
Ayakkabıcılar cemiyeti 
nümune olarak dört çeşit 

halk kundurası yaptı 

Belediye, lohusaları · hasta- ı . 
hanelere getirip götürmek 

• • • 
ıçın yenı te~kilat yaptı 
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Yugoslavya, Alman.
yanın siyasi tazyıkına 
ne derece mukavemet 

edebilecektir? 

Alınanyarun Yugoslavya üze
rinde tazyıkı arttırdığı anlaşlı· 
yor. Belgradda büyük bir s:l.yast 
faaliyet göze çarpmaktadır. Uzun 
süren hararetli bir kabine toplan
tısından sonra birkaç nazırın iş
ten çekilmesi hükO.met içinde fi
kir ayrılığı olduğunu da göster

:rnektedir. 

Almanyanın Yugoslavyadan Belgradda istasyon önündeki Wilson meydanı ve Başvekil n. Tsvetkoviç 
- bugün için - istediği şey siya- =====~===~========================== 
sı zaferle askeri teminattır. Yu- Yugoslavvada Yunanlıların 
gos1avyanın ttçlü ittifaka girme- J Milli Şef' İn 
si, Almanvanın Balkanlarda ara- l k 
dığı siyası hlkimiyeti tamamııya.- miihim siyasi Hitler~ şahsi mektubu par a 
caktır. Macaristan, Romanya ve tevdi edildi f f k • 
Bulgaristandan sonra Yugoslav- hadiseler mUVQ Q lyefl 
Yanın da Mihvere bağlanması in- ---
giltere aleyhindeki Orta Avrupa Bertin 21 (A.A.) - D.N.B. 
ve Balkanlar blokunun hududu- Kabinede ihtilaf çikti, bildiriyor: Türkiye büyiik elçisi 

· B. Hüsrev Gerede1 Türkiye Re-
nu genişletecek, cenupta, ingiliz 3 nazır istila etti isicümhuru fsmet ınönü'nün bir 
ittifakına bağlı olan Türkiye ile ,ahsi mektubunu Fübrer'e tevdi 
Yunanistanı şimal komşularile Anla~ma imzas'i için etmiftir. Führer. bu meaajda.n 
siyac:J: zıddlvct ve infirad h!line :t dolayı teşekkürlerini Türk devlet 
koyacaktır. Bundan sonra yapıla- YugoslaıJ Nazırlarının reisine arzebnesini Türkiye bü-

yarın Almanvaya yük" elrisi B. Gerede'den rica cak tazvıklann, eskisi gibi parça- . .... 
lanmıs Balkanlar içinde daha ko- gidecekleri söyleniyor l eylemiftir. 

Iay olacağı ümidi vardır. 

Bundan başka, İngilterenin, 
gitgide kuvvetlendikçe, İtalya he
zimet;ndcn ve Yunan muvaffakı
vetinden de istifade ederek Bal
kanlarda Alman seline set çek
mek için kurmak istiyeceği cep
heden ilk önce Yugoslavyayı ayır
mak endişesi de Almanyada ha
ki.rrıdir. 

Yugoslavya hangi 
şartlarla ' üçlü pakta 

dahil olacak? 

Birlesik 
t 

Amerika 

Almanya ve İtalya ile 
münasebetlerini 

kesecek mi? 

J 

Belgrad 21 (AA.) - Düın gece
ki kabine içtimaını müteakip, Adli
ye, Ziraat ve İçtimai Muavenet Na
zırları istifa etmişlerdir. Kabine aza
sı arasında şiddetli ihtilaf oldu- ,_ 
ğu anla~ılmaktadır. Vaziyetin bu 

Fakat Yugoslavyamn şimdiye gün tavazzuh etmesine intizar olun- Nevyork 21 (A.A.) _ Burada 
kadar Üclü pakta girmekten çe- maktadn Amerika ile Almanya ve İtalya ara-

. ·~.· ı BU teklif Yu- Belgrad 2 1 (AA.) - (Reuter): sındaki diplomatik münasebetlerin kındigı anl:ısı.ıyor. ' SalaAhı'yetli mahfiller Yugoslavyada 
d l kesilmesi ihtimalinden bahsedilmek-

goslavlara Bulgaristan an evve siyasi '\aziyeti şöyle hulasa ediyor- tedir. Yeniden bazı İtalyan konso-
vapılmıstı. O gündenberi Yugos- lar: losluklarınlıll kapatılması melhuz-
1~ , f davranmak şöyle dur- Başvekil Alman teklifleri )eh ve dur. Amerika aleyhinde manevralar 
avva zavı . d 'h b' · t lma 

·· d f hazırlıklarını son ya aleyhm e sarı ır vazıye a : çevirmekte olduklar: tesbit edilen 
sun. mu a na mıştır. Hükumet grupunu teşkıl birçok konsolosların da Amerika 
dereceye vardırmıştır. Bunun se- eden 6 parti şefinden biri A~man topraklarını terketmelerinin isteniJ
bf'pleri asikardır: Yugoslavyamn tekliflerinin lehinde, ikisi. ale!~d~, mesi muhtemeldir. 
(<veni nizam1ı denilen paylaşma ve diğer üçü ise Başvekıl g~bı bır Okyanus üzerinde devrİ· 
vesikasma imza koyması, herşey- vaziyet almaktadırlar. H.arbıy~ .Nak ye uçuşları yapılacak 
. . di etini in- zın kabine müzakerelenne Jştıra 
nen evvel kendı mevcu Y . . B"f' muhalefet istisna- Vqington 21 (A.A.) - Nevyork . dil eve razı etmem.ştır. u un V h 
kar etmesi, taksım e m . . sır Alman teklifler1nin aleyhindedir. Times gazetesinin aşington mu a-
olması dernektir. Maltimdur kı Hükumette deği~iklik yapıldığı tak- biri B. Arthur Krocka göre, Vaşing• 
veni nizamın ruhu 1918 Versay dirde, çifçi partisi müstesna o~ak ton hükumeti lngiltereye eilah götü
~ulh muahedesile kurulmuş olan üzere, bütün şefler Alm~n. teklıfle- recek gemilerin şimali Atlantikteat 
~ . . ammı yıkmaktır. rinin kabulünE. ya muhaliftirl.er, y~- geçerken bombardıman tayyareleri 
eskı Avruna nız . bu- hut da lehte veya aleyhte hır va2:- tarafından himaye edilmesi hakkın
Halbuki Yu~o~lavya denılen yet almaktadırlar. Naibin çifçi parti- dalci bir projeyi tedkik etmektedir. 
günkü büyük devlet Versay sul- si mümessillerile istişarede bulun· Bu projeye nazaran bombardıman 
hnndan, yani Mihverin yıkma~a ması muhtemeldir. .. tayyareleri ikişer ikişer uçarak Ter-

. ttifö eski nizamdan dog- Belgrac. 21 (AA.) - Uzun s.u- re - Neuve veya Labrador ile Groen-
yemın e ' eni ni- ren kabine toplantısından sonra ıs- Iand, İzlanda ve lskoçya arasında 
muştur. Yngo~lavyamn Y 

1 
_ tifa eden Yugoslav Nazırlan h~- devriye gezecekler ve düşman de

zama taraftar olması parça an kında şu malumat alınmıştır: Adhye nizaltıları veya korsan gemileri gö
maya eski Sırbistan hudutlarına Nazırı B. Mihait Konstantinoviç libe: rüldüğü zaman bunları kafilelere re
...ı·· 'ye bizzat riza göstermesi ral temayüller! ile tanınmıştır. Aynı fakat eden muhriplere bildirecekler~ 
uonme b" · d 1 d v d' • B dan dolayı Yugos- Svetkoviç ka ınesın e evve ce e • ır. 
dl emektır. ~ı: istiklali v~ bütün- let nazırı bulunan Ko~~:antinoviç Amerika 65 bin tonluk 
avvamn va a 'k . Adi' Nezaretine geçtıg. zaman hl 1 t -r· w·.. dişesi ile yeni nizam fı 1i ıye R basını tarafından zır ı ar yap ırıyor 
bt~gb~ ~n t ı"kı" mefhum ifade Almkan vle umten Vaşington 21 (A.A.) - Bahriye 
ır ırme zı iyi arşı aonmış 1• .. h ı b l' · d . t' kendi mevcu- . t Nazırı B. Çubroloviç Sırp mute assıs an me usan mec ısm e 

eder. Bir devle ın, . l Zıraa . . . l'd 'd"r yaptıkları beyanatta iki Okyanus 
e bılen s - · t · partısının ı en ı · 

diyetini baltalamayı gay · zıraa .ç. A M enet Nazın B. Budi- donanması programında inşası der-
yasi bir vesikayı imzalaması ka- İçtı?1aı. ua\nce müstakil Sırp piş edilen beş zırhlının altmış ita 
dar mantıksızlık tasavvur edile- viyavıyevıçe gt~ ~nin lideridir. Bu altmış beşer bin tonilatoluk olaca-

der.•okıa par ısı w d" b'" "k h 
rnez. par.~i vaktile Avusturya ~ MacSar tla- gını 'ive .. unyak~lın den kluy~ •.. alrp 

k Ü'clü ittifaka .. .. altınd& yaşamış ırp ar gemı erını teş ı e ece erını soy e-
Bundan baş a, ~ . hakkurr_ıu . H vat artisi ile mişlerdir. · 

girmek Almanya ve Italya ıle i~ birliğinı temsıl ve ır kp d' 
' dım k h reket etme te ır. 

birliğini ve bu devıetı,:re yar it~ m~~r~çl~n istUadan neticeler çıkar- Sel ani kte 
istilzam ediyor. Macanstan bu k 1:: .. mevsimsizse de Başve-
tifakı imzaladı, alman orduları ~~e H:n:~ye Nazırının yakı!1da ~1- askerAı 
oradan geçti. Romanya bu ferma- manyaya gidecekle~ h:kr a~sra~a~ 
na imzasını koydu, alman ordu- dolaşnıa:ktadır. Bu ~ k b"r • 
lan oraya girdi. Bulgaristan bu leplui karşı.sınd~ld~J~~I yuala~~ti ad- faal ı yet 

Ü . et gosterı ıgının 
birW e iltihak etti. hemen Alman- tes ?11Y •• 

g .. IaY- d~dılebılır. 1 
Yanın işgaline up.:radı. Yugo.s . Yugoslav devlet adama- Yunanistana yeniden 
Ya da bu vesikayı imzalarsa, ilk ış r günü Alman· · 
'.Almanyanın hatta İtalyanın - rının paza •t ] • İngiliz kıtaati 

Üç İtalyan fırkasi 
inhilal etti 

Dördüncü lırka da ağir 
zayiat oerdi. Ôlü oe 
yaralı adedi 25.000 

-·-
İtalyan askerlerine 

hücumdan evvel konyak 
ve şarap içirtiliyormuş 

Londra 21 (A.A.) - Londra 
askeri mahfillerinde, Yunan kuvvet
lerinin bu hafta şiddetli İtalyan hü
cumlarına karşı gösterdikleri parlak 
mukavemeti hayranlıkla takdir edil
mektedir. Bu İtalyan hücumlan 3 
İtalyan fırkasının inhilali ve 4 ün
cü bir fırkanın da ağır zayiat verme
sile nihayet bulmuştur. İtalyaınlann 
verdikleri ölü, yaralı ve esir adedi 
25,000 olarak tahmin edilmektedir. 

Atina 21 (AA.) At"1a rad-
yosu, askeri harekat hakkında aşa
ğıdaki tafsilatı vermiştir: Çarşamba 
günü cephenin merkez bölgesinde 
vukua gelen çarpışmalar esnasında 
bir İtalyan bölüğü tamamile mahve
dilmiştir. Bölüğün 1 SO mevcudun
dan yüzünün cesedi Yunan hatları 
önünde bu1unmuştur. Esir edilen bi
risi hariç bütün subaylar da ölüler 
c.rasında bulunmuştur. Bu bölükten 
dört de asker esir edilmiştir. Geri 
kalan askerler ağn yaralıdır. 

Hatlarımıza girmeğc teşebbüs 
eden büyük bir İtalyan keşif kolu da 
tuzağa düşürülmüş ve ayni akıbete 
uğramıştır. Merkez bölgesindeki k.ı
talarımız. İtalyan hücumlarını tar
dettikten sonra çok mesut mahalli 
bir taarruz hareketi yapmışlardır. 
Düşman, mevzilerinden kovulmuş 
ve Yunan kıtaları hatlarını ilerlete
rek mevzilerini iyileştirmiştir. Bu 
harekat esnasında, 40 esir alıınmış· 
tır. Bu esirlerin yarısı, Bersaglieri 
a.ayındandı. 

Londra 21 (A.A.) - Reuterin 
Arnavutluk hududundaki hususi 

<Devamı sahile '1. sütun 2 de) 

B. St oyadinovic 
Y unanistanda kalmaya

rak haıka yere 
gidecekmit 

Bern 21 (A.A.) - B. Stoyadi
noviç.in Yugos)avyadan hareketi 
hakkında Neue Zürcher Zeitung ga
zetesine Belgrad' dan ' bildirildiğine 
göre, sabık bqvekilin · Yunanistan
da kalmıyacağı, fakat oradan geçe
ceği sarulmaktadrr. 

.. :l.kka~Ierı 

Faydalı kitapların 'fiati 
Yardım teahhüdü icabı - Yuna- yaya gı me e~ı sevkedilmiş 
nistan aleyhine Yugoslav toprak~ muhtemelmı~ . Maarif ve Parti ve diğer alakadar 
larından istifade etmek istemelerı Bern 21 (AA.~ ... -~:~·!. a~:ım· Belgrad 21 (A.A.) - (Stefani): müesseseler, neşriyab teşvik için bazı 

I sının Belgraddan ogren ıgıne gore, · S fy d biJdir' kitaplardan bir miktar sabn alıyor. o acaktır. Ü 
1 
.. Yugoslav devlet adamlarının pek Vreme gazetesıne o a an ı- • 

Bir mahzur daha var: ç u k da Almanyaya giderek anlaş- Hyor: Bundan azami derecede istifade 
pakt . ,k bir devleti yalnız, ya ın . etmeleri muhtemeldir. Selanikten gelen yolcular Yuna- maksadile, tabiler de, bu nevi kitap-
•ıra .. a gırme ' hizmetinde mayı lmzad 1 t d !arı belki de nistana yeniden lngiliz kıtaatı iliraç lara - ki faydalı eserlerdir - müf-
.ı.v.unverin emrinde ve Yugos av ev e .

8 ~i~ii gidecekler- edildiğini• bildirmektedirler. Ayni rit fiat koyuyor. As1olan cneşrİyab 
Necmefülin ~adak A:lmanyaya paza. gt · yolculara göre Selanikte büyük bir teşvik:& siyasetini haleldar ebniyecek 

dır.(Devamı Sahife 7 Sütun 3 de) askeri faaliyet ~eıeyan etme)!.tedir •. rnütevlWlt bir J'ol buJun•m•z mı7 
(Devamı sahile '1, sütun 2 de) 

Yugoslav 
kabinesinde 

ihtilaf 
nazır

lar istifa edecek 

Faaliyetin merkezi §İnıdi 
hükiımetten saraya 

intikal etti 

Cerabuptaki 
ltalyanlar 

teslim oldu 
İtalyanların Eritre'de 

mukabil taarruzları 
püskürtüldü 

Ka~ire 22 CA.A.l - (B.B.C.) on.. 
şark Ingillz karargA.hı umumtsinlıı 
tebliğine. göre Llbyada. Cerabup vaha. .. 
sındaki Italyan garnizonu esir edil
miştir. Dün sabah başlayan ve az sü
ren taarruz neticesinde İtalyan garn.1-
zonu tesllm olmuştur. Onrnlzon ku
mandam Ue takriben 800 asker esır 
alınmıştu. 

Mussollnl, Ce~up garnizonuna so. 
nuna kadar mukavemet etmek emri
ni v~rmlştlr. Son zamanlarda garni
zon Italyan tayyareleri vasıtasUe taşa 
edilmekte idi. 

Belgrad 22 (AA.) - Reuter: Naib Kahire 22 (AA.) - (B.B.C.) Orta 
Prens Pol bugün kabinenin 24 saat şark Ingiliz umumi karargıllunın teb
zarfında aktettlği lklnci toplantıdan Uğine göre Llbyad!l k.ayde değer b1Tşe1 
sonra Başvekil Tsvetkovlç Ue Başvekil yoktur. Erltrcde Italyanlann yaptık
muavlnl Maçek'i kabul etmitşir. 'Oç lan mukabil hücumlar muvaffakıyet.
nazır istifalarını vermişlerdir. Diğer sizlikle neticelenmiştir. İtalyanlar, 
bazı nazırların da Alman şartıannm esirler verdikten başka ağır zayiata da 
kabulüne muhalif olduklanndım do- uğramışlardır. Harekat a~1r, fakat 
layı istifaya §.made oldukları bildirll- şayanı memnuniyet bir surette inki
mektedir. Bu şartlar Almanların ev- şat edJyor. 
velce istedikleri üçlü paktın imzası Ue Habeşistanda her tarafta ricat eden 
Yugoslavya. tarafından tekllf edilen İtalyanların tazyik ve takibi devam 
dostluk p:iktı arasında bir kompronıl edJyor. 
teşkil etmektedir. it -

1
-------

Bu şartların, memlekette yabancı a yan Baş
kıtalar bulunmasını bertaraf ettiği 
bildirilmekle beraber, harp malzemesi k d 
ve sıhhiye trenleri geçmesi gibi büyük uman an 1 
nakliyat tavizleri derpiş etmektedir. 
Keza şartıann mlhver aleyhinde her v 
türlü faaliyeti umumi surette menet- deg ı·şecek 
mekte olduğu ve buna mukabil üçlU 
paktı ~za etmiş olan üç devletın Yu
goslav bütünlüğünü tekeffül ettiği bll
dlrilmektedlr. Faşist erkandan F arinaçi 

maktul düştü Kabine azasından dokuzunun şart
ları kabule taraftar oldukları ve bun
lar arasında Hırvat partisinin şefi Atina 22 CA:A.) - <B.B.C.> - Resmi 
Maçek He Hariciye Nazın Markoviçl.n Yunan tebliği. Topçu ve devriye f~U
de bulunduğu bildlrlliyor. Şartlan ka- yeti ol~uş tan~.arl:ı- yapıl.~n _bir du~-

. man hucumu puskurtülmuştur. 
bule tara!t:ır olan ~ığer yedi nazır Atina 22 (A.A.> _ (B.B.C.) Resmi 
arasın~a uç Hırvat, u.ç nazi tn_rn!tarı Yunan h:ıtlbi, İtnlyıınların son t:lıır
S;111J. bır ~.e ~lovak vaı dır. B. Tsvetko- rıızlannda pek ağır zayiata uğro.dık
vıç ne Musluman ve Sloven grupları l:ırım ·· !emişti 
da dahil olduğu halde diğer üç parti- . soy r. t 
nin şetler1 ihtiyatlı bir ihtiraz gös- Ratıp B. Mussolinfnln . talyan 
termektedlrler. kumanda heyeti arasında değişıkllkler 

. .. • yapmak niyetinde bulunduğunu söy-
Istlfa eden uç nazır Sırptır, Şartlar !emiştir. ıı ncı -!tayan ordusu 

kab~l edlldl~i takdirde I~e nazırı kumandanı general Celozo, general 
Protıç de istifa edecektir. Kavalleronun yerine başkum.:ından-

Mücadele şimdi hükO.metten saraya lığa tayin edilecektir. • 
intikal etmiştir. Bu suretle başvekil Atina 22 (A,A.) - (B.B.C.) Faşist 
ve muavini bu sabahki kabine toplan- fırkası erkanından Farln::ı.çı, Ar.navut
tısını müteakib saraya gitmlşlerdlr. lukta Tepedelen clvarındo.kl muhare
Bunlar sarayda iken Sloven halk par- belcrde siyah gömlekll taburuna ku
tist şefinin de bugün nalb tarafından manda ederken ölmüştür. 
kabul edileceği öğrenilmiştir. - ---

Sovyet elçisinin 
tavsiyeleri 

Beymt 22 CA.A.) - Radlo - Revan
ın, Belgraddan aldığı bir Havas telg
rafına göre Sovyet büyük elçisi B. 
Lavrentıef Moskovadan dönüşte Yu
goslav başvekillle uzun blı: mülakat 
yapmıştır. 

İyl malfunat alan mahaflle göre B. 
Lavrentief, Yugoslavlara. ecn&.>i as
kerlerine topraklarından geçmeğe 
müsaade etmeksizin üçlü pakta glr
melerinl tavsiye etmiştir. 

Amerika İngiltereye 
50 vapur verecek 

Va~ington 22 CA.A.) - (B.B.C.) Va.• 
şingtond~kl yüksek bir memura göre 
yakında Ingiltereye elli ticaret vapu
ru gönderilecektir. 

İngiliz ve Amerika sefir
leri Yugoslav Başvekilile 

görüştüler 
Belgrad 22 (A.A.) - (B.B.C.I lngllls 

ve Amerika sefirleri, Yugoslavva Ba~ 
vekilile görüı~müşlerdir. 

n•nnn•1111119ll•ll•lllftlllllllllllllllUlllltlllUUllllllllll1HllllfllUlll•1ııuı111111n11111111ıuuıııuA1HIUltUllllllll"UllllllUlll .. 

- Benim annemle bunun annesi sinemaya gittilerr .• 
- Sizi götürmediler ıni? ... 
- Hayır, sıhhatrmız bo:z:uımasın diye bizi sinemaya almıyorlarf .. 
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( Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Macar Hariciye 
Nazırı Berlinde 
B. Hitlerle müzakere bir 

buçuk saat devam etti 

Miiaia 21 (A.A.) - (O.N.B.): 

Brestve 
Berline hava 
taarruzları 

• 

Balkanlarda 
sükunun 
sebebi 

Reuter ajansının askeri 
muharririnin bir 

makalesi 

Reuter 

general 1 
vaziyet 

Solyada bulu-
nan bombalar Macar Hariciye Nazırı B. Ladiala.a 

Bardoasy bu sabah Miinihe gelmiş
tir ve öğleden sonra B. Hitler tara- Atina 21 (A.A.) - Yunanistan
fmdan kabul cdilmıştir. Görüşme daki İngiliz kuvvetleri umumt ka
bir buçuk saat kadar ııürrnüş, Alman rargahından · İngiliz tayyareleri, dün 
Hariciye Nazın B. Ribbentrop da Tepf'delende askeri hedefleri bom
hazır bulunmu§tur. bardımeın etmişlerdir. Bombalar, 

lran Şahının 
yıldönümii 

Milli Şefle Reza Şah 
Pehlevi ara11nda teati 

edilen telgraflar 

Keren 
civarında 

İngiliz tayyarelerinden 
ablan bombalarla düş
mana nefes aldırılmadı 

Propaganda yapan bir 
tebeke de keşfedilmiı 

Resmi tebliğ 
Münib 21 (A.A.) - Resmt teb

liğ: 
B. Hitler bugÜn öğle üzeri Macar 

Hariciye Nazırı B. l.adislas de Bar· 
dossy'yj kabul etmiştir. Kabulde 
Alman Hariciye Nazın B. von Rib
Lentrop da hazır bulunmuştur. Gö
J'Üşme B. Hitlerin Münihteki sara
yında iki memleketi birleştiren ana
nevi ve samimi dostluk havaa için
de cereyan etmiftir. Görüşme ao
ınunda Macar Nazın B. Hitlere ma
iyeti erkanını takdim etmiştir. Bu 
zevat ounlardır: Hususi kalem mü· 
dürü orta elçi Bartholdy, ıiyasi ıu
be müdürü orta elçi de Ghyczy ve 
matbuat ıuhC"sİ müdürü orta elçi Ul
lein Reviczk. 

Seyahat hakkında bir 
tahmin 

şehre düşmüştür. Bir takım yangın
lar çıkmıştır. Bir müddet sonra İn
giliz tayyareleri, halyanların nakliye 
kollannı 'bombardıman etmiştir. 

Halkı tenvir 
Mebuslar konferans 

verecekleri mıntakalara 
hareket ettiler 

Sofya 21 (A.A.) - Bulgar Tel
graf ajansı bildiriyor: Polis müdür
lüğünün gazeteler tarafından neşre-

Ankara 21 (A.A.) - İran Şahının Nairobi 21 (A.A.) - Jmpara- dilcın bir tebliğine göre, 23 şubat 
yıldönümlert münasebctııe Relsicüm- torluk kuvvetlerinin perşembe gü- günü Boyana civarındaki Sofya su 
burumuz İsmet Inönü lle Reza Şah nü Harargeıııhayı işgal ettikleri rea- bendleri yakınlannda pek rok bom· 
Pehlevi arasında 0 .... ~daki telgraflar b"ld" ·ı k d" " .....-&• &len ı ırı me te ır. ha ve wan01n çıkarmagwa yanyaca.k 
taatı olunmuştur: • Kab. 2 ş k " 0~· Alaburetı bümayuni ıre 1 (A.A.) - Orta ar maddeler bulunmuşhır. Yapılan 

Ren Şah PehleYİ Jngiliz hava kuvvetleri karargahının tahkikat ve fennt analiz neticesinde 
Şablnphl han tebliği: bu malzemenin ecnebi mamulitın-

TABRAN Keren ve civardaki düıman kıta- dan olduğu kati olarak tahakkuk et-
Zatı Şahlnşahllerlnin doğumlımnın lan. ve mevzileri .İngiliz ve cenubi miıtir. Mezkur malzeme Romanya-

YihtönümO mün:ı.sebetlle en hlr ve Af k ı t fı d ıamlml tebriklerimin ve aadetı nü- rı a tayyare erı a~~ n .•~ çar- da, Hollaaıdada., Norveçte ve Amc-
Ankara 21 (Telefonla) _ Ahvall mayUnlartle kardet han mlllet.ının ııı.mba ve perşembe gunlerı ııddetle rikada eabotaj hareketlerinde kulla-

hü refah Ye ikbali hakkındaki temenni- ve mütemadiyen bombardıman 1 nılan malzemeye benzemektedir İ 
~~:a~::·~~~~e~e~:ı v:ımek lerlmln kabul buyrulma.mu rica ede- edilmiştir. Yapılan l>irçok akınlar j Ayni tebliğden anlaşıldığına g~re, 
üz.ere Cümhurtyet Halk Partisi tara- rlm. İsmet İnönü· esn~~nda tonlarca bomba atılmıı 1 kanuna mugayir olarak propaganda 
tından konferanslar tertlb edllmiştl. Eb.-~~n ismet tnonü ve duşmaına nefea aldınlmamıştır. yapan bir ecnebi ıebekesı de keşfe-
Bu konferanslara 25 marttan 1t.ıba- rürkiye Relsteimhara Diğer cephelerde kaydedilecek dilmiştir. Beyannameler dağıtan bu 
ren başlanacaktır. Vazife alan me- _ ANKARA pek az bir ıey olmuştur. Bütün tay-ı şebeke mensuplan tevkif edilmiş 
buslanmız konferans verecekleri mın- Do~umunk 1~4!,~ümtl mtlnasebe- yarelerimiz üslerine dönmüşlerdir. olup her ıeyi itiraf etmiı bulunmak-
taJı:alara hareket etmişlerdir. Büyük tile gösterme wu.uda bulunduğu- Londra 21 <AA) - Erltrede Dük d 1 B b k b" b" 
Ml11et Meclisi reis vekillerinden B. nuı muhabbet e_sertnden dolayı sa- Aoste'nln idaresi ~ltında mühim tı- ta ır ar. undan aş a ır ecne . 1 

Şemseddin Günaltny yann (bugfin) mlmlyetıe teşekkur eder ve bllmuka- talar tarafından kuvvetle mfidafa.a. devlet hesabma casusluk yapan bır 
Ankara Hallcevlnde bu mevzu üzerin- bele ekselfıns1annın saadet! ile dost edilmekte olan Keren'ln zaptı için teşkilat da meydana çıkarılmıştır. 
de ilk konferansını verecektir. ve kardeş Tilrk mlllctlnln sonsuz 1k- muharebe devam etmektedir. Dük'\ln Bu §ebeke bir lngiliz tebaası tarafın-

ballnl candan temennt ederim. hAlen Keren'dc olup olmadıjp kati dan idare edilmektedir. Ekserisi ec-

Ticaret ofisi kadrosu Rh:nPebled olarak bUinmemokle beraber gamlzon nebi olan bu §ebeke ajanlan askeri 

Berlin 21 (A.A.) - Bir hususi 
muhabir bildiriyor: Macaristan Ha
riciye Nazırının Almanyada bullltil· 
ması Yugoslavyanın üçlü pakta ilti· 
hakı meselesile alakadar görülmek
tedir. Almanya, Macaristanla Yu- Ankara 21 (Telefonla) - Koordl
goslavya arasında, Macaristanın na.syon bürosu kadrosundate bkall1:!tta-
y 1 d 

. d'·· . diller yapılmu, ve iaşe ş ... ma 
ugos avya an ıste ıgı arazı mese- bağlı oıarnk kurulan ticaret oflsi teş-

~kar:ı 21 (A.A.) - Şahının üzerindeki nüfuzu büyüktüır. mahiyette malumat toplamağa me-
yıldonimU münasebetlle Hariciye Ve- Habcşlstan'm cenubunda Negelll'de d"I · · T kil. k ~ k 
klll B. Şükrü Saraçoğlu 1Ie İran B~- büyük İtalyan kuvvetleri ~evcuttur. ı mur e 1 mı!tı. eş atın pe " 0

• 

.A.Li ile V.BLi 
--------------------------

cEmıali misillu» 

Ali - Kira hedC"llerinin art
bnlmaması için yeni tedbirler alı 
nıyormuı ... Gazetelerde okudun 
mu? ••• Adliye Vekaleti icar mu
kaveleleri hakkında yeni bir ka
rar vermif: bunu da müddeitere 
bildirmiş. icar mukavelelerinin 
birer nüshası da noterliklerde 
bulundurulacakmış. 

Veli - Evet, şımdiye kadar 
alınan tedbirleı iyj, ala .•. Fakat 
başka cihet de var, ııanmm . .. 
Sayfiyelerdeki köıkler, mutadın 
iki üç misline; kiralanıyormuş ... 
Hükumet bunlar için de cemsali 
misillu> diye bir kiralanma ölçü
ııü ihdas etmeli.. . Alabildiğine 
gitmemeli ... 

Aliveli 

Kıbrıstan 
ayrıhrken 

Hariciye Vekilimizin B. 
Edene çektiği telgraf 

Kar lırtınası 

Güınüthanede münakalat 
durdu 

Gümiqbane 21 (A.A.) - Şid• 
detli kar fırtınalarından Kop ve Zi· 
gana dağları beş gündür kapalı bu• 
lunmaktadır. Münakalat durmuştur. 

Bu yolların biran evvel açılması 
için çalışılmaktadır. 

Romanyada bütün erazi 
ekilecek 

Bükr~ 2 1 ( A.A.) - Stefani 
ajaınsından: 100 metreden fazla olan 
bütün erazinin ekilmesı İcab etmek
tedir. Arazi ıahibleri muktedir ol· 
madıklan takdirde mesarifi devlet 
deruhte edecektir. 

ile demeli? 

Muhanir Naci Sadullah, ıöyle 
bir cümle ıekli kullanıyor: 

cKendisine: 
« - Bütün, dedim, bu tees

aürünüzün sebebi gözlerinizi bo
yayamamak korkusu mu}> 

Halbuki <dedim> in yeri bu
rası olmamalı. Ya «Kendisine 
dedim ki:~ diye başlamalı; ya
hut da: 

« Kendisine: 
« - Bütün bu teessürünüzün 

ııebcbi gözleriniz: boyayamamnk 
korkusu mu? dedim.> 

demeli! 
lesi hakkında biT anla~ma teminine kllAt kadrosu da bugün Recm1 Gazete 
çalışmaktadır. jile neırolunarak men7eıe 11rm11u.r. 

vekill ve Hariciye Vezir Vekili ekse- Fakat garpte Yavello'd:uı ve şarkta parası oldugu anlaşılmıştır. Tevkif 
1Ans All Mansur arnsında da tebrik da Dolo'dan gelen İngiliz kuvvetleri eilen ajanlar tem itirafta bulunmuş
ve te§Ckkilı: t.eI&ranan teati olunmua- italyanlan gittikçe da.ha ziyade teh- lardır. Tahkikat yakında nihayetle-

wr. did etmettedl6. 1 necektir. 1 ~-----------·" 
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Aklı selime iltica ( . R D A • R L E R i J' flım.i.r ç•rp•.d.a.ll 
, __ Ş&ii._E __ & _________ ~-----~------- Bir hastalık daha! 

ediyoruz! 

Nedim zaınanındanberi 
rastlanınamıı ıürler 

bunlar mıdır? 

Yeni bir ekmekl Boğazın boş yamaç- 1 yeni imdadı 
b · sıhhi 

ikinci mevki bir tramvay araba· 
aında iki kişi. Biri ötekine derd ya
nıyor. Diyor ki: 

Dün alqam Doğan Nadi ile bera· 
berdik. Birlikte yeni edebiyat bah· 
•İni konu~tuk. 

- «Yenilik» mecmuasını göstere
rek dedi ki: 

- Ben Yarınki ( bugiiııkü) Cwn· 
buriyet gazetesinde bahsettim; dik· 
katini celbederim; istersen seın de 
yaz. 

Ve fU ıatırlan birlikte okuduk: 

Türk şiiri bugünkü olgunluğunu 
Nedirn' den beri hiçbir vakit idrak 
edememişti. 

Şayet, şiiri eski zevkler içerisinde 
ölçen Refi Cevad gibi bir münekkit 
olursa 'Ve yeni şiirin mizahını bir 
bakkal lisanile Osman Cemal ya· 
Parsa bu davamızın sakatlığına de· 
iil -belki haklı olduğuna işarettir. 

Bugün pırıl pırıl yanan ruhile tap· 
tı.ze bir Türk şiiri vardır. 

Bu hüsnü kuruntunun beliğ nü
muneleri. ayni nüshanın ayni sahife
ıLde fu suretle zikrolunuyor: 

Bu}'Urun efendim, dört mostra! ••• 

. İTİRAF 
Size her ~eyi söylemeliyim: 
cBu berrak gök yüzünün 
ve ~ ıldızların 
Ne ehemmiyeti vau 

Bu da bir şiir~ enfesi diğer: 

SARKILI KAHVE 
Bu şehrin şarkılı kahvesi 
Denize yakındır. 
Her gece o şarkı söyler 
Saçında bir beyaz karanfil. 

Bu da bir ,üri enfosi diğer: 

BACA 
Ne bitmez şarkın var 
Baca! 
Bütün gün tütersin. 

Bu da bir fİirİ enfesi diğer: 

PARK 
Namütenahi: canı sıkılan bir adam 
Her gün 
Parkta u}'uyor. 

Nedim devrindenberi ancak id
rak edilen şİİr]er bunlar mıdır? Ga
lip Dede. Abdülhak Hamid, Tevfik 
Fikret, Y abya Kemal. Ni.zım Hilc
met, '\'. usuf Ziya, Orhan Seyfi, Ne
cip Fazıl. Yaşıir Nabi, Celil Sıl.ay 
ne olda]ar? ... Püf müdürler? Hıçe 
mi sayıldılar? 

;fol(.:(. 

Mecliste bulunanlardan bir arka
daş dedi ki: 

_ Asabiyeci bir doktor, arkada· 
•ımdır. Bana, bunun bir. cas p~tho• 
logique olduğunu söyledı: «Bızde, 
bıın1ardar daha iyi nümmıeler var· 
dırh dedi. 

• • Kollektif cin-- Oooo, azızım ••• 
net de olur mu imiş. . 

- Niçin olmasın?~· Fıtret d~v: 
"nd b' fenere bir adam kendına n e ır • -=:-' 

Ertesi ve daha ertesı guuıer 
asmış... · f e 
başka mecnunlar da aynı ~n:i 
kendilerini asmış]ar ... Buamı ~ -
ne o feneri yerinden sökınekif ıaz~ 

1 • Hakikaten kollekt cm-ge mış ... 
net: ... 

.. · • ümessi-Cumhuriyet gazetesınm m 
li 1 Doğan Nadi ile bu y~zıyJ 

o an d bA manifest ayni gün zarfında e e 1 

tarzında nel'rediyoruz. 
Akla selime iltica ediyoruz. d' ~ 
U, nanz ki. matbuatımızın ıg;r 

mensupları da bu hitabımıza, kaı° 
«Aman imdat!» ımıza 18.kaydNA) • 

(Va. u 
mazlar... ınuuuın1uunnu-
IJlllUUlfıtltHIUllflllUHllfflftllllltllllllll • 

l ıTu eden Hık-* Kıraathnne garson Uı; .• de 
met, dün blslkletıe asfalt yol .uzı::inbe
gezmekte iken muvazenesinı ra~
derek dü.şmüş, ağır surette ya~ i in 
dığından polis tarafından tedav ç 
hastane:ve kaldırılmıştır. 
c 

tecrü esı ları ağaçlandırılacak 
yapılacak 

Müdevver ekmeklerin 
he rtarafı pişmiş olacak 

imar işine başlarken ~unuııla 
da meşgul olunacak 

Belediye zabıtası taıımatnamesl mu
cibince müdevver şekilde ekmeklerin 
daha hamur halinde fırına konurken 
b!.ribirine yapıştınımayıp her tarafı 
ateşe maruz kalacak şekilde plşirll· 
mest IA.zımdır. Bu belediye tenbfbi 
hükmüne muhalif harekette bulunan
lar cezalandırılacaktır. Halle, tınnlar
da yapJŞ'lk pişJrllm.lş ekmeklere ~ 
dıkları takdirde derhal pollse mura
caat etmeli, şlk&yette bulunmalıdır. 

BeledJye, .şehir içinde en iyi ve P~
kin ekmek çıkaran !ırmlardıın nu
muneler almaktadır. Şehirdeki diğer 
fırınlardan bu pLşkinlikte ekmek lmal 
etmeleri istenecektir. 

Yeni tip ekmek ununun rütubet de
recesi 13 ekmeğin rütubet derecesi 
35 d!.r. Resmi bir müessesenin fı~
larını idare eden biri Belediyeye mu-

racaat etm.lş, yetmiş blrl bu~ ~~ Boğazda Rumelihisanndan Anadolu sahilinin görünüşü 
unu ihtiva eden bir çuva un . 

1 
• 

veya 102 aded ekmedik yapı:~Ye~e~- Boğaziçiırln iki yakasının ima- Prostıa temasta bulunmuştu. 
•ddia etmiştir. Bele ye, ş . 
da.r yaptı~ı tecrübeleri fı.rınia.rda tek- nna ait tafsil!t plA.nlan beledıye Kararla.şan şekle göre Boğaziçi-
rarlardı. Daha. fazla ekmek ~l~eb ~t- imar işleri müdürlüğü tarafın- nin im.arma çalışılırken yamaç-

k 1 1 bundan sonraki tecru e er -
me 5 nüesseselerln fırınlarında ya- dan hazırlanmaktadır. Bogazın Iar da ağaçlandırılacaktır. Boğa-
hususı m ~ lı h' ı 
pılacaktır. . nlizım planım hazır yan şe ırc - zın iki yakasında ağaçsız yer bı-

.. 1denberi Istanbul fırın- · ··t h B Pr t B -
Bir kaç guı z ekmek çıkanı- lik mu e assısı · os • ogazın rakıJmıyacak, buralara halk tatil 

larınds. daha. beya f b·• .. 11' ~ • · h · tl ·· maktadır. Buna sebep Ofisin .. son hl!: - ta ıı guze ıgım e emmıye e goz-
ta zarfında değirmenlere go~derdıği önünde bulundurmuştur. Tafsi-

k buğday cınsinden 
buğdayın yumuşa lat pl1ınlaıının hazırlanmasında 
olmasıdır. · tı ·· ·· 

Francala ve pasta d~ bu husus ehemmıye e gozo-

günlerinde eğlenmek için orman

dan istifade :pıaksa.dlle gelecektir. 

. 1 k un nunde tutulmaktadır. 
fırınlarına verı ece Saltanat devrinde Boğaziçin- tesbit edilmekte, orman ve bos-

Her gün francala fı~arın:ı 140
• . • tan sahaları hesaplanmakt.adır 

Tafsilat pllnlannda ormanla
nacak ve bostan olacak yerler 

simid, bisküvi, makarna, bor~k, pasta 

1 

de pek çok ağaç kesilmiş, • 
fınnlarma 200 çuval un ver~l<?~e~i~: bir çok yamaclar cıplak bir Şehir içinde binlerce bostan 

. . · t b 1 şubesi mlidurluğu · J t b O!,ısm Is an u it _ .. akl tevzia- h~le konulmuştur. Bundan bir mevcuttur. B. Pros ostanıann 
dunden itibaren yen a•LA.l h' . . kledilın . lıı. 
ta b ~1amıştır. Ofise, ayn ayn müra- müddet•evvel şehir civarındaki şe ır harıcıne na esı c:ı.zıın 
caat iden imalatçılara Ofis tarafından 1 hakkı da tedkikler yap- geldiğini bildirmişti. Sayısı bln-
verllen cevapta bunların aralarında orman ar n . . . . 
bir şirket kurmaları veya toplu bir mak üzere İstanbula çağnlan Na- lerı aşan bostanların şehir harıcı-
halde müracnat ederek taleplerini fia Vekaletinin bahçeler müte- ıie nakili ancak şehir civaıuun 
yapmaları blldirilm!ştlr. Şehirde da- . . . . .. 
ğmık bir halde çalışan fırın ve ima- hassısı, belediye ımar ışlerı mu- imar planı tatbik mevkiine kon-
Ifl.thane sahiplerinin bir araya top- dürlüğü ile teşriki mesai için, B. duktan sonra kabil olacaktır. 
!anmasını imkansız gören müracaat-
çılar Belediyeye baş vurmağa karar 
vermişlerdir. Dün fırın ve imalatha- KÜÇÜK HABERLER 
ne sahipleri Belediye iktlsa.d müdür
lüğüne gelerek aralarında şirket ku
ramıyacakl:ı.rını tevzlatın kendilerine 
ayn ayrı yapılmasının teminini iste
mişlerdir, 

BeledJye, Ofise verdiği tevzi liste. 
sinde istanbuldakl imalathane ve fı
nnlann esamlslnl blldlrmlş, her fırın 
veya imalathaneye ne mikdar un tev
zi edilmesi lfızım geleceğini işaret et
miştir. Bu müracaat üzerine Belediye 
Ofise tekrar müracaat ederek tevzia
tın gönderilen liste üzerinden yapıl
masını ıstemiştır. 

Belediye şimdiye kadar bi~küvi, 
sta börek ve stmitçllere ne m.ıkdar 

:. v~rııeceğlnden Ofisi ha.berdar et
miştir Francala ve makarna yap3.n
ların iıstesi sonra gönderllecektir. 

Yerli cay • 
946 senesinden sonra 

istihlaki karşılıyabilecek 

Rize vilayeti dahilindeki topraklar
da çay istihsaline çal1Ş1ldığı m::ıliirrl
dur. Bu sme elde edilecek çayın mlk
darı 200 kilodur. Gelecek sene aynı 
vilayet topraklarınd~ 30 bin kilo _çay 
elde edilebilecektir. Istlhsala.t yekunu 
her sene bir mlkdar arttırılarak 1943 
senesinde 100 bin, 44 senesinde 200 bin 
ve 46 senesinde 900 bin kiloyu b~a
caktır. 1946 senesinden sonra Rıze, 
ayı ıstlhsalô.tının yıllık istihlaki kar

~ılayacak mikdarı bulacağı anlaşıl
maktadır. 

* Mehmed isminde biri, Elenl adın
da bir kadını ölümle tehdid suçwı
dan polis tarafından yakalanmış ve 
adliyeye verilmiştir. 

* Türk tiyatrosuna büyük hizmet
ler etmlş olan Manakyanın kabrinin 
harap bir halde olduğu görülmüştür. 
Şehir Tiyatrosu rejisörü Ertuğrul 
Muhsin bu kabrin tamiri için teşeb
büste bulunmuştur. * Amerikadan külliyetli mlkdarda 
demir ~thaline çalışılmakta idi. Piya
saya gelen haberlere göre ithalatın 
toplu bir halde yapılamıyacıı.ğı anla
şılmşıtır. Bundan sonra ithalat tüc
carla.rı ayn ayn müracaatta bulunı..
caklardn. 

*Emniyet müdürlüğü altıncı -şube
si dün şehrin muhtelif yerlerinde Be
ledi kont.rol yaptırmıştır. Bu kontrol 
neticesinde muhtelif yerlerde kırk 
dört gıda nümunesi alınarak tahlil 
lçin klmyahaneye gönderilmiş, sıhhi 
muayenelerini yaptırmayan, bakkal, 
kasap, berber gibi otuz kadar esnaf 
da cezalandırılmıştır. 

* Diin Kumk:ıpıda Cinci meyda
nında B. Hikmetin evile, Beyoğlunda 
Meşrutiyet caddesinde Tueı, Kuledi
binde Hendek caddesinde CelA.! bey 
apartnnanlarında, Yed!kulede Kazlı
çeşınede B. Alinin tutkal, Beyoğlund.ı 
Balıkpazanndn Koı.i.inin sucuk fabri
kalarında birer yangın olmuşsa da 
derhal yetişen ltfaiye gruplan tara
fından ateş söndürülmüştür. * İçki satan Hasan isminde biri, 
inhisar rakılarına su ilave ederek de
recelerinl bozmak ve bu suretle inhi
sar maddelerine hile karıştırmak su
çlle e.dliyeye verilmiııtir. Hasan hak
kında hazırlanan tahkikat evrakı 
yedinci asliye mahkemesine tevdi edil
miştir. Orada muhnkemesi yapıhıcak
tır. * Tepeba.şmda oturan Mlşon ismin
de bir c;ocuk, dün sa.bah bir tramvay
dan atlayıp diğer tramvaya binmek 
isterken düşmüş, muhtellf yerlerin
den yaralanmıştır. 

Karilerim izin 
mektuplan 

Kedilere merhamet! 

Münevver bir karilmlz yazıyor: 
Gazetenizin Ak§amdan Akşama 

sütununda, sokak köpekleri hak
kında yan llltlfe bir yazı çıktı. 
Bunlarda hayvanlara karşı derin 
bir merhamet sezildiği lçln alaka 
ile okudwn. Ben de aynı sevgiyi 
kediler hak.kında. duyuyorum. Bun
ların muzır mahlfikat gibi topla
nıp öldürüimesine kalbim dayan
mıyor. aBoynunda tasma olmıyan 
kedi öldürülür» diyorlar. Dünya
nın neresinde - köpekmiş gibi -
kedlnin boynuna tasma takılır? ... 
İşitilmemiş şey! 

Geçenlerde bir muharrir şöyle 
anlatıyordu: Fransanın blr şeh
rinde de kedileri imhaya kalkmış
lar. Meydan farelere kalmış Bü
yük zararlar olmuş.. Derken «fa
relerle mücadele edelim!• Fikri 
ortaya atılmış. cNe suretle?» Tek 

l
evabı şu olmuş: .Aman, kedi üre 

telim!> 
Bizde de böyle bir dairei fasld~

ye düşülmesin! 

J 
*Emniyet müdurlüğü ikinci şubesi, 

muhtelif yerlerde hırsızlık yapmak 
suçile Osman ve Ahmed islınl::-rinde 
iki sabıkalıyı yakalamış, adliyeye ver
miştir. İki hırsız da sorgularını mü
teakip tevkif edllmiştir. * Beşiktaş Halkevlnde dH ve ede
biyat, sosyal yardım, gösterit, ar, 
spor, halk dershaneleri, kitapsaray ve 
müze komiteleri azaları seçllmiştir. 

Bay Amca.ya göre ... 

.. ene Kadıköye l ... Bir de salona 
G:!~en gun g va ur g·eı- aman allah, tozdan, 

geçecektım bay Amca.. P , di göz gözü görmüyor .•• 
di, boşaldı, kapılar açıldı, hay ! 

girdim ki ı ... F.vvela yangın zannettim, 

dwnandan imdat diye bağıracaktım .•• 
... Sonra duman içinden eli 

süpürgeli bir adam çıkınca .•• 

1 
içeril •• 

teşkilatı 
- Azizim, ben hattatım... YaD 

yuarak hayatımı kazanırım. Ge· 
çenlerde dükkanıma bir adam geldi: 

-:- Ben bir apartıman yaptırdım, 
dedı, kapının üstündeki büyük cam 
!ak~~·· Şimdi üzerine aparbmanın 
ısmını yazdıracağım. Yazar mısınız 1 

Cevaz> verdim : 
- Tabii yazarım ... 
Fiatte anl8.$tık. Ben kall<tım. Ka· 

pısınm üzerin~ ra~ Yllzacai!ım yeni 
Şehir mecllsinin son toplantısında aparbmana a-ıthm. Binanın sa.'ıibi 

imdadı sıhhi teşkilll.tından maada bana: 
şehirde ikinci bir ~kllatın daha. vü· t t d d" 

Bu husustaki talimatna· 
me şehir meclisinde 

görüşülecek 

,. ll - ş e, · e ı. sana anartuna-·-cude getlrilmesi bu teşkllatın i.lC va- d ~ ........ 
kalara hasredilmesi istenmişti. Aza- 8 JDJ yazdım. Sen bunu kap:1m1 
nın bu talebinin ma.kama arzı karar- üzerine yaz. Ben bazı İşlerimi gör
laşmı.ştı. Şehir mecllsiuin bu talebini mek üzere gidiyorum. Bıına bir 
Belediye reisliği tedk:ik etmiş, imdadı kağıd verdi ve itine R'itti. Ben de 
sıhhl t.e~ıa.t.ınd:ın maada ft.cll vaka- kapının üzerine apartımamn adını 
lara tahsis edilmek üzere ikinci bir yazınağa başladım. Bu üç katlı ga
teşkilae_ vüc~de getirllmeslıı.e karar yet dar ve küçük bir bina idi. S:ıhi-
vermtşt;1r. Ik.inci t~k.1111.tın talımatna- b" . b rd'~· k~ w dd .. 

1 mesı hazırlanmaktadır. Şehir meclisi- mm • ~a ve ıgl a•{ı a şoy.~ 
nin nisan toplantısında imdadı sıhht yazılı ıdi: «Havadar Pa.>ı. Bu ka
teşkilat tallmatnamesile acil ·rnkal:ı.- iıddaki Havadar kelimesini yazdım. 
ra ald talimatname de müzakere edi- Fakat şu «Pa.» brflerine gelince 
ıec:ektlr. . . .. §aşırdon. Şimdiye kadar birçok 

. Istanbul Be!Pdiy~sınin Üskuda:da apartıman isimleri yazmıştım. Uık:n 
bır cankurtaran, lnr hasta naklıye, bu ~terde teamül 'u idi: Aparbman 
Beyoğlunda iki canırnrtaran blr has- k r · · k lltJ k'" A 
ta. nakliye, Fatihte, Beyazıdda birer .~ un~ırun •• ~ . ~" şe •1 

A « P:.• 
hasta nakliye otomobili mevcuddur. rumuzile gosterilirdı. Mesela «Gu· 
Ücretli hastaların nakline mnh.sus neşli Ap.:> , «Saadet Ap.ı. gibi... Şiın
takslll bir bn~ka otomobll de,var dır. di bu «Pa.ıt harfleri ne idi? 
Dilenci nakli için bir, hastanelerden Keındi kendime: 
çıkarılan evlerine götürmek üzere 1 · · · 
iki otomobil bulunduğu çibl bir de ih- - Her halde ~ına sahıbı yanlış 
tiyat nakliye otomobili mevcuddur. Yazmış olacak, dedım, bu «Pa. » de-

Günün her saatinde Beyoğlundalğİ], bütün apartunanlardaki ,,.jbi 
44949. 44940, 44998, Üsküdardn 60536, «Ap.}> olacak ... Ters ya~mış. D'..i· 
Fatihte 21595, Beyazıdda 22810, 20560 2eltmek lazım. 
numaralı telefo:::ılara müracaat edil- Bundan sonra apartıl"'!anın ismini 
d.iğ~ takdlrde doktor vo otomobil te- bildiğim şekilde, yaru «Havadar 
datık etmek kal>lldJr. A d" d ı · b't' .:1 p. » ıye yaz ı.m. şun ı ınce t..e 

yazıyı binadaki bekdve P,Österdİ!n • Halk kundurası Dükkanıma gittim. Aradarı saatler 
geçti. Bir de ne bakayım? Bina sa

Ayakkabıcılar cemiyeti 
dört nümune yaptı 

hihi müthiş bir hiddet İçinde dükka· 
nıma gelmez mi? İlk sözü: 

- Sen benim vapbrdıi'ır.ı binaya 
hakaret ettin! •. oldu. 

Şll{lırmışbm : 
Fiat mürakabe komisyonunun h:ılk _ Estağfirullah ... d!!dim, ne yap· 

tipi kunduralar imaline çalıştığı ya-
zılmıştı. Ayakkabıcılar cemiyeti, ko- mışız yanı. •. 
misyon tarafından istenen dört tlp - Kapının üzerine «Havadar 
kundurayı imal etml.ş, mürak.abe bü- Ap.}> diye yazmışsın. Ap. ne de· 
rosuna göndermiştir. Dört tipteki kun- mek? 
duraların maliyet flatl~~i .. 575, 500, _ Apartmıan demP.lı:? 
450, 350 kuruştur. Her turlu masraf
tan sonra 575 kuruş maliyeti olan 
kunduralar 750 kuruşlo. satılabilecek.
tir. 

Fiat milrakabe komisyonunun pa
zartesi günkü toplantısında ayakka· 
bıcılar cemiyetinin imal ettlrdlğ"I kun 
duralar gözden geçir!lecek, cemiyet 
reisinin vereceği izahat dinlenecektir. 
KomisYon, ayakka.bıcılann kundura
larını beğenirse flatlerinl tasdik ettir
mek üzere Ticaret VekAletlne gönde
recektir. 

Halk tipi ayakkabıların imal ve sa
tış şekli bilahare tesbit edilecektir. 

Talebe için terbiyevi 
filimler 

Talebelere terbiyevi flUmlertn gös
terilmesine devam ediliyor. Bugün ve 
yarın bu filimier Emlnbnü Halkevin
de lise ve orta mektep, pazartesi gii
nünden itibaren llkmektep talebe:lc
rine gösterilecektir. İlkmektep tale
beleri muallimlerinin nez:ı.rett altında 
muayyen saatlerde Halkevine gelecek, 
filirnleri seyredeceklerdir. 

Belediye mürakiplerinin 
kontrolu 

Belediye mür:ı.kipleri her nevi ~·iye
cek ve giyecek maddelerlle fırın kon
trollarına devam ediyoı-lar. Mürakip
lerln t~ftişlerini kon trol etmek, her 
gün ne şekilde çalıştıkların_ı anlıya.
bilmek için Belediye teftiş hcyetlnC'e 
ayn bir teşkilat vücude getlrllmlştir. 
Belediye teftiş heyeti basından iklsi 
her gün dolasmakta, Belediye müra
klplerinln konirollanna nezaret et
mektedir. 
Aynı teşkilat fiat mürakabe bürosu 

tarafından da vücude getirilmlştlr. 
Büronun memurlan piyasada dola
şırken Ticaret Vekaleti müfett~leri 
de bu memurların kontrollanna. ne
zaret etmektedir. 

... Vapur seferleri arasında ya
pılan mutat temizliğin üstüne 
geldiğimi anladım. .. 

- Benim binam apartın::m mı? 
- !!!!??? ... 
- Benimki palas, palas.... lsmi 

de sana yazdığlm aekiJde «Hava
dar Pa.» olacaktı. Se:ı tutmuı 
«Pa.» yı ters çevirmiş. «Ap.» ya::>
mışsuı... Olur şey mi bu? Koskoca 
bina... Hemen gidip şimdi tashih 
edeceksin •.• 

- Aman efendim, dedim, va~it 
geç oldu. Kapının yanına gene kalas 
koyınak filan lazım. Saatlerce sürer. 
Müsaade ediniz. yarın yaparım. 

- Olma:::ı .•• Herkesin RÖZÜ Ap.a 
alışır. Sonra herkes ona aparhman 
der. İsmi Öyle kalır ... 

O kadar diretti ki kalktım. Git
tim. Üç katlı. dapdaracık, küçük 
binanın üzerinde Ao. harflerini 
cPa.» yaptık. Böylelikle apartımu 
da palas oldu.» 

Hattat sesini kesmişti. Bu garip 
hikayeden sonra anJadım ki İstan· 
bulda bir de «palası> hastalığı var ••• 

Hikmet Feridun Es 
•1tn1111u11uırortHllltlUHfUlltllHUllUHllfl•lll1Hllttlnllttııut 

Bir çocuk kuyuya düştü, 
fakat kurtarıldı 

Fatihte otur:ııı B. Fethinin dört 
yaşlarındaki kızı Yüksel; dün oyna· 
mak üzere bir ::ı.rn.lık evin bahceslne 
çıkmıştır. Yiiksel, bahı:ede doinştığı 
bir sırada altı metre derinliğinde bu
lunan üzeri açık bir kuyuya düşmüş, 
anası, bunu görünce fery.ad ve !..>-tim
dada başlamıştır. Nihayet yetişen 
konu komşu, çocuğu kuyudan çıka.~
mağa muvaffak olm~lıır, fakat du
şerken ehemmiyetli surette yaralan
mış olduğu cihetle polisi haberdar 
ederek Yüksell Etfal hastanesine nak
lettirmlşlerdlr. 

B. A. - Bu vapurların talihi 
böyledir dostum, ne zamnn bir 
temizlik yapılsa toz dumana 
karışır! .• 
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Kahve ve tiryakileri 
Kahveye neler karıştırıhr? 

Hileli kahveler nasıl anlaşıllr? 
Amerikadaki kahve ormanları bir tek ağaçtan türemiştir 

Kahve kirazlanıun toplanması v..: kurutulması 

Dükkanlarda satılan kahvclerdef ~ 
bir kısmının hileli olduğu, içtiğimi 
lı.ahveleriii' nohut. arpa kolc:maaında 
belli. Elimize verilen fincanlarda 
kahvenin o güzel kok•ısile nadirenj 
karşılaşıyoruz. Kokusu olmıyan kah_; 
•e hakiki bir kahve tiryakisi için 
tahammül edilir şeylerden değildir. 
Onun için kahve tiryakileri kahvele
rini kendi cllerile alıyor, kendi elle
rile kavurup taze taze içiyorlar. 

Üstadımız Calip Ata'nın söyle
diği gibi: cKahvenin bütün meziyeti 
her türlü levanta kokulannın üstün· 
de olan güzel kokusundadır. Ancak 
o güzel koku, her güzel gibi, pek 
naziktir. Kahveye şeker bile karıştı· 
rılınca koku derhal bozulur. Hele 
kahve tozu arpa tozu ile bir araya 
gelince kahve kokusu hiç kalmaz ... > 

tırrnak hilC!ini Xll nci asırda - ~im· 
diki gibi gene lngilizlerin Avrupa 
sahillerine kar§ı kurdukları bir ab
loka zamanında - F elemenkliler 
icad etmi§lerd.i. Hatta bunun fayda· 
sı olduğu da iddia ediliyormuş. 

Bazıları hilesiz kahve jçebilecek
lerini umarak, çekilmiş kahve paha
sının iki misli para verip çekirdek 
kahve alırlar. Halbuki çekirdek.kah
veye de türlü türlü hile karı§ır. En 
basiti balmumuna kalıpla kahve çe
kirdeği şekli verip kahve yqiline bo
yamaktır. 

Kahvenin hileli olup olmadığını 
anlamak için çare şudur: Arpa ya
hut nohut kanştınlmış kahve tozun
dan bir parça, bir bardak au üze
rine dökülürse kahve bir müddet 
suyun yüzünde kaldığı halde için
deki diğer maddeler hemen a~ağı 
çöker. 

1Ik kahve 
Dünyada k~ve içmenin ilk defa 

kimin tarafından akıl edildiği belli 

İRTİHAL 
P.rofcSttr doktor Akil Muhtnr öz

dc:n'in refikası, m erhum All ps~ 
hem.şlresl ve Ticaret Vc1dUcU milşa
vlrlerlnden Halidun &ırhan'ın kayın 

valdesl 

BAYAN DOKTOR 
SENİYE l\IUllTAR ÖZDF.N 

vefat etmıştlr. Cc.naze61 bugün -22 
Mart cumartesi günü belediye clva.
nnda Fuat P* Türbesi ~
kl hanesindel sa.at on 1kl buçUk'ta 
kaldınlarak cenaze n:ı.mazı öğle vaktl 
Eeynzıt camllnde kıllndıkta!l sonra 
Slrkeclden hususi vapurla ü:ıldldar'a 
ıeçlrllJp Knracaahmetteki aile mak
bereslne defnedilecektir. 

Allah rahmet eyliye 

Milli ~lemda 
da 

Dünyanın dahi komikleri 

LOREL HARDl
lerden HARDl'nin 

Bir kahkahalar harikası 

Fil 
DOKTORU 

(Türkçe ıözlü) 
Emsalsiz filminin ıon günlerin· 
den istifade ediniz. 

AYRICA: 
Kahire müzesindeı1 çalınan SE
BA MELIKESİ1'.'E ait muazzam 
definelerin esrarını ifıa eden 

heyecandan ürpertici 

Mr.MOTO 
Seytanet Düşünüyor 

CeRmece oecidindeki kaza tahkikatı 
Şoför ve yol bekçisi tevkif edildiler 

Şoför (ayakta) ve yol bekçisi mahkeme ~uzurunda 

Evvellci gec Çekmece geçidinde, 
60 numaralı marşandiz .ltatarile fo· 
för Hayrabolulu Hüseyinin idaresin
deki cKırklareli 3 l > plakalı kam• 
yon müsademe etmiş ve kamyonda 
bulunanlardan on bir kiıi ölrnüı, 
001 lt.iı: de yaralanmııtı. Bu hadise 
tahkik.atı adliye ve jandarma tara· 
fından ikmal edilmiı ve §oförle. 
tren geçid bekçisi Halid bu işte 
hatalı oldukları görülmüştür. 

Her ikisi de dün adliyeye teslim 
edilmi§ler ve cünnü meşhut hakim• 

liii huzuruna çıkarılmışlardır. Ya· 
pılan aorgulnrında suçluların hata.· 
lan mevcut olduğu anlaşıldığından 
tevkiflerine karar verilmiş ve ikisi 
de tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Tahkikat evrakı müddeiumumilili 

tarafmda:ı sorgu hakimliğine tevdi 
edilecektir. 

Aşkm hayat ... Kıskançlığın heyecan ... Serenadların neş' e ... Iztırabın 
kudret verdiği Lir şaheser : 

Bugün LALE Sinemasında 
yaşıyor. 

Küçük Daktilo'nua 
Güzel ;Yıldızı 

MARY GLORY 

Sesinin kıvrımlarında hayat 
kaynayan tenor 

TİTO SHIPPA'mn 
YARATII~I 

NAPOLi ŞARKiSi 
Dağlarından alevler .•• Sahillerinden Barkarollar f ı~kıran bu rüya 
mcır.leketinde geçen içli bir dram, her kalbi titreten... Her aııka 
ıztırap katan bir ömrün romanıdır. Programa ilave 4Türkçe> Briti~ 

Zaten tiryakilerin sade kahvcyı 
tercih etmelerinin sebebi de o güzel 
koku içindir. Kendilerini kahve tir
yakisi gibi göstermek hevesine ka
pılanlar sade kahve içmeğe' kalktık
ları zaman neden midelerinin bulan
dığını bir türlü a'l'llıyamazlar. Çiin· 
kü onlar henüz tiryaki değildirler ; 
yuni kahve kokusunun künhüne va· 

değildir. Yalnız dokuzuncu asırda -------------- Paramunt Jurnalda en ıon harp vakaları. 

ramamışlardır. 

Kahvenin Avrupaya . . 

m~bur Arap bek.imlerinden Razi 
kahveden bahsetmekte ve bazı 
atıl hastalarının kafalarına küsayiı 
vermek maksadile ilaç olarak içir
mekte idi. 

geçışı Kahve cümlei asabiye üzerine te· 
Türklerin kahve tiryakiliği pek es- Bir kahve dalı eir eden oldukça kuvvetli bir mü· 

kidir Hatta Avrupalılara kahveyi daki kahve ağaçlnnmn babası bu lnebbihtir. Yemekten sonra içilen bir 
türkler tanıtmışlardır. Kahve neba- ağaçtır, derler. fincan kahve ha'Zmı kolaylaııtırır. 
hnın ilk görlindüğü yerin l lnbcşiıı· Kahve nğaçlannın boyları iki Hekim Bartez: cKahve insanı hny
tan olduğu sanılıyor. Buradan Ye- metre ile yedi metre arasında deği- vanlık tan uzaklaştırır, fikrine cila 
mrn taraflarına geçen kahve neba- şir. Kahve ağaçları çok güzel koku- verir:& dermiş. 
tının kavrulmuş ve çekilmiıı çekir· lu beyaz çiçekler açar, senede iki Kahve her tarafta ba~ka türlü 
dekleri pek eskiden beri Arabistan· üç defa mahsul verir. Meyvuı tıpkı pişirilir. Pişirmek bakımından Türk 
da haşlanarak bir içki diye kullanı- kiraza benzer. Kıpkırmızıdır. Ka- kahvesi birçok memleketlerde meş· 
lırdı. Kahve içmek ad~ti Arabistan- vurduğumuz kahve bu kiraza benzi- burdur. Hakikaten ustası tarafından 
dan fstanbula gelmiş, bilahare bu yen meyvanın çekirdeğidir. Çekir- pişirilmiş bir kahve önünüze fincan 
itiyad on yedinci aaırds Türk elçileri dckler kurutulup kavrulduktan son- içinde getirilmiş küçük bir şaheser-
vasıtasile Venediğe, fngiltereye ve ra nefis kokusunu bırakır. Çünkü dir. • ** 
Avrupanın diğer memleketlerine gö- bu esnada kafein denilen uçucu ve 
türülmüştür. kokulu bir yağ ile diğer kimyevi 

Viyana muhasarasında Türk aktn· maddeler teşekkül etmektedir. 
cıları şehri sıkıştırırlarken istirahat Kahveye neler 
zamanlarında bol ~ol kahve içiyor- 1 karıtbrılır? 
lnrdı. Beraherlerınde çuvallarla . :ı: • 
kahve götürmüşlerdi. Viynnalılar Mademkı gene . kahvenın koku-

Dünkü ihracat 
Dünkü ihracat yek(llıu son hafta

lardaki yekftndıın daha fazladır. Dün 
muhtelif memleketlere iki mllyon U
ralık ihracat yapılmıştır. İhracatın 
mühim yekfınu Yugoslavyaya gönde
rilen pamuklar teşkil etmektedir. türklerin çuvallardan boşalttıkları sunu hatırladık . . Bıraz da hu koku

knhveleri ateşte kavurduktan sonra yu kaybeden h;lelerden, kahv~ye 
öğütüp küçük fincanlarla içmelerini neler karıştırılclıgından bahsedelım. ===========:c=== 
hayretle seyrediyorlardı. Nihayet Kahveye wyalnızw. nohut, arpa. fın· Tepebaşı dram kısmı 
türkler Viyana önlerinden çekildik- ~·~ kabugu degıl, havuç, pancar, gece saat 20,30 da 
ten sonra bıraktıkları şeyler arasın- mcır, fasulye, acı balda, bade~, hur- İmralmın İnsanJan 
da beş on çuval kah\'e ile birçok ma, kızarmı} ekmek, meşe aga~ının Yazan: Vedat 
cezve de kaldı. Türkler arasında palamutları karıştırılır. Gene 6sta- Nedim Tör 
yaşamış ihtiyar bir M<1car kcıhveleıi d~~ız B ... Calip Atanın haber ver· istiklal caddesi kome· 
kavurup Viyanalılara ikram etti. dıgıne gore Avrupada kahveye d.i kısmı gündüz •aat 

E I ~ •·]d'" ·· ·· bir şeydir diye iç- en çok karı~tınlan yabancı şey k&· 14 de çocuk oyunu 
vve a o urucu ) k-kl·· h' d"b v d K h 20 30 d • k kt l '}\ncak hekimler bu- ın ° u ın 1 ag otu ur. av c- gece •aat , a 

mcge or u ar. k 1 b" d'b v k'"k'' k DA Dl 
nun zararsız bir madde olduğunu ye avru mu' 111 1 ag o u anş· 
sö:; ledikten sonra içmcğe başladılar. I ============================== 
dını aımış bulunuyorlardı. Salonları taşıyor --.~ 
Bu suretle Viyanalılar kahvenin ta- IMARMA RAI 

Kahve ağacı 
Kııhvr: ağacı sıcak memleketlerde 

yetişir. 1 larareıin asgari 1 ~ - 16 .de- 1 
rece olması lazımdır. Oenız sevıye· ı 
sinden 300 . 600 metre yüksek me· 
yilli yaylalarda. volkanik erazinin 
kül rengi topraklarında yetişir. Bu· 
gün büyük mikyasta kahve yeti~ti· 
ren memleketler başta Brezilya ol
mak üzere Kolombiya, Venezüella, 
Meksika. Arabistan, Sudan, Hin
dis!an, Antiller, Hav;ıi ve Fllipin 
adalar:dır. 

Bugün yeryüzünde kahve istihsa
linın onda dokuzunu vücuda geti-
rt-n Amerika kahve ormanları hika-
Y e edildiğine göre bir tele: ağaçtan 
tihemiştir. Cavadaki Felemenk kah· 

Türkiyede ilk defa gösterilen 
ve en yüksek zevk sahiplerini gaşy eden 

Aşk ve musiki, Dans ve hayat hailesi 

BANKO- PiSTA 
(MACAR SENFONiSi) 

aynca nefis ve müstesna bir filın görülmediğine emln 
olabilirsiniz .... 

Bu film şerefine : 

Yunan harbinin 2 numarall Jurnali 
ve fidanl.ğından celbedilen birkaç 
kah\·c ağacı Fransa kralına hediye 
edilmişti. Kra1 bu ağaçlan çoğalt
mak üure Antillere yolladı. Seya
hat pek fırtınalı bir havada olmuş 
ve çok uzun sürmüştü. Ağaçlar yol

~---------- FevkaHl.de olarak gösteriliyor. 

da susuzluktan birer birer kurudu. ..ıııı••••• Beşiktaş SUAT PARK Sinemasında 
Ancak bir ağaç sağlam kaldı. Bun- ,~ farı Antillere götürmek vazifesıni İki büyük film birden 

alan adam krala sadakatini göster- LOREL. HARDl'nin Luı· Pasto"ru"n Hayatı 
mek maksadile İçtiği suyu kahve En kahkahalı filmleri 

ağacına vermi~. bu suretle ağaç An- FAKA BASMAZ (Türkçe) PAUL MUNl 
tillere varabilmişti. fşte Yeni dünya- 1 iiııımiiiiiiıİIİiiiiiıiiim.miiiilı.iiı.mllıİ•••mmüiiİllİiiiliiii••••i 

• 

-

Haf tanın en zengin programını 

TAKSiM 
ıinema.'lı takdim ediyor. 2 ıüpe 

film birden: 

1 - Yeni DEANNA DURBlN 

GLORIA JEAN'ın 

AÇILMAMIŞ 
KONCA 

Güzel filmi 

2 - SICRİD GURIE 
ve BASIL RA THBONE 
· tarafından oynanmıı 

RiYO YILDIZI 
Muhteşem zengin filmi. 

İLAVETEN: Atinada Bay 
METAKSAS'ın cenaze mera&İ· 
mi ve Şarki Afriknda harp maaı
zaralan. 

Seanslar: RJYO: 12,40 • 3,40 
6,45 ve 9,50, KONCA: 2 • S • 

ve 8,10. 

BUGÜN 

MELEK 
sinemasında 

AV 

~--•••• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. ••••••il" 
s A R Av sineması 

Müdüriyeti; büyük bir muvaffakiyetle göstermekte olduğu 

SPENCER TRACY-ROBERT YOUNG'un 
harikulade bir tarzda yarattıkları 

ZAFERE DOGRU 
Emsalsiz süper filminin uzunluğu huebile seanslarını: Saat 12 - 2 -

4, 15 - 6,30 ve 9 olarak tesbit etmiştir. 
tı.A YETEN: FOKS JURNAL son dünya ve harp haberleri. 

' Bugün saat 12 de tenzilatlı matine. ---~" 
• SUMER sıneması 

Bugün; seyircilerine ıeo. neşeli, zarif ve sevimli bir 
film takdim ediyor. 

l MELWİN DOUGLAS- JOAN BLONDEL 
tarafından yaratılan hareketli, kuvvetli ve kahkahalı 

GüZEL KIZLAR PARiSE 
Fransızca sözlü filC'.ini gidip görünüz. 

1LA YETEN: F evkali.de halihazır manzaralarını gösteren 2 film: 
Atinada Bay METAKSAS'ın cenaze merasimi, Afrika harbi, Binga
zini:ı zaptı, ve saire ... 

Bugün ıaat 1 de tenzilatlı matine. 

NEFİS ve ŞAHANE bir filmin SON GÖNLERİ 

JEANETTE MAC DONALD 
Ye 

NELSON EDDY tarafından yaratılan 

DOGARKEN 

' 
Aynca: en son gelen Foks dünya haberleri • Bugün saat 1 de Unziliitlı matine 
DİKKAT: Program önümilıdeki ça.rpmba üpmı uı't olarak deği~irilecektir. _, 

BUGÜN 

iPEK 
Sinemasında 

Baş döndürücü - Müthiş - Heyecanlı, muazzam 
sahnelerle herkesi alakadar eden meraklı 

mevzuu ile· 

ATEŞ BULUTLARI 
Amerikada müthiı bir iftira ile haksız hüküm yiyen bir adamın tüyler ürpertici macerası 

Bat Roll•de: EDWARD G. ROBlNSON. Rtn'H MUSSEY 
AYRICA: have olarak: En aonFOKS dünya havadisleri vo m6tlüt harp tahnelcrini ıöıteren 

HUSUSi HARP HAV ADlSLERl GAZETESİ _______ _, 

Bugün Asri sinemada -~. --.. 
TÜRKÇE ~~~ğ:::~·~ARKIU FRANKEŞTAYNIN OGLU 
S A A O E T Y U V A S 1 Aşk ve Macerak!~;:ı~:b en 1)1 ve en 

Mısır bülbülü FATMA RUŞDt tarafından BORİS KARI.OF. BELA LUCOSl tarafından ,! ____________________________________ _, 



• 

SÖZON 6Eli$i 1.__s_e_r_h_es_s_ü_tu_n_.fl 
Memleketin musiki 

durumu 

Avrupa çarpışırken ... 
Bahara dair 

B elld hiç bir bahar, insanlara, bu gelmekte olalı ~har kad~ 
endi e ile üklü örünmemiştir. Fakat moda haline gelen hır 

~ Y g .., san ttr · ayretler 
nevi edebiyatın bahan kötülemek ugruncla e gı g 
h•hudedir. Bin bir fena ihtimali düşünerek babamı hb~ ~~e-

- Muhterem Maarif Vekiline -
Bir mllleUn duygu ve terbiyesinde 

muslldnin büyük rolünll ve yerinl çok 
iyi takdir eden am MllU Şefimiz ba 

Amerikada bir kısım hastahklar için yeni 
tedavi usulleri aranıyor 

J Bö" J ır sozun IDeSinl arzu ettiklerini söyUyenlere ınanmayuuz. Ye · 
lalDlml olmasına imkAn yoktur. Bahan sevmemek, ondan ~e~ei 
etmek kabil mi? İsterse arkaSllla bütün tehJikeleri ta.kıp ge~ 
ıene insanlar baharın gelişini sevhıçle karplıy~caklar~· 
ıelm 'bir İsviçre ıauW.si her şeyi unutarak cGeneve belediye da· 
lresi karşısmdald büyük kestane ağacının yaprak ~e başla· 
dığım» okuyucuianna büyük bir k~yifle haber veny~~· öttür 

Bahar, biltiln saltanatUe mevsimin eflğinde ~ • 
Kış giinlerinJn ruba çöktürdüğit kasvetle fena şeyler d= 
halıar aleybJnde bulunanlar söylediklerini çoktan uoutm .., ur 

bile. Daha şimdiden iki aydınlık giln arasına kanpvenn !:;"' ök: 
lu 50:;...ı... bir ........ . ... bütiln neşeleri kaçmyor. Masm . ı 

, 6W4 ~ gunu ok Kışın ha· 
yüzünü lekellyen bulutlar kadar can mkıcı bir şey Y • 
li bahan izaç etmesi tabammtil edlllr gibi defli. . gid" ermesi 

Artık, lmanlan baharın gelmesi değil, blrdenbı;vke~v Rado 
tbeeektlr, 

= 
iktisadi meseleler 

mühim tşe çok ehemmiyet verdikleri- F • b •• rfı d d 
nı be~ vesı1e ue izhar buyuruyorlar. rengı eş gun za n a te avi edilivor. Kanser, 
Sizin de fazlaslle alaka g&terdltlntzı 7 

~~~~u ~;;~~ış~ çocuk felci ve grip için tecrübeler yapılıyor 
tenkld ve nazannızdau düşürmek gibi 
çlrkln ve kü~ük düşünce Jle hareket Birleşik Amerikada hastanelezd e 
etmiyorum. Mnslkl işlerimizde nzife ve laboratuvarlardn frengi, kan•er, 
aımıı olanlann raklbl değilim. Yer- çocuk vefiyatı, çocuk felci, grip, 
ıerlni de işgal edemem. Ben sadece kan boşanmasının tedavi çarelerini 
muSlklye ~şık, muslkl içinde dotmuş aramakla mcııgul tababet mütehas· 
"Ye bOyüm\lş, Avrupada u~n seneler sısları, bu mücadelede elde ettikleri 
oturmuş, yüksek musiki !lllmlerlni ya-
kından tanımak bahtlynrlığına nail neticeleri şu cümle ile hulasa edi-
olmus çok çalışmış. bu uRurda m:ı.d- yorlar: 
dl fed~fırlıktan çekinmemiş bir Türk - Yirmi sene geçmeden bu harp
va.tandaşıyım. Bununla beraber, m!.1- te ülen insanlardan daha çoiunu 
slkl hakkında. çok küçük bir fikr.:ı sa- ölümWı pençelerinden kurtaracağız. 
hlblrn Çok küçük diyorum. Çünkü A ·k ·· h ı b 

usikmln hudud ve şumulü beni kor- men a _tıp ~ıutc assıs arının ~ 
~ tmuştur sahada keşıflerı §Unlardır: Frengı 

uBugün Turk devleti mali kudret! 3 • 4 sene süren fası!alı bir tedavi 
dahlllnde !ednkflrlıktan çekinmiyor. ile iyi edilebilir. Frengi tedavisinin 
Muslki işlerimizde vazife almış olanlar 1 esasını bismuth ile arsenic teşkil 
ellerinden geldiği kadar çalışıyorlar. eder. Fakat birçok f rengililer, bu 
Fakat muslkl çok zahmet.le tckfımül uzun tedaviye muhtelif sebeplerden 
ettiğinden birlblrlne ba~lı bulunan d 1 d k b 
esasııtı ve tcşkllfttı tam olmnyınca o ayı evam etmem~ te. ve u su-
müsbet netice vermez. ınsanl:ı.r bütün retle kanlarını frengı mıkropların· 
gayretlerine rağmen olduklım yerde dan temizliyememektedirler. Bu 
kalırlar. MalQınu t'llinlzdlr k1 Pedago· noksan tedavi yüzüaıden, frengi, ara
jik bakımdan musikide üç hede! var- dan birkac; sene geçtikten sonra pek 

Sebze fiatlerile de 
alakadar olmak lizım dır: müthiıı akıbetlerle nüksediyor. 

1 - Musiki Alimleri ve bestekdrl'.lr Nevyorkun en büyük hastanele-
yetiştlrmek, rinden Sinai hastanesinin tanınmış 

Kuluçkaya konan bir yumurtaya qtlanan köpek hastalığı mik::-obu 
civcivi öldürmüttür. Fakat bundan 2l'İPe kartı bir atı yapılmaktadır 

Toptan ve perakende fiatler arasında 
çok büyük farklar var 

2 - Yuk.sck eserleri çalabl!ec"k ve H tın k 1- bil 1 k · ·· ·· ı l" F b d okuta.bilecek yüksek artistler ve 50_ dok~orlarınd~n Har~ld y~ans ~e raç e e &.a ı o ursa anserın onu· ıyor. are, un an müteessir olma· 
llstler yetiştirmek. Louıs Chagun, bugun tatbık cdıl· ne geçilebilecektir. mııı gibi görüniiyor. 

3 - Musikiden anlo.yacak ve musi- mekte olan dört senelik tedavi yeri- Bu hayvanlar, bu maddeyi nasıl 2 - Bu farenin beyninden alın· 
kiyi sevebllecek insanlar yeti~tirmek. ne beş günlük bir tedavi- ile fren- değiştiriyorlar1 Pıhtılaşmağa hiz· mı~ olan bir parça, ba~ka bir fnr~· 

MusJkI ancak çok dinlemekle inkl- giyi iyi edebileceklerini iddia ediyor- met eden kandan mürekkep olan ye şırınga ediliyor. )kinci fare de 
d ? şat eder, nnlo.şılır ve sevlllr. lar. Bu iki doktor, hastanın kanına Prothrombine sayesinde... Binaen· hafif bir felc başgöst<riyor. Bina· 

Haftalard""berl fiyatları mürakabe iddia ne derece1~e kd~~a~x.~r0~1:rı ut~- Bu üç hedef berabe~ yilrlir. Konser- şiringa etmek ic;in Mapharscne adı· aleyh kandaki Prothrombine kanse· enaleyh virüs değişmek üzeredir. 
.... 1 1 Tcdklk etmek uzım · "' 1 vatuıır ve l\laarif 1 idır. Mek~p sıra-1 "ki . b" - h k k b I 1 

bürosu peynir meselesi ile meşgu 0 
- kAr hadleri tayin edUm Ş laruıda başlar. Burada mühim bir: nı verdı erı ır. musta zar yap· re arşı oruyucu ir ro oynuyor. 3 - ki numaralı farenin bC\"nin· 

maktadır. Bu nıe,,gullyetıerden müsbet y~tla~':yakkabı thtıkAnnı tedkik et- noktaya temas etmek lfl.?.ımdır. Must jmışlardır. Frnngıye karşı bu yıldı- İşte o sırada vuku bulan yeni bir den alınan bir parça, ücüncü. bir 
neticeler elde edilmemiştir denilemez, 

0 ~ ~~ kadar girift blr mesele hali- ki !ı.Umleri diyorlo.r kl: (Konservn.tua.- rım tedaviyi temin eden cihet, bu keşif, doktor Fiesser tarafından ya- fareye şiringa ediliyor. Üç.üncü fa· 
:~~~e~~~~~ar;-~~~a~~~n~~~~; ::e girnıezdl. İhtikAr davasında,, fi· n henüz ikmal eden gençler musiki iki doktorun beyanına göre hasta· pılan fenni ve ilmi araştırmaların re artık felce uğramıştır. Bundan 

alamadıkları ""man rı·yaUan nıura .. - yatları murakabe bür~nu yalnızlslbı- hak.kında çok küçük bir fikre sahip- mn kanına bati bir surette enjeksi- ehemmiyetini bir kat daha arttır- alınan virüs, başka bir fareyi öldü· 
-· rakmnk dor.ru değildir. onun mesa - ti ı o l k bU ··k h 1 d tabe bürosuna şikayet etmişlerdir, bu- ııl arttırm:k lçln diğer teşekkülleri.~ r er. nar nnca yu sa ne er e yon edilmesidir. Bu miistahzarın mıştır: Uzviyeti kansere karşı ko- rüyor. 

ro bu ş"·Ayetıer üzerine, toptanckılan de kendl sahal"nnda fiyat kontrolu s:_nfonık orkestraltı.rdn, konserlerde, esasını bugün frengi tedavisinde ruyan Prothrombin• Danimarkalı 4 - Bir maymuna şiringa edilen 
• 1Aü i t nı on- .. yuksek s:ı.natkArları dinlemekle ve ' "b" . . k D f d 

tazyik ederek peynir tevz a ı yapmaları icap eder. uzun seneler çalışmakla gayelerine kullanılan 914 gı ı, arsenıc tc~kıl do tor am tara ın an keşfedilen bu virüs maymunu çocuk Iclcin~n 
trol etme~e muvaffak olmuşturd • var:ı.b!Urler. Bunları yapamayan gene;- eder. yeni bir vitamin olan K vitamini ile Pıer türlü afetlerinden kurtanyor. 

Peynire aid lklncl bir mebsclle eynşl~ Haftalık pıyasa lerln musikide muvnffnk olmaları im- Doktor Hymans'a göre, frengiyi kanda husule getirilebiliyor. Fakat bu meselede elde edilen ne· 
idi «lüks kaşarı. diye ayn r pe 

1 
K 

kabul edllerek 110 kuruştan satın: Bu hafta ithalat bakımından zen- kansızdır.) tedavi için hastanın kanına yapılan vitamininin dozunu arthnnak ticeler, kati muzafferiyet değil, bir 
caktı. Piyatınn münıkab~ J:omlsyokna~= gln bir haftaydı, İngutereden gelen Şimdl meml~etln muslkl durumu- 1 enjeksiyonlarda gösterilen sürat, suretile kanserin önüne geçilebile- taarruzdur. Kati muzrıHeriyet yarm 
nun bu kararı üzerine butun ~nk ine mallar arasınd:ı tenek.e, otomobil lfuı- n~ ~edklk edelım: Vatandaşların çok esaslı bir ehemmiyeti haizdir. Bir cek ve yahut ona karşı mücadele elde edilebilir. 
lnrd:ı.kl kaşar peyntrlerlnin uzer tlğl, kimyevi maddeler, demir malze~ buyuk bir ekseriyeti şark musil:dsi_ne mayi bir kısanın kanına siitatle ve edilebilecek mi} Bu hususta kati bir 
ılüksl• ctlye bir etiket konmuştur. Hal- me, yün lpllitl, pamuk ipliği bulÜnan, bağlı bulunuyor. Dl~er taraftan kul- k 'kd d k dT .. 1.. .. şey söylenemez. Çünkii kanser mu- G ri pin tedavisi 
bukl bu karardan evvel kaşar peynir- maktaydı. Piyasanın bu mallara kar- türel lnkıla'bımızln bir t~zad leşkU ?0 mı .a.r a zer e 1 ırse 0 umu y 

1 lcrl perakende olarak 90 kuruşa satıh· şı olan ihtiyacı çok fazlaydı. Bilhassa eden şark musikisi artık bizde t:ııl!1e ıntaç edebılır. harebesi henüz bitm,.miştir. a nız Bu keşifler, şimdi, başka bir 
yordu. Demek oluyor ki, 1kof~lstlyonwt tenekeye karşı ... Vakı{l. kahve de ara- intikal etmiş olup, bu musikiyi anla- Doktor Hymans, bu iddiasını, bir şurasını söyliyelim ki K vitamini keşfe müncer oluyor: Gripin teda
blr kararı, plya.sada peyn r ıya arını nılan maddeler arasındadır. Geçen yan ve sevenleri bile tatmin edell'ez tavşandan aldığı karıı, ayni tavşana yapraklı nebatlarda soya fasulyesi· visi. Grip hastalığı \ <) 18 senesinde 
arttırmıştır. Bunu gören komisyon ev- haftn İstanbul piyasasına tevzi edilen blr hale gelrnlşt.ır. Türk gençlert ise çok seri bir surette zerkedcrek ölü- nin yağında ve daha bazı madde· harbi umumiden daha fazla telt>fn-
vclkl gün •lüksıo kararım de~iştirmlş- ıs bin kilo kahve fürdenblre ortadan bu musikiyi anlamaz, dil bakmıında~ müne sebel5ıyct vermek suretile is· lerde mevcuddur. 1 ta sebebiyet vermi tir. 
tir. ü k be bü kaybolml14tur. Bir hesaba göre adanı eski guftelerl hiç anlayamaz. Yenı bat etmiştir. Binaenaleyh kimyevi Danimarkalı doktor Damın, . .. . . . 

H:ı.,ılı flyatlan m ra a roı:u başına 30 gram kahve ısabet etmek- şarkılar ne alatutka ne de g:ırp mu- •1• 1 d k f 1 b" ·Ld p th b" K "t · · uz"' e Grıp, pek nufu.z cdıcı bır mıkrop· 
l 1 inde mesaisini daha zl- ' ı ar ar an ço az a ır mı&. arı ro rom ıne ve VJ amını • .1 • 1. B "k b "k n hafta nr ç tedlr. Fakat P9rt-Saldde bulunnn 30 slkls1dlr. Guftelerl de şiirden başka " 1• • d dk.ki . A "k d kt tanı erı ge ır. unun mı ro u, mı • 

so ynirc inhisar ettirmiştir. Aca- bin çuval kahve ithal edildiği takdlrde her 3eydlr. Fakat memleket gençleri- hastanın _kanına y~va~ ?'avaı yayJ - rm e te 1 erı, . merı an ° o~· roskop için pek küçüktür. Sağlnm 
~~dep~;nlrden başka fiyatı kbontrol plynsada kahve darlıtına meydan VC· ne garp muslkl:ılııtn şaheserlerini ne mak şartı le zerk~dılebılır. lbannl a dçocul k. vdefıyabt~~n 1 en bellı: dolaşan bir adam, mıkrobu bask ıı· 

' k ndde yok mudur? Se ze ve rilmlyecektir. tcmıışa ettirebildik vo ne de dinlet.?- Doktor Chagn.,, tababetçe z:a- aş ı ert erın en ın o an yenı 1 1 • b T 
edilece fl~tıarında ihtık.Ar yapılmıyor bildik. Bunun bir neticesi olarak ciddi rarlı telakki edilen fazla mikdarda doğmuş çocukların kan boşanmala- sına qı a;> a 1 ır. 
m~f ~ebze fiyatlarının yüksek olması İhracata gelince, bu haftnmn ihrıı- b!r musiki kul türüne malik değildir- arscnicin kana şiringa edilmesine rile muvaffakıyetle mücadele et· Bu düşünceden mi.il hem ol m 

m i halk kütlelerini daha. çok ala- cdıı.etr~c~~~~eh~~~ı~~e~~icı~~r=~ ler. Vatandaşları garp musikisine a· imkan veren bu keşfin frengi tcda- mek ve önüne geçmek imkanlarını Rokfeller enstitüsü doktorlarından 
~=~:r eder. Çünkü yemeklerlllhmlzin edilen mallar arasında tütün bulun- lt.aışktılrbm~tmk leçdlnlkde l!ızım gelen yolu ı·,fç visinde biiyük bir inkılap yapabile· vermiştir. ikisi er..flüenza mikrobunu üre!mck 

d Yapılır B assa tlb ıı .. · w • • •• h d · · B b b" · " · · ·· · b" · b 1 1 d ek.serisi sebzeler en · d ktadır kl ekseriyet 1 ar c Mısıra cegını muşa e e etmıştır. unun se e ı yenı deıgmuş ço· ıç:n musaıt ı•· zemın u muş ar ır. 
fnklr halkın en ziyndc ylyece~ ma - mscavkedllmiştlr. İkinci derecede tütün Memleketimizde halen musiki tah- Bu iki dokto:- ile arkndaşları fren· culdann kanında Bu zemin de yumurtn!nrı aşılı~aıak 
delel·lnt sebzeler te~kil eder. Boyle ol- Almanların plya sili ve kültürü için Devlet konscrvatıı- 1 1 w 1 yarı yarıya k 1 D h 

"' t ş alıcısı Almanyadır. - arı ve Rlyasetlcümhur fllarmonlk or- gi i eri yataga yatırıyor ar ve tüp Prothrombine"in azlığıdır. Bunun u uçkaya koymaktır. a a kabu· 
duğu hnldc, imdiye kadar sebze s~;i - sadan istedikleri mallar arasıuda yağ- kestramız vardır. Konservatuar ne içindeki Mapharsene ilacını, damla 1 ilacı gayet basittir. Doğumdan ev- ğundan çıkmadan ölen civcivden 
l:ırına hiç miıdahale e~llmem .r. h ıar da bulunmaktadır. Fak:ıt ı d 1 k b" . .., · h t ı K b" k 1 k · 1 · • 
M

"YV" fiyntıarındakl ihtlkftrı tedkdık 1Aıltnoı"nunf1lrmaları yağlı tohumlar 1çL'1 Yerecek? Bunu şimdiden k mse tayin anı a a ıtan ır ıgneyı as anın 1 ve ann,..yi vitaminlerile besle- ır serum çı arı ara ınsnn ara şırın· 
" •• il r:ıken e ... dl ı B edemez. Orkcstrnnıız en kuvvetli v:ı- damarına batmyorlar. Enjeksiyon- mek. Bu vitaminler, kanda müvaze· ga etmek grip hastalığına koruyucu 

etmek için, Ml tıyatlnr e pc ··z ez· k az fiyat teklif etmekte r er. u ta d B d l k ti • fi tı ra go g pe d bir sı mız ır. un an mem e e azamı lar, günde 8 • 1 O saat sürmekte, bu neyı· tesis eder. Yeoane müşküliH, bir tesir yapar. 
flyatlrtr orasındaki ya a fi t itibarin henüz fiyat hususun a derecede istifade cttinnek lazımdır. ·ı· ·· · d y d ı h ~ 
d!nnek kafidir. Vakıa toptan d i:r; anlaşma kabil olamamıştır. Hafta Orkcstro.nın inkişafı için Almanyadr.n ı açtan uç saı:uyc e ı ~ &m a asta-, K vitaı:ninin.i ışıktan korumaktır. Rodıester üni\'ersitcsi talebe in· 
lnrla perak nde f!Ya1tıar :~~ ~debi· içinde satüan mallar arasında, ~alık, fı.llm ve yfiksek bir şefin celbine kndar nın kanına ~ı~mek~edır. . . . ~Y!11 keşıf, ka~ bo!an"?ala~ın.ı ?a den ve hastabakıcılamıdnn iki bin 
olmasını pek tabh o ara yva fiyatların- deri, ay çiçeği tohumu, afyon, lıtlnci verllmLşU. Şef de celbcdllmlş bulun~· Bu tedavı ıle bır frengıl~ye, eskı maglup edecektır. K vıtamını ıle kişi Amerikada grip hastalığı hü· 
liriz. Fnknt sebze ve kmede arasındaki plftndn gelmekteydi. Hüseyin Avni yor. Beş sene zarfında ne netle~ elde usu!lerle .. 18 ayda zerked.~len a~· ı kama normal pıhtılaşma kudretini küm sürdüğü b:r sırada bu serum ıle 
da toptan ve pı:r~ ~~ldir Sebze hO.- ettiğini kendlsl da.ha iyi bilir. Içinde seme murekkebatı, be~ gunde şı· vermek kafidir. aı:;ılanmıştır Bu a ı ö~ümüzdeki 
:~;!n~:e:m~;:;ı ~tılan . lspannğın çok kuvvetli Türk elemanları bulu- ringa edilmiş oluyor. Altıncı günde Kan verme usulü h~z· a k~dar muteber olacaktır 
dukkıinlarda 30 kuruşa satıldığını na· Dör t tacir adliyeye nan bir orkestranın başına geçmiş o!- ıyapılaın kan tahlili menfi netice ve- ır na . 
sıl tabı! kabul edebiliriz? Acaba, ')Cb· verildi doğunu unutmamak 11i.zımdır. riyor. Kan ziyaına karşı. kan vermek 
zc meselesi. kaşar peynirinden daha Şefin başlıca. 1§1 orkestranın kapa- Tabii, bu tedavi usulü, sıkı bir usulü tatbik edilmektedir. Bundan Doğum yatakları bir 
mühim değil midir? Fiat mürakabe bürosu memurlan- sitesini yük.sek bir ~vlyeye çıkarmak müşahedeye lüz~m gösteriyor. Bu yedi yıl evvel Judine namında bir mıktar artbrılıyor 

b.. sunun bu asında meydana ve ayni zamanda Turk solistlerini ye- d . . d"k 1 • 1 · R h f d"I · k · Fiyatları murakabe uro 1 et nın kontrolları sır t•"ti kU B lm. it 1 te avının ra ı a netıce er vermesı us, mu a aza e ı mı!I anın ınsana üdü 
1 
.. 1\-,,. 

1 
h 

mE'sclt>ye de aynca bir ehenım Y çıkarılan ihtikar vakalan faillerinden "'i rme r. en vaz em yanız or- . . f . . . k 1 1 1 1 • • d"I . h d k" k şf" Belediye sıhhat ın r Ut;.. o •sa 
i dl uz 1 kestravı idare etmek ve eserleri 171 ıçın rl;ngındın yenı ya a anı mış o· ı şı:ınh~ald"e ı .m.esı Ş~susd~n ba ıh e ı· nakU l~lerlle "OCUk do!mrma vnk'll:ı-

Vt'rmcslnl teml'nn e yor .. bir kaçı dün adliyeye teslim edllm ş~ çaldırmaktan ibarettir diyemez. tı:Ele- ması azım ır. nı ı ırmı!ltır. ım ı u ususta .. .. .,. -

d 1 · ı dı· k ü rda. ve Sulta.n · • • . . . • ,_ "f f ı. l'd t k -ı ,J • :r..na buyuk ehemmiyet vermckted r. ihtikar müca e eaı e - ti Bunlar Tara ç a - nıanunız yok yeUştlrinız11 demek su- Batı enıeksıyonlar ıle, arsenıclı,.K.CŞI ev&.a a c e emmu .,..mıı ve .. 
lak d h~~amda tıeyannameslz satıt yapan retlle memleketin bugünkü durumu mürekkebat ile tedavi usulü iler!cmiştir. Butçe.nln klfaycLI nlsbetlnde her ene 

g ... er daireler d e a a ar ı"kl .... nnifaturacı, bir eczane, itutucu- • h ·ı k ha talı Bir insandan alınan k.a.m. sencler· ı h:ıstancl~rdeki doğum yatukları bLC 
ı d ....... bibldlr <Dev:ımı sahife 7 sütun 4 de> merzagı umma ı e uy u s • olma 1 ır larda bir diikkAn .sa · ğında da kullanılmak üzeredir. Bel· ce muhafaza etmek ve lüzumu hıı· mlkdar nrttmlıyo:. Lohusal:ın h"'>t:ı-

1 bir surette müeadP- 1 ki de bu iki hastalığa karıı da tıbbi sıl olduğu zaman baıkaaına şiringa nelere getirip gotiıımck için Bcl~d ~ c 

ıe 1~t~:~
1

~1~c~~tün yükü fiyatı:~~ l[Gu· ·N·u·N ANSı.KLOPEDı·sı· iki muvaffakıyet kazanılacaktır. etmek kabildir. Haftada 1,400 yenl teşklllt vücude getırmlıtır. Btt 
murnk:ıbe burosumm, esasen pek k ~ •• Amerikalı bir hastaneye gelerek kan teşkllat:ı. göre haftada dört gün Hıı-
olmayan kadrosıınun, tahmil etmeu\ıe K anserle mucadele veriyorlar. Bunlar gönüllü kan veri- sekide, iki gün Zeynep Klmll hast'l-
dnreceyc knd:ır doğrudur? ~h - .. r id" J B J k 1 l ·ı· ıh• kadınlar ı3"' 
~ zuu bcledl~c Iktl<-ad müdurluğu, k • t• klA ı• • • k• ı ld" " " Kanser hastalığı, her sene Birleşik c ır er. un ar an annı ngı ız nesinde çocuk dot; .. ran -

~~ı~t:ıkn iktisad mudürlüğü, :ıcarel sıova yanın ıs 1 a ının 1 ıncı yı onumu Amerikada 150,000, Fransada da Kızılhaçına ve sivil yaralılara yar· ledlyenln otıomoblllerlle hastan"':lrn 
odası glbi teşekkülleri de alakadH 40,000 kişi öldürmektedir. Kanse· dun birliğine bedava veriyorlar. Bir evlerine kadar ıötilrlilecelttlr. Dof,"Ur-
dcr Vakıti bu teşekkiiller namıııa., 1 kya sabık Birleşik Çekoslovak- rlııl almak 1çln kalkışmışlar, fakat bu rin kurbanları seneden seneye artı· kazada ve yahut muharebede yara- malt tizere bulunan kadınlar da. Vl'le 

~omİsyond'l. birer mı.ime.ssll buhın- S ovvalet~den ayrılalı iki sene bit- teşebbüsleri neticesiz kalmıştır. Ni- K . b b" .b. .1• l&.narak pek çok kan kaybeden bir aynı o&omoblllerle evlerinden has«ı-
maktad-r Fakat bu ıntimesslller, ko- ya de Bu münas~betle müstakll Slo- ha.yet 1918 de Çeklerle birleşerek Çe- yor. anse.~ın se e 1 _ıı 1 1 acı inMn bu kan verme ameliye11i saye· nelere getlrllecektlr. 
mİsyon~ te\:dl edilen meseleler ha.!t· mlştlr~ın ıstıtlall bütün Slovak.yada koslovakya namı altmda bir devlet ~a meç,.huld~rl. Dahka vlakıt va~ken sinde• kurtuluyor. • ..... ,. ................................ . 
k!lıda ıııtlt.al1in. beyan etme~te~ki~le1r. vak~mle kutlaı~mıştır. Slovakyanın kurmuşlardı. Bu birleşik devlet içeri· &.anser ı nesıc er çı arı ıyor ve an· • 
Bu tc.şekkiillcı· ile ayrıca ıhtı ar a me sel miladı ısadan sonra altıncı sinde Slovaklar 20 sene bir ömür sür- serin kökleri radyomla ve yahut Çocuk felcı fJ nıucacleıe işinde kafi derecede rol al- ~~a 'aranmalıd!r. SlovakyaB ... or.~k dükten sonra 14 mart 1939 da .slo- X ııuaatile imha ediliyor. En müthiş dert çocuk felcidir. 
manıışlardır. . ""1 Tunanın akıntısı etrafında • uyu vakyn» namı altında müst.akU devlet- Bundan bir kaç . sene evvel Çocuk felcine tutulan adam malul 

Ma:- nıaflh JktlS.'ld vekfılet:nın .. s ~ Mornva prensliğin adile dokuzuncu lcrini kurmUilardır. katran sürmek suretıle farelerd e ve sakat kalır. Bu hastalığ:ı tutul· 
teı;<>bbusu bızl bu umunıı hu~m~ asırda kurulmuştur. Onuncu asırda H mart; 1939 da ilk Slovak anaya- ıuni bir surette _kanıerv yara.tılmı!: muı olanlardan biri bugünkü Ame· 
vıırınc.xtc~ nıeı;etnıcktcdlr. l!t~ s:ı Macaristanın idaresi alhna geçmiş. sası ilan edilmiş, şimdiki Slovakya sonra da kanserın dugurabılccegı rika Cümhurreisi B. Roosevelt"tir. 
V,, 1 •• a· letl, yunlu kumaş fabrlkat.ör

1
1
1
ee·. Macar hududları dııbllinde Slovaklar cilmhurrelsl Dr. Yoze! Tiso Berline b dd . .. kk b 

" k kend ı il B i ti giderek Bitlerden yeni Slovakya dev- en kmrvc:tli ir ma ;ı mure e. e Bu hastalıkla nasıl miicadele edilir. 
rhıl Ankar.-;>a davet edere ' kar b:ızı imtiyazlara mal kt er. u m - letlnin himayesini lstemıııtır. Hltler olan Mcthycholanthrene k,.-ıfedıl- Hali nekahette bulunan ha~talardan 
rlnde.ı ızaha alr.ıış, kumn~lndrıı.ne ka· ~-.... Zları on Udncl nsrıı kadar muha- b k b 1 d k Al ı• . . 

ırtf Şinı Y ,,... dl de unu a u e ere· manya .e mıştır. alman serumlar, kıymetli ise de has· h:ıdlarını ta) ııı ctm>;ı r. . ve faza etmlşler r. ı d ilk 
dar dı :,rıd~n gelen yunlu kuma~ad- l525 yılında Slovnkyn Hab.,burg Slovakya memleketler arasın a Bu madde ile farel"'r ve ada tav· tayı zayıflatıyor. 
d er manlf tura eŞYasının kAr • h"nedlnının hakimiyeti altına geç· anlaşma 23 mart 1939 da yapılmıştır. şe.ınlan üzerinde tecrübeler yapan Columbia' da doktor Klauss ile 

t afından tes ... k 11 n bu Mncarlstana ll,36!J kilometre mu- ıı d .. . . . f - 1 • 
1 ı ı Tıear ·t Vek1ilrti ar slnn mlşilr. Bir çok Mı: car ra a ' • rabbaındn blr arazi terk ettikten son- dıarvdar k unFn' ersıtcsı pro. esor erın· Saundc.rs hastalığı fareye aşılamağa 
bit cdılmlştl. Yerli malların satıhkt' 1 gunku Slovnkyanın merkezi ol~n rıı. bugünkü Slovalcynnın mesahası 1 en o tor ıesser ıu netıceye var· muvaffak olmuşlardır. Sonra Pas· 
~rbt' hıı l:ı mı.ştı. Bu !Jır nok~rı~rltc~ 1 Bratlsla\ada taç ~lymişlerdlr. Butun 37,396 l:llometrc muralbb~ı,nfifus!.I mıştır: teur'ün kuduz hakkındaki metoduna 
Ku ı~ ~ ıhtık:'ırtlc nıucndele e ö~ Mnco.rl tan orta Avrupa ile beraber 2 C56 501 dlr Slovakynmn nufusumm F 1 11.1 • h h 1 h • 'd f"k "'b . l 
bu noks.~olık b::ırlz bir surette g 1 Türklerin lşgıı.11 nltm:ı glrdığl sıralar- •iızd~ 4 83 ~ü Almanlar, 2,10 mı Ma- arc er •~et r_c o ant ren~ en ıtev ı an şu tecru e.yı .yapmış ardır: 
enı pın ktay'~ı~ al:ırl'lll. da. Slovnklar hrlstlyanlık namınn 150 J rl i.c"kil eder. Bir mlkdnr da Çek, başka madde tahvıl ve bunu ıhraç 1 - Çocuk felcı vırüsünden, biT 

Mc elcı " lııız· tumnş fnbrlki. la· t ı sene Tuı·klerle mücadelede bulunmuş- ca ar d" 1 D kt r.· • •• ""ld" .., k" ı l " . ~vakkabı mn • ı Ruten Lehli Yahudi ve Çingene var- e ıyor ar. o or ı•ıesst:r e gore maymunu o urmcge ıfoyet ede-
nh nr etm ml'lldır. "' · p:ıhahlı[:,:ı lnrdır. ,. 11 dır. ' ' ayni şekilde her ıeyi tıısfiye ve ih- ~<:ek mikdarda bir fareye şiringa edi-

hron• 1 rlnln tcld asına g'tt~, ' ıdır Bu, sıov. klar, 1848 ve 1861 de istlkJa C· 
& •b blyet ' ren d rı fnbr.k • .l~r · 1 

YUCEL YAYINEYi 
Bu hafta ~ ne,,~·: 

ARKADAŞ 
Haf talık çocuk 
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Oteki odada •.. 
Hava gayet güzeldi. Vaklt&lz bir ba-ı - Evet ... Evet_ Ben- Pek .....,.. 

har başlamış glbi 1dl ve çatla ba- ga]Jba_ Yoka& a1z1 rahat.m mı edl7o-

ırr~t::~e~ı!l 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 72 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

demlerl çiçek açml§tı. rum. dedl. J b J 
Sabahat saatlerce kapalı kaldıRI He~ bunu söylüyor hem d• bll1 stan u spor, Eskişehirden Demirspor, Çalı beJ bu va.zl.Yet :ta.rfJ,smd& l&-

kalabahk salondan çıkınca. temiz ha- Memduh Mahlrtn kendl.stn' ~dl.- fmP kalmıştı. Donanma efradı beye-
Thomas vuıtaalle ıe.t>lt edlllyordu. 

Yeni mua.hedenln ana hat1an be. 
men hemen çlzllm1f glbf7cll. İtalyan
lar bu muahede metninin tanziminde 
Venedlk cümhuttyettnı Osmanlı dev
letlnin h1ma7eslne t.erketın1fler n 
her. sene vergi olarak Türklere otU11 
bln duka altmı verllmesinl kabul et
m.lşlerdl 

vayı - ldeta yutarcasına - teneffüs vet etmemesin• fQ§lyQrdU. Nihayet eli- Ankara Maskesporun ı·şti·rakile mı·ıı"ı can ve telli içinde, her ıOn p&dlph-
etmeğe başladı. Elleri cebinde gün~U kek: tan hftcum emri bekleyip dutuyurdu. 
kaldırımda yürüyordu. Bu güzel ha.va, - LAkln buyursanıza_ ded1 nlçlıa 1 _ kJ Çalı bet' padl§!ı.hın 1radesln1 dona• ma 
bahçelerde görduğü çlçeklenmlf dal- içeli girmiyorsunuz?.- KÜme OD Üp arasında yapılacak relalerine söyleytnce, herkesin neşesi 
Jar, güne§, vakitsiz bahar genç kadı- Sabahat: kınlmıştı. 
nın içinde koşmak, sıçramak, çoculc- - Bilmem dedl belki rahatsız ede- +-•- Gemilerde bulunan den.lıJcllerln 
ken yaptığı ylbi seke seke yürümek rlm diye dUşfindüm de... Ankara ve ızmır bölgelerinin cek klübler hnklandakl karar de- hepsl Türk deR'lld1. Bunlar arnsında 
arzularını uyandırıyordu. Aralarında garib bir resmiyet ı>e1- m1llt kümeye dörder takımla gir- ğlşmemek üzere İstanbul ve An- rum, ulah, adalı hattA İtaıya.n dentz-

Hlç bir maksadı olmadan yiil"üyor da.hlanmıştı. Saba.hat içeri c1rd1. L&- k 1 1n ak.l ,ft_ ·· tl rl karad d l k ün künı elleri. de vardı. Yabancılar bu ıemller-
Vakit g~ olduiundan, ertesi gfuı 

da.ha erken müzakereye devam edil
mek üzere gemllerlne dönen Venedlk 
murahhaslan bu vaziyetten çok mem
nun görünüyordu. 

ve.bu onun pek hoşuna gtdlyordu kin Memduh Mahirin ilstilndek1 l&f• me ç v Oı.a.ıı muracaa e an aha b rcr lilb e- de ücretle çalı§lyordu. Bu ad:ı.mlann 
Tamamlle maksadslz, progwauwz. za- kınlık gittikçe fazlalaflyordu. sabalıa.t üzerine m1ııt kiline klüblerinin a- ye girebilmesinin ve bu suretle İs- da Venedlklllere hıncı vardı. Tüık de
man kaydı olm:ı.dan dolaşmak ne gü- kendi kendine: cMuhakkalt bunda dedi hakkında futbol federasyonu tanbul dördüncüsü ve Ankara ntzc1lerln1 mütemadiyen ha.ıt>e, baa-
zel şeydl. Şimdi kendi.sini hn.yattakl blrşeyler varı dedi, mutlaka bu evde kına teşvik ediyorln.rdı. 
butün bağlan kopuvermtş, hududsuı blrlsi gizli_.. diyordu. müşavere heyeti tarafından veri- üçüncüsü olan klüpler murahhas- Garib bir tesadüf eseri oln.rak., o 
derecede serbes ve başı boŞ hissedl- Sabahat her zaman oturduklan len son karar bir ihtilM zemini lanrun da küme heyetine ithal günlerde Gellboluya gelen blr Türk 
yordu. şu dakikada canının ıstedl~l odaya doğru yürüdü. Fakat Memdm yaratmış ve şehrimizden dördün- edilmelerinin ve bu suretle fiks- ticaret gcınls1 <büyük bit yelkenll 

Çalı bey de bunu kendisi için bir 
muvaffakıyet sayarak: 

- 1ıt ka.n dökmeden bltlrece~lz. 
Diye seviniyordu, 

herşcyi yapabilirdi. Hat.t.l -çılgınlığa Mahir büyük blr tellşla onun önllne !dl) Akdenlzde soyulmuştu. 
benzeyen birçok şeyleri bile... geçti: cülüğil kazanan İstanbulsporun tüıiin on klüb üzerinden tanzim Çalı bey, bu yelkenUntn kapt.anmı 

Bir aralık arkasında bir ayak sesi - O oda darına dağınık ... Kitapla- bu müsabakalardan hariç bırakıl- edilmesinin kiline merkez organı- çağıfdı. Kimler tarafından ve nerede 

o gece, sah1le çıkan Türk denlzct
lerlnden biri, Saldeyl yoklamaRa sıt.
tlğt zaman, o gün kaptan eemlsiııde 
Venedlklilerle anla§llla mfi.takercs! ya. 
pıldığını ve ertesi gün müzakercnln 
bitmesi ve muahedenln imzası muhte
mel olduğunu, sefirlerin bundan son
ra Edlrneye giderek. padişaha arzı ta.. 
zlmat edeceklerini söylemişti. 

ışıttı. Şöyle donUp baktı. Genç bir nm dökUIUp saçılmış ... ·Bu odada otu- ması ve onun yerine Eşk~""hlr zasyon komitesine tebliği ve on soyulduğunu sordu. Kaptan şu ma-
adam ... Bu delikanlıyı her .µman gö- ralım... "'I" Iüınatı verdi: 
rfirdü. Demek çoktanberl kendisini ta- Memduh Mahir böyle söyllyerek eıı- Demlrspor klübünün kümeye klübün iştlrAkt masraf bakımın- •- Na.leşe adası önünden geçiyor-
kip ediyordu. Şimdi genç adam, onun le başka bir odayı 1§1lret etmişti. alınmak istenmesi bir haftadan- dan endişeyi mucip oluyorsa duk. Karşımıza. 1çl slllhlı korsan dolu 
arkasıne. bakmasından cesaret almış Artık Sabahatın hiç f{iphest kalm&- beri şehrimiz spor muhitini ala- gençlerimizin faaliyetini teshil iki gemi cıku. Yolumuzu kesti. KendJ-
glbl, adımlarını hızlandımuştı. Adeta mıştı. Memduh Mahirin evinde mutıa- lcrine ne istediklerini sordum. (Du-
Sabnhatln yanında yurüyordu. Genç ka bir kadın vardı ve bu glzll misafir kadar eden blr mevzu haline gel- içln avans ofarak verilen 3000 11- kamız emretti, gemide ne varsa, J1ep-
kadın ona gbz. ucu ile tekrar baktı de otekl odada !dl. Memduh grip çıkı- mi§tt. ranın da bu işe tahsisine muvafa- sini alacağız > dedller. Fazla blr§ey 
Çok yakı§ıklı çocuktu. Hem daha pek yor her hareketi ile şaşkınlıtını g&t- söylemediler, gemiyi sardılar ve yolcu~ 
gençti. LAkln Sabahat orı\l Adi, gör- terlyordu. Artık genç kadının gözüntl Dört gündenbert şehrimizde jkat edildiğ'ini bildiririm.» !arın sı:tındakt elblse1ere varıncaya 
gllsüz, toy buldu. Bu güzel, genç ada- tamanı!le kıskançlık bürümQ.§tü. Blr bulunan ve müteaddid Jctirnalar Genel direktör General Cemil kadar soyup götürdiller. Gemldekl 
ma ters ters baktı. O kadar ki deil- aralık: T • "ht'lA!ı halled b t ı tayfalann ylyeceklerlnl bile aldılnr. 
kanlı yfirüyuşunün rotnsını değı,,ttr- - Öteki odada kltaplannızın dar· vapan Ankara - İzmir - Esklsehir 1 aner m 1 1 

en u e - Hepimiz yirmi dort saattenberı a~ız.. 
meğe mecbur bldu. mn. dağınık olddğunu söylediniz detıı ~e İstanbul klübleri murahhas- gra!ı spor muhitinde geniş akis- Çalı bey bu vurgun kal'§ISında ha-

Sab:ıhat onun arkasından bakarak mı? lannın bu ihtilfı.fı halletmek üze- lcr ynpmış ve büyük blr memnu- reket&z kalamazdı. Fakat, padişahın 
giilumsedl. Memduh yiızünu bur~urarak ce- i ti k 1 t cevabını düşundükçe hlddeUnden dlt-

LAkln epeyce :vürfimfiş ve yorulmuş- vap verdi: re son bir kere daha Beden terbi- n ye e arşı anmış ır. lerinl ~ıcırdatıyor ve ne yapacağını, 
tu. Birdenbire bu guzel günde Mem- - Evet ... Odanın hali pek perişan! •. yesl genel direktörlüğüne müra- Maçlar teabit edildi ne söyllyecetlnl bilmiyordu. Artık tam 
duh Mahiri ziyaret etmek aklına gel- Sabahat hain hain gülümslyerek: mAnas!le ok yayınd:ı.n çıicnuttı. (Nak-
di. Sanntkô.r Memduh Mahirle birkaç - Kltaplannızı görmek isterdim! .. caata karar verdiklerini dünkü Milli Jcume fikstürünü tanzim et· şe) dukasının haddlnl bildirmek sı-
ayd nb rl aralarında pek hissi, aşıka- dedim. nüshamızda bildirmiş ve kıymetll mele üzere dün akşam böl~e merke- rası gelmişti. 
ne bazı rabıt.al!ır vardı. Sabahat. or.u - Aman onlar gorule<:ek şeyler de- bir idareci olan General Cemil zinde toplanan Ankara, İzmir, Es- Donanmada bulunan relslerdPn b!-
tanıdığı erkeklerin en incesi. en hislisi ~ildir. Taner'in klüblerin bu husustaki• kişehir, lstanbul klüplerinin ınurah- rl: 
add diyordu. Vakı!\ M md'1h elll, em - Yok, yok ... Görmek isterim!. Be- • . I hasları he§ saat clevam eden uzun - Bizim Venediklllerle bir ıılış vc-
blr -yaşlarınd~ idi. Sonra hlç de güzel nl otekl odaya gotürunnz. arzularını kabul etmesının kuv- bir içtimadan sonra milli küme tali- rlşlmlz yok. Biz, zaten Venedik cfim-
blr erkek değll.'.11. Fakat. Sabahat onu - Istlrham ederim Saba.hat., yap- l hurlyetinl blle tanımayan, onlara dl\ 
biraz evv"I arkasına takılan yakışıklı ma... vetle muhtemel bulunduğuna rnatnamesini tesbit etmişler ve ku- kafa tutan bir slnyoıa haddini blldlr-
gençl muk ye e ettiği zaman Mcm- - .Niçin? ~ret etmlştlk. \nlarını da çekmişlerdri . 30 martta mek lsllyoruz ... GeclkmlycUm. 
duh c;uzeı delikanlıdan daha iyi not - Oda o kadar karışık ki.. Netekim bu iş için futbol fede- başlaması tekarrür eden il~ müsaba- Diyordu. Ç:ı.lı bey de bu flkirde !dl. 
alıyordu. Bu adam elli yaşında ve gti- - Hayır, katlyen orayı göreceğim Ü 

1 
t' . b' kalarda lstanbulsporla BC§ıktaş, Ga· Padişn~1 soracak olursa: 

zel olmamasına rnğmen bir çok y:ıkı- Boyle söyllycrck Sabahat yerin- rasyonu m şave~~ leye mm ır 1 ıatasarayla da Fenerbahçe karşıla- - Biz, Venediklllere hücum etmc-
§ıklı gençleri bir helk tabtrııe ccbb1- den fırladı. Kendisine menedilen oda- tarafı mat:rtiur dıger tarafı mem-

1 
şacaktır. Ayni tarihte Ankarada dik .. Soygunculukta ileri giden b!r 

den çıknrablllrdl. nın kapısını açtı. Işte o zaman gayet G 1 b sinyorun hakim olduğu adayo. tn:ırruz 
Sabahat kendi kend ne: .çok iyi gulfinç bir manzara karşısında kaldı. nun eden kararı üzerinde uzun 1 enç er i_rliği. ıle H~rbiye, Maske- ettik. 

du ünduın. Bu, Memduh Mahir için Yere büyUk bir bez serllmlşt1. Bu be- uzadıya tetkikat yapan sayın spo~la E:!kışehır Demırspor oynaya· Demek de guç blr iş değildi. 
pek güzel bir sürpriz olacak? ... • dedi. zln uzerlnde bir tencere vardı. Tence- general dün akşam geç vakit Is- cak.ardır. Don!lnma hazırlığını bitirip çıka-
ve anatktmn evinin yolunu tuttu. renin yanında bir tabak içinde kıyma caktı. 

H m yuruyor, hem ~Unfiyordu. ve başka blr tabak içinde de salamu- tanbul bölge dlrektörliiğüne çek- yarınki maçlar ••• 
Acaba Memduh Mahiri evvelkl ziya- rn. dolma yaprağı vardı. tfğt ve aşa~rıya bir suretini çıkar- Venedikli amiralın 
rcU rinde o!du u "ibl "İ"e1tler1e dolu Memduh Mahir mahcup bir tavırla: d ğ t 1 fl ihtflAf h 11 t Dörtler kupası maçlıınna yarın 

b y ... ı ımız e ~a a " ı a c - Gelı"boluya gelı· .. 1• bir odada, kapağı açık bir plyaonun - lşte bunun için bu odayı görme-
1 

illi k" . :t tanb Şeref stadında devam edilecektir. ::c 
önunde mı bulacaktı? ni istemiyordum, dedı, ben gayet lyi m ş ve .m. . umenın 5 ul-1 Tesbit edilen programa göre saat Çalı bey lınzırlık yaparken, bir s:ı-

Çünl:ü Memduh Ma'lıir çiçekleri ve dolma yaparım. Bugün de canım çek- spor, Eskışehır Demlrspor ve An- ı 3 de Galatasaray _ Beşiktaş B. ta· bah Gelibolu önlerinde on beş parça 
mu !kly. çok severdi. Birdenbire aklı- ti: •Bir dolma yapayım. dedim. Mut- kara Maskespor kHiblcrinin de iş- k.mlan saat 14,30 da Galatasaray _ büyuk Venedlk kalyonundan mürek
na muthlş blr"e'-" geldi. Bugün ilk defa !ağın !ki camı da kırık.~ Orada ·'l~ü- l kep bir nıonun goru' nmesl Türkleri 

.,, J U9 tı·rAkile 10 kıu··p arasında U11pı1- stanbulspor, 16 da Fenerbahçe -M mduh Mnhlrl haber vermeden zl- rüm. Dolmayı bu odada doldurayım " J •• hayrete du~rmu§tU. 
yar•t ediyordu. Genç k:ı.dın kendi dedim. Kapı çalındı. Sen geldin ... • masını bildinn~ler ve her sene Beşiktaş karşılaşacaktır. Bu maçlar Venedlk kalyonları limandan açık-
kcnd ne: 1.Sakıa bugun onun bir ka- Sabahat mahcup bir tavırl& kendi- mı küın 1 h u neticesinde Dörtlar kupası şampiyo· ta durmuftu Bir küçük kayık lçlnde 
dm mls:ıflrl olm:ı.sın ... 11 dedi. sine bakan Memduhu kucakladı. m e organ zasyon eye - nu bellı olacaktır. Jkl Venedlk kaptanının Türk kaptan 

Bu fikir Sab:ıhntln birdenbire kıs- Hikmet Feridun Es ne avans olarak verilen ve maç- gemisine gelmesl, herkesi heyecana 
knnçlık dnnıarl:mnı kabıırtmıştı. o- I lan müteakıp ııeri alınan üç bin Pazar günü Vefa ile düşürmekle beraber bu zlyo.retln se-
lur mu olurdu. Çunku Memduh Mahlr AN KARA RADYOSU J l d h h 1 bi 'h B 1 d beblnl meydana çıkıwmıştı. bekardı onun ç~k çapkın olduğunu - . 1 mnın a er ang r zarar 1 - eyo.P.- uıpor arasın a Bu tkl elçi, Venedik filosu kuman-
da oylerlerdl. üstelik bu em yaşın- zz ın:ırt cumartesi ölle n akşam tlmaline karşı bu ise .. t~hsislni ka- hususi bir maç yapılacak danı tarafından gönder1lmlşU. 
dııkJ meşhur saı.atktm pek be- 13,30 Program, 13,33 Türkçe plaklar, bul etmek suretile buvük bir yar- Lig maçlarını beşinci ve altın- Gelen elçiler, Çalı beye şunları söy-
ğ n :ı birçok genç kadınlar vardı. 13,50 Ajans haberleri, 14,05 Türkçe dımda bulunmnı::Jardır ledder : 
Dunun için evinde bir kadın fnlsaflrl plfıklar, 14,20 Rlyasetlcumhur banıb- ~ • cılıkla nihayetlendiren Vefa iJe •- Vcnedlk cümhurlyctue Osmnn-
olması pek gayri tabii blrşey 'değlldl. su, 15 Hant melodiler (Pl.), 15.30 Kon- Genel direktörlüğün. İstanbul Beyoğluspor klilbleri arasında ya- 11 devleti arasında vaktlle aktedllmlş 

ol:ı.n dostluk ve ticaret muahedelerl-
S:ıbahat böyle bir vaziyet karşısın- ser Devlet konservatuanndan naklen bölgesine bu iş için göndermiş ol- pılan bir anl<>sma üzerine her iki 

da kalmamak !çln Memduh Mahire neşriyat: 18,03 Ziraat t.akvlml, 18,08 ~ .. "' nln yenilenmesi çoktanbert her ilfl 
r tl'lıemeğl duşlindu. Lakin şimdl ka- Caz orkestrası, 18,40 Mızraplı .sazlar dugu ve dun yapılan toplantıda klübün A ve B takunlannın p:ı- devlet. tarafından da arzu edillYordu. 
t y n Memduh Mahirin evinde bir ka- takımı, 19 KonU-$1rla. CGünün mesele- l~lüb murahhaslarına tebliğ edi- zar sabahı Seref stadında karşı- Yeni muahl'dcyl imzaya memur edl-

1 fi 1 1 1) 9 fi len amiral Loredano (l) zatıalinizle 
dın nı sa r o dulnJna cmlhmlş gibi: er • ı .15 Koy türk ıerı, 19,30 Ajans len telgraf s.udur: !aşması takaı...:~r etmiştir. · k ü 
.un~ır, hayır ... Gitmeliyim ... Hiç ol- haberleri, 19,45 Seçilmiş tarkılar, 'u goru~c zere Venedlkten buraya 
mazs:ı. gözlimle ı;önir, kendisinden so- 20,15 Radyo gazete.si, 20,45 FamI he- ({İstanbulspor ve Ankara Mas- Birinci ku"menin kuv\'etll ekip- gclmıştıır.dEmrınızı bekliyor. Dığer el-
~ dl d yc•ı 21 15 K 2l,30 s çllerinı z e gemidedir,• ı;unır.ı .. • yor u. "• • onuşma, alon or- kespor klüblerWn milli kümeye lerın' den olan bu iki klu"b takımı b 

Bir müddet sonra iıstadın evinin kestrası, 22.30 Ajans ve borsa haber- ı Çalı ey Hk gelen Venedlkll kaptan-
ö .. ıeri, 22,so Milzlk: Cazband CPl.). dokuzuncu kltip olarak ithal edil- müsabakasının alaka Ue takip c- lara iyi muamele ederek sefirlerle gö-

nunde idi. Kapıyı çaldı. Evde hiç bir 1 !! h d akl 1 t h 1 ruşmeğe hazır olduğunu bildirdi. Kap-
harcket olmadı. Halbuki Sabahat, me erı . ususun a v • o •. an a .. - dileceği muhakkaktır. Karşılaş- tanlar döndüler. 
.M mduhun bu stıerde herhalde evin- K u· . ç u· . K ı· LAN riri müracaat ve teklıflen ve ku- malara saat 9 da B takımı maçı Çalı bey donanma efradına sükfınet 
de olduğuna emindi. o '1alde niçin me heyetinin İstanbulsporun kü- ile başlanacaktır. Birinci takım- tavsiye ederek, Itaıyanlnrla anlaşma-
kapıyı açmırt>rdu? Tekrar' zne bastı. okuyuculanm1z arasında . Ura.ki h dal( teklT ğa ve eski muahedeleri ycııllemcğe 
Bu sefer evin içinden bir ayak sesi meye ış ususun 1 11

1
1ar saat 10.30 da oynıyacaklardır. mecbur olduğunu soylfiyordu. 

1 itti Kapı nralıklandı. sabahat Mem- EN SER/, üzerine mesele tetkik edildi. o gün oğleden sonra, Jlk konuşma 
duh Mahlrl ~öz gozc gelince meşhur / ı İ 1 j kl.. ah f Türk amiral gemisinde yapıldı. vene-
s:ın:ıtk r bird nblre afalladı, ve keke- EN EM N zm r a anının ve up mur - * Kızılay ü kudar şubesinden: Kı- dikten gelen elçiler, amiral Loredauo 
le~ ~e ~.~ş~~:ha?. Maşallah, Boyle ı EN UCUZ ;hasla.nnın İzmirdcn dört klüp iş·ızılay Üskildar şubesinin 940 - 941 .. se- da dah11 olduğu halde Turk kapto.n 
habersiz. l vasıtadır. Alım, aabm, ki- ltirAki talebinden feragat ettikle- nesi kongresi 23 3 1941 pazar gunü gemi ine gitmişler ve müzakereve 

. . saat ıo 30 da ÜSkfidsr Halkevı s:ılo- başlamllj1o.rdı. (2) Ilk muzakere çok 
Sabahıı.t ondaki goze çarpan şaşkın- ra i•lcrinde iı ve j ... ı için ia- nne nazaran C\"'elc tebliğ ed 1 • sa l i bl h i i d lti Çal 

ı ıı. kt f kı t A, " >rY" ı . • e ı en dı 1 11>ından u l 1 m m r ava ç n e gcçmş . ı 
ıı;ın ço an nr na varm~ ı .• "1Jaycı tifade ediniz. nun ıı tep anacaı; ye er n teş- 1 beye, kıitlbi (Thomas> tercumnıılık 

bir gülilmseme ile: 1 prensiplerin de milli kümeye gire- rlllerl rica olunur. y~pıyor \'e yeni muahedeler metni 

Tefrika No. 20 

Giizel GOzlii Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • N6) 

~--_..,..._.._ _____ _ 
Saatçi: tırmak ıstemem... Bütün hayabm· 
- Herıeyden evvel, ıuna emin ca böyle yaptım, gene de dew ... 

olmalıyız: Herifin üıtünde nakit pa- edeceğim ..• Bu yaıta sakalı ele •• 
ra bulunsun ... Ya sermat'eaini çeke remem. 
tahvil ettiyse) ••• Ne yapacağız}... - Ealı:iden iıine gden kısmetler 

- Ley laya söylemiş... Üstünde, çıkmca böyle nazlanmazdm. 
bir iki bin lir~ nakit olacakmıı... - Doğru .•• Yine de itime gelin-

- Emin misin)... Fikrini değiJ· ce mırın kırın etmem. 
tirmiı olmasın). • Recep, coıkunlukla: 

- Senin talihin varmıı, yakayı 
kurtardın. 

- Ben her zaman iıin içinden 
sıyrılırım, maıallah ... Bunca senedir 
bir kere bile yakayı ele vermedim ..• 
Poliste parmak izim bile yok ... Be· 
nimle ev]c.,mek istediği zaman ka
nm ne kadar safsa polisler de beni 
öyle tertemiz .amyorlar ••• 

Recep aordu: 
- Kannın ne olduğunu hala öğ

nemedin mi> 
- Mevzula alakadar oldun be

yim, teıekkür ederim ..• Aileme kar
ı• merbutiyetin beni memnun eder ... 
Amma bu bahsi konuımak istemiyo· 

- Hayır ... Zira, hangi memle- - Yahu, gözünü aç .•• Bu. Jia,.•-
k 

.... rum. 
ette yıerleşeceğini bile daha karar rılacak iolerden değili _ Kızın büyümüıtür. 

altına almamış ... Öyle görünüyor. Haydar, hala heveslenmiyordıa. Haydar, kendi kısa boyunu tel. 
Sakin baba: - Seni bu mesele iyice aarmıt·•· mih ederek: 
- Öyleyse bakalım... Evvela Ben de karlı olduiuna kanaat ıetir- _ Bana benzememiş olacağını 

korktumdu doğrusu ... Senin gözün mek isterim. mı kasdedO-orst1n'? 
kızmış diye... Çaçaron kızmış gibi &Öründü. - Karından sana bir zarar gel-

- Bereket' sen varsın ... İşi ince- E F 1 J 
den inceye dfö•ünürsün. - "· az aya vanyoraun. • • ç- miyeceğini mi aanıyorsun) 

,.. erenköydeki marifetten, bu, apğı 
- Şu anda sana: E\'et, hayır> kalır neviden değil. - Ağzını açsaydı da yakaladığı 

diycmıyecegwim. izleri ortaya vursaydı beni hemen 
- Amma, onda muvaffak ol-

- Bu kadaı kuçu'· ve kolay bir duk... m~h1ve.derdi.f Nke a~bal}ı~ etmış0· i~ de 
i~ için teklifimi red mi edeceksin'? Recep: o ız erı ona ar ettırmııım... ogru-

- Yavrum biliyorsun .. Ben sa- _ Olduk am a be 1~ !su, çakacağını düıünmemiıtim ... Ah 
m ' n ne .ıı;azan· bu kadınları 

kin i!!lerdcn hoşla,ırım ••. Adımdan dım) 
da belli •• • Elimi kötü ıeylcre bulaı- l - Yakalanmuayduı. )'&Yrwn. Çaçaron Recep, müstehzi: 

- iyilik yaptıkları da vakidir. Bo., seni severim ... Onun için gözü-
- Evet ... Karım da benim is· ı.:ıü açıp fazla tehlikeye girmemeni 

tikbalde gözümü açmama sebep ol- isterim ... 
du .. · Amma, söyledim ya, bu bahis- MuhaYere yine sekteye uğradı. 
ten hoılanmam .•• Yine biz mevzuu- Komıu dükkanlardan birinin sahibi 
muza döınelim. olan ıi~man Bulgarya!ı kapıyı aça· 

Bu ıırada, dükkana bir genç kız rak: 
girdi: - Bizim piryol oldu mu aganım) 

- Şu küpem kopt~ ... Yapııtınr - diye sordu. 
mısın} - diye sordu. Old B A 

G• .. - u... uyur... yarı da ta-
ıttigi zaman, Sakin baba, istih- d fafla: marn ır ..• 

K Şiıman adam, yetmiı bet kuruı - an kısmı itte manasız ıeyler 
için yaıar . .. - dedi. bırakarak çıktı. 

Firari mahkum: 
- Ne ıikayet ediyorsun, be ... O 

yüzden para kazanıvoraun iıte... - Müıterilerin maıallah ... -dedi. 
Sel! zaten ömründe pntluın... - Eh, elimizden geldiği kadar 

- Çünkü ihtiyatlıyım... Şayed uğrapyoruz .. · Şikayetim yok ... Beni 
sen de edevat-7\ı almak için İçeren· bu civarda iyi tanırlar ... 
köydeki kadının evine dönmeteydin - Söyle bakalım ... Teklifimi ka-
yakalanmazdın. bul ediyor musun) 

- Daha düıüncceğim... ilk ön-
- Doğru ... Kabahat benim... ce bakıyorum da hayli müıkül gibi 
- Bereket kelleyi kurtardım ... 

Avuhbn seni iyi müdafaa etti de 
yirmi sene ile iıi atlattın ... 

- Evet, on altı sene daha zin· 
danlarda çürümem lazımdı ..• 

- Allahtan kaçabildin ... Dünya
ya kavuıtun ... Onun için azizim, sen 
de ıansının al<!yhinde konuıma .•• 
Hoı çocukıun, Çaçaron Recep ... 

görünüyor. 
- Hissene ne istenin) 
- Cevap veremem .•. Çünkü eli-

mize ne geçeceğini daha bilmiyo· 
rum ... Her halde yan yanya. 

-Olur. 
Haydar ahbapça: 
- Haydi bakalım, senin hatırın 

için .•• Seni ıücendirmemek iatediği-

Oysa ki, Saide, Türk denlzcller!nl 
harbe sevketmek ve bu suretle Vene
diklUerden öc almak istiyordu. Bu ha
beri getiren arkadaşına: 

- Muahede imzalanırsa donanma 
dağılacaktır. Venedlklller, Türklerin 
Ak.denizde dolaşmasına razı değll"'lr. 
Bunu temin için Türklere karşı her 
fedakArlığı gösterecekler. O zaman 
gemilerdeki denizciler Edlrneye döne
cek ve gemller Gelibolu tersanesinde 
kızağa çekilecektir. 

Dedi. Saideye bu maliimatı Gt1llbo
ıu muhafızı vennl.§tl. Tiırk denizcisi. 
Sı>Jdeden bunları duyunca g"miye 
döndıi ve o gece sabaha kadar arka
daşlarını kışkırtarak, Vcnedlklllere 
ani bir baskın yapılması - glzll re -
kararlaştırıldı. Bu karardan Çalı be
yin değll, diğer reislerin bile haberi 
yoktu. 

• •• 
Türk denizcilerinin 

coıkunluğu 
Ertesi sabah. Türk denlzcller:l ara

sında başlayan dedikodular göze çar· 
pan bir coşkunluk halinde Uerllyor ve 
bu hal Çalı bcyl müşkül vaziyete dll
§iirüyordu. 

Mahmud ve Hasan relslerln: 
- Biz levendlerl tut.ıımıyoruz. Düş

manla dovüşmek istiyorlar. 
Gibi haberler göndermesi, bütün 

denizcileri harekete getlrmlştt. Liman 
ağzında bulunan Mahmud reisin ge
misinden, kaptan beyin haberi olma
dan Venedlk kalyonlarma elliden faz
la zehlrll ok atılmıştı. 

Venedlklllerin amiral gemi.sine isa
bet eden bu oklar Vencdlklllerl blr
denbtr eıaşırtmı§tı. Halbulı:t Çalı beJ 
yeniden anl:ı..şmn müzakeresine başla
mak üzere elçilerin gelmesini bekli
yordu. 

Çalı bey hiç bir zaman, kuvvetli Ve
nedlk kalyonları karşısında Venedlk
lllerle harbe tutuşmak niyetinde de
ğildi. Fakat, bir kere - nasıl olduy
sa - ok yaydan çıknu~ı. Hattl Eınan 
ağ?Jnda duran gemllerimlzden atılan 
oklardan birinin amlral Loredanonun 
burnunun tepesini yaralayıp geçme~ 
ve diğer bir Venedlkll kaptanın da 
göğsünden yaralanması işin şeklini 
birdenbire değiştirmişti. 

Amiral Loredano bu hareketi ııtmı 
harp tellkkl ederek, gemllerlne der
hal «demir ah l§aretlnl vermeslle nı 
taraf ant olarak harp v:ı.zlyetlne gir
miş oluyordu. 

(Arkası var) 

(1) Amiral «Pietro Loredanonan 
yanındaki sefirlerin ~.ski maaJıedeyl 
yenilemekte tehalük gösterdikleri rö
rülüyordu. l'enedik donanması Geli
bolu açıklarında demlrleml.ftl. Müki· 
leme üzerinde bulunduklarını ifade 
eden lşaretl~r çekmişlerdi. Türk de
nb:cilcrl, Venediklllerin liman önüne 
geldiğini cörünce coştular Te sehlrU 
okL-ır ıılınata ha ladılar. 

- İtalyan mehazlerl -

(2> 11.!0 H. ve 1416 !\I. yılı mayısınua 
28 inci günü akşam üstü. 

mi anla ..• Vallahi bu seferki senin 
güzel hatırın içindir ... 

Saatçı, meçhul bazı noktalar et
rafında mütemmim tafsilat istedi. 
Recep ona her sorduğu hak.kında 
izahat verdi. 

Sakin baba: 
- Fena değil galiba ... Parlak bir 

it olacağa benziyor .•. 
- Haber vermiıtim ya, a efen

dim ... Elbet parlak if ... Kelepir .•• 
- Fakat zihnimi bir telY karııtın

yor 1. .• Kızın o aırada orada bulun· 
ması mı lazım, dersin) 

- T ahit... Herif gelince onu 
görmeli .•. 

- Yok Canım .•. Karıların bulun
ması daima midemi bulandırır .•• 

- Leyla misafiri karıılamadaa 
olur mu, canım) 

- Pek mi lazım, dersin) 
- Öyle görünüyor. 
Saatçı: 

- Bu akıam, bir nargile yakar. 
guruldata guruldata bu iıi duıünG
rüm ... - dedi. 

- Haydi artık dükkanı kapat. 
Saatçı: 
- Pekala... - dedi. - Esasen gJ. 

dip çalışacağımız yeri tedkik etmem 
lazım... (Arkaaı var) 



22 Mart 1941' 

Danimarka 
halkı ve 

' 

Almanlar 

::V ugoılavya, Almanyanin 
siyasi tazyıklna ne 

<terece mukavemet 
edebilecektir? 

(Bqtarah t mel ialılfeC!e)" 

sonuncu sınıfa indirmekle kalml· 

Demokrasilere 
yardım 

A vuıtralyaya giden 
Amerika donanmasi 
kumandanının nutku 

Danimarkalılar Alman· 
larla hiç temas 

etmiyorlar 

yor, bir mllJetln mukadderatım Sydney 2 ı (A.A.) - Dün ali· 
Mihverin ~kıbetine bağlıyor. Bu pm Avustralya hükCimcti tarafmdan 
encarnın ne olacağı aa belli değil· Avustralyayı ziyarete gel~ o~an 
dir nah d ""'°'' Amerilronm Amerikan filosu aubaylan terefıne 

. a o6 ..... su, ·ı . f -"·.. fil Stokholm 21 (A A ) N . . ven en zıyn ette me~ur o uman-
. · · - ya- müdahalesinden sonra belırmeye danı amiral Newton söz alarak de· 

daglıgt Allehanda gazetesinin Ko-
Pct:ıhag' ~aki hususi muhabiri ıaze· başlamJştır. mi~tir ki: 
~ın d d Bu düşü·ncelerle, Yugoslavya- cArnerika, demokrasilerin müda-

e gon er iği uzun bir makale· 
de diyor ki: run üçlü ittifaka girmesine llıtl- faası için bütün membalnnnı ve 

D · ı vermek güçtür eınerjilerini hiç bir zaman bu derece 
. ıını~arkanın hükumet meıkc• ma · .. nkü art- teksif etmi~ değildir. B. Roosevelt"in 
~ııdc ?ırkaç gün oturan bir ziyaret· Fakat, Almanya, ~ugu ş .. sözleri ve hareketleri Amerihlıla
çıye hakim olan his, küçük Dani- lar 1çfnde,. bilhassa Italyarun çok- rın ekseriyetinin arzulanna ve his
;ıarka milletinin haysiyetini muha- :rnesinden sonra, tazyık ve tehdi- lerine tercüman olmaktadır.> 
hcı:a ederek acı talü korşısı'2.da Y~~~ dini Yugoslavya ile de şimdiden AvustTn.lyn başvekil vekili B. 

iat tarzın_a uym~kta ~osterdıgı harbi göze alacak dereceye götü- Fadden amirala cevap vererek de
l~ abrı takdır hissidı'. •. Danımarka~ı· remcdlğl "bt Yugoslavya da coğ~ rniştir .ki: cZiyaretini.z büyük bir 

~.tavrı harcketı ıdame edebıl- . gı ' mana ıfade etmekted?r. Avustralya-
m~k ıçın en derin ruhi kuvvetlerine raft vazıyetl bakımından Alman- lılar bunu sadece bir hüsnüniyet ese
?1urkcaat etmişlerdir. Bunun için ya ile tstiklft.1 ve h§.kirnlyet kaygı- ri olarak değil, faknt iki memleket 
~e ."1en_d~ nefislerine hakim olmaları sının j:rnkfı.n verdiği nisbette hoş arasında yeni ve daha sıkı bir dost· 
•ınır ennı J • d • d " d ı·ı· 1.kk. k d" I' b" . germe en ve emır en inıneye , .. ,tışıyor ]ugun e ı ı te a ı etme te ır er.> 
ır ırade sahibi olmalnn lnzım gel- geç ~ · ·· ·· l "it K n d ya ıniştir Al k 1 • • 1 '"' Alman'-ra Balkanlarda buyük ngı ere ve a a a • man as er erının e nnre- J ' • } 

keti.erile tahrik edildikleri. hnknrete çapta harekete hazırlanmaktadır. verılen tayyare er 
\'e ıtaatsizliklere maruz kaldıkları Her işgal ettiği memlekette bilyük L-Ondra 21 (A.AJ - Haftalık The 
vaki ise de bu nadir hadicıeler i al Aeroplane mccmuarunn blr yazısına 
kuvvetleri tarafından ancak laka§gdi kuvvetler ayırarak ilerlemek mec- göre 1040 senesi içinde Amertkadan 
ile ka.şılanmaktadır. Alman as~r- buriyetindedfr. Cenuba inerken İngııtereye ve Knnndayn ge;en

0 
s~e

lcri hatta gece olduktan sonra bile yan tarafını temin etmek istiyor. ye naz
5
aradn i11 •6~~ı~azl~~la~~ ~~ 

eok kl d .. k. ı d 1 B . t yare g n er m 9• • · a ar n su unet e o aşmakta, unun içindir ki Bulgarıs anı yüzU kft.nunusanl ile haziran aF..sında 
~kantr..larda oturmakta ve eskiden geçmeden evvel Yugos!avya ile 1,600 zU de temmuzla kcnunuevv:?l 

orveç de ve Polonyada olduğu·n- h k arasında sevkcdllml.ştlr. Son parti 
d~n ziyade kendilerini ' emniyette erh~ngi bir anlaşmaya varına 1,600 zü de temmuzda kA.nunuevvel 
lus:ıetmektedirler. Sert mizaclı olan emelmdedlr. İşte, Yugoslavyanın, lhttynçlannı tarşıJıyacnk surette ıs
Danimarkalılar hislerine hakim ol- temamcn tesU:rn olmadan ve top- !ah ve tadil edllmlş tayyareler bu-
mağı öğrenmişlerdir. raklanna dokundurmadan Al- lunmak~adı~ --~-

Danimarka milletinin işgal ma- manya ile hoş geçinmek arzusu, Romanya elçisi ayni 
1c.arrıJı8nna gösterdiği mütavaat öz Almanyanın da herhangi askeri zamanda Tahran elçi-
vnsı .a~ı olan ~oğuk davranış ve la- bir harekete girişmeden evvel Yu- k 
hlı:a~dıdır. Danı~arkalıların içtimai goslavya tarafından emin bulun- liğini de yapaca 

a)abna k:ınştıgını veya sadece Da- • . i ast Ü Bükreş 21 (A.A.) - D.N.B. 
nimarkalı bir aile tara(ından kabul mak 1.arureti bugünkü s Y m - bildiriyor: Romanyanın yeni Türki
~dildiğini tefahürle iddia edebilecek zakerelerin esasını teşkil etmek- ye elçisi B. Alexandre Telemnque 
tele bir Alman yoktur. Danimarkada tedir. Bu müzakerelerden çıkacak 17 mart tarihli bir kararname ile 
Alman askerlerini görmemek ve netice, yani Almanya ile Yugos- aynı zamanda Tahran elçiliğini yap· 
Anki ,eff af imioler gibi ötesine bak- lavya a.rasıI\da imzalanacak vesi- mağa de memur edilmiştir. 
ır:ak h~kiki bir sanat halin~ almıştır. kanın mahiyeti Belgradın göste-
Fılhakıka, Almanlar Danımarkada ~ tan t d esi i tik 
bulunuyorlar. Fakat hiçbir ıeyden rece&· .. ~e e erec ne ve s -
fikayet edemiyecek bir halde de balf go~ kudretine bağlıdır. 
bertaraf edilmi~lerdir. f,gal ordusu N edd' Srul k 
ile münasebetlerinde Danimarka ecm ın a 
milleti buzdan bir millet olmuştur. 

Yngoslavyada mühim 
siyası hadiseler 
(Bqtnrafı t inci sahifede) 

Görüıtüğüm Alman aııkerleri bana Yunanlı ların oarlak 
öediler ki: Rivayetler 

Norveç ve Polonyada bulunm::ığı, B~lgrad 21 (A.AJ - Ofl (Eskl Hıı.-
~k samimi ttlı1lınılan bu Danimar- muvaffakıyetı• vas) bildiriyor: Belgrad matbuat mah-
kada bulunmağa tercih ederiz. Nor- fl11erlnde sab:ıhtnnbcri deveran eden 

_ ve Polonyada harp halinde idik bir rivayete nazaran. dün gece kabine 
""Y "htiyath bu!unmadığımız takdir- (S..tarafı 1 inci sahifede) tarafından ittihaz edilmiş olan karar. 
ye ı b . .d.k lar ıunlardır: 
CI bir kama dar csıne maruz ı 1 • muhabiri bildiriyor: Yunan i1eri cü- Yngosıavya hükilmeU, prenslb 1ti-
De imarkada bu tehlike varid de- zütam1arının Tepedelene girdikleri barile üçlü pakta !ltlhnk edecek, fa
x.:Jand. fakat Danimaıkalıların Al- teyı"t edilmeıni.l'tir. Fakat bu bölgede kat imza protokoluna i!O.ve edllecek 
~· ır. ıı 1 • d d d 1 d k vesika 1le, bir taraftan Yugoslavyaya 
manian kendi n:'i. et enn enk lı§arba ~ddetli çarpıtma ar evam etme - bazı menafi temin edilecek, diğer ta-
hu1undurınak ıçın yarattı an u t dir Devoli ve Voyusa vadilerin- raftan <ia kendisinin imza. edeceği 
h bizi ıon derece aıkmaktadır. de lt~lyanlar üç defa mukabil hücu· hususi teahhütıer ~aj!ıdakl ~rtlnr 
..;:ı~a gayri kabili tahammüldür. e mit ve bu hücumların her dahilinde tasrih edllecektlr: 

k f atına kadar donuk ~~. gdeçe ıanıldıgvına göre, düşmana 1 - Yugoslavyanın bugünkü hu-
En ufa te erru uçu • dudlan, üçlü pakta dahil bütün dev-

b d a• .. bı bozmakta ve bu··yu·'k zayıa· t verdirilerek tardedil-olan u uruş - • letler ve bu meyanda Bulgarlstun 
heşeınizi zehirlemektedır.~ mittir. .. 1 • d ve Macaristan tarn!ından g;nantl 

ı r muhabir bundaaı sonra Şkumbi ve Pogradeç b?lge enn e edilecek ve bu son iki bükümet. bu 
sveç 1d şahit olduğu ~u küçük sükWı hüküm aürmek.~edır._ .Yalnız suretle, Yugoslavya arazisi üzcrinde-

tr_?~va~ n 
1 

t ktadıt: Bir kadın t u ateşi vardır. Du~,. buyuk ha- ki lddlal:ı.nndan s:ırfınnzar etmlş ola-
badıscyı an .a .ma Ç k sem atik op~ 1. eti kaydedilmıştir. caklardır. 
tramvaya bınıyor. 0 P va aa ıy M .. t kil 2 - Yugoslavya hududlannın bu 
genç bir Alman subayı ayağa kal· Londra 21 <~·A:) -:- T ::ı:ıe-1 suretle taarruzdan masun bir hale 
karak yerini veriyor. Ge~ kadın Franaız ajan•ı bıl~ı~yor.b hep k d ifrağ edilmesi, hiç bir ecnebi mtlsel-

k ti teşekkür ediyor. Konuş- nin düştüğü babeTJ u. &a .adi\. a ~dr rn.h kuvvetinin, hatta transit suretl
neza e e b y an mahfıllerın e teyı le, Yugoslavya arnzlst dahlUne gire-
mnyı uzatmak istiyen su ay: .. 1 Londra . ~n mlycceğl teahhüdünü sarih bir suret-

cKopenhag' da bu kadar gu.ze edilmemışbr: · · h "d ttiv. te tazammun edecektir. 
kı .. ayanı B M ssolınının şa sen ı are e gı 

Almanca konuşma ıgınız § • u d 1 · d'" e•ile neti· 3 - Yugoslavya, Uçlü """kta. imza . . uz Tepe e enın uşm .. YM 

hayrettın dıyor. . • ta.an. b' f memleketlerde bil- vazetmiş olan diğer devletlerden ayn 
Kadın derhal şu cevabı verıyor · celenırııe ıtara T·· k. d olarak, paktın askeri teahhütlerinden . · _ y lnvya ve ur ıye e 
<Evet amma konuşmak ıstemıyo hl assa .. ubgo•na kati bir darbe inmiş ve bu meyanda, müsellAh yardım ve 

tnlyan ıtı arı müşterek askeri bir hnrekete l§tlrak 
ruz.'l> b ı 

- -- ------ --- -- ---------

Sahife 7 

Serbes •• su tun 1 Günlük Borsa j 
<Bal tarafı 15 ncl ahltede) §Ubat 1941 pazar gfinkO konserde ESDAAJ ve TAU,rf.L!T _ &AHBfYO 

tanısında. tonservatw:ın. bekleyemez. Mendelssohn'un piyano konscrt.osunu 
RolQnQn yn.lnız orkcstro.yı 1dıı.ro et- hatırlamak kAfldir. Notaya b:ı.knrak " ?lı"UKUD FIATLERt 
mek olduAıı.nu kabul edecek olursak eseri çalan iblr solist zayıftır. Kuvvctu %1 .l\lart 1941 
l>lz de her sene Avnıpndan bir sene blr,sollstle orkestra şefi pek az memuı 
lçln sıra. lle Alman, Fransız, İtalyan, olur. Şefin bütün Bayretlerlne ve or- ____ D_E..:.VLE..=·::T___:B:::O::,:R~Çl:.&:=a~ı __ _ 
Rm olmak 11zere yüksek bir orkestra kestramn yardımlanna rağmen solist 
oen angaje ederiz. Bu smetıe orlı:es- tn.m.amen lhnta edildi ve uCıi i!nde CJO 'l "O 9""' L K. 
.__,_ 4 b 11""",,. k " bü ün "' o>.l Türk borcu L ll. m. 18° 8 .. "'~ ....,....,,, e olun t incelik- edemedi. Bu konserde mtıtillnlz de 193 " 
lerlnl daha. suhuletle anlamı~ ve ıstı- vardınız. Vatandaşlnnn muslklde 

1 
• 

8 lkranıtyeıı 19 . .85 
fade etm~ olur. kendi lisanını arndıklannn oüphe > • 

1933 İkrumiyeU Brnn1 
Biz orkestranın §etine kendi mem- yoktur. • 'l l9ai Sf~~~ 1 20.12 

leketlnde hiç bl.r zaman işgal edemi- Fak.at bu da mühim gl\çlükler arze- • ı 1934 Sivas-Erzurum 
2

_
1 

19.30 
ye<:eR'\ yüksek ve §ereru mevkll bllgt diyor. Opera ve güftelerin tercüme- > 2 1932 Hazine bonolan 19·40 

Te tccıilbesinden nznmt derecede ıstı- leri zor ve mühlm bir meseledir. > ı 1934 > > 60.50 
fade etmek için vermlş bulunuyoruz. Lisan, prozodi ve garp musik1s1ne • ı 193~ > > 15.50 
Filarmonik orkestranın haftada. 1kl ~a olmak meseles1dlr. İtalyanlar • 1938 1 > 29.50 
konser vermesi elzemdir. Bir konser baslt bir :surette bu mühim ıoı hal- A. Dem.l.ryoJu tahv111 ı-n 6

2.87 
klfı.sik romantik ve modem devirlere ıettilef. Mesela dünyanın en büyük > • m "2.25 
alt yüksek eserlere tahsis edU!r. Bu operası olan Mllfı.n operasında, ıran- A. DemlrYolu mümessıı senet. 

41
.2

5 

konserlerde kuvvetll olan Türk ele" sız operalan trans17.Ca, alman opera- H~c:larpaşa llmanı ~~ 
manları solist olarak sık sık çalmalı- lan almanca temsil ediliyor. Artist- H. limanı mfimcssll senedi 40.50 dı~lar. lenn bu lls:ınları tyl bilmeleri iktiza ---------==---~ 

Ikinci konser klfı.slk orkestra k:ıdro- etmez. İşte üzerinde durulacak ve tet- DİSSE SF.SETLERI 
su lle popüler konser olmalıdır. Duhu- kik edilecek bir mesele. Llsanınuz ve =--:--:-:-:----'-:--::------~-
llyesiz, kolay, cazlb, §en eserlere tahsis şilt otuma tarzımız carp muslklslne T. C. Merkez b::ı.nkası 108.50 
edllm.cl!clir. Bu konserlerde istlkb:ı.l gelmiyor. Musikide çok zahmet çekti- T. ~bankası nama muharrer 10 ıs 
için ümld veren, fakat henUz kuvvetli ğlıµlz §Ube ıse (§an) şarkıdır. Çünkü T. lş bankası {hamile alt) 10.40 
olmayan Türk elemanları solist ola- ~k .m"QSlklslne alışmış olanlıı.r ve T. İş b:ınknsı mümessil his. 103.-
rak çalmalıdırlar. Netice şu olmalıdır şark. mWeUerl Avrup:ı.lılar el.hl şarkı A. Dcmiryolları şirketi (% 80) 22.'15 
kl, popüler konserlerden çıkan Türk sörJmmezıer. Besteklı.rlanmwn saıı- A.. Demtryoll:ırı şirketi <% 100. ~7 so 
gençleri dinledikleri eserleri terennüm nb_tnuslklsinde karşılaştıkları ba.§lıca Eskihisar çlmt:ıto şlrketı 7.55 
ederek evlerine avdet etmelidk!er. güçlük budur. Çok fnzla ml\cndele et- Şirketi Hayriye 26.-
~ezn 'bu 1tonserlere 1lk ve ortnnıekt.l'p melc..,lfızıpı gelen bir iş olup zaman _ş_ır_k_e_t1_H-....ayrl_y_e_ı_em_e_u._a...,... __ ...... 2ı.
~a1e.belerlnln sırn ile devamlnnnı mec- mvsclesid!r. Şimdi ka.bU olmJ;yan fa-
burı kılmak lfızımdır. kat ilk fırsatta temlnl elzem olan ECJll'EBİ TAHViLLERi 

Sokakta, veya bir evde kendi kendi- şunlardır: 
ne şarkı söyleyen Türk gençlerine te- ı - Bir opera binasının inşası. Kredl Fonslye 1903 (sigortalı) 112.50 
sa.dür ettiğim zaman çok nlfıkndar olu- 2 - Avrupadan her sene tam kad- • > 1911 103.-
rum. Onlnn dlkk:ıtle dinlerim. Bundan rolu bir operanın celbi. • • Amorti 60.-
altı ay evvel sokakta blslltlcUnl taml.r 3 - Dünyaca tanınmı~ yüksek ro- • • Kupon 1.25 
eden, takriben ıs YruJlanndn bir mek- llstclerln memlekete gelip kdnser ver- -----~N-u.:..K_UT ___ _,___: 
tep talebeslne rıı..c:t geldim. Zahmetle melerlni temin etmek. . 
hayatını temin eden bir vatandaşın Haftada bir gün konser 'Vermekle Türk altmı 24.50 
oocur;u olduğu halinden anl~ıyor- ve konservatuan beklemekle hiç bl.r Külçe altın bir gramı 3.21 

b
d
1
u. Bu

1
çoc

1 
ukk biç bir haktasRaız, en küçük netice elde edemeyiz. Osmanlı banblsı (banknot) 2.5'l 

r yer n açınnayara velin, Bo- vatandaşlar şarık nıusiklslne bağlı --------------
lero ismindeki eserini terennüm edi- kalırlar ve arkasından giderler. Bu KAMB)YO 
yordu. Hnyret ettim. Okuduğu eserin takdirde devletin mnddt fedakflrlığı 
ne oldu~nu sordum. Bilmem dedl. ve çalı.~malar kimin 1çln e knç :t4i 
cSeviyor muswı?ıı dedim tÇokt dedi. 1çlndlr1 Londra üzerlne ı sterlin 

Nevyork üzerine 100 dolar 

Türk lirası 
5.20 

129.20 
29.98 

0.00 

aNerden Öğrendin ?.o sunUm karşı.ınıda 
cKomşuda gramofon var, orocbn öğ
rendim• cevabını verdi. Tamirlnl bi· 
tirdi, bu defa da g:ıyet mükemmel ıs
lık çalarak sevdlğl eseri tekrarladı, ve 
bisikletine binerek gitti. 

Konserlerin duhUI!ycye tlıbl tutuı
ması hak.kında Büyük Meclisin kabul 
ettiği kanunun tatbiki bl.zlm için çok 
mühim bir ölçü olacaktır. Haftada bir 
gün verilmekte olan konserlerin va
tand:l-'lların üzerinde icra etti~ teslr 
acaba tet '=ilt edildi mi? Muslkl lle 
meşgul o'" nlar hariç olmak bzere 
konserler!' devam edenlerin dinle:dik
leri eserleri ne dereceye kadar aulıı.
dıkları ve sevebildlklerı hakkında bl:: 
fiklr mevcud mudur? Ben tetklkle
rimden ve vnsıı olduğum neticeden 
bur:ıda. bahsetmek Jstemlyonım. Mu
sik.Jde hede:tlmlz Türk vntnnının her 
köşcsldlr. Her 'kolordunun ve her fır
kanın blr bandosu vardır. Bilyük b!r 
kabUiyet göstermekte olan RJynsetl
cümh w· bandosu hnrıç olmak üzere 
a.skerl bandolanmız hnlen hem tek
nik, hem ele repertuar baklmındnn 
fen'\ bir dunımda bulunmakt!ıdır. 
Bwıl:ırı ıslah ederek bulundukları 
yerlerde sık sık kolay ve cazlb eserler 
çalarak umuma konserler vermelerini 
temin etmek zor bir ıo değ1!dir. Halk
evleri Jçln musiki terbiyesinde işte 
kuvvetll bir vasıta ... 

Devlet radyosuna gelince, vazıre ve 
rolü çok büyüktilr. Ancak vaktlle rad
yonu.'1 idare mesullyetinl deruhte et
mlş b!r insan sıtaUle burada ne ya
pılmnsı lazım celdiğlnl IZah ve tcn
ldtten lçtlnab ediyorum. Çilnkü şahs1 
aı -um olduğu kanaatini vereblllrlm. 
Herşeyden evvel gençlerimizin muslkl. 
ye hürmet etmeleri ldzını gelir. Bfiyük 
Beethoven diyor ki: (Ilakikl blr sanat
kar hiç bir znman mağrur olmaz. 
Onu başkaları alkı~lnyablllr. Fakat o 
çok ıyı blllr k1 hedefden çok uzaktır.) 

Şaheserler birer abide olup tahr1b 
edilmez. Büyük ve çetin eserler, tuv
vetll oluncaya kadar, evde veya mek
tepte çalışılır. Solist olarak bir senfo
nik orkstranın refakatlle memleketin 
huzuruna hiç olmnzsa kuvvetli ola
rak çıkılır. Burada misal olarak 22 

Muhterem vetıl. Cenevre üzerine 100 frank 
Nnçlz dilşüncelerlml nrzetmlş bulu- AUna üzerine ıoo drahmi 

nuyorum. Bugünkü tarzı hareketlm'z Madrld üzerine 100 pezeta 12.84 
büyük mu.siki ıUmlerlnin koyduk.lan Belgrad üzerine 100 dinar 3 1525 
prensiplere uyg\lll deltildir. Bu pren- Yokohamn üzerine 100 yen 30.90 
sip1er ve ciddi bir te§kllM dahlllnde _s=to=kh=o=lm=ü=zer=ı=n=e=ı=o=o•t=-u=ro=n=-=3=0=.7=7=
çalıştığımız takdirde istikbale emnl- -
yetıe b:ıkablllrlz. Çünkü BOyük Türk ASKERLİK İŞLERİ 
mnıetı çok kablllyetudlr. Heplmlzln • , • 
emeli münevver Türk gençlerlni en Fatih Aak•lik Şubesinden: Yedek 
yüksek kültürel bir seviyede görmek- aınıf 6. Muamele memuru l Ethem 
tir. Musiki ise yüksek külUlr ve tnh- Oğ. Muammer (32 l - 24) çok acele 
sile b:ı~lıdır. gubeye müracaatı ilan olunur. 

Onlar için ~alışıyorsunus, onlar 1çln • • • 
her şeyi feda etmış 1nsanln.m. mr 'Usltüdnr ' Askerlik şubesi bn§kilil
çok büyük neticeler vardır t1 biz deıtU lı~möruı: Şubeye vermiş olduğu ika
fakat onlar görecektir. Bugün flltı.r- metg1h adreslllde zabıtaca arandığı 
monlk orkestramızla, bestekArlan- halde bulunamıynn Yceklt topçu tc!I;" 
nuzla, aanatktırlanmızla lftlhnr ed!- men 328 doğumlu ve 46316 kayıt :Np. !ı 
yoruz. Yarın 1se bütün hududlnn aşa- Ahmed oğlu S!ıdığın 24 saat :mrfında. 
rak beşeriyete yeni blr muslkl hediye §ubeye mürncnnt etmesi. 
edecelı: Türk dk\hllerlnln ı:ulıır edece- =========-======== 
ğtne inanıyoruz ve bekliyoruz. 

Avrupaya, dünya §Uurunun Ueri s:ı
!ında mevki temin eylemiş olnn ka
vlm.lerln kollektlt ruhunu, bllyük bcs
tekArlar musiki ile ne kad:ır müm
.künse o kadar derin ifade etmekte
dirler. Bu bı!stckArlardan her blri 
kendi ırkının dehasını mtınhnsırnn 
temsil eder, ve muslkl llsnnmuı ince" 
llklerlnden anlıyan her terd, o e§Sl~ 
mu.sl.k1ş1naslann mensup bUlunduk
lan akvama ald mizacın hıı.klk! Ua
dcslnl dnik ve psikofü:yolojik tettıt
lerdcn ziyade, bu üstndlnrdnn her 
hnng!sinln tek bir sahlfe.slnde keşfe
der. Idenllmlzl bu satırlarla ıra.de et
tiğimize kanllm. 
Hilrmetıerimi arzedlyorum. 

Aziz Çorlu 

Dilenciler toplanıyor 
Emniyet direktörlüğü dilencilere 

karşı açt~ğı mücadeleyl devam ettırt
yor. Dilencileri nakle ta.hs1.s edilen 
otomobll her gün çeblr dahlllnde dc
Ja§makta, köşede bucakta bUluruın 
dllenclleri alıp götürmektedlr. Dllen
cllerln otomobilden kaçmamnlan için 
araba dahilinde hususi tertibat vücu
de gctırllmlştlr. Dllenclle~ Darülace
zede toplanmaktadır. 

Soldan sağa ve yukarıdan asağı 
1 - Bahriyeliler. 
2 - Çanakkaledc bir kaza merkezi -

Kavg:ı. 
S - Bir erkek ismi. 
4 - iman et - Not:ı. 
!5 - Yerme - Yap. 
8 - Tutsak tutmn. 
'1 - Patlar. 
8 - Tersi lisandır - Tersi serbcs 

bırnk demektir. • f k ynı' zaman· ı ktır mec ur ye:tlerlndcn muaf tutulncnk-V k terbıye ıı ata c aca . b .k. 1 .•. 
c ar, k his~ile ş· d' İtalyanın ecen ·sız ıgı ve tır. 1•••mı:11ısm••••••••••İllll••••••••BI~ 

da keındisini uzak ktutm.n nret eden ım hl\etsizliği ile Mihvere ynptı· 4 - Bugünkü ko.rnrın sonunda Av- 1 
Tfirkiye Oümhuriyeti 

O - Ezilmesi mümkün de~ll. 
10 - Tersi bir meyvadır - GenJş 

balkon. 
meluf bu tavrı hare ete ış "h ~am e ~ni hakareti B. Hitlerin nasıl rupa yeniden tanzlm edlllrken, Yu-
gn t · b'·t"·n Danimarkalıların 1 

• gı bu Y v ·•el···ı hatıra gel- goslavyanın Ege denizinde bir mah-. ze ecı u u . . hakkında 1 ıı"" m..... ...., 1 tiynr kralları Chnstıan . karşı aync e.· d "f rece malik olm:ık hususundaki emel-
besleditleri derin saygı üzekr~ndelıs· mektedir. Alm~n or. usunun n~ uz l lcri nazarı dikkate n.lınacaktır. V.n-

1 k ha ım o an ve itibarının Mıhverın to~tan nufu.z 1 lfun olduğu veçhlle. Yugoslıı.vyn şhn-
rnr ve bütün mem e ete k "tı'bnrına bag"lı olmadıgı umumı- diye kndar yalnız Selii.nlk scrbes li-
k 1 rkten bahsetme - ve 1 d . h d 

ra cı "atanperv
1
er .1 

• mlidrik olan ti knbul ediliyorsa a cyenı arp manın an istifade edebilml..ştlr. 
tcdir. Mcsuliyet erırı. karşısındaki ~~he bu vaziyete tahammül edemi- 5 - Bunlara muknbl!. Yugoslavya 
kral, işgnl kuvvet en 

1
. bir ı 8 1~ b . kendi nr:ı.zlslnden, Üzerlerinde kontrol 

asil durumu ile çok _kuk:t ~üku· yeeege enzıyor. veya. yolda tevki! hakkı mahfuz kal-
rrıcvki tutmuştur. Danımar ti" b"ır M sıolininin yegenİ mak ş~rtl!e, harp levazımının ve y:ı-

k d r kuvve ı U • d"ld• l'alı asıı:erlerin geçmesine mil.cıaade 
rrıeti için krnl o a a • d ı 
L • k• un sayesın• esır e 1 1 e CCekt r. 
~tınatgi'ıh olmuştur 1• on b 6 y ı de Almımların birçok arzularına o· Atina 2 ı (A.A.) - Atina ajan- h - ugos avya, memleketin dahili 

b
"ld" d"""ne göre, B. Mussoli- ayatında mihver. devletlerine d~-

Ylın eğilmemiştir. sının 1 ır ıgı b T . c r man olarak kendml gösterecek her 
ninin yeğeni yar ay uverı ıg ~· türlü tesirleri izale etmetı teahhüt 

Yük vagonuna mukabil 
zahire 0 F.I.) : 

Bel-ad 21 (A.A.) - (d · ··gv ,... h fT en o • 
Yu~oslnv iktısad ma a 1 ın d" • 

"ld•v• .. B lr ·ıka ken ısıne 
renı ıgıne gore, e .. k h" mu afevkaliidc lazım olan za ıre v• 

h ·1· d •. b" vagonu verınegı ı ın e uç ın eşya . . B 
Yugoslnvyoyn teklif ctmıştır. u 

ki
. . t azırı tarate ıf Yugoslav tıcare n . 

son ltah'lln hücumları unası.n a edecektir. 
Yunanlılar tarafından alınan esırler 7 - Yugoslavya kendi lktlsadly:ı.tı-

asmdn bu1unmaktadır. Yarbay nı ve ez.cümle zirai lstihsalAtını tedÖ r' 26 ncı Kara gömlekliler lei· rlcen Almanya dahlllnde cari ık:tls:ıdi 
g 10

• 73 •. .. t b na kuman• sisteme uydurmağa. çalışacaktır. 
yonunun . u~cu a uru 8 - Bu yenı siyasi vesikanın gele-
da etmekte ıdı. cek haftn tçlndc ve nğlebi ihtimal 

Japon Hariciye Nnzın B. Matsuokanın 
ikameti esnasında Berlinde imza edil
mesi muhtemeldir. 

lta1van askerine 
hücumdan evvel konyak 

ve şarap içirmiş]er ! 
Atina 21 (A.A.) - İtalyanlar yer değiştirecek 

Maarif müdürü geliyor tarafından bırakılmış olan evrak kiracılara tavsiye l 
BI k 

.. d nberl Ankıırnda btı- arasındaki İtalyan askerine fecir 

fından tedkik edilmektedır. 

r nç gun e ~d··rü B k k ·ı · · · · 1 Ak11am'ın KOÇOK t• tN. lunan İstanbul manrl! mu u .. . vakti onya ven mesı ıçın emır ~r ,. LA 1 
Tevfik Kutun yarın şehrimize. d?'..ı: bulunmuştur. General Rossinin bır LARl'nı dikkatJ~ okursanız 

1 M ri• müdil•·u • · d d ·· d ·· d f k d' · l e "şlı· yurdu mesl muhtem<>ld r. an • r emriyevmısın e e gun e uç e a en ınıze en e v rı 
Ankarnd:ı lmtıha.1 meseleleri etrva k:~: kom·ak ve şarap verilmesi bildiri!- Iİllıııivıloiiıriuliiımiiıaiidiiıaiiniilibıiiuıiıilaiiııiblii~liıııirsllin•i•z . .__ıi 
da temnsl::ır yapmakta. Mnnri! e • . 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarlhl: 1888. - Scnnayesı: ıoo,000.000 Türk l.lrası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari ber nevt banka muamdelerL 

i'ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

ZJtant Bankasında kumbarn.lı ve ihbarsız tasarruı hesaplannda en 
az 50 llr~sı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ııe a§Sğıdakl pıtına 
~öre lkrnnılye dağıtılacaktır: 

' adet 1,000 liralık 4,000 lira 
' • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 

100 adet 50 liralık 5.000 lira 
120 • 40 • f,800 • 
169 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tçlnde 50 Um.dan a n~ 
rHi!'"ll11v('r,ıere ikramiye cıktı~ı takdirde % 20 fazlasnc verUecektır. ş 
Kuralar senede 4 defa 11 ey ifil, 11 birincikanun, ı ı mart ve 

11 hnzirnn tarihlerinde çcJdleC'e.'ktir. 

Gt'çcn bulmacamızın halli 
Soldah saJ:ı ~c yukarıdan aşağı: 

1 - Mütevazin, 2 - tişcnlyorum, 
S - Terazııer, 4 - Enayl, Amal, 5 -
Vlzltn, Nl 6 - Ay!. A!erln, '1 - Zoln, 
Ebe, 8 - İrem. Reşat, 9 - Nuran!, 
Atı. 10 - L1not1ı;>. 

AKŞAM 

8enellk 
e A.Ylık 
3 Aylık 
1 Ayııt 

-
TO.rtiye 

HOOtarue 
750 • 
400 • 
150 • 

8mıetııl 

2'100tU?U§ 
1450 • 
800 . • 

• 
Posta lttıhad\Da dahU oımıyan 

ecnebi memıetetıt:r: Seneugı: 
S600. altı aylı~ 1900 tı9 &Jl.ılı 

1000 kuruştur 

Telefonlarmm: Başmuharrir: ı 
Yan işleri: %0765 - tctare .. ı 

• l\lüdür: %0497 

Safer 23 - Kasım 135 
S. İm. Gil. Öğ. tıd Ak Yat. 
E. 9,57 11,38 5,58 9,25 12.00 l,3 
Va.. 5,20 7,00 13.21 16,48 19.23 20 

tdarenane· Bablll! et.an 
Ar•mıı<:lııl:: c:nltıık No "' 

letindeıı direkti! almaktadır. mektedır. ' 
---------------------------:....-------------------------------------------------------------~---~-----------~---....ııfa ................ 1111111111111111 



Sahlf e 8 

Dünyanın En Mltemmel Dit MacanaClrır. 

ldm yoll! ~u!.~~~!':01!~~~ zo•I~ 1 
mesane ve p rottat iltihabı •• böbrek hutalıklannın teda""'9inde te
airi çabuk ve kafidir. Eczanelerden warla BEL SAM l TOL 

.. •••••••m•IİI• arayınız. •••••••••••ıi 

MiELLE SUT MAKiNALARI 
Mevcudu vardır. 

Dünyanın en sağlam süt makinalaridır. 
~ sene garantidir ve yedek aksamı daima bulunur. 

Satış deposu: Tahtakale No. 51 J. Dekalo tJe Ssi. 

Suııdi 
daha iştahlı ! 

Kınsızlık lftahsızııoı ve aonuncte ,,., tO rlO 
hastalıkl•rı doOurur 1 
OEŞYEN ın kıın kuvvet furuı:ıu; kanı kuvvet· 
lendlrdlkce iştah artar. "'ücut beslenıı. •ıh hat 
rengi y erıne gelir, ve her hHl•hOı k•rtı mı> 
ka"emet artar ••••. 

. c:-

lştıhsız çocu\dara O E $Y E N' ın 
kın kuvve t furubu 

N 

Yeşilköy Palas Oteli 
Bugün açıldı 

Her türlü asri konfor, itinalı matbah, kusursuz hizmet 
Yeşil köy, Klüp sokak No. 4 Telefon: 18-86 

, ,,..,. . 
HtlLVA 

~ 

.... 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 

- -

1941 iKRAMiYELERi~ 
1 adet. 2000 IJrahk 
3 • 1000 • 

.. 750 .. .. 500 .. .. 250 • 
• 100 .. .. 50 .. 

= 2000.- Lir 
·= 3000.- • 

1 

n:Nl N2SRIY ATı 

TARlHH:Baa~ 
Bu kitap, Ltae n Orta blrtnct lllllf 

1adh tıtabmm hftJA•"4ır, Talebenin 
kolqc& aıılın.c&lı btr t*D• haml'
leıımJ,ftlr. Bu htllAAJı ftlrenenler tm
ttbanda. mua.ffal: olabilirler. Taııllıl 
31 turut olup Ahmed Ha11d tıtabeTI 
~ . 

.aı.t ÇAVUI PEŞTBDB 
Muallim Ahmed. Hallcl tıta.bevlnin 

nette bafladılt Ha.Ut tıta.plan eeı181-
n1n btrtncı t1tabı olan bu eser M. ŞeT
ld Yazman ta.rafından yazılmıf bir 
kahramanlık h1Uyes1dlr. 15 Jr:uruştu.r. 

PERDE ARKASINDAKi ADAM 
Macera romanlan sertsınden ve tn

gtll7.ceden Haldu Yqaro~lu tarafm
dan tercüme edilen bu meraklı kitap 1 
çık:mıŞtır. 20 kuruştur. Ahmed Halid 
kitabevi basml§tır. 

r 
İstanbul AsUye Vçüncü Ticaret 

Mahkemesinden : 
Muha.kemece 94117 numaralı dosya 

ile satı~ına karar verilen Cümhurtyet 
buzhanesinde mevcud ve % 12,30 u 
çürük ve % 7,95 ı benekll olan ve eh-
llvukuf tarafından beher sandığına 
on beş lira elll kuruş kıymet takdir 
edilen 'i5 büyük sandık yumurta 

22 Mart 1941 

Hasan Tıraş 
BIÇAKLARI 

DOnyanın En iyi Tıraş Bıçağıdır. 
HASAN' TIRAŞ &ABUNU. BASAN TIBAŞ IUlEMİ, BASAN TIRAŞ PUDRASI 
tll'allll zevklnl ıtmam eder. Tı.raf bıçatı 10 adedi ü kuruf, Tlraf sabunu 

kremi ve pudrası 40 kuru§. 

HASAN DEPOSU 

-TiMOFUJ 
(Abdeı1t bozan) dedİğimİz barıak lruailarmm devuıdD'. 

Bunlar ıığır etile yapılmq putuma ve ıuculdan yiyenlerde basıl olur. 
Uzunlukian d ört metreden on metreye kadar olur lü bir çok tehli
keli hastalıklara yol açar. TlMOFUJ bu kurtların en birinci devası
dır. Sıhhat V ekaletinin müsaadesini haizd ir. Her Eczanede bulunur. 
reçete ile aahlır. Pratik ve en yüksek kaliteden su 

geçmez muhtelif renklerde 
4 mevsimlik 

TR EN ÇKO T LAR 

j 24/3/941 pazartesi günü saat 10 dım 
itibaren mezkur buzhanede açık art-
tırma ile- satılacaktır. 1 - Satış peşln iil••••••••••••••••••••••••••• 

Yalnız 

ZAR 1 F 
Tüccar terzihanesinde bulablllr
slnlz. Beyoğlu İstlkllU cad. No. 378 
Haset Kltaphanesl karsıSJnda 

Fabrika lie matbaaya· 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

nıatbaa ittihazına elverişli 

1 betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. «Akşam» idaresine 
müracaat: Telefon : 20681 

' ZAYİ - 1938 - 1939 ders yılında 

1 
para iledir. Belediye ve (l.ellallye rü-
sumu ve ihale damga resmi müşterl

l ye alddlr. 2 - Arttırmaya ~tırak ede
cekler muhammen kıymet.in yüzde 
yedi buçuğu nlsbeUnde 87,50 llrn te
minat par.ısını mahallinde mahkeme 
!lalblne yatınnan-n mecburdurlar. 3 -
Ihaleyl müteaklb mallar buzhanede 
t.esllm edllecek ve derhal kaldırılacak
tır. Teslimden sonraki bilumum mas
raflar müşteriye alddlr. İstekmertn 
muayyen gün ve saatte mn.hnlllnc gel
meleri Uft.n olunur. , ______ , 
Bahçe meraklı larına 

Her nevi sebze ve çlçek ve· çam 
tohumla<rt. muhtellf a{!aç to

humları ve bahçe fılatı. 

ŞARK TO H U IVJ 
MAÖAZASINDA bulacaksınız. 
Adres: İstanbul, Balıkp:ı.zan 

Lonca. sokak No. 3. -Uşak orta okulundan almış olduğum .... 
tasdiknamemi zayi ettim. Yenisini çı- ' ------------------------
kartacağımdan esktslnln hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Susurluk hükumet tnbibi yanında 
Osman Aracl 

İstanbul Üçüncü icra memurluğun
tlan: Mukaddema Beyoğlunda Okçu
musa mahallesinde Şair Eşref so
kağında 11 numaralı evde mukim iken 
lkfı.metgahı meçhul bulunan Yaşuva 

D H 
Abuta: Doktor Fuat Üzerin Beyoğ-, r. orhoruni hında ikinci noterllğ~nden musaddak 

1 Eminönü Nimet Abl 1 1 1 1/9/ 940 tarihli ve altı ay müddetli 
a G şcs kira muknvelennmesı mucibince tarn-

kar~sınd:ıkl mua!C'nehanes~nde rmıza icar cttığ'l Beyoğlunda okçu 

I 
hastalarını. kabul cdeı . Musa mahallesinde şair Eşref sokak 

e Telefon. 24131. • w;q 11 numarnlı eve alt mczkür mukave-
" ı lename müddetinin hitnm bulma.sına 

rağmen tahliye etmediğiniz cihetle 
usulcn tahliyesi hakkında dairem1ze 
vaki mürncaat ve takip üzerine bu 
suretre tanzim ve berayı tebliğ tara
fınıza gönderilen tahliye emri ika
metgahı hazıran:zın meçhullyeti ha
seblle tebllğ kılınamamış ve bu itl

T AKSiTLE SATILIK EV 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

EsasNo. Yeri Kıymeti 

C.30 Fatih Küçük Musta. 1200.
fapaşa Gülcami mah. 
Es. Camlişerir, Ye. 
Hisar altı sokağı No. 
Es. 9, Ye. 14 cGülca-
ml civarında ve Fe-
ner caddesinin ıııc 
sokn(pndadır. 

Nev'i Mesahası Depozttosa 

zemin kat üze
rine 3 katlı ha
ne 4 oda, 2 sora, 
1 taras.-ı, 1 mut
bak. 1 hel~. 1 ha-
marn. 

36M2 240.-

Adresi ve tafsilatı yukarıda yazılı gayri menkul açık arttırma usullle " 
ilk taksiti peşin geri kalanı üç senelik taksltle ve % 8 1/2 faize tabi olmak 
şartile satılacaktır. 

İhale 7/4/1941 pazartesi günü saat ondadır. Müzayede sırasında veri
len bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde tnllpierin depozit.olarını yüz.dt 
ylmıl nlsbetinde arttırmaları ve mühür kullananların miihürerlnl noterden 
tasdik ettirmeleri ldzımdır. 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrona birlikte 
şubemiz emlak servisine müracaatları. (866 - 2170) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Profesör Mazhar Osman Uzman derslerlle Jlgllencnler içln Rektörlüğfin 

müracaatı üzerine dört uınuml konferans verecektir. Konfernnsl:ı.nn gün 
ve saatleri aşağıda yazılıdır. c2207ı 

27 Mart, 3/10/17 Nisan 1941 pentembe günleri saat 18.30 da konferans 
salonunda. 

İstanbul Fiat Mürak abe Komisyo!lundan: 
57 No. Ju ilan: 27 mnrt 1941 tarihinden itibaren 27 No. lu Jldnımızda 

tesblt edilmiş olan 90 kuruş A.z:ımi pern.kende fiatın fevkinde ve ekstra na
mile kaşar peyniri s:ıtıla.mıyacaktır. Birinci nevi yağlı kaşar peyniri top
tan 6.zamt 67 .5, perakende flzıunı 90, lklncl nevi ko..pr peyniri toptan l\.zaml 
60, perakende azami 80, iiçüncü nevi Kars ve mümaslll kuru kaşar peyn1ı1 
toptan azami 45, perakende azami oo kuruştur. (2232) 
----------------------------------------------------------

T oprak Mahsulleri Ofisinden : 
Bir buçuk ay müddetle müessesemiz nam ve hesabına tam randmanla 

l~leyecek olan Ayvansaray, Hasköy, Knsımp3.§'a, Aynkapı ve Mumhane de
iUrmenlerinde hasıl olacak tavuk yemi buğday - Çevrenti toptan pazarlıkla 
satılacaktır. Taliplerin 26/3/941 tarihli çarşamba günü saat 15 de Lhna.n 
hanındaki dairemize müracaatları. (2163) 

Mevsiı;p rnünasebetile ucuz 
fidan edinmek isteyenler 
bunlan bahçemizde kolay
ca bulabilirler. 

ÇAM, P ALMlYE 
vesair seçme fidanlar ı 

Adres: Pangaltı Flnt garajı ya
nında Yedlkuyular caddesi No. 6 ' , 

' barla muktezi tebllgatın yirmi gün 
müddetle ilanen tebliğine icra haklm-1 
llğlnce karar verilmiş olduğundan ta
rihi ilandan itibaren mezkür müddet 
zarfında ve 41/716 dosya nunıaraslle 
icranın tehirini müstelzim olmak 
üzere bir itirazı kanuni dermeyan et
mediğinl7. takdirde müddeti mezkü
renlıı hitamını müteakip cebri icra 

ELEKTRiKÇi ARANIYOR 
Anadoluda Sınat Tesisat 1çln ikinci veya üçüncü sınıftan ruhsatna
mell tecrübeli bir Elektrikçiye ihtiyaç vardır. İsteklilerin hal tercü
melerini fotoğraflarile birlikte (Elektrikçi) rumuzlle Posta kutusu 176 
numaraya göndermeleri ve isteyecekleri aylık mlktannı blldlrmelert 

ildn olunur. 

~ZAYİ _ AmasyJ. askerlik şubesin- suretile icap eden muameleyi kn.nu-
nlyeye tevessül kılınacağı malumunuz 

den aldığım askerlik tezkeremi kay- olmak ve bu husustaki tahliye eınri-
bettlm. Yenisini alacağımdan esklsl- 1 nln tar:ıfın:za tebliğ makamına kaim 
nln hfikmü yoktur. 1 bulunmak üzere keyfiyet Ufmen teb 

324 tevellüdlü Agop Palan 11~ olunur. 2113/1941 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Taksim bahçesinden Taksim meydanına giden eski kışla sahası dahllin

drkl yolların tstlnad ve muhafaza dıvarıan inşaatı kapalı zarf usuıııe ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedell 25988 lira 98 kurulf ve ilk teminatı 1941 

11 11 
lira 17 kuruştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık 1şleri genel, husus! ve 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme fenni \artnamelerl, proje keşif hulftsasile buna müteferrl diğer evrak 139 

U •d •t" 1 kuruı, mukabllinde Belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. 
mum ı aresi ı an arı İhale 3/4/941 perşembe günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 

'============================= Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 gün ev-
İdarece temin edlllp müteahhide verilecek 500 ton blister bakırm işle

nere!t mamul halde İdareye teslimi işi 2/4/1941 Çarşamba günü saat 15,30 
da ııazarlıkla ihale cdllecektlr. Tahmin edllen bedel 210,000 liradır. 

Pazarlık Anknrada İdare binası içinde Malzeme dairesinde toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin aynı gün ve saatti! t<:kllf ve kanuni vesikalarile birlikte Ko
mlsyo!ı •. müracaat etmeleri ın.zımdır. 

vel Belediye fen işleri müdilrlil~e müracaatın alacakları fenni ehllyeı 
ve 941 yılına alt ticaret odası vesikalartle 2400 numaralı kanunun tarlfatı 
çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e ka-
dar dalmt encümene vermeleri lazımdır. (2101) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müdürlüğünden : 

Müessesesi 

Bu 1şe nit şartnameler Haydnrp:ı.şnda Tesellüm 
Mal?E:int dairesinde görülebUir. 

Şefliğinde, Anknrada 
(2109) Müessesemiz için aşağıda yazılı işlere memur alınacaktır. * 1 - Laboratuvarımız için ihtisas mevki 140 - 210 liralık 4 klmyaqer 

Muhammen bedeli (1660) lira olan muhtellf eb'atta 1400 ndet galvanlzP- 2 - İhtisas vesikasını haiz asgari 5 senelik mesleki tecrübesi bulunan 
su kovası (7/4/1941) pnartesl gün ti saat ı 10,45) onu kırk beşte Haydar- b!r dahlliye mütehassısı cverllccek ücret 300 llradır.ı azami yaş haddi 50 dir. 
paşada Gar binası dahilindeki komisyon t:mıfından açık eksiltme usullle 3 - Proje ve maklna resim işleri için 2 ressam cihtlsn.s mevkll olıın btı 
satın alınacaktır. memuriyetlere verilecek azamı ücret 210 liradır.• 

Bu işe girmek Jsteyenlcrin 024l llr:ı (5'J) kuruşluk muvakkat teminat 1 4 - Ustabaşı ve işçi kurslarını idare etmek ye bazı derslerini bizzat ted• 
ve kanunu.!1 tayin ettiği vesalkle birlikte eksıitme günü saatine kadar ko-ı rls etmek. üzere bir kurs öğretmeni abarem harici 210 llra ücretli bu memu-
nı!syona murncaatları lflzımdır. riyet için taliplerin mühendisllk vesikasını haiz bulunınnlan §arttır. Evvelce 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. muall!ınlik etmiş olanlar tercih edlllr.» 
(2227) 5 -- Muhasebe. ticaret, muhaberat ve zat işlerine vukufu olan 10 memur 

---------------------- ------------------------ 3059 numaralı kanun ahki\mı dahUlnde bir derece sınnt ı11etme zammı ne 

Hava gedikJisi alınıyor 
Türk Hava Kurumu Gedikli Yuvasına gedikli namzedi alınacaktır Kl\

bul şartlan ve müracaat usulleri hakkındaki mufassal talimat Türk ·hava 
kurumu şubelerinde mevcuttur. 

Yuv~ra girmek isteyenlerin bulundukları mahallin hava kurumu şube-
lerine muı-acaatıarı. . 12062> 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Su i~Jerl müdürlüğü için 40 mim ye kadar muhtelif kuturda su sayacı 

alınacaktır. Alli~darlann vereblleceklerl sayaçlnrın, marka, flat ve evsa-
fını mezkür müdurlüğe bildirmeler!. ' (2073) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 
767 sayılı cTürk kodeksb hakkındaki kanun ve 4/3fl929 tarih ve 2708 

sayılı karar:nnme m~ciblnce 1 Haziran 1930 tnrihln_ıjenberl meriyct~e bulu
nan Blrlncı tabı «Turk kodeksi» nin hükmü 2 Ağustos 19Sq tarih ve 15135 
sayılı kararname ile kaldırılmış ve bu karnmnme rnuciblnce yeniden tan
zım edilen ikinci tabı aTürk kodeksi, bu kerrc neşredilmiş ve merlyete ko
nulmuştur. Bu kodeks beş llra mukabilinde Ankarada Sıhhat ve İctlmai 
Muavenet Vekll.letı levazım memurluğunca ve İstanbulda Sıhhat ve iÇtımai 
Muavenet müdürlüğünce satılmnktadır. TMraya gönderilecek kodeks be> 
b.ellne aynca elli kuru§ a.mbalaJ ve posta ücreti llflve edilmesi lazımdır. 
Keyfiyet llln olunur. d580• • 2137• 

verilec~k ücret 85-140 liradır.• 
6 -- Beden terbiyesi kursu görmüş ve öğretmenlik vesikasını haiz 2 spor 

öğretmeni «Verllecek ücret qarem harlct olarak 140 ve 170 liradır .• 
7 - Lnboratuvanmızda istihdam edUmek üzere lise veya orta mekteı> 

mezunu 6 laborant cevvelce laboratuvarlarda çalışmış olanlar tercih edile. 
cektlrı verilecek ücret 75 - 85 liradır. 

8 - 2 Revlzör ctallplertn devlet devalrinde veya bankalarda müraklp 
kontrolör, müfettiş veya muavini gibi hlzmetlerde bulur.muş olması §arttır. 
Verllecek ücret 3659 numaralı barem kanwrn ahkAnu dahilinde bir derece 
f:ınat işletme zammı ııe 170 ve 210 liradır. Yukarda yazılı memurı.retlere ab-
nacakların askerlik hizmetlerini ifa etmiş olmaları ve as·" _. n, "1111

• , 

mezunu bulunmaları şarttır. Halen 3656 veya 3059 numarieur(=mösyö) 
dcvalr veya müessesatta çalışan taliplerin evsafı kabuleı. harfini ko· 
takdirde 3659 numaralı kanunun 12 inci maddesi muclbirkçe bay, bu 
merclleıin muvafakati H\zımdır. İhtisas mevkllerlne. verllf! tekabül et
kanunu lle 3968 numaralı kanun ahklimına göre tesbit 'imanı kasde-
rln Ankarnda Sümerb:mk umumi müdürlüğü zat isleri sc ı f 1 buida Sümerbank şubesine veya müessesemize mÜracaa .ı ransızca e • 
cckleri iş talepnameıerine aşağıda yazılı vesalkin asıl \'ey.oktur . 
yarak 31/Mnrt/941 tarihine kadar müessesemfze mfirac· 

1 - Tnhsll vcsıkası. .:meli; 
2 - Hizmet vesika.lan 
3· - Polis hüsnühal kağıdı • 
4 - Nüfus hüviyet cüzdanının sureti ve askerllk \elı ! 
5 - Sıhhat raporu 
6 - İki boy 6 vesika fotoA'rafı. 


