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SAYI • 55 
Yll. : 1 

Halk ve Hükumet 
Devlet, hayal ve mücerredi kat'i şekilde 
bir tarafa bırakarak memleketin hakikatleri 

olan halkın dertlerini dinleyip çare bulmak 

gibi en kestirme idare yolunu tutmuştur. 

hep bu sade, basit temaslardan 

öğreniyoruz. 
Meseli sinema bahsinde öğreni

yorıız ki hükUmetin ihtisas ve pa
ra yardımı olmadan bizde terbi • 
yevi filmler yapmak kabil değil • 
dir. Bir film ihracatı yapabiliriz 
ama, mahdut şekilde. Diğer taraf
tan seyrettiğimiz filmler için ha· 
rice senede 250.000 lira verdiği • 

CUMA - 10 MART - 1939 

HALK· GAZETESi 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

HİTLERİN 1939 PLANI 
ALMANLARIN ANI BiR TAARRUZLA HOLANDA 
VE ISVIÇREYI iŞGAL EDECEKLERi BiLDIR!LiYOR 

• 
Göring'in Parise gelerek ltalganın talepleri 
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MiLLi 
ŞEF 

Ankara da 
Milli Şef İnönü 

şehrimizdeki bir 
ha&ıalık müsafe • 
ıetlerinden sonra 
Ankaraya avdet et 
tiler ve memleke
tin her tarafında 

olduğu gibi hilkO-
met merkezinde de 
halk tarafından 
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CAGALOGLU lruBUOSMANlYE No. 54 
TELE PO N: U300 - 1STANBU1i 

l 
büyük tezahürat • 

üzerinde Fransa i e görüşeceği söyleniyor ıa karşııandııar. 

vA~4ooı..lo 
o 

SA&..At1Af'.IM 

• 

Bu münasebet • 

İl 1 il'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!'!!!!!'!-!!!'" 1 le Reisicilmhuru • 

·tNTI HA BAT 
HAZIRLIGI 
Veni 
424 

Meclise 
mebus 

Gününden itibaren 

İKDAM' da 

HOSEYIN RAHMİ .. 

(
MUHABBET) 

._=_TILISIMI_ 

Romanını olıuyacakıanız 

üstadın en güzel, 

en cazip eseridir. 

mumn Ank:ara'ya 
muvasalatlarını ve 
istikballerini gös 
teren ve Ankara 
fotoğraf muhabi • 
rimiz tarafından 

gönderilen en son resimlerini der ceıliyorıız. 

Kanadaya giden 100 bin liralık tütün 

Tütün Limited şirketi 
tetkikatı dün bitti 

Tütünlerin Kanadaya 
liraya yakın 

ucuzca 
bir zarar 

sablması 

doğurdu 

Kanada'ya ihraç edilen tütünler 
meselesile yakından alakadar olan 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

ALİ RANA TARHAN 

leketten ithalat yapmak yani mal 
~kmek lazımdır. 

Bu yüzden elde edilecek takas 
primleri de itha!atçılar.a fazla pa
ra ile satılmaktadır. Çünkü itha

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Maarif Vekaletinin yeni bir kararlle öğretmenler, ilk tah•il ça
ğuıdaki çocukların mektep dıımdaki vakitlerini de takip edecek, 
bu vakitlerin iyi kullanılmasını temin edeceklerdir. Mektep ida
relerine bildirilen bu kararda çocuklann terbiyevi inkişafına hiz
met edecek birçok tavsiyeler var: Çocuk boş zanıanlanru ailesile 
konuşarak, masal, radyo, gramofon dinliyerek, sinema, tiyatro 
seyrederek, resim ve basım işleri yaparak, fotoğraf çekerek ge
çimelidir. 

Ve mektep idarelerine bildirilen bu kararın sonunda şu satır
ları okuyoruz: 

•Bütün öğı'l!tmenlıerimi.7lin, çocUkların boş zamanlarını ıyıce 
kullanmaları meselesinin ehemmiy<ıtini daima göz önünde tutarak 
\le her vesileden istifade ederek icap eden tedbirleri de almağı iş 
edinmeleri lazımdır.• 

Fikir güzel, ama nanl tatbik edilir? İlk tahsil öğretmeninin 
mektep içindeki hayatı ders başında; dışındaki hayah da ya bütün 
bir günün ağır yorgunluğunu gidermekle, yahut evinin, ailesinin 
ihtiyaçlarını düşünmekle geçer. Ona zaten ders saatleri haricinde 
de başka Yazifeler tahmil edilmiştir. Daha fazlasını nasıl isteriz? 

KEMALiST 



SAYFA% 

Musa - lsa. Muhammet: 49 
... ... ... . ,o, ..... 

Musanın Hayah 
Denizbank idare 

meclisi 

Musa Alla hın sıyanetine ve ilahi Dün ilk defa toplandı, 
vaidlerine güvenerek kardeşi Banka Müdürüde 

Ankaraya gitti 
Harunla beraber şehrin içinde Denizbank'n yeni meclisi idare-

b • • } si dün ilk toplantsını yapmıştır. Ser estçe gezJDIYOr ar••• Toplantıya meclisi idare reisi Ha-

Bu kırk gün içinde değneklerin kıya sardığı meydanda hiçbir de- mit ile azadan Ziya ve umum, 
meydana çıkması beklenildi. ğişiklik vukua gelmedi. Meydanın müdür Yusuf Ziya Erzin iştirak 
Kırk gün beklemek, bilhassa etrafında toplanan, bütün İsra • etmiştir. Toplantıdan sonra Yu -

Firavunu çıldırtmaya kafi gele - il oğulları lıe Kıptiler meydan - suf Ziya Erzin akşam Ankaraya 
cek bir müddetli. Kendini Allah da, o binlerce değnekten e- hareket etmiştir. 
adtletmekten ve bu suretle bütün ser görmedikleri zaman ayrı Diğer taraftan iki Alman mü -
hali< tarafında taabbüd edilmek • ayrı hisler duydular. İsrail tehassısı Etrüsk vapuru hakkın -
ten zevk alan Firavun, bir kulu, oğulları, Allah'ın büyüklü - daki tetkiklerini bitirmişler ve 
hatta menfur bir kulw olan Mu - ğü, Musanın peygamberlik muci- vapurdaki tadil edilmesi liızımge

sanın karşısında aciz hissetmek • zesi önünde secdeye kapandılar; len kusurları tesbit etmişlerdir. 
ten ve bu zelil aczini halka da his- artık Firavunun zulmünden, Mı • Etrüsk'ün Almanyaya gönde -
aettirmekten duyduğu ıztırap sır halkının esaretinden kurtula . rileceği hakkında dün bir sabah 
içinde bunalıp duruyordu. caklarına iman ederek hamdü se- gazetesinin verdiği haber doğru 

Her sabah, katuslu uykusun - naya başladılar. Kıptiler ise, üzer
dan uyanır uyanmaz, muhafızla - !erine bir felaket gdeceğinden 

rın şiddetli neuıretıi altında korkarak evlerine kaçışmaya baş
bulunan meydana adamlıır koş - !adılar. 

turuyor, sonra değneklerin mey - Firavun, hayret içinde idL Sa • 
dana çıkıp çıkmadığı hakkında raydaki taht salonunda toplanan 
gelecek haberi heyecanla bekli • kahinlerin, baş sihirbazların ti • 
yordu. Adamlar avdet ederek birini tutınıyan müta~alarından 
secdeye kapanıp ta, korkudan tit· sinirleniyordu. Onlara: 

değildir. Umum Müdür Yusuf Zi
ya Erzin böyle bir şeyin mevzuu
bahs olamıyacağını söylemiştir. 

Alman heyeti vapurdak; bütün ta
dilatı kabul etmişlerdir. 

--o---

INHISARLAQ 

IK.DAM 

lstanbul 1670 
ikinci müntahip 
çıkaracak 

Seçim sandıklannın 
kona cağı yerler 

tesbit ediliyor 
Memleketin her yerinde ol

duğu gibi İ•tanbulda da mün

tehibi sani intihabatına 15 

Martta başlanacaktır. Sandık· 

ların yerleri tesbit olun • 

maktadır. Hangi mahalleler 

halkı, ın hangi yerlere kon • 
muş olan sandıklara rey ata· 
caklan 15 Martta bütün ga
zetelerle ilan olunacaktır. 

i;tanLul Belediye hudut • 
lan içinde 1311 müntehibi sa
ni tesbit edilmiştir. Kazalar· 
dan seçilecek müntehibi sani· 
!erin sayısı şudur: 

Silivri 62, Yalovo 36, Kor· 
tal 34, Çatalca 94, Şile 33. 
Bu suretle İstanbul vilayet~ 

1670 müntebib; sani çıkar • 
maktadır. 

Eminönü için 
daha para lazım 

Belediye bir kısım 
em 1 ak sahiplerine 

dün tebligat yaptı 

riyen seselrile: - Be adamlar! Musaya, 
- Ey yer yüzünün tanrısı ve hiıla sihirbaz diyorsunuz. Kırk 

Mısırın mukaddes mabudu! Mey gün geçti ve değnekleriniz mey • 
dan, olduğu gibi boş .. orada değ- dana çıkmadı. 

Amerikaya gönderilecek 
inhisar mamulatı 

İnhisarlar umum müdürlüğü lng:llereye tiftik satacağız 
İngiltere ile aramızdaki ta -

neşriyat şefi Memduh ile eksper 

nek değil bir çöp bile yok! 1 Diye bağ!rlyordu. 

DedikJ.eri zaman, Firavun bü - Kahinlerle sihirbazlar, bir ta • 
yük bir tehevvür içinde yerinden raftan Firavundan korkularından 
fırlıyor, secdeye yatmış adamları- titriyorlar, diğer taraftan Musa • 
nın üstlerine basarak, deli gibi 
sofalardan geçerek mermer mer- ya boyun eğmemeye, nüfuz ve iti· 
divenleri iniyor, nakışlı revakla • barlarını kaybetmemeye çareler a
rın altında kendisini selamlamaya ramakla kıvranıyorlardı ve Musa 
koşan kumandanları itip kakarak nın sihirbazlığında ısrar etmeyi 

büy)'.ik kapıdan dışarı atılıyor. en kestirme kurtuluş yolu sayı -
meydanda değnek aramaya can yorlardL 
atıyordu. <Arkası var) 

Cüneyd Nevyork sergisindeki in • kas ~laşnıasına tiftik te dahil e-

h . 1 h !ık! ,, dilmiştir. Bu suretle takas yolile 
ısar a pavyonunun azır ar .. e I . . . . 

l 1 ak ·· Ik" k ngiltereye tiftik ıhracatı da ya -
meşgu o m uzere evve ı a - . . İh 

• ~ ik •t . 1 d" S pılabilecektır. racatç•lar bu ka-
şam n.ıuer aya gı mış er ır. er-

. ·· d ·ı k · h" dd ı rardan çok memnun olmuşlardır. 
gıye gon erı ece ın ısar ma e· .. . . . . 
1 · ·t .. 1 h 1 k Karar dun alakadarlara bildıril • 
erıne aı numune er aı:ır anma ... 
tadır. Bunlar bugünlerde yola çı· ıniştir. ----o----
kaırlacaklardır. 

Nümuneler arasında bilhassa 

Geredede K•zılay kongresi 
Antrerodaki hırsızlık Gerede (İKDAM) - Kazamız 

tütün ve içkilerimize mühim yer 

verilmiş1ıir. İnhisarların sergideki 
köşesi de çok güzel bir şekilde ha

m 6 S e 1 6 Si Kızılay şubesi, senelik kongresini 
Denizbanktan şu mektubu al •

1 

halkevi konferans salonunda yap-
dık: • mıştır. Ve şubenin senelik bilanço-

Günler geçtikçe, Firavunun ü
mitsizliği ve bu yüzden ıztırabı 

arttı. İlk evvel, kendisine beşaret· 
li haber getirıniyen adamlarını a
zarlamaya, sonra da idam ettir • 
meye başladı. Nihayet, meydna 
nazır tir odaya geçerek gündüzü
nü, gecesini orada, meydanda 
değneklerin zuhuruna ıntizarla 
geçirdi. 

============= zırlanmaktadır. 8/3/939 tarihli gazetenizin 2 in- 1 sunu tasvip ederek yeni merkez 
ci sahifesinin 5 nci sütununda rı•ş- ' yönkurul heyetini seçmi>;tir. Yeni 
r.·olunan (Antrepoda bir hırsız _ heyet b.~ka~l1ğına D~ktor Bahri 
ıı.k daha) başlıklı malümatın aşa- Cansu, ikincı başkanlıga beledıye 
ğıda izah edilen şekle göre tavzi- başkanı İhsan Yalçın, veznedarlı
hini rica eyler.iz. , ğa Ali Tu~a~ katipliğe ha~a k.uru· 

Musaya gelince, kardeşi Harun
la beraber, Allah'ın sıyanetine ve 
i!ihl vaitlerine güvenerek şehrin 
her ıtarafında serbestçe geziyor • 
!ar; İsrail oğullarının manevi kuv
vetlerini artırıyorlar, Kıptileri 

dine davet ediyorlardı. 
Beni İsrail, Musaya, bekledik • 

leri münci diye, bütün kalplerile 
inanarak sarılıyorlardı. Kıptiler 

ise, onun gösterdiği harikalardan 
korku duyarak, Musaya, hürmet 
mi etmek, yoksa onu tezyif ve tah 
kir mi eylemek liızım geldiğine 

karar veremiyorlar, büyük bir te
reddüt içinde vakit geçiriyorlar -
dı. 

Kırk gün, böylece, Firavunun 
elem ve ıztırabı, Musanın gittik -
çe artan cür'et ve itibarı içinde 
geçti. 
Kırkıncı gün, sonra kırk birin -

ci gün geldi. Muhafızların sıkı sı-

111 
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BELEDiYE 

Atabek henrn·n duvarları 
Meydancık yangını ile yanıp 

kül olmuş olan Ata Atabek mağa
zasında yegane kurtulan kısım 

duvarlardır. Fakat bu duvarlar a
teşin şiddeti:le çatlamış oldukla -
rından her an yıkılmak tehlikesi
n~ maruz bulunmaktadır. Beledi -
y~ mağaza sahibine dün tebliğat
ta bulunmuş ve kendisinin yıktır
madığı takdirde Belediye tarafın 

dan yıktırılacağı bildirilmiştir. 

Süt t:ncanı yanında 
kirli çorap !. 

Eminönü ve Beyoğ~unda beledi
ye müfettişler tarafından yapıl • 
makta olan teftişler sonunda Tah -

mis çarşısı civarında bir fırından 
60 ekmek musadere edilmiş, Bah
çekapıda süt fincanlarının yanın

da kirli çoraplar bulunduğu için 
bir sütçü dükkiını sahibi ve Sir -
kecide ayni sebepten dolayı bir lo
kanta sahibi cezalandırılmıştır. 
Beyoğlunda bir kasabın kaba ve a
ğır çeken kağıtlarla et tarttığı gö
rülmüş o da cezaya çarptırılm~ • 
tır. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Vali ve Belediye Reisi Dok • 
tor LUtfi Kırdar iki gündenberi 
hastadır. Vali, şiddetli soğuk al • 

gınlığından muztariptir. * Üsküdar - Şile yolunun or -
tasında kain Ömerli nahiyesinin 
içinden geç•n kısmının parke ta
şile döşenmesi dün 15 bin liraya 
ihale olunmuştur. 

Şile şosesinin bazı kısımlarının 

tamiri de bugünlerde yapılacak • 
tır. 

* Kaptan, k!lavuz, makinist ve 
motörcülerin terfileri için Nisanın 
üçünden sekizine kadar l;ir imti • 

han açılmıştır. İmtihanlar Yük -
sek Deniz Ticaret mektebinde ya

pılacak ve kazananlar birer dere
ce terfi edeceklerdir. İmtihana 
girmek istiyenlerin bu ay sonuna 
kadar müracaatleri kabul edile 
cektir. 

* Ticaret Odası odun ve kö -
mürcüler cemiyetinin senelik top
lantısını ve idare heyeti seçimini 
iptal etmi>; ve yeniden yapılma -

cBankamızın Galata cihetindeki :mu muhasıbı Saım Ünsal uyelikle-
7 numaralı antrepoda son günler- re de 'n.üd.dei~mumi Şe~ket Tau
de hiçbir hırsızlık vak'ası vuku man, Müftu Alı Rıza Ünlu hamam

bulmamış, ve yalnız 23/12/939 ta- cı İsmail Çağlıyan Sadık Ünal se
rihinde mezkur antrepo memur • çilmişlerdir. Kızılay şubemiz 938 
!arından birisinin üzer.inde bir senesinde normal gelirinden baş
miktar yün ipliği ile bir miktar ka Kırşehir felaketzedelerine yar
da kalemtraş bulunduğundan hak- dım olmak üzere genel merkez baş
kında takibatı kanuniyeye teves - kanlığına 485 lira nakden ve 660 
sül olunmuş ve keyfiyet alakadar parça melbusat vesaire y~ni eşya 
resmi deva.ire tildirilmiştir.• göndermiştir. Yeni yönkurul he • 

yeti derhal faaliyete geçerek üye 
Ordu Vi'avet meclisi kaydına hız vermiştir. üye adedi 

Ordu, (İKDAM) - Vilayet u- bu sene beş yüzü tecavüz ettiği su
mumi meclisi toplandı. Atatürk'üıı I rette genel merkez kongrasına bir 
hatırasını taziz için bir dakika sii- murahhas gönderecektir. 
kut edilmiş ve Milli Şef İsmet İn- ~,.... 
öniı'ne umumi meclisin sonsuz 
hürmet ve taziminin sunulması Aydında koşular 
kararlaştırılm:~tır. Valinin nut- Aydın (İKDAM) - Spor bölge. 
kund~•ı sonra meclis çalışmalara 

1

si tarafından spor sahasında yapı-
başlamıştır. lan koşu yerinde birisi 2500 metre 

-- sür'at, diğeri 5.000 metre mukave-
sını kararlaştırm~tır. met olmak üzere iki koşu tertip o-* Başvekalet teftiş hıeyeti re - Junmuştur. Birinci koşuya (16), 1-
isliğine tayin edilen İnhisarlar Tuz kinciye de (3) koşucu iştirak et
ve Müskirat i>;leri Müdürü Cavit ıniş, birinci gelenlere hediyeler ve-
Ankaraya gitmiştir. rilmiştir. 

10 - i\fıırl 193' 

Adliye koridorlarında 
24 SAA'T 

Beylerbeyi cinayeti muhakemesi 
• 

Hamal Isa idanı 
talehile Ağırcezada 
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iŞARETLER -
Para mı, san'atkar mı? 
İstanbulun nüfusu 6 - 7 yüz bi· 

nin içindedir. Fakat yalnız İstan-

y ugoslav hu··kuA metı• - . H ~~~.:ı~::::u::ı:o::v:: lngı·ltere ava ı1ığı hesap edilmiştir. Küçük köy-

ISLAHA Tl 
1 

KÜLTÜR ___ _. 

Şuraya verilecek 
rapor dün gönderildi 

Mm"A 3 

Halk ve Hükumet 
(Bil§ tll1"tıfı 1 ittci sayfada) 

Hulfuıa halkın toprak, lı.ıınnaıı 

makinesi, hayat ucuzluğu, vergi • 
de ödeme kahiliye!i, mektep, yol, 
ışık, su ve daha bunlar gibi me • 
deni yaşayışın ilk şartlan olan ga
yet sade isteklerini müşterek I.ir 
dilek halinde her tarafta Reisi-

• - ı !erde bile yer yer sinema açılmıı 

nın harı· c"ı sı· yas e tı• kuvvet erine olduğuna göre seyirci sayısı da 

5 O 
• ı sinemaya ve filmlere verdiğimiz Şehrimiz muallimleri birçok dilekler arasmda ders cümhura sunduklannı görüyo -

2 m ı y on para da kimbilir kaç milyonu bu- esnasında muallimlerin hususi bir kıyafet taşımalarını ru;~o'"nu'"'nu"'n Ün1"versı"te 
Markoviç Yugoslavyanın sulh sterling veriyor lu~:~et İnönü, İstanbuldaki tet • ve muayyen bir selam usulünü de faydalı buluyorlar işaret ettikleri gib~ bu~:::::: 

9 (A.A) _ Hava Nazı- kikleri sırasında bir sinemacı ile Maarü Şürasına hazırlık olmak si için ilk mektep mezunlarına malı beII<i çok defa bilinen şeyleri 

Y ı k. . •• 1 d" Lo~dra.l W d. b .. Avam de görüıtü ve ona neden yerli filin meydan k ı rdır ak · O U İ tti" " • Kin ey oo ugun üzere aylardanberi toplantılar ya- sus meslek mektepleri açılmalı - ke d~ oymuş 8 
• F al, Y1

• a 1p e gını SOY e ı ~amar!:ına 1939 hava bütçesini !er yapılamadığını sordu. Aldığı pan İstanbul lise ve orta mektep dır. - ::ı bn ilerinin ilave ettikleri veç· 
ıı.,~t, 9 (A.A. .. beti in bundan tevdi etmiştiT. ~eva~ filıninl pahalıya 

1
°'."8film1 ol~u. • müdür ve muail.imlerinin hazırla • 13 - Yazılı bntihanlar gayrl ~ u temrusla.r memleketin ida-

tı hiıcın-; ) - Havas ajan- dostane munooe er .. betle .. ·!ediği nu - gu; sınemacı arın yer ı ıçın ılıkları raporlar bir tek rapor h1li- muayyen zamanlarda yapılınalı - re9Jt nanıı.nl a ınulıakkak ki bir ni· 
ın~ Yor:. böyle • Yugoslavyanın hayatında Bu ıı:~ase 

250 
801

.
1 

Ster _ 60 - 65 bin lirayı göze alamadık • k d"' me o muştur . ._ ,,_ tukt b tçenın mı yon ne onmuş ve un Maarif Vekt. • dJr. .. .. h 11_____ • _ • 

""' •'- """'es. '. hariciye büt,...,.inin bi:r kanun• teşkil edeceğini söyle - a u üh' • b' k- !arıdır. Bu cevapla sinemacı, İs • Çünkü auuuuzm bütün b ~'il""~ .- li g gibi m ım ır ye una var- !etine gönderilmişti.o:. 14 - Askerlik kamplan esaslı teki . '. Re" . •. u ıs· 
~~ esi miinasebetile B. Mar- ıniştll". n .. kad h funbulda yapılan filmlerin mu - B d li 1 . . . kil~_ . lı erı, eger ısıcünıhıır kendı1e-
-•ıç, ı:ııeı...__ . .. . . . dığını ve bugune ar ava ne· u rapor a se er ıçın ıstenen şe = tanzım olunma dır. . de _ im 
~ - u-an mecJ:isinde bir mı- Hıa.tip, fOYle devam etmiştir. . . . b"' 1 -ksek bir bütçe- vaffak olamamasını sermaye kıt- ve temenni edilen bir çok mesele - 15 - Olgunluk imtihanlarından rm n sormaga ge eseydi, her 
~ &öylenıişıir. Mumaileyh, dört Almanya ile dostane ve g.e',11§ '"".ret;:" ~! e ~ tevdi etme • lığına atfetmek istemiştir ki, bu ]er arasında bilhassa şunlar kayde,evv€l bir eleme imtihanı yapılma- biri uzutaln rapo.rla:r ~e müracaat 
~~· . 8eııedenberi y gosla anın münasebetlerde bulunmak hızını P. as P:U- am~ ora le . de- hiç te doğru değildir. Amerikanın dı lıdır mazba an halınde ıda:re maki-
~ · u vy h ._. · timizin en mühim mış oldugunu ay ey mış ve b" f'I f ıc· A şayan r: · nesinin sayısız derı.:.celerini a~ma-
d lt'Jasetinin d - . memi ol- arkı sıyase . . . . ir ki: ır ı me sar ~ ıgı parayı, vru- 1 - Bundan soma İstanbulda Orta mekteplerde , 
~ıı OeYaıı ,_,~ş § tasavvurlarından biridir. mişt.. . b kad yükse" k pada harcıyabılecek stüdyo yok • yapılacak lise binalarının labora• ğa mecbur olacak, eğer bir gün 
1ı · e~tir. di- b" · cBütçenın u ar 0 - • 1 O ta kte l talim olda h '----: b" 

'

il bariet . Yugoslavyanın ger lT gayesr b b' . . ed'l . tur. Fakat san at oynnlan ve gil- tuarları, yemekhanelerı, idman :--: r . me. p er atna - Y er......,.;. ıır memurun ma-
llyA.m eski dostluk - - hazırd ltal a ile mevcut luşunun se e 1 sıparış 1 mış 0 

- ı bul ı ı A filml rl mesının bırmcı madde · d b d k 1 k f !"- ı· • ı..... llııılıaı ~., de hali a y d ta 1 . . ok ol· ze uş ar a vrupa e salonları ve her şeyi nazara alı • sın e u sasın a a ma e ..,.e ıwı tıgTa • 
"'""l ltıaJtsa 11%ıısuıdan ve sulhü le- olan tam itimada müstenit müna- lan mo em . yyar~ erınm ç Amerikada bOe Rolivut filmlerile ak im lıdır mekteplerin gayeleri say1lırken m:ızsa nihayet vekilin kaı:şısm.:ı 
~ ._ dile Yeni dastı--L'-- ta- . ••ıdı:r ması ve yenıden bır çok tayyare .. .. . nar yapı a . bu arad lis h t !ek ı ·'----'- , rmalitcl ~~"-- iba:r ......, sebeUerın muhafaz~ . 

1 
1ına dır boy olçuşmektedır. 2 _ Ders vasıtaları k a eye aya a ve mes ç ........ ~, ve orada, •O erin 

l\..._ '""il ı ettir . 
1 

ak, y goslav meydan arının yapı sı . no sansız kt 1 . 1 b . . ah . 
b ;·~ ile . Hatip, netice o ar u • 1' 1939 senesi içinde yeniden 20 Bizde yerli filmlerin muvaffak olmalıdır. me ep erme ta e e yetiştirmek engıne uyarak sırasını ve ka-
~en h olan .. m:ünasebır_tt- yanın sullıü ~ ehn.ekre, başka- ta are istas onu kurulacak ve olamayışı bir para meselesi de • • . . . . . . l<aydi vardır. Halbuki bugünkü derini beklem.eğe tabi tutulacaktı. 

ı... •F:ıı l!S &tip, şoy le demıştir: !arına ait hiçbıT şey~ ıstemeınek:te) YY ~ Ciu 
120 

bi- ğil, kat'iyyen san'atkar meselesi- .
3 

-: Ders -~tlerının ıstı malını orta mektepler yalnız liseye tale • Halbuki şimdi bütün bu funııa. 
•Q ~lcı lalı ernelJerimizden biri, olduğmıu yalnız devletin tamami- bava ar mev.:ıı dir: bilhassa ujisör eksikliğidir. gosterir lıroşurler neşrolun.malı • be yetiştirmektedir .. Bunun için !iteler bir tarafa al.ılarak derdin 

' :..~ücerreb dostluğu mu- yetini ve Yugoslav mill€tinin ha- ne
1 
çıkanlacaktır. M Bir, __ ,__ • 

1 
• • • bulnı k <ip'. tedbirler alınmalıdır. devasma kestirıne yoldan gidil -

-...._.,_ . . .. 1 çlnde bulunduğumuz art ayı- ....... eam en ywnı • 4 - Ders levazımının istimalini 2 O '- -''-llıı~ . «<.> yati menfaatlerını mudafa<ıya az· f 1 • 'bimt kere çeki1m • liz .. - rta mektebe giriş yaşı fim me.toı:v.i... Ve ha.Ilı: iıl.are.si de zaten, 
:SÜl'iUt Britanya O. olan metmiş bulunduğunu söylemiştir. nm 1111nunda ~terenin llJı: hattı ~;-· i anlı 

1500
'""' tr : oğreten kurslar açılmalıdır. di azami 17 dir. Bu 12 - 15 arasında maatlkea bu olmak laaırn tleğil 

harp tayyarelerinin mevcud~ 1750 grgm 7onız.., me e 5 - Talebenin fikri sevi(yesini tesbit edilmelidir. Zira 17 yaşında midir? Bn zahiren sade temaslar, 

1 olac~. Bu r~ 1940 N~ - bir film elde etmek ıçn 15000 ~~t- yükseltmek iç1n mektep kütüp - ortaya giden bir genç 19 - 20 ya - halkımızın çok defa ııöııter.i§ler span 1 ·· ıt · ı . Fransa nm bırmde 2370 ı bulacaktır. Şiın- re film almal-ç kabul. Fakat bızım haneleri zenginl .. <tirilmelidir. şında burasını bitirmekte o zaman ve büyük projelerden, liakikatle 

Yo mu ecı er ı · İngil d ta · al"tı i · · diye bdaır ·· d··-·· - ı· ..,, 

h 
dı, _ tere e . yyare. mı a ~ pm . gor ~wı yer ı 6 - Baremde maaşı bir derece da talebenin askerlik vazifesi gel- aliıbsı olmıyon ve yapılın.ı.n asıl 

İ:l _ "' d" d •• •• d •• her gun 250 bm Sterling sarfedil- 6lmlerdeki müıııısebetb, mana • daha yükseltilmek su:retile mual- mektedir. ihtiyaçların tahakkukunu ettik . "l{Umetini en ışeye uşur u mektedir. sız uhneleri, liiz:nmııuz yere uza- !imlik mesleğini daha cazip şekle 3 - Orta mektep talimatnamesi tirecelı: muazzam tesislerdeıo sok 
l>ôl?is, 9 tılnnş, iğlak edilmiş kısmılım at- sokmalıdır. yeni ihtiyaçlara göre yeniden göz daha evvel nelere mntlaka ihtiya-

kıı.~0ı .~A.A.) - H~t. ia -ıceretin ihdas edeceği müşki1at do- 1/ d "d 1 o o m.ak suretile filmia özünü çok 7 - Muallim kadrosu daha ge • den geçirilmelidir. o olduğuna, neleri eV11elii medi -
ti\ııdtıı :ım:e~ meselesi yü - layısile İspanyol mültecilerini ~en l\ana aya Ol en daha. mükemmel yapmak müm • ~letilmelidir. 4 - Müdür muavinliği vazifele- ğİni devlet mekanizmasının işle • 

\'arllıkl <!ite ıçındedir. d1 memleketlerine kabul ede.mıye b" ,. 1 k f'"f'" küııdü, bn bir :rejisö:r işidir. 8 - Ankarada bir yüksek mu. rini daha cazip bir şekle sokmak yişini tanzim eden ana kuvvete 
~ ~ e.,,, nazırlar meclisi, Delva- ceklerini bildirmişlerdir. ın ıra 1 u un Sonra Cümhurreisine sinema . allim mektebi vücude getirilme • için müdürlerin bunların arasından göstermek itibarile, muhaHak ki 
llıı · ~:,.1:e :ıannol~dıığu veç-. Maamafilı Arjantin hükfuneti, ( Ba§tarafı 1 inci sayfada.) cılığı anlatan zatın dediği gibi lidir. seçilmes~ sistemi ihdas olunma .. memfolı:et için büyük haprtar ve 
~ ltth~d gıtmenıış olan Neg- Fransaya hububat ve bazı gıdat ]Atçılar bu primlerin yüzde yet • Türkiyede film y>ıpabilecek mües- 9 - Ankara dil, tarih, coğrafya lıdı:r.. faydalar doğurmuştur. Şimııli, ilk 
t it. a bir karar ittihaz ede- maddeler göndermeğe Amıidedir. ıni§i nisbetinde fazla mal almağa sese de bir tek değildir ve teknik fakültesinden orta tedrısat rnual • 5 - Orta okullarda kurulacak defadır ki, devlet, hayal "e mü • 

~•ber alındı~ _ Şili, Uruguay, Venezuella, Mek· hak kazanmaktadırlar. Türk Ll - vasıtalar, mühendisler, tesisat ta !imleri de istifade etmelidir. t<trbiyevi teşekküller için bir ana eerredi artık kat'i şekilde. •ir 13 • 

lııtt~~. l'i:ıınad:°,,!0;~r~z:: lika ve Koloınbiya hü~:\le:ine mited Ş. irketi yalıuz ih!:acat. ya • vardır; ama bunlar bir iki kişinin 10 - Haftada her muallime isa- yasa tesbit olunmalıdır. refn bırakarak, memleketin haki-
bif ~ lspaı:ıyol _.,, il . d gelince,. İspanyol multecilerınm pıp tabıatile mal ıthal edeınıyece- elindedir. Bu bir iki kişinin yanlış bet eden ders saatleri (24) ü geç- 6 - Muallimlere ders sırasında katreri olan halkın dertlerini 
ı... ~~-- mwtec erm en imi .. 'th ı•t J'd' "'· kendi ğzmdan dinleyip rare \ııl-.,.ı.._. -rıııı kendi topraklarına kendi memleketlerine ancak mah- ği için bu tak.as pr erını ı a a • hesaplanmış ticaıi zihniyeti film meme ı ır. h .... irnlerde olduğu gibi hususi ve • 

~"ili ""- k 11 o" ·ı d ı d ı mak gibi belki en sade, fakat · • -.... elen ;,.;~ '--dilen' -ez- dut bir nisbet dahilinde. kabul e- çılara fazla fıate sataca ve mese- •anayiinin inkişafına engel olmak· - g e en evve ers er ya - sembolik bir elbise giydirilmeli -' " ·.-- ...., ~ ı lı ı muhakkak ki en mfiessir ve en ' 'allılmış olan te ebbüsler ü- dilebileceği ve bunun için de. hu • la yüz bin liralık ihracatına mu • tadır. - pı ma , öğ eden sonraki zamanlar dir. '-estirme 
th;_ ~ b_ ~ § 1 ktır ı b tu t tb'k t b ıtı.' idare yol11Dn tatnıuştıır. 
-~let~""'llnet'ye cevaplarını ver- susi seçme ve kontrol tedbirleri it kal;~ ~50 bin 1n: P.ara a aca • . Filmciliği inkişaf ettirmek mev- a ora ar, a ı a ve ser est me 7 - Selanıiaşmak hususunda bir 
)'41 . Bıı dört hiikfunet iş pi- tihazı icap edeceği cevabını ver - Tabıatile bu gorunuşte çok karlı zuu bahsobuken yabancı filmJer • saiye hasrolunmalıdır. muaşeret adabı tesbit olunmalı • A. N. KAl'I ACAN 

arınuı Vaziyeti ve bu 'müha· mişlerdir. bir iştir. Türk Limited şirketi de le rekabet için paranın, en büyük 12 - İzdihamm önüne geçilme- dır. ' 

bunu düşünerek tütünl<>ri Kana- müşkül diye ileri sürüim"5i bir • • Franko büf ün spanya 
Ç daya ucuz fiatle de satmağı malı- M h J b" 
in dövizinin fiyatı lzmire gelen deri zurlu görmemi~. Fakat tütün - ı:;:a~:m: f::.:.ı:~!=:~: u teme ır Beledıyenın 1 o sahı"llerı·n ı· abloka ettı• f }er Kanadaya gönderildikten bir h k d 

~ azla!aştt Ve yapağıla't müddet sonra bu yolda nekadar ::;no~!ı=ıdfalriyet bize bir arp aTŞJSJD a yıllık hesapları (Ba.§ ta.rafı 1 inci sayfada) 

11iıı ~ay, 9 (A.A.) _ 1ngı1tere- İzmir, 9· (AA.) _ Dün şehri • ald<ınıldığı meyd'."'a çıkmıştır. (Bll§tarafı 1 inci sa.yfa.da) cehhlzlere Carthagene ~arında 
t""'-'.. :"Yakında bir istikraz ve _ . . H' d' tand a.231 Çünkü Kanadialı tuccarlar ucuza 1 K DA M C 1 (BD.§tarafı 1 inci sayfa.da) ve To:rre-1.anesa ile Palos burnu a-
~ -~ mız pıyasasına m ıs an A mektedır. Eğer bir harbe gireı:se.k, dır. K ld • 1933 yılınd be · 

l'€&meı n•-· Şanghay . . . sık· elde ettikleri tütünleri oradan - . . . . . . . . uru ugu an rı rasında bütün deniz C2phesind 
lhı.. "'- do"~- . lira klymetm<M! ve 7.004 kilo mer"·-ya sevketmelU> ba"'"mış • ıştırakımızı ıste~ıye ıstemıye ya .. sular idaresinin teftiş olunmadığı . . . . e 
:""l:l ......,. v:w. uzenne. ya- t ""' ... ._... B v dadd ' pacak değiliz. Iştiraklerimiz her . . . . tahtelbahırlerın demırlımuş olduk· 
'. llıııaıneıelErı>e k .. b' Jetinde 500 manda derisi ile stan- !ar ve Amet"i.ka piyrusasını altüst ag a yen ı A • anlaşılmıştır. Sular ıdaresı şımdı- !arı ve bunlara sahilden itibaren 
dl~ ıcı-a e~ ve Çinç~ ... ı~ı . ır buldan 22.515 lira kıymetinde ve ettikleri gibi m<>mlelretimzin 100 hangi bir tahdide tabı tutulmaya- ye ~ad~r elde ettiği varidatı hat- üç mil mesai~ k.1ıin mmtakaya 

"'· ll YÜzde OVlZl şım- kiliı sıkletinde pağı gel- kad tJn€ . tevkı"fle r yapıld ı caktır. . tın inkişafına ve tamir.ine sarfet- . ek lan b"tün" n-<ı. . b ""§in. iki .n.iııbetinde fırla • 45.031 . ya bin lira ar zarar e sıne se- Fransız - Ingiliz genel kurmay iniş ve belediye varidat verme • ~ec o_ • u. .,..~en, an· 
· miştir. bep olmuşlardır. Çünkü Amerika- görüşmeleri, tecavüz değil fakat . t' B 

1 
. gı bayragı hamil olursa ollıuı:daıı, 

!:s~r~:;::. ~:~s~:::a;ö~~~~i~ B:;.~::ı 9 ö~~:dlgine ~:~~e: ~:~~~::~a~~ ;~:rı ~::::: ::u~-kü ut~~~e;:ınes:r:~aı:::~ ~=:il::;~n- veri~ elduğu 
lil.tlerı·n 1939 plaA nı ğimiz mallara mukabil Amerika· hükümet darbesi hazırlamak.la Madridde vazıyet kıt'asında çıkacak bir harbe azami ı Müfe(H 0 Jerden Abidın' ve Hik· .. . 

dan serbest döviz olarak nakit l 1 k b k Baş €kil Hik ~ p suç u o ara sa ı v • gayreile iştirakimiz için nakliye met te belediye muhasebesile le • arıs, 9 (A.A.) .-. Madridden 
para almak hakkına malik bulun· met Süleyman ile elli kadar yük- ı h b ı d d :ı. 

l ( ,, maktayız. I'şte bu vaziyette de Ka- • işlerinde lüzumlu tonajı hesap et- vazını dairesinin on senelik sarfi- ge ~n a er er e un a şamdan· 
..., 0 <l§ta.ra.f ı · · fa.d ) 1 d b"l' tifade yenı· talepler der - sek rütbeli zabit tevkif olunmuş- · b t htt · t" e-k ı• ı~ll!n vaziyetini ı ıncı ~a.~ a j an ı ısd ktir nadaya satılan mallar doğrudan mış bulunuyoruz. yatını tetkike başlamışlardır. Tet- erı P:!' a a vazı'.e ın ·~v a a-

l'ıa· zaafa duşurmei: meyan e ece . . .. d il . tur. Sulh zamanında ihtiyat istih • :kik mevzuları arasında bir de oto- de salan. bulmuş olcı:ığu bıld.iril -
!~~ .... ınan işgali İ 1 d hk' I doğruya Amerıkaya gon er mış kt d Alb Ort 
ıı.:"ldan 'Fl-an ""ı . ta yanlar ffollan a ta ıma yapıyor olduğu takdirde hem parası peşin salatı, harp esnasında bütün si- mobil ve benzin işi vardır me e ır. ay ega, yenı as • 
cıi,".llııd;ı ve hü sauml;ı eyhınde p:ro- La Haye 9 (A/>-) _Hollanda alınacak ve hem de yüzde yetmiş KÜÇÜK HABERLER ıa;ııı kuvvetlerimizi techiz etmeye ! Öğrenildiğine göre, esh Vali kert koı_nit~.j~e komünistler a.ı;a .• 
, ı il>"'- c ar yapılınası, ' h d t kafi gelmelidir. zamanında belediye rı'yaseti ma _ sm._da hır ıtı.laf temm etmek ıçın 
•ıııı . ''"telif istik . _ telgraf ajansı, Hollandamn u u • nisbetinde fazla mal çekmek mec- . . . k 
~lıtı. ilızarı h • aınett.t bır ta - !arı boyunca yeni istihkamlar iıı~ll buriyeti hasıl olmıyacaktı. * Baltık denızınden Karadenıze B. Hore-Belichha, bundan başka kamına ait olmak üzere üç bin kü- ~uza erelerme devam etmekte • 

eltıedir. arekat ıcrasmı derpış edeceğini haber vennektedir. Y.a· İşte bu sureti€ bu satış memle· bir nehir yolu inşası cemiyetinin İngiliz hükıim~tinin ~avatanda 8ur liraya Spano Suiza markalı bir dir. .. . 

Plan kında hudutlarda ve sahilde 250 ket hesatına 100 bin liraya yakın organizasyon komitesi reisi Albay 29 fırkadan murekkep bır kara a- otomobil satın alınıntŞ ve bu res- hrK~munıstler.. V~roşlard~ ve 
hezaman tatb'k . · l · d"". 'b· K . . . . na vatan ordusu vücude getirmek I mi mak to b'li K dı .. 1'§e ın merkezındeki bazı bın.alar-1 kazemat inşa edılecektir. bir zarar hustl e getır ıgı gı ı a- Kowalewski, Parıs'e gıtmıştır. O- .. am 0 mo ı a koy ta- d tah . 1 -

d'I 'd k' Ti! .. .. le · d - ve anavatanın hava hucum!arına rafmd iki il · •- .. . a assun etmış erdır. l> e 1 ecek Diğer taraftan. Brabant a ı nadadan gelen tütün rın ogru - radan ihtimal Londra ve Amster- k .. .. . _ a a enın ocnezzühlerıne • , 
lt 1an, bıı d bury slliıh fabrikaları tevsi edile- dan doğruya bizden aldıkları tü· dam'a gidecektir. arşı mudafa~ kouvvetlennı de beş itahsi.! edilmiş, otomobilin şoför- Yem ısyanlar 
aıy. n an başka Libya'daki . -ı·h f b ik d '--bet tt··· . - A fırkadan yedı brkaya çıkarmak , Jüğüne de Em · t M"dür-1 .. ~ .. it •il ıra . cek ve yeni hır sı a a r ası a· tünlerle re..... e ıgmı goren .. * Pariı;-soir gazetesi sabık kav- . . - . . . nıye u U5u Burgos, 9 (.A.A.) - Reuter a • 
aı... l'ltizonuniı t ............ . . . . . . . ' , nıyetınde oldugunu da bıldırmış - kadro d 1 bir 

" ,a taraf n a~ .. Jesını ha inşa olunacaktır. merikalılarm şıkayetını de mucıp . .. .. .. ğl p W"lh im . sun an maaş a an memur jansı muhabfrinden: 
., h" ından Fr So 

11 
serın uçuncu o u rens ı e tır t . _.,,,_,...,_ B 

~dtıdıı _ . ans1z ma - __ olmuştur. ... .. .. · ayın <:Uillill~-· u otomobil, te- MW"C'.ie, Guadalajar:ı ve Ameri • 
~lıııllıını, ~zeı:nde bir tazyik ya- ('örİRQİO seyahati ve Bu vaziyet anlaşılınca derhal ~~gusteıun huyu~. harbd.e maktul 

1 
nezzii!'ler için benzini Kadıköy ada Madridde komünist isyanını 

~t ier F'iıistnı ve Sııriyede tah- • • müfettişler tetkiklere başlam-,i • duşen Almanlar '.çın P~ıste yapı- nf ı• habaf haz ı rlıg· ı be1edıye garajından almış ve bu ilk müteakip Miaja-casado-besteiro 
~fı;:~r~;: ve nihayet İtalyanın ltalyamn yem t~leplerı lardır. Tetkiklere Limited şirke • lacak:.olan merasıme rıya"'.'.t .et .. anlarda 10 bin kiloyu bulmll§ ve askeri komitesı aleyhinde isyanlar 

.•t ı har '. derpt etmektedir. (Baş ta.rafı I ıncı sayfada) tinin ortağı bulunan Ziraat ve İş mel< uzere Fransaya gelecegını ve (Bll§tarafı 1 inci sayfada) Kadıköy garaji belediye riyasetine zuhur etmiştir. 
lııı;ılrıın ekeUn, İspanyol harbin.in lunması muhtemeldir. Bankaları da iştirak etmiştir. Ev- Alman ve Fransız sabık muharip - Esas defterler ü:zıerinde ya- mfüoacaat ederek bu milrdarın ya ~İİİİİİİİİİİİİİİii~iİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİiİiİİİ 
lııiitaıeb~tı:Üteakip İtalyanların Roma ve Berlindeki İngiliz a • velce tahm_in ~!.en. ın.ıı işU: :.a- !eri arasında 12 Martta bir nutuk pılan itirazların tetkiki neti- aynen iadesini veya mahsup ediI-
tıııde ı res:ınen bildirınele .. jaıislarından alınan son haberlere ranmıza dondugunu goren tütun söyliyecegini yazmaktadır. cesind€ bu vilayetin birinci mesini istemiş ve bu miktar benzin 
'aırıre~dsonra icra edilmesi muta • göre İtalya hiikCuneti, araziye m~- limited şirketi müdürü Naci de * Litvanya Hariciye Nazırı Pa- müntehipleri sayısının, eski- ayrıen verilmiştir. 579 numaralı 0 • 

~anın ır: O zaman Hitler ital . teallik mütalebatından vazgeçmış- bu yüzden ıstiia etmıştir. pa 12 inci Pie'nin taç giyme me _ si gibi, 7 mebus çıkarmağa lan bu otomobil bil!hare ayni yol-
ltı.e]( . '.11utalebatına müzah~ret et- tir. Şimdi mütalebatı atideki mad- Hflfiise ile bizzat Gümrük ve rasiminde memleketini temsil et- kili olduğu anlaşılmıştır. da 49 bin kilo benzin daha sa:rfet-
b;Q•ttçın bir nufuk irad d ek delere münhasırdır: :inhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan k .. 'd •. R d Bu sureile bu yıl Büyük mi§ fakat bunnn hesabı muallakta 
t 

" ke e ec ve " 1 ..r 1 1 L-· . 1 me uzere gı ecegı oma an av-
orıı ndi rnütaleb•t nı· tim 1 - Tunustakı Ita yan n.o on a - meşgul olmuş ve şenrımız.e ge e • d . d V d B k il .. .. Millet Meclisine fazla olarak kalmıştır. 

§ekı· ~ ını a- - • .. . d . b • 1 d . h t · lrn etın e arşova a ec e goru • . .. te L ınde il~i .. ,_.. .. rı için 1896 statusunun ıa esı, u rek alakadar ar an ıza a a ış- . . . iştirak edecek mebus sayısı Şımdi mufettişler bu muamel • 
a~ib SU?ee•.,uII', Mu - . _ . M" .. - şeceğı hakkında hır şayıa deveran . e 

lıal en garp d 
1 

. . suretle İtalyan eka!Iıyeti, Tunus ıır. bhisarlar Umum uduru ve . 25 e çıkmış ve umum me- lerı tetkik etmekle beraber vakti. 
tesı· . ev etlerının der• . . b" . uhtar" .. . ··-~ ş· k ti M cl' . etmektedir. ~i IJrıiyetleri.ni ld . dev Jeti dahılinde ır nevı m ı- Tütun Limı.cu ır e e ısı .. . bus sayısı 425 olmuştur. le makama ait oldugu· ·ç· bakıl • 

n a:ıı· e e etmek ı - . . . M' 1 y 1 d * Hankow'un 170 mu garmınde b" 1 ın IO, • ı olarak Hoıı yete sahip olacaktır. idare reısı ıta ene e geçen .. . Alınan haberlere göre ır- mamış olan bazı hesapları ela göz-
""llı:.; d 1 . andaya ve hat - 2 C'butide Hamburgtaki •er· hafta Ankaraya giderek Vekalete kaın İchang şehrı, Japon tayya .. kaç intihap dairesi müstesna, de . k -

atı-.. e vsıçreye k b' - ı 1 . . S 1 Ç b .. .. n geçırme teclirler. 
~· Yapılacaktır arşı ır ta •. best Çeke-Slovak limanına mü • son vaziyeti bildirmiş ve aldığı di" re erının a 1 ve arşam a gunu hemen ber y€l"de C. H. P. ----<>----

liitıer, hu . . · ma"11 serbest bir liman ihdası, rektifler üzerine derhal Londraya yaprı_uş old~I.arı bombardıman ne mensuplarımn ikinci münte -
llıııırakkaten ~ memleketin ancak 3 _ Cı1ıuti-Adis-Abeba demir- gitmiştir. Orada Kanadalı tüccar- hcesınde kamılen harap olmuştu~". hip seçimine ait yoklama iş-
~ll ve k ,. ışgal edilmiş olduğu- yolunun Fransız arazisinde Fran- !arla temas edecek ve vaziyeti dü- * Beyneimilel Nevyork sergı- leri tamamlalmlliJtı:r. İJ4incl 
İ<!sıu,, at 'YYen bu memleketleri sa ile İtalya tarafından müştereken zeJtmeğe çalışacaktır. sindeki Yugoslav pavyonuna ait müntehip seçimi muameleri-

ve fethe · etinde ol- ·dar · Bıı hadise takas mrulüniin Il€ - bütün malzemeyi Tiryesteye ka • nin 15 - 21 Mart tarihleri ara-
_ih_y,_ ol onların sında tama cağı zanne -

Propaganda seyahati 
İngiliz Ticaret Nazırının zevC€

si Leydi Stanley, İngiliz Hariciye 
Nezareti namına bir propaganda 
seyahati yapmaktadır. 

Sarac o ğlu 
ailesinin 
teşekkürleri 
Şük:rö Saracoğlu l'e refi. 

bsı Saadet Saruoğlu l'e ~
cukları, 

Rüştii Saracoğlu ve :refika
sı lİlfet Saracoğla, 
Hıimid Saracoğlu ve refika

sı Neriman Saracoğlu ve ço
cuklan, 
Analarının ölümünden do~ 

ğan acılarına her şekilde iş

tirak edenlere teşekkürlerini 
edaya gazeteınizi tnvsit et -
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Eski ve yeni Buenos -Aires 
Kırk sene evvelki kadınlar yalnız ibadetle vakit 
geçirirler, sabahtan akşama kadar kiliselerde org 
sesleri ve buhur rayihalarile ruhlarını temizler, 

azami bir romantizm ile beslerlerdi ... 

San' atkar komikler 
Marks kardeşler sinemanın raki~~ıı 

komikleri oldular mı? 
Chico - H arpo - Groucho 
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Sultan Hamit Devri Baş Pehlivanları 

Yazan: M. Sami Karayel No. 9 

'f ekirdağlı San Hafız 
Deli Murat, medresede, Molla 

Mümini anlatmıya başladı. 

Silôhlonmo yarışı orasında 

Fransız tayyareleri 
nerede yaptırılıyor? 
Diğer devletler nasıl ve ne 
zaman silahlanıyorlar? 

Fransa'nın yabancı memleket- sıfları haiz olup olmadıkları ve 
!ere tayyare siparişleri vermesi et- Birleşık Amerika endüstrisinın, i• 

1 

rafında epey uzun süren münaka • cabında Ruzveltin yeni programı
şalarda hava bakanı Guy La nı da tatbik etmek zorunda ola • 
Chambre. nihayet galebe çaldı. cağına göre, teslimatını vakit ve 

ı
ı Önce~en de haber verildiği gi~i, zaman.ındıı yapıp yapmıyacağı da 
sıparışler vaktıyle derpış ediolmış ayn bır meseledir. Maamafi Fran· 

' olan ölçüyü de kat kat aşmakta - sacla yapılan tecrübelerde Kürtis 
ıdır. Yeni projelere göre, sıpariş • ve Partt - Whitney motörlerinin 
!er şu suretle tevzi edilmiştır: l nasıl bir netice verdiği hakkında 

Biı-leşik Amerikaya Kürtis P. hiçbir haber sızdırılmamış olması 
36 tıpinde 200 avcı tayyaresi, B. T. ve bu hususta dolaşan kötü riva-
9. Nort Amerıken tipinde 200 ta -Jyetlerin ydanlanmış bulunması 
ne muhtelif ser.vi.s tayyaresi, Glen , çok dikkate değer bir keyfiyettir .. 
L. Martın 167 tıpınde 115 bombar· Fakat, Fransanın, Amerika en • 

Silahlanma yarışı biltilıı hızil e devam ediyor. İngiltere silah fabrikalannda !Pcell ,Undilzlil ça
lışıyor. Yukarıdaki resimde İn&:ilia Kral ve Kraliçesini bir al.lih fabırikasmda top namlılarlD.l tetkik 
ederken ııösterın...ı.tedir. 

düstrisi ile sıkı bir surette işbirliği 
temin edebileceğini ve ciddi bir 
vaziyet karşısında Amerikadan 
kafi derecede yardım görecegin! 
sanmak bir bayaldeıı ibarettir. 

İtirazda bulunanların ileri sür • 
dükleri mülahazalar işte bunlar • 
:fır. Bu hususta yapılan protesto • 
ların şiddeti bütün ölçüleri aşmış
tır. Bu sipariş meselesi, Fransız 
endüstrisine arkadan vurulan bir 
hançer darbesi diye gös~erilmiş, 
Birleşik Amerikanın aşağı değerde 
telakki ettiği bir malzeme teslim 
edeceği söyleıııniştir. Bunun üze. 
rine, parlamentonun alakadar en
cümeni, Birleşik Amerikadan sa • 
tın alınacak olan tayyare ve mo • 

llold• !\tolla MüMiN ustası MEHMET pehlivan Serez beylerindeR 
CEMİL Bey 

ıu?~~aı olduğu yerden kalktı. ö- / Biraz sonra; Deli Murana, Ha(ız 
)'aıı er bır tavırla Deli Muradın arasında yarenlik başlamıştı. 

.._ tna geldi. Elini sıktı ve: Hafız; gündüzden beri sabırsız. 
~al' l\ffedersiniz, kusur ettim._ !anıyordu. Yetmiş beş okkalık 
ler· Utn Ya, bunlar söz dinlemedik· Molla Mümin'le, yüz otuz okkalık 
ıır:sıç'.n ikide birde ağabeylik va· Adalı Halil pehlivanın güreşine 
lleı!i tnı Yapmak mecburiyetini his- bir türlü akıl erdiremiyordu. Gün
ıı~tor~. Buyurunuz, kudum·ı· düzkü konuşmayı tazelemeden ev· 

ı:ı a. gonlümüzü ferahlandırınız. ve!, İrfan'la olan güreşini sordu: 
b;, elı Murat; pişkin, gün görmüş - Usta; doğru söyle, nasıl gör-
lilt ldamdı . Hiç aldırmadı. Hoş gö- ı dün bugünkü güreşimi? 

hır eda ile : - Çok iyi buldum ... Sen, İrfan 
; ltahatsız ettim efendim. nedir bilmiyorsun? Bu, altmış ok-

li ı~erek, kısaca mukabele etti. kalık pehlivan çok ustadır. Onu her 
~ız, Deli Muradı odaya almıştı. pehlivan kolay kolay yenemez ... 

iiç :anın bütün eşyası yere serilen Hem de yenicidir. Senin, tutuşların 
de bllr~a~ pöstekisi idi. Bir köşede da güzel. .. Eğer, çalı~ırsan ora.da 

t<·ır .iki kirli yorgan vardı. 

1 

gördüğün İki telli Şükrü ile, Çın-
1\induçuk bir limon sandığının üs. gene Zülkarneyn ilk hasımların o
•r e de beş altı pejmürde kaplı , lacak. Son hao:mların da baş peh
llıı a~a kitap, sandığın boş olan kıs-1 !ivanlar adadına dahil olan Mav
ilti ncta da kap, kacak ve s;ıhan, bir nacı Mehmet pehlivanla Sakallı, 

liı:;:e de tahta kaşık vardı. Nakkaşlı Eyüptür. .. .. . 
•eril; z, Deli Muradı, üst köşede 1 Hafız, Na~k~şlı Eyu~u bır şeye 

·ye bu duran kınalı boyalı pösteki- benzetemem~.tL Fakat, M~vun~cı 
rllt Yur etti. Kendisi dışarı çıka- hakikaten muşekkel ve gosterışlı 
lısud ahbeyisinin kulağına şunları bir adamdı. 1 

adı: ı Eyüp; uzun boylu, ince yapılı f· 
:; Ağabey· ne p••"ri 1 di. Bu sebeple Deli Murad'a sordu: 
<.a , .&.Jl !rO!'SUD .. ' ak llı tur VaUı Mustafa, ellerini uğuş • - Usta; o, Eyup denılen s a 
araıc : da baş pehlivanlardan mı? .. 

r-. İlti göziim k d . . . - Evet· sen onu ince falan gör-eceg· , ar eşırn, ne pışı • • h 
da. ıı:n · Geçend ıı.ld · T ki dün amma· o, Mavunacıya arman 
" &ınctan Yolladı~ v enınla e br- sürdürür ~cydan yerinde... Ve ı 
, apıy gı mısır çor a 

.._ orum. 1 hem de iki defa Mavunacıyı yeı.1· 1 
İmaretten y k ld , miştir. Halbuki; Mavunacı onu bır _ J\ldı eme a ın mı. t 

lı:u m amma · d ğ·ı kere dahi olsun bozamamış ır. 
~:u. bakla.. ' yenır şey e 

1 
•• Dedi. Ve ~ndüz s~ylediğimi_' 

irr nı cebine attı Çob 1 sözlere bir mısal teşkil ettığı cı-
anıa • · an çavuş a . • .. 1 

Jlar. Yaptıgı güreşte topladığı hetle ilavf> ettı. 
Ii•- sa Parasından bir gu·· .. be 1 - işte; Molla Mümin ile, Adalı 
" ~ık . muş ş - . . . 

Sıkı . aıdı Ağabeyisinin avucuna arasınclakı kıyas gıbı... Mum·· ın· z ŞlırctL _ Rica ederim usta şu 
avauı !\• 1 1 ? 

Ct•rı·inct •Ustafa; ancak ramazan Hocayı an atır mmn. 
lak en ccrrine gö d .. • ·· b - Oğlum bu bır masaldır. Hem J . Suıta r ugu u par· •. . 
tlin~e .n Mahmut beşliğini gö • 

1
de uzunca b~r men~b~ ... Bır gece-

Yilıu bıraz evvel takallüs eden I de biter hikaye degıldır:. 
gevşedi. Ve güler yüzle· - Olduğu kadarını soyle ... 

tın Mutıak bugün yine güreş ·yap- Deli Murat; hafızasını yokladı 

Tarihi ererlermlzin korunması kararlaştınldL Bu meyanda İs
tanbul surları da vardır. Resim •büyük bir kısmı harap bir vazi
yette bulunan surlardan bir köıcyi tesbit etmektedir. 

li gaJıba? 1 Ckçmişleri bir araya topladı. Ve 
,., afız gar ·· b ı dı "Uru · ıp bir vaziyette idl soze aş a : 

_ rla tnukabele etti: . - Siroz beylerinden İsmai.1 Bey 
llıurt Agab(,yciğim · git beş on yu- namında bir zenginin üç oğlu var-

a al b· ' j llıek n ' . ır okka da külbastı, ek- dı. 
Mu,\ an .. ve kömürü de unutma. İsmail Bey, pehlivan meraklısı ol· 

lı:ııı ola afa; cübbesini topladL Ya· dujj"undan çiftliğinde baş pehlivan
•ldı ven Beyazıd'a çıktı. Alacağım !ar beslerdi ve diğer Rumeli bey· 

Filistin konferann devam eder • 
ken Kudüs ve Yafada yeni hadi
seler oldu. Konferansın neticesi 
henüz kestirilemiyor. Resimlerde 
Londra konferansı toplantı halin. 

liarı/elc[j: 1 !erinin çiftliklerinde besledikleri 
k•·dar ı' 0 gun Parsadan yüz kuruş baş pehlivanlarla rekabet ederek 
Yiiz ku Oplaııuştı. O vakite göre müsabakalar yapardı. 
bolca h ruş bir kışinin iki aylık O vakitler, Rumelinde ve Ana-

lı arçlığı id. ' • af ·tt zatm ı. doluda bulunan :ıyan ve eşr çı -
\'cmekı ıyalım, külbastılar pişti liklerinde konaklarında pehlivan-
•- er hazır! dı Fak . . • . . . "'fa'nın an · at; Mus- !ar beslemek, yedırmek, ıçırmek ıı. 
llıısırınd anasından gelen Tekirda)t , dettl Ve bu Adet milli bir an'ane 
bas1 ba··~n Ya_ınlınış yoğurtlu çor- ı' halinde devam eder dururdu. Hiç 
\'em~: gelıyordu. bir pehlivan açıkta kalmaz, yeti-

lttedrese .en sonra; yatsı namazınıişecek saha bulurdu. 
nın mescidinde kıldılar. (Arkası var] . 

de ve Kudüste bir nümayiş 
görülmektedir 

.. vaşamağa mahkum" 
tetrikamız 

.Yaşamağa Mahkum. tef
rikamız mündericat çoklu -
ğu yüzünden sık sık koya
mamak mecburiyetinde kal
maktan kurtulmak için ye -
dinci sahifemize nakledil 
miftir. Orada takip edi'!_iz. 

Yeni yapılan bombardıman 
tayyareleri 

. lörlerin Fransada yapılacak olan 
muayenelerinde, Fransız motör ve 
tayyarelerinin tabi tutuldukları 

muayeneden geçirilmesine karar 
vermiştir. Fakat, hava bakanı. 

Amerika firmalarının bu şartlara 

yanaşmamaları yüzünden, bu ka
rara kulak asmamış, motör ve tay
yarelerin muayenelerini Amerika· 
daki mütehassıslarına yaptırmak • 
la iktifa etmişti.r. Tabii. yapılan 

tecrübe ve muayeneler de, Fran • 
ıada olduğu gibi tatbik edileme • 
lnıştir. 

Jıman tayyaresi, Duglas. B. 19. ti Maamafi, yukarda sözü geçen 
,>;.nde 100 bombardıman tayyares~ "tedbirlere sebeb. t · , . ı ıye veren yıne 

vkance ~ Vouqhe lipınde 20 keşif kendinden istenileni başaramıyan 
-:yyaresı;. Hollandaya, Koolhove~ ve asla başaramıyacak olan Fran
' · K. 58 tıpınde 50 avcı tayya:~sı; sız endüstrisidir. Bu siparişler ve 
. ngıltereye 460 Rolsr~ys motoru. !htimal ki, çok geçmeden harp mal 
~undan başka, Fransız Ju;ans - zemesine ait başka siparişlerin ve

larıyle. çalış~n yabancı memle.ket- rilmesi bir istisna değil, bir usul 
l erdekı fabrikalara da sıp~rışler halini alacaktır. SWLJan • 

·1ın· t· E ·· l t · d H. "'' ma prog 
verı ış ır.' zcurn e svıçre e ıs- rammın, Fransanın ekonomi ve 
pano -. Suıza. Çekoslovakyada Sko endüstri kudretini aştığını rakam
da (Hıspano • Suiza lisansı), Va!· tarla ispat etmek bir parça g·· tür 
t;r {Gnome - Rhone) fabrikaları Lakin, ehemmiyetli lisansla~ç ya~ 
'ransa hesabına faaliyettedirler. hancı memleketlerdeki Fransız 
Fransanın Amerıkaya verm;• •· ı ·· , -. • rma arına bağlı muesseselere ver 

old~ğu ta;yare siparişlerinin be-ı mek ve bu suretle istihsali yaban· 
deli 63 mılyon dolar (2,2 milyar cı memleketlere naklet k · 1 Fransız farngı) raddesindedir. ek- ve fabrika temin edem:~~k g':t 
çen YI.'. Amerikaya ısmarlanmış o· müşahede edilen daha birçok ku
lan Kurtıs avcı tayyareleri Fran • surlar bu iddiayı haklı göstermek
saya gelmiş ve Nillakubley'de tec- tedir. 
rübeleri yapılmıştır. Yeni ısmar• 

lanan tayyareler Hazirandan iti -
haren teslim edilıniye baslanacak· 
tır . 

Fransıı tayyare endüstrisi, 
1935 · 37 buhranından sonra bü • 
yük gayretler sarfederek. iyi ne-

(Doyçe Algemayne Saytung) 

Milteveffa Papa XI el PlE'nin ticeler elde etmeğe muvaffak ol • 
muştur. Nitekim, Fransada inşa ecenaze merasimi yakında yapıla-
dilen prototip tayyareler, yabancı 

caktır. Halen Papanın cesedi re· memleketlerin ayarındadır. His -
ıimde görüldüğü veçhile merasim pano - Suiza motöriyle mücehhez 
saionunda bulunmaktadır. Moran 450 tipindeki tayyarenin 

Cenaze mera.imine iştirak et _ sürati 600 kilometreyi bulacaktır. 
mek ilzere Vatikana dünyanın her Yarı devletleştirilmiş olan Centre 
tarnfından heyetler gelmektedir. adındaki tayyare fabrikası, i.kl 
Bu büyilk dini merasimin bütün Gnome - Rhone motöriyle techiz 

etmiş olduğu Hanriot 220 tipinin 
süratini 550 kilometreye yükselt. 
miştir. 

hazırlıkları ikmal edilnıi tir. 

Arsenal, V. G. 50 tipindeki yeni 
tayyaresiyle, hatta 700 kilometre
lik bir sürat temini peşindedir. 

Centre fabrikası tarafından tek
lif edilen üç Hispano • Suiza mo _ 
tör~ü yeni bombardıman tayyare
sının. 1500 kilo yükle, 2500 kilo
metre sürati olacaktır . 
Diğer taraftan seri imalatında 

da çok büyük bir terakki vardır: 
1939 Mayısından itibaren, fahri • 
kalar ayda en az 200 tayyare imal 
ve teslim edebileceklerdir. Hal -
buki, geçen yıl Şubatta 100 ve di
ğer aylarda vasat! olarak ancak 
44 tayyare im hl edilebilmiştir , 

Ancak, Amerikan tayyareleri • 
nin Fransız layyarelerindeki va • Bir tayyare deft topa 
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DİLBER ASPASYA 
TARiHIN BÜYÜK NAMLI KADINI 
Ya.zan : M. Rasim ÖZGEN Tefrika Numarası: 10 

Yelkenli gemi Lesbos önüne geldiği 
Aspasya kendisini, yeniden dünyaya 
s .ındı. Bir defa, ha yatında, istikbaline 

ilk bir merhale kazanmıştı 
cFfilı.işeler Mektebi> nde kendisine 
musiki muallimliği etmiş olan Fri· 
nis ismindeki meşhur bir musikişı
nas ile, Lesbos (Minilll) a yapağı 
ve kırmızı çuha götüren bir yel
kenli g.emiye binm:işti. İkisinin de 
gayesi, bilmedikleri, fakat şöhre
tini :işittikleri cAtina• ya gitmekti. 
İkisi de, içlerini yakan ibtiraslan· 
nı, gözlerinin dalgınlıklannda ya
nan hulyalarını, orada, yalnız ora
da tatmin edebileceklerine kanaat 

getirm:işlerdi. 

zaman, 
gelmiş 
doğru 

Frinis, isparta'lı idi. Vatanında, 
vaktini, mevcudiyetini musikiye 
basretm~i. Bir gün, dehasının bir 
hamlesiyle sarsıldı ve yarattığı ye

ni nağmeleri ifade ve terennümde 
aciz gösteren beş t.elli klasik kita
ras:ına isyan etti; ona, iki tel daha 
ilAve ederek Yunan m 11 sikisinde 
büyük bir yenilik vücud.e geitrmek 

ASPASYA, filosof SOKRAT ve diğer bir filozofla felsefi ve 
bedii müpaka §Slar yapıyordu. 

istedi. r!nden Atina'ya gitmek üzere yo- mak için, ona, adaya, köşklere dair 
Bu hMise, bütün an'aneperestle- la çıkarmıştı. fıkralar, rivayetler anlatıyordu. 

ri, demagoglan ve onlara uyan ce- Deniz seyahati, epeyce fırtınalı Musiki muallimi:rıin bu oyalama 
heleyi ayaklandırdı. Memleketin ve yorucu geçmekle beraber, ilci gayreti, çok geçmeden tesirini gös 

musiki an'anesini kıran, bestelerin, emel ve mefkıire yolcusunu, zevk· terdi. Aspasya, yavaş yavaş mü • 
Ahengin ıttırııdmı yıkan Frinis'e !i ve tatlı vakitler geçirmekten de bahaseye alakalanmış ve şehre gir 

karşı küfürler yağmıya, yumruklaı m~r~ bırakm~ştır. Onlar, baş dikleri zaman, onda, artık, o mu -
sıktlmıya başladı.. Saza, iki tel illi- donm.esmden, denız çalk~tısm - vakkat zaaftan eser kalmamıştı. 
ve etmek, hele yeni nağmeler icat tlan azade kaldıkça, edebıyat, ta-
eylemek affedilmez bir günah sa· rih mübahaselerine başlarlar; saz * 
yıldı. :Isparta kanunlarında da, çalarak şarkı söylerlerdi; hE-le, is- Aspasya ile Frinis. Lesbos'a. mü· 
milli sazların siyaneti hakkında tikballerine dair kurdukları hül- sabakadan birkaç gün evvel gel • 
şiddetli kayıUar vardı. yaların zevkine doyamazlardı. mişlerdi. Onlar, bu yabancı mu -

Frinis, dine ve kanuna hakareUe Günlerce fırtınalarla çalkanan . . . d ' hıtte çok kalmamak ıçın, a aya 
itham edildi. Tevkif edilerek mah· tırasıra rüzgarsızlıktan bocalıyan 1 t g··re h m uvasa a zamanını, ona o e-
kemeye götürüldü. Mahkemede, yelkenli gemi nihayet Lesbos önü- t . 1 d" 

.. .. .. .. sap e mış er ı. 
pek guçlükle olum cezasından kur- ne geldiği zaman Aspasya. kendi- . . . 

· · fy d ' Şehre gırdiklerı zaman, orasını 
tulabildi; fakat ne cezasın an sinin yeniden dünyaya geldiğini ı lar 
kendini kurtaramadı. Bir gün, ha- sandı. Bir defa, hayatında, istik - bDaştanbadşaı· dobnanmlı ışkbaklulmudş clı: 

· · k ··tü ar ve o am aç so ar a, mu 
pısbaneden denız enanna go • baline doğru ilk bir merhale ka • · · · · · 

üld.. Le bos (Midilli) a gitmek Ö .• . sabaka merasımını seyretmek ıçın 
r u. s zanmıştı.. nunde belıren bu ada h · 1 · · h t f d 
t lan bir yelkenli gemiye bindi- • ' Yunan şe ır erının er ara ın an 
e 0 nazarında, bu kazandıgı merhale-

rildi; memleketinden sürüldü. . . . . . . gelen bir kalabalık dolaşıyor, mey 
Frinis, bir müddet Lesbos'ta kal- nın çok tatlı bır tımsali ıdı. Sula - danlarda, cerbezeli hatipler nutuk

dı; oradaki cLesbos Mektebi. diye nnda, kış sonunun güneş.inden ı - !ar irat ediyorlardı. Halk bir ta -

b .. tün y ista 'da nam almış o- şıklar harelenen sahıllerın kıv - . af .. .. d d k 1 u unan n . • r tan uç gun evam e ece o an 
lan Ffilı.işeler mektebinde musiki runl~rı, .tepele~.ıne dogru uzanan milli bayramlarının ilk gününü 
muallimliği etti; sonra, Milet'e git- meyıllerınde kümelenen zeytin ve ah.. tl t .t di 

· · • 1 ·n·kl . .1 coşkun tez ura a es.ı e yor, 
ti- orada fBb:işeler mektebindeki ıncır agaç arının yeşı ı en ı e di- ·-• l . . . 

, t ger taı-d.J.tan emsa sız meı-asım -ı 
musiki muallimliği sırasında, As- göz okşıyan bu ada, onun yalnız . d k 

1 
· .. b k 

• h alık · bed·• h. 1 . . k al çın e geçece o an musa a a şe • pasya ya oc etti. ıı ıs erını o şamıyor .. onu, Y f. .. . 1 d 
. . uh" . . re ıne numayış er yapıyor u. 

Frinis Aspasyayı mekteptenbe· ruz yem bır m ıte gırmenın ver- . . . . . 
' .. . . . Aspasya ile Frınıs, şehirde mı • 

ri tanıdığı, mektepten sonra da o· dıgı heyecanla ateşlend.i.rmıyordu; f. la :ık! bo•ı.. b.. 1 .. . .. sa ır o c arı ~a ır yer o -
nunla olan temasını idame ettiği o, kazanacagmdan emın oldugu dı" . . d _ L b F" . . . . . . .. ma gı ıçın, ogruca, es os a -
için onun kabiliyetını emelini musabakadan soma, hayatında a- h;·~l kt b" ·ıw 

, ' 
1 

• • • ~ er me e ıne gı er. 
ihtirasını biliyordu. Bundan dola -ıçılacak olan yem ve parlak ıstık - · 

.. [Arkası var] 
yı, onu, Lesbos müsa'>akasına, mü bal ufuklarının bu gu.zel adadan 
sabakayı kazandıktan sonra da A- doğacağına duyduğu imala da, de- 11- 11-
tinaya gitmiye teşvik edip durmuş rin derin sarsılıyordu. HaydaTpaşa Lisesi 5 B den 2138 

tu. O ·. Aspaııya, Frinis'le beraber sa - B. Kemal Acar'a: 
_ Aspasya! diyord!l. Milet, eski hile çıktığı 2 3':'.'a.n, y1ireğinin çıı:- Miliıddan evv.el 1295 senesi, Mi

halinde olsaydı. Burada, sana, par· pıntısmdan yuruyemıyecek bır !addan evvel 13 üncü asrın son se
lak bir istikbal hazırdı; fakat bu- halde idi. Musiki muallimi, dilber nelerinden biridir. 
rası, artık, Atinanın. yanında pek talebesinin geçirdiği buhranı his - Tahminime göre. sizi tereddüde 

sönük kaldı. Atinada, :işitiyoruz. sederek, onu. ilk tesadüf ettiği tek düşüren cihet, MilQddan evvelki 
terakkiye, yeniliğe istidat var. atlı bir küçük arabaya bindirdi. seMlerin nereden başladığıdır. 
Sen, yeni fikirlerine, ben yeni mu· Lesbos şehrine giden yol, güzel Miladdan evvelki senelerin de Mi
sikime, ancak orada rağbet bula - bahçeler, süslü köşkler önünden ge !addan evvel l inci seneden baş -
biliriz. çiyor ve tatlı bir meyille yükseli _ 1 ladLğını hatırlarsanız tereddüde 

Diye diye, dilber kızı harekete yordu. Frinis, Aspasyayı oyala - yer kalmaz. 
getirmiş ve Lesbooı (Midilli) üze· mak, fazla heyecanından kurtar - N. R. Ö 

DÖNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

- Soldan sağa -

1-Müs!ümanların mukaddes 
şehri, dağın küçüğü. 

2 - Çana.kkalenin biıı kazası, çe-

t•-~-

EGEDEN RÖPORT AJLAR:1 
lstanhul otobüsleri işi düşünülürken 

• 
lzmir Belediyesi otob ·· s 
meselesini · nasıl halletti 

1 

Gü:ıel lzmirin Birinci K.ordonunu hır kat daha giiullqtiren yeni arabaludan biri Alsancak dv.arıııd• 

kici. Alı: denizin Ege koridorunda incir f j • var... Sarsılmadan, ezilmeden, b'' 
3-Belkisin Melike olduğu yer, ağaçlannın yamaçlarına yaslanmış zmir Ve stanbu} OİO• vası her an tahliye edilıni.ş ge~ 

h~vanlarm b11yunlarmdaki bir ef.e gibi elinde martini ile baş· b:ir salonda yapılan bir otobüs 5" ' 
uzun kıllar. metli bir man.za.ra gösteren güzel büslerinde yapılan iki yabati sinirler üzerine müstı.et ıııt 

4-Mükemınel, sürmekten emri İzmir, gün geçtikçe güzelleşiyor... seyahat arasındaki tesir yapıyor. İstanbul'un tranı"3' 
hazır, tersi ağaçların lı:olları. Bundan birkaç sene evvel batır- yma, hatta otobüsüne binip te a)ı· 

5 - Bir nota, ince. !arız_ İzmir limanına, Yakın Şar- b Ü y Ü k fark} ar ret yolculuğuna çıkmakla, h.ınir'de 
6- Cezalar. km ilk iskelesine demir atan sey- • • • • otobüse binmek arasında siyaJıl: 
7 - F_ esat. yah vapurlarından çıkan golf pan· y beyaz arasındaki tezat kadar fsbrı·· azan : Aslan Tufan 8 - lçine bir. şey konan her şey, talonlu ve pipolu zairler, daha rıh· var. Her yolcunun başı ucunda 

Yarım deg'il kömürün yan k. · rer zil düg'mesi var. Durak ycri0e 
' • tıma ayak atar atmaz ço acaıp Jete yakışnııyacak kadar iptidai bir t 

dan h ıJ ol ya"10 •ınca. İstanbuldaki gı"bi bile· 
masın as ur. bir nesne görmüş gibi fotoğraf ma- nakil vasıtasıydı._ ......., 

9 - Asalet sahibi, ağzın bir ha • kin 1 . rıl 1 b d seı1· çi: e enne sa ır ar ve en e :f.Y.~ jtıt" 
reketnde telfıfiuz edilen gözlüklerinin camlarında gı"ttikça - Haydi, Tepebaşı, var Dil • 
harfler. Nihayet bu köhne at arabalan cek?. diye feryat etmiyor ... suı.un 

10 P bo t lrun büyüyen gözlerini öbjektife uydu- ortadan kaldırıldı ve İznrir'in bi· içinde rahat rahat seyahat edt!ı.-
- ara zan, ers o ursa 1 iml · · ··"' 

hikaytı. rup atlı _tramSeyyvayablararın rbes erını rinci kordonuna bugün İstanbul- yor. İııın.ek istiyen yolcu, ba§lucw-
. . .. • . çekerlerdi... • u manza- da Şişli ve Kurtuluşa :işli yen oto· daki düğmeye basıyor. Yolcu 1~ 

11-Neticesız, buyük bır hayvan ilrn '--'· lmak .. t oJ3' 
b .b. rayı f e çe~·- o tan mu e· büsier getirildi. Behçet Uz Beledi- 1iikten sonra kapılar otomatik . sa J: L 1• 

_ Yukandan aşağıya _ vellit acaip bir memnuniyetle el- ye reisi olduktan sonra bu araba- rak kapanıyor .. koşan bir yolcu 

1-Vücuddeki delikler, pua !erini oğuştururlar ve medeniyet- lar da kaldırıldı .. şimdi İzmir, is- çin: 
saklanan dolap. ten uzakta kalmış bir diyara ge!- tanbul'u imrendhı!cek kadar bü- - Ağır ol!. 

2 _ İptidasız, memnun. diklerini zannederek şehrin içinde yük, rahat, yeni ve modem otobüs- Feryatları da yok.. n 
k vukl kül. '" 1 1 lı · Otobüsün arka kapısının inı;aııı 

3 -Bir nevi kum~, tarihte ıneş- a u ... uı, ıa var Y~ • lere kavuşmuş bulunuyor. Bunlar- . . . pıl' 
h b. amiralirni r!leri aramıya koyulurlardı_. dan birine Konak iskelesinden bln- beynıne ınercesıne hızla kapa 

ur ır z. y · od Türki. · diın. T rif 1 · tanzim d"~'· b. da yok ... 
4 _ T- . birdenbir b • d enı ve m em yenın gar· a e en e ......,.., tr . uııı· 

.ersı e, ~gun e- be açılan bu ilk ve mühim pence· iki dakika ara ile arka arkaya hare· Hele gece ... Istanbulda beJ ~ 
~ad Arap alfahe$ı1!"e hlr resinin eşiğinde vtı birinci korda- ket ediyorlar ... Rahat bir koltuğa luk c~'."1:~ ~ad:o_r bir lamba ile ~ 

. . . nunda bundan birkaç sene evvel yerleştim. Şehrin en uzak yerine 1~ gozunu kor eden cılız~ iiJ1. 
5 -S~ bır er~ ısmı. l§liyen bu basit arabalar, medeni- 5,5 kuruşla gidiliyor. Talebe ve as- rıne, burada her kol:u~_'.1 u_sı ııııl 
6- Mucazatın _aksi. . yete dev adımlarile koşan bir mil- kerler iç.in 2,5 kuruşluk biletler de buzlu camlarla ortülii bı:r j) 
7 - Muvafaka1im, ilenin muhaf- var ... Gazete, kitap ne isıerseı' 

fefi. , okuyun. 
8 -At yavrusu. Kakmaktan em- 'll' 0 

ri hazır, kumaşın tüyü. ı 

9 - Gayrimahdud mazi, para 
torbası. 

10 - Pirinç veya bulgurla yapı -
lan bir Türk yemeği, bacılar. 

ll - Son. bir erkek ismi 

t:czacılar kongresi 
Türkiyıe Eczacıları Birliğinden: 

Birliğimizin yıllık umumi kon • 
gresi 11 Nisan 1939 tarihli Salı gü
nü saat 14 te Cağaloğlunda Etibba 
Odası salonunda yapılacaktır. Bü
tün meslektaşların gelmelerini 
saygı !arımızla dile:riz. 

.. 

Yeni otobüslerden biri At.ııtilık caddesi üzerinde ... 

.... 
İzmir'deki otobüs işi bakk"'d~ 

biraz maiıimat vermek istiY~ı::~ 
Şimdiye kadar otobüs muhtelif dJ 
]er vasıtasile işletiliyordu. Ş~ et' 
bunları belediye işletiyor. ıı:a.J 

8
, 

en mühim iki hat tam intizanıla c:ı)ı 
!ışıyor: Konak-Alsancak ve J{o;;.. 
Tepecik hatları. Bu ikinci batedc~ 
zi bulvarından ve Basmahan 1 :ı, 

de geçiyor. Alsancak servisinde,di• 
Tepeciğe 10 otobüs :işliyor .. ~e1"3oıı 
ye şimdiye kadar bunun 1çı11 .,9 
bin lira sarfetm:iş bulunuyor. P9~ı 
bankada bu iş için 500 bin Jiras~ii· 
var ... Bundan sonra Eşreipaşa, ı:w 
zelyalı, Karşıyaka, Bornova ve ııJl' 
ca hatları ele alınacaktır. ;\Js bi~ 

1 cak hattına işliyen otobüsler 13 
5

(J(I 
vah gözleri dost yuzu hayalinde - Yusuf, beni affet, sana cEvet. vermedi. Ferda sordu: I Ferda asabiyetle irkiliyor: liraya, Tepeciğe :işliyenler ıse 9· 
c anlandı. Ne kadar içi iyi, mert bir diyemiyeceğim. Onu öyle seviyo- - Halam neden gelmedi Hacer? I - Bunu kocan mı söylüyor ıa. liraya satın alınmıştır. '" 
erkek! rum ki Yusuf, öyle seviyorum ki!. Hacer biraz tereddüt ettikten cer? Aynca seyyah kafileJerifıİ çe;. 

Genç kızın boynu büküldü. Göz- sonra cevap verdi: Hacer onun hiddetini ıslık ,ıaan me plajlarına, Efes, Berga:ına .\, 
leri yerde duran mektuba ilişti. Ertesi yün... - :ıtahatsız Ferda, çok çok gözk sesinden anladı. Fakat aldır .nıya- rabelerine rahat götürebi!Jnel< '~c· 
Yavaşça mırıldandı: Öğleden sonra saat üç. Gene tev- rinden öptüğünü söylememi tenbih rak cevap verdi: 44 k:işilik büyük ve modern i!O 

0 Z5 
_ Yusuf, zavallı dostum.. Jtiihanenin hastanesinde Ferdanın etti. Hepimiz gibi o ~" mahkeme- - Evet.. büs alınacaktır. Bunların tarıesı - 45-

. Birdenbire yüzü değ.işti Sanın odası. Hacer ve Ferda karşılıklı nin neticesini sabırsızlıkla bekli- Genç kız ayağa fırbyor: bin liraya mal olmaktadır. 
Fakat eğer bir takım uğursuzl'aya telgrafını bekhyorum.•klarm bir çift koyu mavi göz gözlerinin ı.aryolaya oturmuşlar, ikisi de dal- yor. - Yani ressamı öld~ i- .,,... 0~. 

sebeplerle mahkfun olursan seni Kağıt genç kızın parma - . . .. .. ·k· · d d .. ·· 1- H ,. "ri · 1 t ıı s . ıçıne bakıyor. Genç kız, yuzu sap. gın, ı ısı e uşunce ı. ar-"Y ın ı Genç kızın gözleri bulandı. Çe- tiraf edeyim oy e mi? Bütün bu izahatı verdik ll ·ıeti 
bekliyec.eğını. Kaç sene olursa ol·,dan kayarak yere düştü. Dudakla- sarr, tüyleri diken diken ellerini >iyah gözleri •>ıdişeli, mll2tarip. nesine doğru iki keskin çizgi uza Hacer susarak önüne baktı. Fer· ra İstanbul için ayni ıe:ıne1)11~9ıı 
sun beklemekten usanmam. Tek rında acı bir tebessüm dolaştı. karşısında beliren bu hayale doğ- ferdanın yüzü solgun. Fakat !!ÖZ· nıyor ve bu çizgiler yüzüne çok acı danın yüzünde zehir gibi bir tebes- beslediğimizi söyliyebilir~ li• 
sen cPeki. de. Haftaya mahkemen / . Ö .. ·· le · d fazla b. laklık H ·· G k ak ·1yoJl• . . ktub Yusuf, her şeyı anlamış. buru· ru uzattı: rın e ır par var. a- bir mana veriyor. Kesik kesik ko- sum var. enç adının yanına y • Dr. Lutfi Krrdann beş ını o~· 
var. Netıceyı ve me umu 0 - ·er'i onun gözlerindeki bu humma- nn.mıya başladı: !aşarak elini omuzuna koydu: ralılı: istikrazı temin ettiktell 

5 
t"' 

kud kt dig'in kararı nü nasıl sevdiğimi biliyor. Yalnız - S"n, sen niçin ayaklanma bu ..,.... ıı • 
u an sonra ver • . . !ı bakış be:.oütün korkutuyor; dü- - Hacer her şey olabilir ... Belkı - Bana akıl öğretmeniz beyh.:ı. ra ilk iş olarak İstanbula :ınıJ ... ,, 

bu .. yük· bır· sabırsızlıkla ve dalına bir şeyde aldanmış Yusuf: Onun zincırı taktın, Y .. olumu şaşırttın ha_- ıaın·'· 
H d 1 şündürüyor: cKısa bir zamanda bu de mahkum olurum. O zaman sen dedir yavrum. Eskiden mahkeme- zam bir otobüs servı.·si hatır 

1
_,i• 

S
eni dü ·· erek bekledigıını·· · unut· açtığı yarayı kapatabilecegı"ni w na... em e oy e bir şaşırttın kı, 1 )Je ev 

Allabşun 1 
dık .. .. şimdi bile Yusuf'un gösterdiği ışı- kadar harap bir hale gelirse, ya halamı teskin. . de ne söylediysem, bu sefer de ay- nı hep bekliyoruz. Istanbu fit' 

ma. a ısmar a .• onu unutturacağını duşunmekte ğ .d . ,mahki'.ım olursa ne olacak?• Boğazına birşey tıkanmış gibi eo- ni şeyi söyliyeceğim. yesinin otobüs alacağını duyallt e-a gı emıyonım. .. aa 
Ferda derin bir şaşkınlık içinde yanılmış.. H 

1 
k bold G Genç kadın, içini çekiyor. Ferda kini boynuna getirerek birdenbire - Fakat... malar, mütemadiyen müraCdı· 1<ıJ' 

. aya ay u. enç kız elleri· .rım 
okuduğu mektubu elinden tam bı- Ferda mektubunda itiraf ettiği . . k' 

1 
d"" .. yavaşça başını çevirerek ona baktı. sustu. Hacer mırıldandı: Ferda birkaç adım geri çekildi: diyorlar. Bunların sayısı ,- tW 

nı gerı çe ıyor, omuz arı uşmuş, Dudaklarında garip bir tebessüm· - Fakat.. - Sus, devam etme. Yüzüme ni- kı bulmuştur. Bütün bu araba .oğ• 
rakacakken gözüne en aşağıda bir sevgiyi yakınlarda biraz sezrniye gözleri yaş içinde inııyor: eli ,.. 

r le halazadesinin uzanıp ellerini Ferda birkaç adım g_eri çekildi: ye hayreUe baktığını ve ne diye- !eri arasından en ucu=u, )Jul sıı-
kaç satır iliş~i. Yusuf şunları ilave başlamıştı. Fakat bu kadar büyük -Sen olmasan, sem· sevmesem lstııll JI tuttu: - Sus, sus Ferda. Şimdiden böy- ceğini biliyorum. Neden yalnız lamını, en rahatını ve . i)ır9 
etmişti: fedakarlık göstereceğini ümit et - 0 benim için ne iyi bir hayat arka- - Hacer bu kadar üzülmek iyi le uğursuz tahminlerde bulunma. cBen vurmadım• diyerek üzerim- kaklarına ve memleketın ğırıl 

•Eğer teklifimi kabul etmezsen memişti. Mektubunda kaç yıl o - daşı olurdu. Sakin. sessiz kafaların jeğildir. Benim için hepinizin ug. Birdenbire genç kadının yÜzü deki ithamlardan sıyrılacak izahat maddelerine göre en mu"~ 06' 
sana güceneceğimi, kinleneceğimi lı.ırsa olsun bekliyeceğim, demôş. anlaşmasından meydana gelen yu radığı derin kederi ve azabı auşt.in- değişti, gözleri parladı, ona doğru vermediğimi, niçin mahkemede bulmak her halde kolay bir bir lf 
sakın zannetme. Yalnız taliime ferda onun sözünden geri dön • vayı onunla ne güzel kuracaktık, dükçe daha çok muztarip oluyo. eğilerek fısıldadı: söylediğim bir yalanı sana da tek- ğildlı. Fakat bizce bu iş zor 1~ıJI' küseceğim ve şunu da unutma ki

1
miyecek kadar mert olduğunu da fakat şimdi... rum. - Ferda son çare galiba mahke· ~ar ettiğimi soracaksın. olduğu kadar çabuk hallı 

yine eskisi gibi dost kalacağız. Haf [biliyor. Yusufun temiz bakışlı si - Hıçkırarak, yatağına kapanıyor: Genç kadın, içini çekerek cevap mede her şeyi itiraf etmen olacak. 1.Arkası var] !gelen bir meseledir de. 
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- ~ç güzelliğinin sırları 

Parlak çehreye, güzel saç- , 
~ nekadar yakışır. Size saç 
tıizelliğinin sırrını, en 1gizli 
llsullerini yazacağım. 

Saçlarınızın güzelliği i~in, 
her ·· 
1 

gun beş altı dakika sar -
•thıelisiniz. Kendini güzel 

g" 
•sterıneğe meraklı olan her 

l•nç, her kız saçlarının terbl-
)'e ve ın' ı· . . ed 
ğ' ızamı ıçm arz ece-
tın tarzda hareket ederse, 

Plr\ak simasını slisliyecek 
gijz 

el saçlarla koltuğu kaba -
••bilir. 

~Saçlarınızı dikine olal'lllı. 
Çlllayınız. Saçlarınızı dal -

::;nıak üzere parmakları-
hareket ettiriniz. 

l.ı Saçlarınızı o tarzda fır~a -
di Yuıız. ki temiz hava kılların 
lr.rı:~e kadar nüfuz ve bu· 
tuı tsın ve bu sayede saçla -
g 

1
12 kendi kendilerine dal -

• a lltlsınIU,, Kuvvet ve leta • ••t .. _~ 
...._.ansınlar. 

halter !abah ve her aksam 
ita Ştnızın derisine bir dakika 

dar masaj yapınız. Par· 
llıaltJ 
I' Brınızın uçlarile ovala 
•• ~~- Bazı defa da ısıtılmış 
Ylıny • 'l . llıas . _agı ı e saç dıplerıne 

•J :Vapınuı. 

Junan pek ufak delikcilderi, 
mesanıeleri tıkarlar. Bu de

likcikler saçların teneffüs 
aletleridir. Saçlann köklerin

de husule gelen zehirli hava

yı dışarı atarlar. Temiz hava
yı içeri götürürler. 

Mısırda, Arap memleketle
rinin bir çoğunda oturanların 

saçlarına dikkatle bakacak 
olursak nekadar sağlam, ku't'

vetli ve parlak olduklarını 
göreceğiz. Bu adamların he -

men hiç biri saç ilacı olarak 
hiçbir şey kullanmazlar. 

Yalnız tarif ettiğim tarzda 
aranra temiz zeytinyağı ile 
uç diplerine parmak uçlarile 

masaj yaparlar, ovalarlar. 
Saçlarını her vakit yıkarlar. 

Temizlerler. Bu sayede ke 
peklenmekten kurtarırlar. 

• •• 
İşte bundan dolayıdır ki 

doru beyaz Arap kızlanmn, 
ve gençlerinin saçları, dalgalı 

dalgalı ipek gibi yumuşak 
saçları Lütün dünyaya. mo -
del vazifesini görüyor. inan -
dun, iman ettim ki, çehre gü
zelliğini saçlarıu letafeti, 

:. parlaklığı ikmal ediyor. 
leyt· ak leııdir· ınyağı aaçlan kuvvet- İpek gibi nermiıı, yumuş • 

l.ıı ır, güzelleştirir ve par- parlak saçların, pamuk gibi ca:· Sa~ları parlatmak için beyaz alın üzerinde, perçem, 
g;:.; ~aııtın), (vazelin likid) kakül ve(pipi) halinde görii· 
ç~ç suları kullanmayınız. nüşleri insanın ruhuna, ne 
tis· bu gibi ilaçlar baş de- kadar neş'e ve şetaret verir. 

'ilde 1 :::---_ve saç diplerinde bu- Lokm•n HEI\. ,,<f 

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

~~LERINDE 
~dıltö 
" Y Ralkevinden: 
"''liııı. 

ild.a Y ıı !IUbe komite seçimi aşa-
tiy•ler:ıı. günlerde yapılacaktır. 

Sos behemehal gelmeleri. 

~ !laa~a.ı Yardım.: 14/Mart/93l Sa-
15/~ 19 da Ar, Spor, Gösteril, 

'tlıiıı, aıtt939 Çarşamba 18 de Dil, 

h~ııı, Ed.ebıyat, Kitapsaray ve 
~ 16 halk dersaneleri ve kurs • 
la ~ lldart/939 Perşembe saat 

ıı * * ı.:r0ıuu. Halkevinden: 

eTAKVIM8 

1358 HiCRi 
Muhurem 

17 
3 oncOAY 1 
SEN E: 

v ••• u 

lö5! RUMi 
Şu bat 

24 
KA'>hl 121 

1 9 3 9 

Güne-ı 
6 26 
Otıe 
ı2 25 
lkiorll 

15 40 
Akşam 

18 08 

MART liünr7 
12 16 
lJ 41 ' 
6 17 
lkinllf 
9 32 

Yat,. 
19 37 
imsak 

' 4S 

10 
Cuma 

\' 8 l il 

1 30 
lmsııt;: 
ıo 37 

'tat ~~l/~art/939 cumartesi günü 
lt<tlııı ·30 da Evimizin Beyoğlunda 
~filııd an. karşısında Nurziya so -

ta_;:a 'I' akj temsil salonunda An - - ·--------
~leSi lrih, Dil ve Coğrafya fa - cektir. 

tbethard~ınoloji profesörü . (~. 2 _ Konferansı dinl_e".'ek arzu 
~llıbaıa. tar~fından •Eskı Çın edenlerin davetnamelerı'." Ev ıd.a
ltlti h ~ndaki eski Türk kavim- resinden aldırmalarını rıca ederız. 
ltıı<ıa ~U!ı ~da mahlmat. mevzu • 3 - . Konfor ansı müteakip tem
~ hır konferans verile- j sil venlecektır. 

l'ıBı~unıııııuıo 

. Sıt1q 'l' . 
-45 -

&ibi sen ahır, ayağı taşa takılmış 
deledi· 

-- lıit .. . 
&iiıı. gu.n... Kendi kendime bir 

gelir ' 
l"ııııı. nu,k Yuvama dönerim! diyo-
l'ata ı. at ediyor musunuz ha-

'<arşı k ' 
\>etli t Orkak insanların kuv-
'· arafla d ' < U\>llıtu b rı a septik oluşları ... 
llolltıak . ozrnağa korkuyordum. 
faJı:at b~lıeıned.iğim yuva, boştu; 
ltend; ır gün, yaralı dönersem 
tıı· eski h . . ' 

ı toplı . avamın ıçınde, kendi-

tarafından sessizoe çıktı. Köşeyi 
dönmeden ba~ını çevirdi, baktı. 
O da mı ağlıyordu, bilmiyorum. 
Yalnız, aşçının bir gün sonra yol
culuğa çıkması, bana manalı gö -

ründü. 
Köşkten, cenaze çıkmış gibiy -

di. Komşuların kafesli, perdeleri 
inik, kapalı, karanlık pencereleri
nin arkasından bana baktıklarını, 
beni gözeUedilderini zannediyot1-

ıı,_ ' Yal:.ıUrdim Bus" b .. ı·· al -.,,, a\> · u un y - duIIL 
dı. are, Perişan kalmak ta var- Odaları kilitledim, anahtarları 

1.~it gün · uşağa verdim; ortalık kararırken, 
""'.''Dt to 1• dadun, _sessizce eşya • ben de dadım gibi, aşçı gibi, ses -
ll.ı bag· p amıştı; aglıya ağlıya be- s.izoe çıktıIIL Benim de gözlerim 
t rına b ğlaştılt, astırdı; konuşmadan 

o 
,. gece k" k 
'l.lııız ' oş te, kendimi yapa -
SlJıı da. sandım. Ertesi sabah, aş _ 
lıaııı.au • Yeşil boyalı sandığını bir 

ıı sırtına vurarak, mutfak 

yaşarmıştı. 

Sıtkı Tahir, yürüdüğümüz ara 
yolun ilerisine bakıyordu: 

- Pek uzaklıışınıyalım, döne -
lim. 

Uzaklara diifmekten mi, yolun 

lKDAlll SAYFA 1 

1 iicaırühô ~cahü~D®ır [ll~'1?§tm&~~~ 
Yeni eko - Slovak 

kanlı ıhtırasları neler yaptı ve büyük bir tehlike midir? 
Ç eko-Slovak devlPtinin, bir cağı düşüncesini ileri sürüyorlar. 

S it M 1 A H •• ı d •• k çok yerlerınin cebren alın - Diğerleri de Çeko-SlovAk hüküme 

U a n u ay asan o u • -n_asına.' hiç bir felaketi~. kargaşa- ti.ni üç.üncü Ray hın uysal bir aleti 
)ıga duşmeden, tahammul edebil - dıye gostererek pek sathi bir bük
mesi için Çeklerin inanılmaz di - me kapılmaktadırlar. 

t Sonra da Sal anat •• d •• >iplinleri, hatta bazılarına göre Hakikat daha muğlaktır. Gerçi en sur u Slav kade:ciliğinin hiıla yaşıyan bugün. Almanyanın tasvibini alma 
zleri lazım gelmiştir. Bır kaç haf- dan hiçbır hükümet Pragda tutu-

l Yazan : R A S 1 M O z G E N 1 ta içinde, Çeko-Slovakya arazisi· namaz, fakat Almanya da Çek 
M. nin ve nüfusunun üçte birine ya - milletinin menfaatlerine ve an'a

kın kısmını kaybetmiş, vahdetli ve nelerine kulak asmıyacak bir hü
merkezi devlet federal olmuş. an'- kümeti yerinde tutmakta büyük 

Tisa civarında •Siyd1 Muhammed bin Lahsen• camiinin kuat resmi 

. •. 

anevi parlmantarizm hiç olmazsa l!IÜşkülata uğrar. Bu iki ifrat ara
Çek devleti içinde yirmi otoriter sında. Beran hük.ümeti kamoy ü
bir Cümhuriyet~ terketmiştir. zerine fazla istinat etmeden, lü -

Ötorite: bir cümhuriyet, fakat zumlu ve daima tehdit altında olan 
1krlinin temenni etti~i gibi tota- bir muvazene arıyor. 

! !iter değil. Tam salahiyet hakkın - .. . Fakat nasyonal - sosyal'""· 
daki son kanun hümlımete ve dev bilhassa en ziyade muahezeye şa
let eefine geniş bir otorite temin yan olan totalitarizm ve ırkçılık 
etmiştir, çünkü bunlar. araların - tezahürlerivle derin bir surette 
da anlaşarak bir kararname ile a - 'tesislere, zihinlere ve kalplere gir
nayasayı bile tad!l etmek salilhi - miş olmaktan henüz cok uzaktır. 

yetini haizdir. Komünist partisi Buna karşı dini, vatani ve dernek_ 
feshedilmi5tir ve kamoyu temsil e-J r • k üçüz b •et d G b . . var ır. erçı u 
den birçok partiler iki büyük sahad 11 ihtiyatlı ilerl~mek lazım-
bloka ayrılmıştır: Hükılmet par -,d 1· Si k 'dak. b . . . .. . . ır. spanya ve ova. y~ ~ı azı 
tısı olan mıllı partı ıl0, muhalefet- ma·sebakl 1 h · 1 1· . . . . ar gama ı aç a sanın 

t;~ zıyade .kontrol partısı ol~n millhaçını birleştirmek \'C hatta bir 
lı ış partısL Matbuat sıkı bır san-

.. t" b·d· d k·t 1 yapmak pekiilii mümkün olduğu -sure a ı ır ve ers ~ ap arı ve~ . . . 
·d ·· d .. 1 kt d' M .. k nu ıstemıştır. Onun içindir ki mek 

nı en goz en geçırı me e ır. ı • 
t k d 1 ls l 

teplere haçın mecburı olarak a -
arca ne a ar az o ursa o un ar, 

Çeko-Slovakya Almanları azlık - sılmasına fazla ehemmıyet atfet -
Fe.s Sultanı Mulay Hasan, 1894 Çerkes kadını idi. Halk arasında ederek onlardan evvel taarru;, lara tanılmı~ haklardan d~ğil fa • mek doğru olmaz. Fak~t katedral· 

senesinde çıkan bir kıyamı bastır- cRumiye• yani gavur diye anılan geçti. Yolda, Mu15y Abdülii>izi, kat h5.kirn milletlere has imtiyaz. de kardinal Kaspar'ın mesinde hn
mak için .Tadla• ya gitmişti. O se- ou kadın çok zeki, emsalsiz bir ka- başveziri ile kardeşi Harbiye Na- !ardan istifade ediyorlar. Prag • zır bulunarak resmi vazifesine baş 
nenin eylülünde, cDarül-Zidve• de rakter sahibi idi. Bundan dolayı, zırının, halkı, gizliden aıeyhine 0 ,1(; f>. ı.,, 0n üniversitesi kapıları- lamış olan Cümhurreisi Hacha'nın 
çadırında ölüverdi. o, birçok hadiselerde kocasını ida- kıyam ettirmeğe çalıştıklarına nı yeniden açmıştır ve şimdi Al _ bu jesti manidardır. Ve uzun za -

Sultan'ın çadırına, dört beş ya- re ederek muvaffaluyete eriştır- inandırdı. rnan tebaası olan eski talebeler ü- ınan gizlenmiş bunca kinlerin dışa 
kın adamından başka kimse gire- mişti. Leyla Rukiyye, az bir müd- Abdülaziz, bu iftira üzerine, ikı niversiteye muzafferane bir eda i· rıya vurmak fırsatını beklediği 
mediei için, bunlar, ölüm hadisesi- det te, oğlunu idare ettL AbdüU.- kardeşi Tetvan zindanına gönder- le dönmüşlerdir. bir zam,<(ıda, yeni Cümhu.rreisınin 
ni gizlediler ve Sultan Hasan ya- ziz, anasının zekasını tevarüs et- di ve .ikisini biribirine bağlı olaraıe Siyasi organizasyonlarını bir tek ikinci jesti Lany'de Mazarik'in rne-
~ıyormuş gibi iş görmekte devam mekle beraber zayıf iradeli bir ço- hapsettirdi. kalıp içine dökmüş olan Çeko-Slo- zarını ziyaret etmek olması daha 
ettiler. Bunuıılıı beraber, Sultanın cuktu ve bu zaafı da ölünciye ka- Başvezir Elhac Maati, on sene vakya gençliği, taşra makamları •

1 
manidardır. 

cesedini, perdeleri sı.kısıkıya ka- dar devam etti. sonra, zindanda öldü. Tetvan vali- nı sembolik bir gömlek ve münasip 

1 

Her sahada milli an'anelere ya
panmış olan tahtırevana koyarak, Sarı1yda, iki nüfuz zümresi tü- si, Abdülazizden emir almadan bir üniformanın kabulü için tazyik bancı olan tesislerin ve doktrin _ 
yalnız geceleri yol yürümek sure- . redi ve bu yüzden fitne ve fesad ölüyü gömmiye cesaret edemediği etmektedir. Bütün gazete satış yer !erin kabulüne karşı insiyaki bir 
tile cRabat. a gitmek üzere yola aldı yürüdü. :~in, biri diri, diğeri ölü olan iki ı · d v ık· h B b ht 
düzeldilcr. İki Cu··mreden hır· ı·nı·n b d k d . .. d ı · erın e o ısc e eo ac er ga - tiksinme gcirülür. Otoriter ve fa. 

aşın a, ar eşı, gomme ira esi ge ınciye · f k. · im kt d - zetesı şere mev ııne a"' a • ır. al bir hiikümet teessüs etmiştir. 
Yolculuk, küçük merhalelerle Mulay Hasanın ba5mabeyincisi, ·kadar, on bir gi!n blribirinden Siyasi suçlar Gestapoya teslim e • Fakat ona istinatgah vazifesini 

yapıldıtı için uzun sürdü. Öyle i- Abdula,izi tahta ceçiren büyük ayırmadı. Muhammed Sagıyr, böy- d'I · ı· B B ,. h t b'I 
ı mı. ır. . eneş ın a ırası ı e görmesi lazım gelen milli parti 

ken, tahtırav~n. muhafızları bile idar., adamı Eba Ahmed vardı. Di- lece, uzun bir müddet, kardeşinin k.b • k dı y h d'l ta ı ata ugrama ta r. a u ı er henüz sag· lam bir şekil almış de -
Sultan'ın öldüğünü öğre'lemedi. ğer zümreyi de, başvezir Elhac kokan, çürümeye başliyan cesedi 

hakkında ergeç çıkarılacak olan ğildir. 
Kafileyi teşkil edenlerin birkaç ki- l\faiiti ile kardeşi Harbiye Nazırı ile kucak kucağa ya~amak fecaa. kanunlar beklenmektedir. 
;binden ba~ka herkes hükümdar- . Siydi Muhammed Sagıyr idare tine katlandı. Gençliği aralarında taksim eden 
Jarını sıhhat ve afiyette biliyorlar- ediyorlardı. Bu zavallı da, Abdüliizizin son B azıları bu hadiselere bakarak büyük jimnastik cemıyetlcri (so -
dı. Eba Ahıned'in istinadgahı su!- saltanat senesine kadar zindanda Çeko-Slovakyanın şimdiden kollar, Orel'ler, ışçi gençlıkler, 

Kafile, Orta Atlas dağlarının te- tunın annesi idi. Ötekiler ise, mem- kaldıktan sonra tahliye edildi ise Hitlerize olduğu hükmünü çıkar -ı koylu süvarıler ilah.) bır tek orga
nelerini arl;ada bıraktıktan sonra, leketin şöhretli bir ailesine men- de gözleri kör, prangalardan ba· !makta acele davranıyorlar. Diğer- nizasyon halinde birleştırmeye ça
birkaç süvari, atlarını dörtnala ~up oldukları için, şehirlerin en cakları sakat olarak Tanceye çek- !eri de sebeple illeti biribirine ' lışılmaktadır . Fakat Cümhurreisı-
kald!rdı. Bunlar, Mu!iiy H:ıs:ın'ın nüfuzlu kısmına dayanıyorlardı. kildi ve çok yaşamıyarak öldü. karıştırarak bundan Miinich siya- nın veya Başvekilın masasına der• 
bas mabeyincisi Eba Ahmed tara- Eba Ahmed, rakiplerinin nüfu- (Sonu yarın) tetinin haklı olduğu neticesini çı- hal o kadar \Ok telgraf yağmak • 
fın.ı 1n RAbat'a gönderilmişti. Sü- zunu çekemiyordu; onların imha· karıyor ve Alman - Çek yakınlaş- tadır ki birleşmeyi dostane teşeb-
variler, atlarını son sür'atle koştu- sına ı:arcler arıyordu. Bir gün, bu Ka\ un kar~uz satış koo- rnası bu kadar kolay olduğuna gö- büslerle temine çalışmak zaruri 
racaklar, ç;;ııcrde tozu dumana ka- emeline de erdi. f f nı ona karşı koymanın hata ola -ıolmaktadır. Almanya Hitler'in ta-
tacaklar, bir an evvel payitahta ye- • ...,. ~eraf ·n n aaliyetj 'rafına geçmiş olan genç Südet din 
tiserek Sııltan'ın veliahd tayin et- Genç sultan, Fas şelırinin ulema Edirne, (Hususi) - Kavun kar- alimlerini Praga gönderiyor, fa _ 

Cennet balosu tiği on üç yaşındaki en küçük oğlu ve eşrafının biyat merasiminde pjuz satış kooperatifi bahar hazır- kat Prag arşöveki bunları semine-
Abdül-Aziz'i, babasının yerine tah- bulunmak üzere bir gün mabeyin- lıklarına başlamış ve ortak sayı- Türkiye sanat meketpleri me -1 rine almaktan istinkiif ediyor. Prag 
ta geçireceklerdi cisi, na::ırlarını yanına alarak muh- sını 400 den 1200 e çıkarmıştır. Ko- zunları cemiyeti tarafından Tak- belediyesinde sol ve müfrit sağ 

Kafile, payitahta gelmeden, Ab· ı te~em bir kafile ile yola çıktı. Fas operatüin Almanyaya satacağı ka- simde. Cennet köşkünde (11 Mart) J mensupları Çeko-Slovakyanın uğra 
dülaziz tahta geçti. O, Rabat'ta, şehri, başvezir ile Harbiye Nazı- vunlar için N fıa Vekaleti tarafın Cumartesi günü akşamı sabaha ka·ıdığı akibetten sonra hala Alman -
biy'at merasimi yaparken, ötede, rırun doğdukları yerdi. Eba Ah- dan soğuk hava vagonları temin e- dar devam ede~ek bir balo. ver~e • !ara yer vermek mecburiyetinde 
Tadla'da bulunan ordu, Mulay Ha- med, Fas'a vardıkları zaman, ra- dilmiştir. Kooperatü bu sene do- cekür. Pek mukemmel surprızler kalmalarını iskanda! addetmekte 
san imzasile ;:elen iradelerle hare- kiblerinin kendi aleyhinde hareke- mates işini de yapmayı kararlaş - hazırlanmıştır. Pek ucuz olan bi -1 tabii bir su.rette mutabık kalmak-
ket ediyordu. te geçeceklerini ve taraftarlarının tırmış ve bu maksatla İstanbulda !etler cemiyet merkezinde, Ümit tadırlar. 

Mulay Abdülazizin annesi, Ley- çokluğuna dayanarak kendisinin kurulan birlik ile temasa geçmiş- k.işesinde ve Cennet k~şkünde sa- yah dil . . b t db "l 
la Rukiyye isminde pek dilber bi.ı· mahvına yürüyeceklerini tahmin tir. tılmaktadır. Bitmek üzeredir. lıu er ıçınB alinz.ı ,." ut er_k•: 

1 nmıştır. er ın azyı ı 

========================== altında daba başkaları da alına -
yalnızlığı ve sessizliğini yavaş Günün son ışıklarile birlikte, ha- - Ah, bu apartımanlar ... Bil - luldı. Açık açık bir şey söylemedilcaktır. Fakat devlet şefi her tıirlü 
yavaş esmer bir duman gibı sa - yat sesleri de sönüyor... hassa Beyoğlu apartımanları ... amma, yüzünün değişen çizgilerin tazyiklere kat'l surette muhalif -
ran akşam gar.ipliğinden mi kor - Sessizlik te, karanlıklar gibi eş- Küf kokulu, güneş almıyan in - den benim bu isteğimin, kendi tir; ve Başvekil hükümetin Bo _ 
kuyor, kaçıyordu? Omuzları düş- yaları eziyor. ler ... Evet, en lüksü bile, yine in ... düşüncelerine aykırı geldiğini an- hemya'da çok eski zamandanberi 
müş; bakışfarı, tavırları ürkekleş- Birdenbire yanan ışık, gözleri - Mendil kadar bir arsa üzerine zor- ladım. Onun canının sıkılışı, be - yerleşmiş ve dürüst lı.areket etmiş 
mişti. mi kamaştırdı. Eıtkı Tahir, özür la çıkılmış bu apartımanların ha- nim, Beyoğlunda, temelli yerleş • Yahudilere karşı husumet göster-

- Peki, dönelim. diler gibi: yatla, sıhhatle bir alakaları yDk... mek niyetinde olmadığımı hisset - miyeceğini vadetmiştir. 

Dönerken, yine yanımda, hep - Yoruldunuz, dedi. Sizi yor - Sonra. ne akıl almaz pislikler ... mesine hamlett!ın. Gerçi Çeko-Slovakyıı.'da kalmış 
ayni yorgun sesle anlatıyordu: dum. ~utfak içinde, b!r metre kare he- Sıtkı Tahir, defterlerden birinijAimanların Fübreri olan doktor 

_Apartman işini nasıl hallet - .~ .. Hayır, Sıtkı ~ey. .Kırları~, liilar ... Hem .hela, hem banyo, ha· aldı: . . Kundt sabırsızlık alametleri gös _ 
mış· tim? Bunu sormuyorsunuz. Bu koyluk yerlerın sukı'.lnetı, benı, marnlar ... Lağım boruları inen - Şunu okuyunuz, Ferıdenın ter kt b üf. . ğ t hr.k 

d · ç·· k" h' 1 · d ık me e ve azı m rıt sa a ı 
işi, benim halletmiş olmama, ta - aıma yorar. un u. şe ır erın uvarlara bakan tek pencereli 0 _ haftalarca arad tan sonra buldu - il . y h d'l k d ,. d 

·· "l ·· ·· d · · ı · · k d 1 b b ,. dir .1 . Ç erı a u ı ere arşı o6 ru an 
bii, imkan, ihtimal vermezsiniz. guru tusun en sınır erımın. ne . a- a ar ... Geceli gündüzlü elektrik ğu ve ana e.,e.n ebı dıği a - doğruya harekete geçmek tehdi _ 
Beni tanıdığınız gündenberi, hak- dar bozulmuş olduğunu bilsenız. yanan mutfaklar, sofalar ... Odun, partımanm, nasıl bır apartıınan ol- . 1 

k .. ·· k d • b t dınde bulunmaktadır ar. Fakat 
kunda kiifi bir fikir edindiğinize Sıtkı Tahir, ellerini uğuştu.ra - omur oyacak yeri olrnıyan ka - ugunu ve u apar ımana nasıl B 1. .dd. tte m·· h t t . . . . . er ın cı ı sure uza are e • 
eminim. Feride, köşke birkaç ke- rak sordu: lorifersız daireler ... • yerleştığunL orada, ne şekilde ya- medi i taktirde bu hareketlerde 
re telefon etti, münasip yerler - Bir iki kadeh içmez misiniz? Yorulmuş gibi durmuştu. Bir şamağa başladığımı, ne hadiseler- . g . . .. 

le karşıla t - ku bır vehamet yoktur. Berlin ıçınse 
bulduğunu söyledL Her defasında - Hayır! Sinirlerimin, kafamın sigara yakmıştı: Ş ıgımı o yup anlıya • . . . . 

caksınız vazıyet sarıhtır: Ya bır milletin 
gittim, bulduğu yerleri gezdim. sükünunu bozmıyayım. - Hangi birini sayayun. Siz, · derin duygularına karşı tahrikçi 

Birden sustu, başı önünde yü - - Ne garip, Yesari Bey, ben de benden daha iyi bilirsiniz. Yalnız, - 10 - azlıkların teşebbüslerine müzaha-
rüyordu. Kpşkün bahçesine girdi- size, ayni şeyden bahsedecektim. benim tuhafıma, garibime gidiyor, Feride, ne harikulade kadın! ret etmek. yahut da bu millete, 
ğimiz zaman, Sıtkı Tahir, köşke, 1Siz, köyde, nasıl sessizlikten yo - kendi kendime: Buralarda nasıl ,'Günlerce, haftalarca uğraş.tı, yo - daiına uğrunda mücadele etmiş ol-
bahçeye, komşu köşklere, komşu ıruldunuzsa, ben de şehirde yerleş- yaşıyorlar? diyordum. ruldu, nihayet, benim zevkime uy- duğu hakları bırakarak ondan an • 
bahçelere, ara yollara, uzun bir tiğiın zaman, gürültüden sersemle- Gülüyordu: gun bir apartıman buldu. cak kuvvetlinin hakkı olan haracı 
yolculuktan dönen gurbet basta - miş, yorulmuştum Bunu da an • - Ben de yaşadım! Köşkü kira- Fakat bu büyü,!< şehrin içinde, istemek. Birinci metod şüphesiz ki 
!arı gibi, içini çekerek baktı. latırım. Birçok apartıman gezdim. ya vermemeği niyet etmiştim. Mo- bu yüzlerce. binlerce bina ara - daha kat'idir. Fakat Almanya için 

Eve girince de konuşmadık. Bir Kollarını açarak geniş bir so • bilyeli apartıman tutmak istedim. 1 sında, nasıl bulabildi? ayni zamanda daha tehlikelidU, 
müddet alaca karanlıkta oturduk. 

1
luk aldı: Nedense, buna, Feridenin canı sı- (Devamı var) de. 
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Cuma 
Saat 12.30 Pragraın. 

. 

............. , .. 

r TERZi ,ı 
İHSAN OSKAY 1 

Paris Biçki Akademisinden 
mezun. 1st. Bahçekapı Sa· 
dıkiye Han 2 nci katta 13 

Numaraya taşındı Saat 12,35 Türk müziği - PL 
Saat 13 Memleket saat Ayarı, a-

jans, meteoroloji haberleri. !••••••••••••• 
Saat 13.15 -14 Müzik (Hafif mü·

1
.,. _________ _ 

zik - Pi.) il 

Saat 18,30 Program. 
Saat 18 35 Müzik (Kabare ve 

müzik hol - Pi.). 
Saat 19 Konuşma (Tayyareci 

konuşuyor). 

Saat 19.15 Türk müziği (İnce 
saz faslı). Tahsin Karakuş ve Sa-

Dolmabahçe Hava Gazı 

Kok Kömürünü 
Tercih ediniz. 

fiye Tokayın iştiı:aki.Je. •••••••••••-
Saat 20 Ajans, meteoroloji ha -

bPcl,,:i, ziraat borsası (fiat). Refik Fersan - Saz semaisi. 
Saat 20.15 Türk müziği (Hali< Saat 21 Memleket saat ayarı. 

musikisi - Sadi Yaver Ataman). Saat 21 Konuşma. 
Bozuk ve cura'da hali< havaları. Saat 21.15 Esham, tahvilat, kam 

Saat 20.30 Türk müziği. Çalan - biyo - nukut borsası (fiat). 
!ar: Fahire Fersan, Refik Fersan, Saat 21.25 Neş'eli plaklar. 
Cevdet Çağla. Okuyan: Haluk Re- Saat 21.30 Müzik (Riyaseticüm-

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsi 

Pirinç etiket 
İçki satı§ kasası 
Filit 
Sinek kağıdı 
!yi cins 

Miktan 

31700 adet 
2900 • 
4000 Kg. 

150000 adet 

Muhammen B. 
Lil'a Kuruş 

400 
8700 
2800 
1500 

%7.5 Muv. T. 
Lira Kuru§ Şekil 

30 
435 
210 
112 50 

Açık eksiltm• 
Kapalı zart 

Açık eks. 

• • 

Eksiltme 
Saall 

14 
14.30 
15 
15.30 

Filit tulumbası 146 > 146 10 95 • • 16 
Yapışkan macunu 175 Kg. 245 18 37 • • 16.15 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

II-Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III-Eksiltme 15/3/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Leva

zım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Sinek !<Ağıdı Jçln bir hafta ev
vel nümune verilmek lazımdır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V -Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7.5 güvenme paralar!le blrllkte eksiltme için tayin 

edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek lstiyeıılerin 

de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme parası makbuz veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 13.30 a kadar mez-
kfu komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. •1102· 

caı. 1 - Osman Beyin - Hicazkar bur Flarroonik Orkestrası). Şef : ••••••••••••• 
peşrevi. 2 - Faik Beyin - Hicaz-IPraetorius. ı - Ant. Dvorak: Vi - Dr. Feyzi Ahmet Onara'n 1 lstanbul Belediyesinden 
kar ağır semal: Benim sevi hıra - yolonsel için konserto si majör, 
manım. 3 - ......... - Hicazkar şar- op. 104. a) Allegro, b) Adagio ma Deniz Hastahaneal cildiye 
kı: Sevdi~ azadei hicranım. non troppo. c) Final, AJlegro mo - :r.fıhreoiye mutahauı•ı 

4 - Kemençe taksimi - Fahire Fer· derato. Solist: Davit Zirkin: 2 -
Pazardan maada hergun S den san tarafından. 5 - ......... " Ma- ·Ant. Dvorak: 5 inçi senfoni cYeni 
sonra haıtalannı kabul eder 

hur şarkı: Telif edebilsem feleği. dünyadan. (Ausder neuen Welt) 
6 - ......... • Mahur şarkı: Dün yiı- mi minör, op. 95. a) Adagio - Al· Adres: Babıali Caddesi Ca~a-

olğlu yokuşu köşebaıı No. 43 
ne günümüz geçti beraber. 7 - legro Molto. b) Largo. c) Scherro. 

Karadeniz Perşembe Postası 
Bu hafta içinde Karadenizde esen fırtınaların seferler 

üzerinde husule getirdiği büyük teehhürlerden dolayı 9 Mart 
Perşembe poslaunı yapacak (GÜNEYSU) vapuru bil' gün rö
tarla 10 Mart Cuma günü saat 16 da kalkacaktır. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından: 

Muhammen M. T. Fiatı İlk teminatı 

Kilo Kuruş Lira K.r. 

600 75 Ceviz içi 
250 110 Çam fıstığı 
250 40 Kuş üzümü 
600 95 146 25 Fındık içi 
500 25 Kuru incir csandık malı• 

50 105 Badem içi 

Galatasaray Lise&inin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı olan ku· 

ru yemişleri açık eksiltmeye konmuştur. Bu hususta gerekli durum 

yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme 13/3/939 Pazartesi saat 14.30 da Beyoğlu İstiklal cad· 

desi No. 349 da Liseler Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuz ve yeni yıl Ticaret Odası vesika

sile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen Komısyona gelmeleri. 

Teminatlar Okul İdaresinden alacakları müzakere ile Liseler 

Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Ve şartnameyi görmek için de O-

kul İdaresine baş vurmalıları. cl188. 

fstanbuJ P. T. T. Müdürlüğünden 
Kumaşı idarece verilmek diğer levazımı müteahhide ait olmak 

üzere kasketile birlikte 89 takım müstahdemin elbısesinin dikimi 

işi evvelki müteahhit tarafından temin edilemediğinden nam ve 

hesabına olmak üze:e pazarlığın yeniden açılması icap etmiştir. 

Pazarlık 15/3/939 Çarşamba günü saat 14.30 da B. Postahane bina

sında müfettişlik odasında toplanacak alım satım komisyonunda 

yapılacaktır. Muhammen bedei 311 lira 50 kuruş muvakkat temi

nat 23 lira 40 kuruştur. İsteklilerin mühürlü nümune ve şartnamesi

ni görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere müdürlük 

idari kalem levazım kısmına, pazarlık gün ve saatinde de muvak-

kat teminat makbuzu ile komisyona müracaatları (1600) 

Telefon : 23899 

Senelik muhammen kirası 144 lira olan KadıköyUnde Caferağa 

maahllesinde Şair Nefi sokağında Bağ mahalli ve ahır bir sene 

_müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırma gününde isteklisi 

bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. _Şartnamesi Levazım Mü -

dürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 10 lira 80 kuruşluk ilk temi· 

nat makbuz veya mektubile beraber 27 /3/939 Pazartesi günü saat 

14.30 da Daimi Encümende. (B) (1593) 

• 

• 

1: 

NEVRALJİ • BAŞ • DIŞ 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabipleri 

RADYOLİN 
diş macununu tavsiye ediyorlar? Çünka: 

Dişleri beyazlatır. Diş etlerinı 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 

defeder. 
Sabah, Ôğle ve Akşam ber yemekten 

sonra dişlerinizi fırçalayınız. 

Muhtelif ıergilerden 
18 diploma, 24 altın 

madalya 

daima kullanınız. 

İŞTE 

Briyantin 

PER 
ile alıştırılmış 

bir saç tuvaleti 

v 

~ 1 - • • ' ~~ ~ .. . . • • . ~ ••• 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangos 

B E Ş 1 N C t K EŞ 1 DE 

11 Mart - 19 3 9 ~·adı r. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır, 
Bundan 15,000 

Başka 12,000 Liralık 
10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Lirahk iki Adet Mükafat Vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ib111al 
etmeyiniıı. Siz de piyanronuo meı'ut vo bahtiyarlar 1 

araaına firmif olursunuz. 

.... 

• , ... 

.. 

1 


