul; 
Cümle ~-aranı safa munta1lr 

olmuşlardrr, 

Gelf'ı;b:, lütfiıl~h:, öı:riin\ir. olmft7. 
makbul· 

Şair. ahbablanna derhal şu kıt'a 
ile rcvab vermişti: 
Buldu mektubu muhab~t hu 

ıu·nllkarc Ytııı(ıl· 

Ocstt tiirlmi!e ~krlın olunup olflu 
luıbul· 

Cilmle yiT'llnc ıııc18m tdert1 lh•an 
hu~·unın. 

lhrümilz ,·ar kf, tutar Ö>:rii t'klrtm 
makbnl· 

. * * ı;c 
Şair Riya.ht İstanbulluydu, Dol-

mabahçeliydi· Asıl a<lt Ahmetli· 
Trabzona giderken, Boiaz açıkla
rında müt~ bir fırtınaya. tutul-

muşlar, bin bela ile, çaresiz. A~va 
ıııahiline çıkmışlardı· Deniı. yatı
şıncaya kadar, zaruri olarak o ıs
sız sahilde kalmışlardı· Şair Siyahi, 
oyalanmak için etrafı dolaşırkcm 
bir tarafta birkaç mezar ı::örmiiş, 
yanındakilere latife olarak: 

- Biçareler! Şile ka.~abası bu
raya pek yrıkınkrn, ne acaib. biraz 
daha ~:'lyret edip kendinizi hir 
§enlik yere düşürmediniz! 

Demişti. Fakat. ~arib tesadüf, 
çadınnıt döner dönmez hastalan
mış. ve birkaç ı1aat içinde ağrrla
şıp ölüvermiş, o 1'"!'117. ycrdcı o bir. 
kAç mez:'lnn yanına defnedilmişti. 

ı;c * * 
Mevlan::uun Mesnevi'sini pek la-

tif bir ı;rkikle dilimize Çl'\'İr('n Sii
leyman Nahifi bir zamanlar bir 
nevcivana flşık olmuştu: ve bu a~k 
yü7.ünden yatağa düşmliı;til· Dilda· 
d"'!'li olan nevcivan şaınn kendi 
yüı.iindcn ha.sta olduğunu işitince 
Nahifiyi r.iyarete ~tti ve bir ara
lık, hastanın hararetine bakmak 
Uzl"re r.lini mesnevi rniltt'rciminin 
göğı;üne koydu· Şair. orada bulu
n:\n\ara hemen şu beyti söyledi: 
~anma rahminden -ıunar d~tfn 

dili mt'cruhtıml\, 
Ol keman ebru d~erdf' tiri mtij-

ı:;iinm a.rnr· 

* * * '\]ne on ııekizinf'i a.o:ır ~rlı>rin-
clı>n bir Rüştü Ahmet efendi \"ardı 
ki, temiz kalbi, dürut hareketleri 
ile tanmmıştı· Son zamırnlarmda 
ga.rib bir ml'rak getirmişti: Edir
nr.kapı dışında kendisine bir mrı
r.ar yaptırtmıştı. Sık ıııık. bu mÜ!· 
takbel mezarına pde.r. &Mlki ken
disi ölmilş de orada gömtililymliş 
pbi, fatiha okurmuş. Eh, İstanbul 
bu, hiçbir semtinde kopuğu, uçarı
llt, pırprnsı ek11ik değildir; efendi
nin bu halini görünce, o semt hal
kına da eğlence çıkarmak laT.tm. 
mezarın ayak taşma türlU türlü 

eğer bu tecemmu bır 1şs:ı• 
lamak maksadilc yap~~e ll'lu J 
'-"anın mukabelesi serı · ,.,~ 
~ erkıcrı· ~
oıacnk. bu da müt~ 1 caktır· 
ğır mağlübiyele ugrntıı 1 gv 

Di*er taraftan, n)"lltc!3;' 
dünyayı korkutmak '"'.ıiı ıııst 
şürmek maksadilc tngı nC'rJ • 
tı tarafından yapı\~n ~yU1' G 
dan bahsediyor· Eg::ı gaıct~ J 
tanya, Dcyli Tel:~~ 'bİ bir 
inandırmak istcdıgı gı ~kdcfl 
top atmadan !tal)'ıt)1 t J<dirdc d 
bo~ak istiyorsa, bu 11t3rıfJtl 
plan İtalyan topları • 
mahvcdilecektir· . "SUfiiJı ıı, 

Giornale gazctc!'lı: • go.'ls'" ty 

tanyanın Jtalyayı :c \ UJ{rOııiJıl p' 
istihdaf eden ve Nıyuz rbctı 111v 
rafından ifşa edilen b~ka..ıı's"°ıır 
salları:, !n;::-iltercnin ~a pıaıu!1 
maks:ıtlarını gizlenıege 

diyor. ~et 

F d "k. ~ıf ,s ransa a ı ı sı.· 
terhis ediliyor 81~ • 

u~ıı ·" rıı ri~, j - Fransa, 9 tc!I"' 
bulunan 912, 913 sınıflıu1r.~ll (.JI 
mcğe k:ırar vermiştir. et.Jl1ışlC g 
harbi umumiye de iştira~ 51r$d&o.~ 

1 Ccıtı JI"' 
912 sınıfı terhis cdl c b uııı o 
ıınıfı da ı senetlcnbCri s ?>il ) t 
iken umumt harp çıknU~t. 1 
bunlardan birinciler 1. ıııışlg.rdl: 
6 sene silAh attmda J;al 

1te 
Bugünkü eksPre ... 

• l v 

gelenler ~ •1 

Bir ltalyan pamuklU rnc 1151.ı" 
rika toril plynsamızdıı te!ll 
mak Uzere gelmiştir. .1 

nu mensucata mukııbı 0~ 
Umlzden pamuk alnıal< f!J p 
olmıyacağını tetkik edece 
harrlrlmize söylemişUr. rafıf'~ . 

ltalyan hUkQmetl ta ;,(. ~tı' 
d.-ılldiğlnl söyliyen bir J ,.tı 

. ı.•oıcıı ' 
ntçısı da e,,!:!lprcsın J 

dadır. 15tc 
Bunlardan ba§kn par •• t ,.,. 

ı;lt""° ı· 
iki taclrimlz, bllhassa d~ ı;' 
!eri getirtmek husıısurı ıısl 
mUesııcselerilc mutabılt 
ifade etmişlerdir. 





H X B E R - llpm lfosfuı 

F O S F A R S O L. Karun en bayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıktan tazeliyenk çoğaltır. Tatb iıtab temin edf#• 
Vücude deva~nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uyk·.ııuzluğu giderir. Muannid i"'1I 
hazlarda, barsak tembelliğinde, Tllo, Grip, Zatürrieyt:, Sıtma nekahatlerine, Bel gevıekliği ve ademi iktidal'cbı tt 
kilo almakta pyani hayret faideler temin eder. f, 
F O S F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, KlJVV' 
IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göıtenneıidir._ 1 KAN, KUVVET iŞT AH şurubu Sıhhat VekAtetinin resmi 

,••, ,,J···--

,-------------~---~\ 
Türkiye Cumhuriyeti 

Z at Bankası 
Kuruluş Tarihi: ıssg 

Sermayesi: 100,090,000 Türk lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verivor 
~irnnt Bankasında kumbaralı ve lhbal'Sız tasarnıf hesapla. 
ı·ıııdn en nz oO lirası bulunanlara senede 4 <lcta çcldlccclı 

J.ur•:ı ile nşağıclakJ plAna göre lkramJyo <lağıtılacaktır. 

' Adet J.000 Liralık 4.000 Ura 
4 .. liOO .. 2.000 .. 
4 • 250 • 1.000 .. 

40 .. 100 • 4.000 • 
100 • 60 • 15.000 .. 
120 .. 40 • 4.800 .. 
160 • 20 • S.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
!ıradan aşağ"ı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdircle % 20 
fnzlnslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: 1 EylCıl, 
ı Dlı lııclk~nun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir 

6.5.940 Pazartesi 
12..30: Program ve memleket saat 

ayarı, 12 35: Ajans ve meteoroloji ha.. 
berlerl. 12.50: MUzik: Muhtelit §arkı.. 
1ar (Pl.) 1 .... 30/14.00: Müzik: Ka~ık 
prcgrnm (Pl.) 18.00: Program ve 
memleket saat ayan, 18.05: Müzik: 
Uvertür 'IOC op rn aryclnn lPl.) 18.30 
llUzlk radyo caz orltestrası lŞe!: İb. 
rahim özgUr), ll>.10: Muzlk: Kıı.dm 

geçit konseri - 8 okuyucu sıra ile 
Çalanlar: ı<:emıı.l N. Seyhun, Ruşeo 

Kam, Cevdet Çatla, Fahri Kopuz, Ha. 
san GUr, 1zzctUn ölttc, 19.45: Mem. 
leket saat ayarı, Ajans ve mcteorolo. 
jl h:ıbcrlerl, 20.00: MUzlk: Fasıl he. 
yeti, 20 30: Konu~m"l (Umumi terbi. 
ye ve beden tcrbl~e 1). 20.45: :Müzık: 
Çıiliuılar: R at Erer, Kemal N. Sey. 
huo, lzzettln öJ·te, Fahri Kopuz, O. 
kuyan: Nebile Raif, 21.10: Konuşma 
(b'en n 'fa.biat bil ileri), 21.30: Kon. 
ı: r Taktı nıl: • 11 E dlı Yönetken: ve 
:Müzik: Oda müziği ~2.30: Memleket 
P.aat ayan, Aj mı haberleri; ziraat, 
Esh m - Tnhvi~t. Kambiyo - Nu. 
kUt bors ı (Fiyatı. 22.50: MUzik: 
Cazband (Pi.) 23.25/23.30: Yarınki 

program vo kapanış. 

• • • 
E<'ncbi lstasyonlar•nı1a Türkı;e 

neşriyat 

i<AMZUK 
MEYVA 

TUZU 
I 

-

İstanbul asliye birinci ticaret mah
kemesinden: 
Beyoğlunda Kalyoncukulluğunda 41 

numaralı İstanbul pazarı namı ile 
ma.rut mağazada mukaddema yalnız 

olarak icrayı Ucaret etmekte iken 
mahkemece ifl!l.ınna karar verllmlıı o
lan Dimltrl Dimltrlyadlsin alacaklıları 
ile akdettiği konkordatoya mUtcdair 
bUtün evrak bu bapta iflls idaresince • 
tanzim kılman mUtalcaname ile bir
likte mahkemeye verilml§tlr. 

Bu konkordatoya itirazı olanların 

mUdaf.aa için tayin olunan 8·5-!l40 
çarşamba gUnU saat 14 te hazır bulun 
maları lüzumu llfuı olunur. (HG!l!l) 

.................... ı ........................ .. 

.---------------~\WWWWNNM_,,.,.,..-1 
t:reğli Kömürlen işletmesi ı 

Kömür Satış Şubesinden: 
E.reğlJ KömUrlerl ltlet.meel Kömür Satıı Şubesinin bllCunum mevcudat 
t3a.bJlüdat ve matlQbatı bUtUn hukuk ve vecalblyle 3780 numaralı kn. 

nuna müstcnlderı 2/12899 nwnaralı kararnamenin 3 ıınyrlı karıırı 
billunüne göre te,kll edilen 

"Ereğli Havzası Kömürleri Sahş Birliği ., ne 
Devredllmit olduğundan alAkadarlarm her türlü ı,ıerl itin I:> mayr 
19-10 tarlhJnden itibaren merkezi ZONGFLDAKTA bulunacak olan ad 
geçen 11atıt birliğine mtlracaat etmeleri. 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON: (3438) 

Jzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aıle 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka. 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit finşerli old:Ağı.! gt. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyı, ve kL 
raathaneyi havidir. 

~ , 
• 

istanbul Belediyesi 
ilanıarı 

• Taksim gazLıoau için yaptınlacak 8 kalem möble açık eksiltmeye konul-
muştur. Tahmin bedell 2830 lira 20 kuruıt ve ilk teminatı 212 lira 26 kuruş
tur. Şartname zabıt ve muamelft.t müdUrlUğü kaleminde gürUlecektlr. İhale 
13-~·940 pazartesi günü saat 14 te datml encümende yapılacaktır.. Tnllple
rin ilk temin.at makbuz veya mektuplan, ihaleden 8 gy.tt evvel Fen işleri 
mUdUrlUğüno müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına alt Ucu.ret 
odası vec;lkalarlle ihale günü mbuayyen saatte dalın1 encllruendo Lulunmaıa- ı 
n. (3415). 

• • • 
Bostancıda Çatalçeııme derell sokağında yapılacak dıvar, kanal, merdi· 

ven vesaire in,a&tı açık eksUtmeye konulmuştur. Keıııt bedeli 3550 lira 86 
kunııı ve ilk teminatı 266 lira 76 kuruııtur. Keııit ve ııartname zabıt ve mun
melA.t mUdürlUğU kaleminde görülecektir. İhale 8·5-940 çarııamba gUnU saat 
14 te dalml encümende yapılacaktır. TaUplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ihaleden 8 gün evvel fen lşlert mUdürlUğUne mUracaatıa alacak
tan fenni ehliyet ve 940 yılma alt ticaret odası vesikalarile ihale gUnU mu· 
ayyen saatte Daim! encU~nde bulunmaları. (3269) 

inhisarlar umum 
müdOrlüğünden: 

I - i-VI-940 tarihinden 31-V-941 tarihine kadar idaremizin Clball fab 
rlkasmda çıkacağı tahmin olunan 10.000 kilo kaba tal141 pazarlıkla satıla· 

caktır. 

ır - Pazarlık 8-V-940 c;arııamba gUnU saat 16 da Kabata.şta levazım ve 
mUbayaat şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 
ın - Nilmune Clbali tabrikaamda görülebilir. 
IV - tstek1llerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 15 mlk 

tarmdaki teminat paralarlle birlikte mezkftr komisyona müracaattan. l3258) 

.. .. a.. ............ , .... ... 

ile Sabah, Ogıe ve Ak$8 
Her yemekted sonra giinde üç defa 

muntazaman dişlerinizi fırçala~ 

ADEMİ 

Pnet11 lı:utuıu 1255) G.ı.ta, l.tanbul 

··~~ ....... "' 

Ereğli Havzası . 

S180 ~u~~Ü~~im .. ~'!.~!~~~f 
eııyılr kararma l'i>re tefekkW edea .,,,, 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış~ 
Merkezi ZONGULDAKT ADI,.,'~ 

BlrllktA'n kömllr almak ıat.eyen mllstehllklerln 15 mayd~ -'Y 
kadar lstanbulda Tophanede iskele caddctllnde 28 n~ıııt' 
yıa 910 tarihinden lllbaren de doA'rudan dofruya z~~~ 

BtRLl~I merkeı.lne mUracaa& eylemeleri ~ 

KOM UR SATIŞ ŞERAiTi : ~· 
ı - KömUr alıcılaruım kömllr bedelini petlnen ödeıoe~ I 
2 - Kömürler Ban.ada F. O. B. olarak alim~.,,,~ 

. el • ı .. 
T<I<"" ad...ı, ZONGULDAK. MTIKOMCR. T<I oa~ 

--------------~/ 

;----------1-~ Belgrad: Sant 19 d:ı kısa dalga 
~8- Paris: Saat 19.45 de kısa dal 
ga 40. orta dalga 255: .., . .,n: Sa
r':. 2015 de kısa d:ılga 50 55 dr 
! .oma: Sa t 21-30 da orta dalga 
250, Londrn: Saat 18,55 de kı .. 
dalga 20, 31.5. 

V AKIT matbaası T.işBankası :~·;::~: 
• •Dr K emcil Ozsan ..,. 12 .. 2~ ,. .,. ~,....' 

! ıdrar yolları hastalık-1111• Kitap kısmını yeniden ı ,1940 Küçük Cari ;: : ı:: :,_,...., 
Beyoğlu Halk sineması 

BugUDdcn lUbarcn 2 film birden 
1 - Tan.an Kaı:ryor. 
ı - ~1r Batakhanesi. 

1 d . 210 • ~ .. 1 ~ 
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! •ı y; Keıideler: 1 1 tlsioe' 
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