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ÇARŞAMBA - Sayı : 339 t:n son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

-----------------"' SAGLIK KUPONU 
Bu kuponun beşini tophyan o

ku.yucularımız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından Beşiktaşta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ı~e tedavi 

Telefon No. 20827 edilirler. 
lst. Nurosmaoiye Ca idesi. :....-------·------ - swpwffif9W 

-

m nya hududda tahşidat yapı •or! 
~~~~~--~~--~--~--~--~------~--~~ 

lngiltere, Avusturyanın istiklalini muhafazaya 
verdiğini Berlin ve Viyanaya bildirecek. ehemmiyet 

Süyc§l~i Vc§l~üy~t çok k.©ıırn~tu!.. 
• • • • • . , ı Avusturyamn istikliline : 

1 ıArtık azm 
Son tebeddül üzerine Roma ya : 
------------~~----------------~----v 

,Daha s 

Başvekil ceıaı Bayar 

Yeni bir sigorta 
Kanunu hazırlandı 
Bu kan un vatandaşla-· 
nmızın haklannı temi

nat a 'tına alacak 
lktı ad Vekilinin 
Egedeki tetkikleri 

Vurulmuş! 
Hitler tedrici surette Avusturyaya( 
. ar.zularJDJ kabul ettirmeğe çalışıyor 

1

Mauye Nazırı Con sımo•, 
---·--

mı kayıy 
Bugün kralın riyasetinde top!anacak 
şuranın mühim kararlar vereceğ"i 

anlaşılıyor! Ufak bir hareket bir lngiltere 
harb çıkarabilir Almanyanm Rus~a-Çekoslovakya 

~- · • · 

1Si1Ah!anmasma · demıryolu ne olacak? 

· vardım ediyormu? 
Maliye nazın amele me
buslannı n kanaatinde 
olmadığını söyledi 

Londra 16 (A.A.) - İşçi meb'us • 

lardan Georges Stramss, bazı Lon -

dra firmaları tarafından Almanyaya 

lngiltere ile ltalya 
Uzlaşacaklarmış 

Onun 
Gölgesi)· 

SUAD DERViŞ 

Tafsilat bekleyiniz 

••• 
Ve .. gene: 

Büyük Harhde 
Türk Donanması 

Neler yaptı ? 
Yazan : _R_a_h_m_ı __ Y_.a-_,ı.,-_ız 

Dün gece Cumhuriyet pastahane
sinde meraklı bir baskın yapıldı 

satıcılığını yapan Naciye adındaki 

kadının yanma gitmiş ve: 
c- Abla, hiç malını kalmadı. Biraz 

bana eroin ver.• demiştir. 
Kaçakçı Naciye bu sözlerden şüp

helendiğinden sert bir lisanla hayku·. 
mıştır: 

c- uıan baş belası mısın? Burada 
öyle şey satılmaz. Pasta, çay istersen 
verelim.• · 

Memur boynunu bükerek yalvar · 
mıştır: 

c- Ablacığım, halime acı .. Sab'.lh
tanberi harmanım. Buraya gelip seni 
bulmamın sebebi var. Benim eroin 
aldığım adam yakalandı. B:ışka tanı
dığım da yok. Onun için sana yalvu-

Pasta han ede e'oln satı · lrırım. Beni üzn;:e! .. • . 
ı cııı~ı yapan Naciye Bu uydurma laflara Nacıye her na-

sılsa kanmış ve: 

ı Dfuı gece Beyoğlunda mühim bir] ,_Haydi, parayı ver de bu sefer-
1eruin satış merkezi k~şfcdilmiş ve J (, et-ar>ı: 2 irıct ıa /[a•n.n.J.ı• 

ı kaçakçıların eleb:ışıla:mdan bir ka - 1 em -ı.-

dm. cüımü meşhud Jıalindt? ynkalan- R u s y A 8 

l mıştır. Hadise şöyle cereyan etmiş - ! • 
«Hami:diye Ak ve Kızıldenizde» adlı tefrikamız bitiyor. tir: ı' -

Bunun yerme gene ayni muharririn «Büyük Harbdc Türk do- 1 Tak8inıde çok lüks oları ve kibar Her tecavüzo karşı 
Asi lsp~nyaaa gece gündüz çalışan nanına~ı nelc:r yap.tı?n adlı çok enteı·csan ve şimdiye kadar hic müştcrilı.:~·in devam ettiği Cuınhuri- u 

mühimmat fabrlkalarınaan biri ~eşredılme~ş vesıkalan ifşa eden bir tetkik eserini tefrika etme: y~t p,ıc;f:L~f'S;nde eroin satıldığı t~s-! Kızıl orduyu a"zamı· 
p . 

16 
S . ge başlıyacagız. bıt -o1u:ırnııs, memurlar k•y:ıfet ae-j 

f. .• arı , ( on Telgraf) - ltalya .-.. ıl1;-~ .. f_arzedememektedir. Esasen he - Ve yine pek yak da SON TELGRAF d b. o d h ı 
4ll il - .• ın okuvuculanna hari- [;işt;rl'l'ek p;ıstan~ c ırer n~:ısaya i erece e t:)zı r tyor 
. g tere arasın~a başlıyan müza,J~e~ ·~J . Ispanya meselesinde İngiltere, kulade yazılar ve eserler verecektir. • o~rımı<:lardır. Bunh:ırd:ıı;ı erommaa 1 ;J 

le~~~cild~~hl~rli~rfu~ 6- · . ~~a~~incl~hl&~)l-----------------··-----~ ' · ~ • '-::et ·- j rolünd~ki ınemur pastancde t'?roin j (YQzısı 2 inci sabüeııaizde) 

~ : 
•I' • 



SC'"P"Tf'Ff'"F!F 

Yeni bir !Pastahane er nya hududda 
S. Beyaz zehir 

Sab~ am 
Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 
•u""""ınıııuıınııuaıııuıuuunuuıınınwuuaın11nuı1111uıuaauıııınuııııı111ıııuıuuuuunıı n11ıuuıııııııııııu1ııınuınuuıı ıgorta kanunu Karargcihımıoldu ta şidat yapıyor 

TU~~::u:;e~ntikomUnlat ı.;~~;::ı;i d:..::b d~~=i::· i:~:: Hazırlandı ' lik sana .::ı~·~.,~::ı:.~·=.:;:;ı 1 (Rô•i•ci •• haeden dm.:"ıl»u d• ~imany• için çok mühh• 

ne de Antifaşlst deftildlr mış. (e· . . h'f-..ı d . ) İşin yoluna girdi1rini aören memur f orta Avrupaya Vl.! .Balkanlara knrşı bir kaı•rnr. olduğu gibi ayni zamanda . * ırıncı sa ı ıcuen e'\i am 5 ~ d · 1 · ·· . . . 
Avrupanın geçırmekte olduğu asa- v kt"l F 'k d"" v· cebinden paray1 çıkarmış ve elile enn nr nufuz ~ın!bt olacak dE.•mek- Berlin _ Rnma mihverinin diğer dev· b. buhr . . Son Posta - a ı e enı s o ıen ve o · ti. · . 

ı an en umuJ~az .~ddıalarm or- nunla beraber Türkiye Milli Sigorta şapxasır.ın tepesini bast1rmtştır. 1 
•• !etlere k11rlı dahn kuvvetlı hulun -

taya atılmasını tabı! gosterecek ka- Anafor ha&tah§ı şı'rkeü . 1 1 .. t t'l Bu hareket cürmü meshud ioı:areti Esasttn Avu:m.ıryayt Almnnyaya mıtSma ınühim bir amildir. 
d . A f k li . . .h h b' nm muame e enn1 o. ı etme- ~ lj' ilh k k .. 

ar ılerlemiş bir hnlde bulunuyor • na or• e mesını cı an ar ı ıer· .. . . tal 1 - d kl olduğundan derhal masalarda oturan a etme otcuoıb~ri bir gaye t•l- 'fAH~lDAT YAPILIYOR 
ıd ] "k · icad tt·· b 'f d tt'ği f al k ı uzenne sıgor ı arın ugra ı an I _ L •• • eo OJı çarpışmal•r, milli menfaat- e ı, unun ı a e e ı en ı m'"h' 1 d k 1 . kadınlı erkekli kaçakçıhk hiirosu masına ragrneıı rıngune k:.ıd:ır kıs - Viyanu 16 (A.A.) - Buıada nazi 
lcr, şahsi ve hususi prestij meselele- da acaba cihan harbinin etrafa saçtı- çi~ ~;n zar:rd~: tn· oru~~a.ar~.~ - memurları ayağ& kRlkmı~lar ve tamımen büyi.ik de"letlP.;fo muc.i;:ı'ıale mcml.ıalarından tercşsüh etmiş bir 
ri, hepsi Rrabsaçı gibi birbirine karış-ığı hastalıklardan mıdır? Zannetmi - şu··nd· .. ıknlan. ~ Aı~ erı ve atı .11çınfk~ - Naciye parayı alıo eroini Yerirken kllı·kusu kısmen ltalyanm vazi)eli i- sıt:ı;ia doln~maktndır:. Bu sa,•ialara 

· . b d h k' ı..;;kl lik u erımı 3ans vası ası e e arı • .b . • . . • • . 
mış hır vaz.iyette cemivetleri kemir- yorum, u, a a es 1 ...,., ere ma • u . b"ld" . cürmü meşhud lıaliııde yakalanmış ıtı arıle Almnnv:l bu işte fi~i hir ha- gi;re, Ban:cr razi inde Tirol l11t-• · t• • b" 'll 1 kt' mumıyeye ı ırmış ve o zaman - , - • • • 
mektedir. Bu arada gözleri karanın- ıç ımaı ır ı et o sa gere ır. m·ıı· "ht· 1 tt• •. k"Jd til' rcKcte geçcmJyordu. Fakat ahiren dudıına yıdon hir noktada askeri fah-

ş f f l k h b ı ı ı ıyaç arın emre ıgı şe ı e · 'B ı· 
lar şunu veva bunu kendı tarnfla . u men ur ana orcu u ru unu u . b" . rt k . . h Nacive ummachg·ı vaziye'" kaışısın ' er ınle R\ımanın !ıe:n~n he:· husus- sidat ynpılınaktndır Snlahiyettar Al 

w • 1 k tl k t 1 1 yem ır sıgo a anunu pro1esı u - - • -, .. k b' • • · • 
rı.?a çeke~Pk heı· ıhtımale ks.r~ı m~im- mem e etten mu a a a ma ıyız. zırlanarak bunların Millet Meclisi - da hırsındall dPliye dönmüş, başına ta mutc n ıl fedalrn.·lıkh:rla _anfaş - man mrhafili. bu talı iıfatın normal 
kun oldugu kadar ~uvvC'tlenıneğe ça- * ne Vf'rilmeden önce umumi efkat"a vurarak: 

1 
mış bulunma lan netice~inde ltalyn _ oldu:;-unu, her ene hu tarihte ski ta-

lışmayı ihmal etmıyorlar. Tan arz d"l -· .. ·· 1 . ı· ~- Bunca senedir karakçılık va-ının Avusturya meı::elesıne menfi şe- !imleri ynp,lmnkta bulunduğunu be-
A . b . . - c ı eccgını soy emış ım. ~ .; k ·ıd , .. _, 1 1 , .. 

1 
. . 

i ~.:.~panın u ıçın~en .. çıkılmaz GayrlmUbadil 1,ıerlnln Şimdi bu taahhüdümü yerine ge - p~rı~1. Daha böylesi t..&şıma gtlme- ı t rnuua. uı ~s» ş.oy .e durst'.n, hatta yan ct~H~t~r. . . . 
rn ... ş .• u. anla.rında kendı reJıınımızle tasfiyesi tiriyor, ve iki vesika veriyorum. mıştı.• demiş ve cürmü me~hudu ya-, H~tl~re ı~u.t..a~aretı bıle .temın cdıl . BIR hAÇ BİN KiŞİ IMIŞ. 
nek~dar ı~tıh~r e~~ek yeridlı". Kc - Ankaradan gele nhaberlcre göre Bunlardan birisi sigorta şirketle- pan mcnıurıı salclırmc1k istemi~tir. ı~ışt:r .. Nıtekı~ son vazıye!.c Dııçc - Vndu1. : 16, (A.A.) - «Lichlt>ns 
ma'ıı:n, ~ıç hır r~~ım~ karşı cephe Maliye Vekaleti, gayrimübadiller işi rinin teftiş ve murakabesi hakkın _ Lakin kaçakçı kadın derhal otorno-f 11 ın amıl oldugu mu.sn!an S•.)yleniyor. tein:> Tirol hududu yakınında tahm 
almaga .lu:um gormıyecek kndar ıçin bir kanun projesi hazırlamak - da 1928 senesinde neşre:.lilmiş olan bile kom:rak üstiinde zuhur eden/' Derhal olamaz yapmakta olan Alman kıtaatı, bir 
ku·:~~ll:. bu!unu~.:>r. . . tadır. Bu proje gayrimübadıllerin 1149 sayılı kanuna bir zeyl olarak j ~.uhim rniktarJaki eroinli'! birlikte ... Aı~~ak Avust~ryanı~ derhal . :\1 : kaç bin .. ki~idc~ ibaret ~1ub aral•11 ın-~ 
Ht:~u:ı t!!n:nyullerın :evk3le ~e~ - h~kJarmı arayacak ve bu işı kati neşrolunacak yeni bir kanun proje . buroye sevkedilmiştir. mıınyarııı.1 kuca~ı~ıa .• tılma~ı r.elkt <.la m~torlu mufrezelcrıe hava kuv-

ha~gı bır bl~~a ~~tıl.:ıca~m;zı du~un-lbır tasfiyeye uğratacaktır. sidir. Diğeri bu kanun bakında yaJ Tahkıkata ehemmiyetle devam o- hemen ~ır harbı rntac .~dccP.ı~ mahi - vetlerı de vardıı._ . 
mık K:n aJ•s. Türkıyeyı tanınıamak Şurasına şüphe etmiyoruz zılmış olan esbabı mucıbe laylhası _ lunmaktadır. Bugün!erd~ ınülıirn uir y;t,te o,d~gt:ndan lıenuz ha::ırlı;mı LONDRA HAREKETE GEÇlYOR 
dcmekt1r. ki hükumetin hazırlamakta dır. kaçakçı ~cbekc.,inin d::ıha j rıkalAn _ bıtırmeınış .n!:m A!!nanya, Avustur - Londrn 16 (A.A.) - Zımncdildiği-* olduğu projede, geçmiş se - Sigortalar hakkında neşredilmiş o- ması beklenmektedir. J ~ ıneselcsınd~ . beklenilen ~iddeti ne g~rc ingilterc bugtinlcrdc Berlin 

Kurun · neleıin • bütün acı tecrübelerin- lan son kanun 1928 ihli olduğuna BİR DE ESRARKEŞ YAKALANDI gostcs·me~el:~:dır. ~2kat. umumiyet- ve Vı.}arın n~zdindc teşebbüste bu -
Şöhret den istıfade edilecek, gayrimübadil- göre aradan on senelik bir müddet Ayvansarayda oturan Tanaş oj!lu l~ zaı.ınC>dıl<lıgıne gore Hıtler. müna- l~ı~n~nk. 1.ondrnnıu Avusturya istik-

Dilımizde şöhret Uf ettir diye meş- lıerdeki yarayı azami hakkaniyetle' geçmiş ve bu müddet bir çok tecrıi- Todori bu sabah CibaHde şüpheıi bir sı~ bır zamanda ~\ vustL&ryayı tama- falının. nıuha!auısına büyük bir e
h ur bir söz vardır. Galiba bu söz ilk kapamak ve ~rmak yolları düşünü- belerin itmam edilmesiııe, bazı ha~ vaziyette dolaşırken devriyelerin na-ı mı~e. Alrna,nyaya. !!hak etm.e~ i~t~y~~ he.mınıyet ntfcdildiğini hatırlataeak· 
defa olarak tayyarcsile Atlantik de _lıecek ve temın olunacaktır. kikatıerin ortaya çıkmasına hizmet zarı dikkatini celbetmiştir. cel,tır. ~n"ak, Hıtler Musolını gıbı su tır. 
nizini g(!Ç~rek Amerikadan Avrupa-/ * etmiştir. Karakolda üstü aranan Todori hiç -~t V.f'!. şıddet t.a~·a.ftarı olmadığı için l~iğer cihetten öğrenildiğine göre, 
ya gelmiş olım Lindberg"in halini Akşam Bazı ecnebi kumpanyaları menıle- konuşmadığından polisler . daha çok şımdı!ı~ kal~yı ıçınden fet!ıetmek si- ıııgılterc, Fransadnn ayni 5uretle ha-
tasvir için söylenmiş olacak. Başmakalesi yoktur. ketimizde cazib namlar altında hal - lş~phelenmişler ve a~zını açmasını yas~tını takıb eyle_mekted.ir. Bunda rcltet etmesini istiyeccktir. 
c_ ka emniyet telkin etmek için şeklen söylemişlerdir. Todori bu söze de ku-'mmaffak olamadıgı takdırde Avru- NUTUKTA HERŞEY 

S t b d d
, •• ı d ıı • kuvvetli meclisi idarelerle sıgorta lak asmayınca polisler zorla ağzını 1 panm mukadderatı ıçın tehlikeli ANLATILACAK o n e e u en müesseseleri kurmaktadırlar. Bunla- açmışlar ve ağzının içinde mühim hamlelerle intızar olunabı1ir. 1 BerJin 16 (A.A.) - Siyasi mehafil, 

ra şirket namı verilmektedir. Haki- miktarda knğıda sarılı esrar zuhur BAŞ_VEKh.~N METANETİ Hitlerin Rayştagclaki söyliyeccği nu-
katte bunlar sadece kendilerinin a - etmiştir. Başvek1I Şıışnıg Avusturyanın is- tukta Avusturya ile Almanya arasın· 

Sonra R Oman Ya centasıdır. Rözevleri hatta hesabla-ı Kaçakçı, evrakile bırlikte kaçak- tikialini koru:ı.ak. hususunda akılla.. daki m~zn~erclerle müştereken itti . 
rı memleketimiz haricindedir. Ana çılık bürosuna teshın edilmiştir. ra h~yret verıcı bır metanet göster - haz cdılmış olan karnrlardan uzun 
şirket men'i elımizde olmıyan her - Hakkında tahkıkata devam olunmak mekte ve kısmen de muvaffak ol - uzadıya bahsetmesine intizar etmek· 

(Birinci &ahifeden devam) ı Bu ihtiliı.fJar hakkında nihai bir ka hangi bir arızaya uğrar, tedıyah ta- tadır. maktndır. Hatta HıtJerin Milli Mü -ı tedır. 
hakiki reyi hangi şekilde tecelli e - rar vermek üzere bugün Biikreşte til eder veya iflas eylerse, memleke- -· dnfaa, Emni.) et \ e Dahiliye N'eza - Ayni mehafil

1 
Avusturya tarafın • 

~er~e parl.~mentoda ekseriyet de o Kralın riyasetinde yüksek §Ura top· ' t~~i~de ~u~.u?.an _şubesi o~un lesirile R u 1 r~tlı>rı:ıe beh~ınehn.l bire~· na:ı::i wgeti-ıdan iiti~a:z e_dileceğ~ ilan edilmiş o -
\azıyete gore kurulacaktır. lnnacaktır. l\Inamnfih Roınanyanın sılınıp supuı-ulıngc mahkumdur. sy a5 rılm.~sınde ısıar eılemesıne ragmenılan tedbJ:rlerm ncşrınden evvel daha 

Ancak intihabın Koga hükumeti - da itnlyn ve Yunanistanda olduğu gi- Buna karşı vatandaşlarımız arasın- H J Şuşnıg ya_Jnız J?ahiliye Nezaretine, derin bir hüküm verınekten istinkaf 
nın evvelce ilan ettiği tarihte yani bi korporasyonlar e asına dayanan da bizzat sigorta olan veya emval ve a Zl r an 1 yor rnutC'dıl. ~lr nnzı getirmiş, Emniyet etmektedir. 
~ ma::tta olması beklenemez. Bunun bir idare kabul el leme i muhtemel • e~yasuu sıgorta ettirenlerin haklan- Sov) etler Birlıği Şefı Stalın Mos- ~eza~ctın~ kaldırarak bunu dahiliye KAZMA VURULMUŞ 
uç dort ay kadar uzaJacağı söylen- dir. nı muhafaza ettirebilmek için gör - kova gazetelerınc mul.ım bıı beva-lıle bııl" tumı, fakat Dahiliye Nnzır Londra : 16, (A.A.) _Bu sabllhkl 
mektc<lır. Knbine l erinde knldı dük ki ilk tedbır, yalnız bizim ka - n tta bulunmuş ve ezcumlc demiş _ muannlıgı .\ e. emniyet müşavirli&ıi Daily Telegrnph gazetesi, Berte~ga _ 

Faknt bugiin Romanladn en ziya- Bazı muhalifler tarafından yapılan nunlara de il, ayni zamanda bey- dır kı: namıl ) e>nı ~ır m kam ihdas ederek den ınülfıkatının hiç şüphesiz hl' mü-
dc nazarı dikhıti celbeden hadi e, hücumlar uzcrıne Patrık Mıron iş nelmılel kanunlara gore de tu - R a i ındc sos alist bir d v etin buı a tarna~ılc kendı dostu ve itima- Iakata isnat olunan hoş ve d'lstane 
kabine.) c dahil mulıtclif parti mii - ba ından çekılmck istemişse de Kral tulması mecburi olan rözevleri \ e tc u ettığını fakat bu dcvletııı bur- dını. h. ız bu kım eyi tayin eylemiş, mahiyeti haiz olmamış olduğunu yaz
me !>İl H'la liderlerinin de nıu~n • buna m·ni olmu tur. Yalnız kabine- saireyi cmın şartı ra bağlamak türk- JU\8 d \ eti rle \ ılmiş olduğu i- Mıllı Mudaf a Vekuletini de bizzat maktadır. Avusturya istiklfilinin te
f.tkatilc Rom n)o ad ki biıtun !:iİl 3 i nın i tc ri kabin ıcra kabım.• i ola- çcsı m~m' kt timız d hılınde leımik çin k pıt 1ı t d \ 1 tl 1 ır. taan uıun _ deruhde ctmı tır Vakıa bu icraatın melleri heniiz tahrib edilmiş değıl _ 
t 1 til \C J> rtilcrin esasından ıu-~ - rak ıkıye S)nlac ı riva)et E-dılmek- ve mıllı g rantı tında bırak lak - dan cndı . C>dıldı~ını nl tmış, d..ıh :~":ıı;) 1 t tm· <>tmiyccegi a i - dir. Fnkat bu tonellne kazma vurul-
\C 'im ine b !anını olma ıdır. te i ede bu cıhct hakkında da bu ün tır. en b r h p k ptu ..ı zamun ıİ 'fLER muş olduğu aşikaıdır. 

f \ mıllı bırlık kabine inm şu raca bir ka • r verilece>ktır. Bu netice ve \ r bılmek için gerek b Jl \ m m ekctkı mdeki 1 \rıle _ F 
1 

. NE YAPACAK? Daily Telegrnph Avusturya rne 
K r ındm kurulması Kral ta- l\Iuhiın bir htıdi c bu meselelerı ve ger k bununlcl ala - rin Sov)ct Bırlığınc: y rdım cdcL<:k . n.uıt l~'.tlerin şimdilik d.~ha .ileri selcsınin Fuhrer'in, bu ayın yirmisin: 
rafınd t klıf e lılmı ' fakat Koga, Di er tarafl merakla beklenc>n kadar diğer m v. ddı yeni kanun ekı de.' Ru) daki i~çılerin de da- f'.';ı;eccgı '~ AHı turya uzcrınde- de söyliyeceği nutkun başlıca nok 
ktı d ve l n ıp b kımından bu di er bir h dı de şudut: projcsıne ıthal cttık. Fakat isli) orum ha 9 k memlek tlerdekı ı~çılere ~· b •rr ı~etal~bntını da ~·n, aş yavaş talnrından birini teşkil edeceğinde~ 
tf'kl ı h an kabul etmC'mış oldu _ Koga hiikfımeti Sovyetlcrle Çckos- ki bu kanun milkt \iekillerının tet- ) ardım cd c k tc.ıı zda organıze cdtl _ n ° cttırmcgc çalı acnğı umulmak şüphe etmemektedir. 

l K l t k • 1 k d ı • kik gözlerine arzc>dilmE'den evvel ı ı · ld • tadır. 1 ı an ıa ın pa rı ı ıro nun riva- o\a ~n ara ın a as ı:crı yardımı tc • mış ~.ma arı azım ge ıg~nı ~nJatmış Daily Express, şöyle demektedir: 
selındc bır kabinC' kuıdurduğu anla. min için Titulc ko zamanında yapıl. butlin m mlC'ket dahilinde alakadar en nıhajet, Sovyct Bırlıgını her YENİ MÜZAKERELER Cermen milleti . . . . . 
şıldı ından Kogn partisine dahil ve mağa başlann sc,·kulccyşi demir~ ol- ve mutehassıslar arasın8a bir anket taarı uza karşı korumak için Kızıl Hatta bu maksadı temin için Ma - . . c~nın bır~ırlerıl_e 
ko) u fa ist üç nazırla Koga partisi- ılarının inşasını durdurmu ' hattn ev- mevzuu tc>şkil etsin. Gazeteler, bun- Ordu) u v~ but un müdafmı kuvvetle- reşal Göringin yakında Viyanaya ~~l~ş~eı:;~.e mam olmak bızc aıt 
n . · tt f k. G l ı ı ı d ları nesrcttıkten sonra kendi karile- rı"nı az."' mı· d"'rec,..de hazıı lamak ıa· _ gitmesi ve Şusnigden Almanya lehı·- ır ış cgı ır. ın mu c ı ı enera Averesko ve \'e cc yapı an arı a söktürmiiştü. • " '° " • 
Generalın taraftarları da J eni kabi- Yeni kabinenin bu husu ta nasıl ri arasında. sıg~rta n;ütehass1slarının zım gcldığını ılave ctmıştır. n~ yeni bazı menafi ve imtiyaz temi- Kollektif emniyetin teessüsünü il-
nede vazife almışlardır. bir hath hareket ittihaz edeceği he- v~. s!gorta ışlerı1e alakadar olanJrırın nıne çalışması kararlaştırılmıştır. tizam eden Daily Herald diyor ki: 
Honıanyadn bugünkü hiiklımct, hic ııiiz belli değildir. ~ulahazalarını da neşretmek ~re -ı * Kırılmaz cam koymadığı için BUGÜNKÜ VAZİYET! Avusturyanın feJaketi, Avrupa • 

bir puı-{b i temsil etmemek iizer; R0;\1Al\T\' ADA TEVKİF AT tıle bu gnye~e yard!m. edebılırler. jdiın ) enıden 40 otobüsün plakaları Hulasa buglin Avuıoturyenın tama- nın yeniden anarşinin hüküm sür • 
l ·ıı· h" . I· b" . h" . . 1 Bükreş 16 (AA) R t A" Arzu edenlerın Veka]etı de tenvir sökulmiıştur mile or~a.dan kaldırılması mevzuu- meg·e bac:lamıc: ve kuv\•etm• lıak ına-nı ı ır ış .a ıncsı ma ıyetıııı almı · - oy er Jan- l 1 . k b'ld' · b h - ~ 1' 

i e de hiitiin partilerin knldırılmasle sının muhabirinden: eme ~rı. ~ ı . . ır.» . *Kız talebe askeri ders esnasında ta s d;gıl e de A\'usturyanın artık ıkamınıı kaim olmuş bir kıta hı:ıline 
Uoınnn) n hntta Koga lıiikumcti za _j Askeri sansur idaresi şefi tarafın-' Baş~ckılı';1ızın aJ~ns . vasıtasiyle askeri usulle selam veı (•cektir. a~I amığe Alman ~~~·a etine inkıyad 1 gelmiş olduğunun yeni biı delili -
manındnn daha zıyade sa -;.8 do lı 1 ı an \ crı en a ımat mueıbınce bazı . . . . . .. .. .. mu a a ır. dir. • l.d , ·1 t 1. . . ı umumı efkara arzettıklerı bu ııroıe- el eme e nıeylettıgı h kk kt 
kn" b 1 kt d ı:: ~ l ecnebi gazete rnuhabi 1 . t kif lcrı yann ıç sahıfclerımızde verece- cektır.Bu teşekkul,butun memlekette • 

· mıs u tınma n ır. d"l . t· • M k f1 r.e~ı e~ c" - ,ğiz faaliyette bulunacaktır. Pamuk ku- • • 
Yeni rejim meselesi b~ı;'\ır. ?\. u arm ısımlen henuz • • rumu gelecek sene kampanyasına 

Ancak, partılerın kaldırılmasın _ ı ırıhm:.~ıştırh. Zannedıldiğfae gö. kadar teşekkul ederek fanlıycte ha _ EYE 
dan sonra memlekette tesis edilecek ~e mu a ırkler,. heyecan verici haber- İktisad Vekilinin zırlanmış olacaktır» V K EN 

er yayma a ıt am edi1mektedirlcr. y AŞ MEYV · • A f •d 
reıım meselesınden dolayı kabine a- Söyl<:ndigine göre mevkuflar ara- Yeni be anatt A iHRACATI ARTTI - v us urya, yenı en A manya nın 
zası ve kabıne ıle Kral ara ... ında fikir sındn Am rikalı veva İ T h RILACAK b ) 
i!ıtılfifları mevcucldur. birler bulunmamaktadı~gı ız mu a - İzmirde iktisadi tetkikler yapmak- "kVekdı~, bundan sonra da muhtelıf azı taıe blerini İs' af a mecbur ka (JI 

• · la meşgul olan Ekonomi Bakanı Şa- ı tısa ı mC"vzular uzerinde izahat 1 • 1 
Jngiltere falya A k kir Kescbir dün de çalışmalarına de- vermiş \'e şunları da ilave etmiş _ \ıl.ına: 16• c .. ~ . .ı\) - .... öytE.•r ajansının muhabirinden: meri Qnln vam etrniş, Vekil dün ög-led"n son- tir: Avustuıya kulımesi hu ~abah nihayet teşekk[il ctm· 1· S ı· '" ın b"' .. k b' · . ışır. eyss nqu:u t-u J lk • ~ •l ra Vali Fazıl Güleç ile beraber tef - «-Portııkalların standardize::.i e _ k d~y.u ır. e:ıeınmıyetı olan dahiliye ve emniyC't nazırlığınn tayıni ile 

Z aşmaSJ l J l OYQ tişler yapmış, ve bu arada şehrini - sasları hazırlanmıştır.• Hububat kon-1 en ısme polıs ı~leı~ni .k~ntrol etmek hakkının verilmesi ve Alman do•"tu . . . . . J trol ni7..a l d sayılan Schrnıdt ın llaı·ıc:·ye nıızırl g· t . . Bırrncı sahıfedcn devanı) hf • man hakkında izııhat alan Vekil mname erı e tanzim edil- t , .1 t 
1 

. ' • 1 ına nyını, yupı1an başlıca değisikliği 
Fransa, İtalya ve Rusya arasmda bfr l ya Cl varmış belediye faaliyeti ve Fuar işlerini miştir. Du sene içinde alınan bütun bf.:Ş<l c ~llC_<t~dır. Bu suı·etle Schuchnigg, Hitler'in talebleri karş~sınd:ı 
itılaf elde etmek için cereyan eden Vaşingto!1 : 16 (A.A.) _ B. Ruz _ de büyük rolü olacnğı aşikar bulu _ karhrlar tatbikine geçilecektir. oyu; .. cgrr;:~ >ulıınma~tadır. 
hususi mlizakereler henüz nihayete velt gazetccı]erc şu beyanatta bu -ıman tersanesini gezmiş ve akşam li- Yaş meyva ihracatının artırı1ması .. t ~n \ şnm neşredılcn kabine listesinde Seyss Dahiliye Nazırı nl:ırak 
ermemiştir. lunmuştur: man idaresi tarafından İz.mir PaJasta meselesi üzerinde çalışıyoruz. Frigo- ~os ~rı rne. te, f~l.at po!is işlerini kontrol edecegi tasrih edilmemekte idi. 

Bu iki devlet arasındaki uzlaşma- Milli Müdafaa eksperlerinin umu- .. erilen ziyafette bulunmuştur. rifi~ ~esisatı olan nakil vasıtalarının u lıstc bır~e~~ıı e g~rı alınmıştır. 
yı güçleştiren ve İspanya kadar mü- men serdettikleri mütaleaya na - Seyahati hakkında İzmir gazete - ternınile meşgulüz. Denizbank bu - Zannedıldıgme gore son dakikada listede yapılan tadiUıtın sırrı A ı-
h 1 b. A · · · günlerde · b ·· ' . manya tarafınd· n "İfahen v ·1 b" "] · ' ~m o an ır mes~lede istikraz işi _ zar~n . . me.~ıkanın, Amerika cılerıne beyanatta bulunan Şakir .. .. . uç, .. eş yu.z ton hacmınde hudud cıvrın " ır erı en ır u tı~atom ve manevra bnhanc~ile 
dır. İtalyanııı İngıltcreyc karşı ba _ sahillerının mudafaasmı temin et _ Kesebir bu bölgenin iktisad işlerin-ıkuçuk !rıgorifık tesısat1a vapurlar d Alman ordusuna mensub bır kuvvetin nümayişte bulun-

. • • t · ı d b ı k · · t k b" · d ·· ·· satın a1mak · · .. k muş olmasıdır ' 21 Si) ası avız er e u unması iısin me ıçın e ır fıloya güvenme _ e buyuk rolü olacağ aşikar bulu _ ıçın muza erelere başlı- . . .. · . 
İngiltereden mühim bir mali yar - mesi lazım gelmektedir. Büvük Ok- nan pamuk inc:r ve ya • . yacaktır. Bır ~azının kabıneye alınması talebi haricjnde Almanyaya gcnic: mik-
d b ki d.v. h 'l v 1 

' ş meJ ve ış- İNCİR u·· .,~ yasta musaadatta bulun 1 t M ı · · ,.. ım e ~. ıgı mu akkaktır. Fakat y~nus ı ~ Atlas Okyanusu sahilleri- leri hakkındn şu izahatı vermi tir: Z_uM. SATIŞLARINDA lerd u mı:_ş ur. ese e şımclı Almanyanın yapılan iş-
Londra hukumteinin umumt tema _ nın emnıyeti için iki filo lazımdır T t'l .. 1 . d . . ş iSTiKRAR en memnun olub olmadıgını anlamaktır . 

.. 1.. . . B R · · - a ı gun crın en ıstıfade ede - K . Schuschnigg İngilter ·ı M r . d k 
yu u nazarı dikkate alınarak Ital - · uzvelt'in bu beyanatı Ameri- rek çoktanb, . . t t k . ooperatıller birliği cephesinde _ . e ı e uso ını arasın a i güçlükler dolayısile her 
• d h . kn h"'k" . . , erı zıyare e mc ıste - k" f r :zanuınkı kad<ır halyadan .. h . t .. v'ayı a a zıyade kuvvetlendirecek u umetının inşa edilmekte olan diğim Eg, b .. l . d tetk"k ı aa ıyet, günden güne inkişaf e- .. muza ete gorenıemiştir. 
olem böyle bir yardımda bulunmak zırhlıları göndermek suretinde At- G .. d .. ki e. o gesın e ı yaptım. diyor. Gerek incir ve gerekse üzüm .. -:vusturya knbfnesının ilk hareketi memleketi terk etmemiş olan bü
için istical etmiyeeeği muhakkaktır. las Okyanusu filosunu takviye et - b'~r u. :rımden memnunum: . Eg~ satışlarını bu teşkilatlanma savesin- tun sıyasi mücrimler için umumi bir af iliın edilmesini Miklas'dan iste-

~~~ ~m~rl~n h~~~~in~rn~h~~n~kin~~ny~ ~fo~sı~~~refahwrn~p-~ht~rara~~ar~~~~ti~-n_ı~~~o~l~m~u~ş:tu~r:.~IT~~~~--~--~-----------
her şeye rağmen İtalya ile uzlasma.k delilini teşkil etmektedir. 1 ına d~lale.~ eden es_crıer artmaktadır. rnuyoruz. Dün geceki 
k :ı Vekı1 dun yazdıgım ·b· ·- ·ı H yangın Bir yangın ararında bulunması hasebile er geç pnnyadaki harb yeniden şiddetle r ' . . ız gı ı uç mı - ayat pahahlığile mücadele en Dün geceyarısından sonra Yedi--
bu gibi pürüzlü işler Jçin bir formül miştir. Franko'cular bu defa da ~s~ yon ır~ sen:ıaye~~ bır pamuk kuru - mühim işlerimizden birisidir. Bu kule havag. zı fabrikasında zift ka- baclangıcı 
bulunacağı anlaşılmaktadır. Yalnız tiramador cephesine vüklenmiş bu- lmu t~sıls c?ıl~cegı hakkında §'ln - hususun temini için dünyaca tanın - ~ 
miiJ:nl>t ti . 1 .; an S-Oy emıştır: mış ola b b .. zanlarından yangın çıkmıştır. Fab - Bugün saat 12 de Cağalog~lunda 

_,,~... ne ccnın sur'atle elde edil- unmaktadırlar. Franko'nun yegane «-B .. . .. . n azı <'ene I mutehassn;Jan rika mühendisi Abdullah ve arka _ 
lrnesı beklenemez ise de bugünkü gayesi hükumetçileri ikiye bölmek - d Ad u m~~ım _t~ş~kkul, daha zıya- daYet cttı~ .. Yakında bunlardan biri daşlarının gayretile ate .. ' tl matbaamızın bulunduğu Nuruosma-

~~~~rupa gi_b~ na~ meselel<:1' tir. Bunda ne dereceye kadar mu - ~ecek~:~ ~!!~s~;~ı~t!~~al~r ten~in memleketımıı~ ~elccek, bakanlığın l oondürülcrek bü\ ıık lıir ~eıa::ı: ö~ niye caddesinde 50 numaralı Roman• 
ce bu ışın de hır hal şekli- vaffak olacağı henüz kestirilemiye _ ma 

1 
f d .. .. ~ ı:ndur - çalışmalarına ıştırak edecektir. ifa - nüne geçilmiştir. yalı Emineye aid evin baca!ı tutu§-

Jle~a!lanacağı anlaşılıyor. ceği jçin harekatın lnkişafını bekle- kal;rına~t~~~k~o.~u~~~uz:l Mı1~~ Ban - zırlıklar bitirilince mücadeleyi u - Ynnı ınrn nc-cien çıktığı anlaşıla muş ve süratle yeti§en itfaiye tara ,.' 
n ra, 16, (Son Telgraf) - :la - mek lfızımdır ı· b ı 1) e uç mı yon ıra .ser- sulleştirme suretilc tatbik;ıt ln 1ı • ... •. Pd<.'iumumil"k t fından :lteş büviimeden so··ndur·· u··ı -

• ınayc ı ir te~ckkiil \'Ücude getirile- yac: .. ğıG. ı ara - ., 
lanmıştır. müştür. j 



3 s o ~ T F. '- G q 1\ ~ - 16 Şubat 1038 

--- En çok Belediye yasakları! ı,-HaıkdıvFoıırozkoı .. ru-1 Günün meselesi: 
- Hangi şehirde S f b d y - k ı k Sade yağcılar tel8şda!. Mütekaid var?. eyyaresna ve azı epo· eg~~aen ş:yaca 

H ık d " b k Memıeketımizde mevcud lar hakkındaki hükümler s;~~~orb~es~;.:;nki;fil;::;~,t~:;: 
a ,. sa e yagını ıra ıyor· -miş hcrşey itibar ve kıymetim, ash-

75 bin 884 mUtekald ve yet ve tesirini kaybetmi.5tir. Buna 

h 1 ·tt"k t eytime her ay,!1 mllyon Seyyar satıcıların dikkat ede- inanını•. isti sa i gı 1 çe ar an ne• 375 bin 808 llra Her insanın, her hayvanın ve her 

maaş veriliyor J. cekleri esaslar nelerdir ? . şeyin bir doğumu, bir hayatı ve ni· 

bat"'ı yag" a alışıyor ?. Memleketimizde devlet bütçesin - hayet söndiiğü, öldüğü bir demi. bir 
den maaş alan 75 bin 884 tekaüd ve nihayeti vardır. Şu arzın bile. Kimi 
yetim mevcud olduğu tesbit edilmiş· Her paçavra deposunda (yekdiğe - riien yerlerde ancak bu talimatname iki saatlik, kimi, yirmi dört saathk, 

k d l \ir. rine yakın depolar için müşterek ol- ile seyyar olarak yapılm~sı ve s;tıl: kimi senelik, kimi asırlık hay: .. tı 'e Tütünden bile yağ Çl ar ~ ar.. Bunların 51 bin 651 i askeri ve 24 mak üzere) formül odası tarzında ması yasak edilmemiş o an şey erı herhalde miiddeti dolduktan ,, ..... rn 

Z . ... ı· • l [ k f bin 273 ü mülkidir. veya tazyıkli su btıharile işliyen bir yapmak veya satmak s~retile yapılır. bir ufulü olsa gerektir. Bu çok h•·dn ey tın ya gı ıat ar l llCU z a.ma a 1 Bu askeri mıltekaid ve yetimlere, d~zenfeksiyon odası olacak ~'e tep - . Seyyar esnaf,_ umumı pazar yerle - bir macera olmakla beraber b~y\ed~. 

d . f her ay 954 bin 580 lira, mülki tekaüd hırhane memurunun nezaretı altında rmden başka hıçbır yerde durarak Bir sabun köpüğünün hayatıle hır de'fJQ m e l yor . •• 1 ve yetimlere de her ay 421 bin 272 kirli paçavralar muntazam dezenfek- satış yapmıyacaklardır. Seyyar esna- filin hayatı arasında ne fark var'! 
- . .h ,_ 11 1 A da da 'l'ılrk be- lira maaş verilmektedir te edilecektir. Kemik ve tırnaklar fın büvük caddelerde, me)•danlarda Hiç 

MemleketimizdP nebati yag ıstı -J • .U anı an ve vrupa . .. . .. . d . • . . k !erinde . 
• .. kt 1 ... eli t beziryag· ını da ima Yekunu ı milyon 375 bin 808 lira- % 12 klor do şo mah!ultı ıle ezen - tstasyon gırış ve çı ış yer • Uesuz bucaksız sandığımız za-

5alatınuı günden gune artına a o - zırı ye anman · · ~ , ed·t · k k 1 .. .. d t b.. gibi u· . 
1 l t kt~~· 1 ya balig· olan bu rakamlar· bittabı fekte edilecektir. ı.:ezenfe.:te ı mış par apı arı onun e, o o us man mefhumunun bile bir sonıı, lnr 

dug·u göze çarpmaktadırBun.-\an, ıa - eme L-uır er. ' . • k. 1 .. d atış 
. · k'k . .. .. .. . d d .• !her zaman değişmektedir. 1paçavra odası teplıırhane memuru - mumı na ıl vasıta an ıçın e s bitimi rnr. Yemek virmi diirl saatte 

kın mahiyetı meçhul veya meş u ze,-tin doktııüulerın en e, pune . · .. .. .. . ··h·· 1 k b. ı kt · . · 
• _ b • . • .. .. _ . ih 1 t kted· . 1 Bu mütekaid ve yetimlerın o\ur - nun muhuru ıle mu ur encce ve ı- yapma arı yasa ır. eksir. Bir çicck nev'ine aiJre nıbayet 

olan sade yaglarına nazaran ne atı demlen kotu yagı ıst sa e me ıı- . . . , . ~ 
•
1 

ih tti-· . . . lrn ktad"' 
1 

k. b • k·den yüzde ye 

1 

dukları yerler de ayrı ayrı tesbit o - lahare balyaıara .taksım ve gene me- Yıkanmadan, pişirilmedf'n ve so ·· bir Jıaflada sniur. Esk\yen her şey 
yag arı tere e gı aıum;ı a •. er ı u yagın, es ı - h .1 l k t · ı . k t 0 t 

.. İ buld b t• 1 - . 1 . .d'. b l b 1 k zeytinyag· _ Junmuştur. murun uzurı e yapı aca en11z en_ yulmadan yenecek şeylerle sıne. op ihliyarlar, çöker ve mahvolur. os 
Bugun 5t,ı a, ne :ı ı ag ıma dı ası ı u unan sa unu . . b 1 1 · ··h·· ı . . 1 ' . d .. d.. b , t . . d' f 1 ·ktarda kul 

1 
En çok mütekaid Istanbulda top - mış paçavra aya arı resm! mu ur e JHnmasına. etr. ufı kırletmcge v~ su a- !>ile 

eden fabrıkalar or u u.;.mus ur. ları yerıne şırn ı az a mı - . T h. 1 · - ·· ·· · 
. ..k 

1
• _ .. .. 

1 
kt d.. lanmıştır. damgalanacaktır. . ep ır o unaugu rı akmağa mıişaid olan her turlLl •Doshın eskisı ividirL ıl~rler amma 

Bunlarııı. hepsı de en mıı emme ve lanıldıgı g~ru .me e ıı. . . · • · d t n ·ı . . - · • . . . . . • • _ Her yaş ve seviyedekı vatandaşa beledıyenın resını şena e nam-sı " maddeler ııer tarafı camekanla veya inanmayın. Do>llngun da ılk hara -
asrı tesısatı ~a':"ın:'ler. . Fabrıka ırnalatı olan n~batı yag - eğlenmek imkanlarını vermek husu- ve üzerinde dezcniektc edildiğine •.oz, çöp, s;nck girmiyccek surette retli gfüıierini kaybettikten sonra 

Btınların ıptıdaı madd~ olaıak !arın 25 lriloluk tenekelerınd.e tene~e siyeti dolayısile; İstanbul mütekaid- dair hususi mühür ve damga bulu - ~ayrikabili nüfuz bir madde ile ö"tü- ~avaş yavaş sönmeğe. indras ctın<'-
kull~r .. !ıl<ları şeyler, en zıyade, ara- kıymeti ekseriya 55, beher kıloya du- 1 . km kt d' nan paçavralar açılmadıkça avnra bal .. d 1 J,iiWn . , dık t• . k • . f d 2 k erı çe e e ır. . ili ve daiın.:ı kapalı ara ar ıçın c sa ğe yüz tuıtuğunu ve ııi ıayet 
şıt, :.ın • zey ın, sısam, opra, ve şen ambalaı masra ı a uruşu istanbultın hemen her semtinde dezenfek;iyona tabi değildirler. tılacaklardır. Buna aykırı düşen şart- bütiin bir gün yok oluverdiğini gö-
parr.uk tohum1':d~r. . bulmaktadır. mütekaidlerin toplandıkları kahve - Dezenfekte edilmemış paçavraları Jr yasaktır. Açıkta satılan bu gibi rürsiinüz. Ezeli ve ebedi olan hilkat-
Bunların_harıcınd~ırço~~~~r- Nebati yağ fabrikatörleri faaliyet- lere, sık sık tesadılf olunmaktadır. işlemek, balya yapmak ve başka bir şeyler hekim raporile imha edilecek- len başka berşey ölüme ve ölmeğe 

dan da yag çıkar. m mu_ ur. !erini daha arttırmak içın araşit it- Buralarda yu··ksek sesle gazele oku· yere nakletmek, satmak ve bır haf- t. · b·ı · ' b'le f b kal d ır. mahkılındu.r. iman ı e, ız an ı . 
Hatta, okadar kı, bu a rı ar an halinin serbestisini temenni etmekte- , nur Hep beraber dinliyenler; karar tadan fazla olmak suretile depo ma- Limonata, şerbet, su gibi içilecek Fakat lıilkatle beraber doğdu· 

fe
azıları, tütünden dahi yağ çıkarma- dirler !ar verirler ve neticeler alınır. Bu . hallerınde bekletmek yasaktır. < •. 2yle:i se}".•ar olarak satanlar, came- g·ıı halde hilkatle beraher yeşıvocak 
·ı tecrübe etmişlerdir. En ucuza mal · .. . , 

. _ . Nebati yağ istihsalinin gunden ralarda hatıralardan ve tecrubeleı· - Paçavra depolarında boynuz, ke- kan ,·cva bu maddelerin vasıflarını ve onun kadar ebeılilc~~c~k. ölmiye· 
edilen yağ da pamuk yagıdır. Araşıt - · k ' 

- b güne arttığı görülmekte daha da ar·ı den bahsetmek bır adettır. mık ve saıre bultınmıyaca tır. bozıtııyacak bir maddeden yapılmış cek olan şer şehveltir, aşktır 

l
yagı da ucuza malolmakla bcra er, a- · 1 h h · B .. ·· b ·· ı · 1ı t r 
raşit ithali serbest olmadığından faz- tacağı anlaşılmaktadır. 1 lstanbu un emen er pazar ~erın- utun tı _mues~cse erın er ara ı mazbut, ağızları kapalı ve musluklu H. F • 

. . . 
1 

dil k' t z t· ., f·atlerı·nden bu yıl zey- de, çarşılarımızda; bastonuna aaya - tam bır tcmızlık ıçınde olacak, koku o== la mıktarda ıstihsa e ememe .e ey ınygı ı , I _ _ .. .. 1. d d .
1 

. kaplar i<;incfe satacaklardır. Bu kap-
. . ı·h ı · · f l ı g· ı dolayısı.le naraka agır agır yuruyen ve e m e ve toz olmasına mey an ven mıve -

dir. tın ıs ı sa.mm az a ı . .. _ · !arın içindeki sulu maddeler behe - l A d l 
İstanbuldaki nebat! yağ fabrika - her yıla nazaran epey düşüklük var- bel~i zaman!~ evrakını vheyadogle y~- cektir. Amelden in_ sıhhatıd·ni v_e_ çalıhşh_ mehal mtısbktan alınarak m..iştcriye Ç na 0 Uya 

b lıkt d 
megini dairesıne taşıyıp er aım go- ma zamanın a rıayet e ecegı sı ı 

!arı, bunlardan başka, oyacı a ır ,·crile~ektir. DondL,rmacılar ağzı Tı b J k 
r;;:.::....:.::.:;:;:;.:;;;;;....;;.;~;;.;:.--.;;...-----·----- -- türdüğü çantalar bulunan, çok·zaman şartlara, daima iş elbisesile çalı~ma- aze a l 
~ >ağlam kapalı kaplar, salepçiler, bo-

l
• k l d ı p • gözlüklü ve her hareketmde (gör - la.rına. sık sık yıkanıp temizlenmele . 

lk f ıs zacılar ağzı iyi kapanan güyünıler me ep er e müşlük) damgası bulunan mütekaid- rine ve çalışmaya mahsus yerlejde G .. d ·ı · r 
kul1anacal{Jardır, bardaklar, fincan- on erı ıyo 

l 
!ere hemen hergün rasgelinmekte • birşey yenilip içilmemesine çok dik· 

Z • f J U m Tar toz ve toprak girmiyccek, sinek lraa ua nama ar dır İşte; hürmete hak kazanını~. tec- kat edilecektir. Karadenizden O rta Ana 
konmıyac~k şekilde camdan veya 

•• rübeli, görmüş ve geçirmiş olan bü- SEYYAR SATICILAR dd d ıl doluya scg~u'• hav;;IJ. tren• 

O •t k ~ f l münasib made.ıi bir ına e en yap - ~ . "' fl Ce apa l lYOT tün zümredeki rahat yaşamak arzu - Seyyar satıcılar aıtağıdaki şartlara i t gre e su, onları en çok şehrimizde ve dığer uymağa mecburdurlar: rnış kapalı kaplorda bulundtll•tılacak lerle balık nakl ya ma 
d k tal b Adanada 2 Erzurumda ki l 1 b 1 d. .. ,ye bunlar satıcının yanında bulundu- bas. lanJ ı Köy mekteblerin e o uyan c e- kasabalarımızda toplamıştır Seyyar sa >cı ar e e ıyece gosle- ı . . . . 

11 
ta .. . . , _ 

ye ziraat dersleri ve zixaat tatbiü:atı bütün hamamlar kapatıld Bu suretle 62 viJayetin1izdeki mü· 111111111mu1111111n"""''1111111"""11'""n"'"'"""""uı111111111111 :a~agı ten1ız sulaıla heı ku anış 1 Son gunlerde şehrı.mızde balık ... el~~ 
gösterilmesi kararlaştırılmıştır Belediye reisliğı, şehrimizdeki bü - tekaidlerin adedi şudl.\r· V b f ıyıce yıkanacaktır. rar bollanmağa başlamı;;tır. Ezcwnle 

Bu mevztıla, şimdilik eğitmenli tün hamamların her vakit sıkı bir su- Afyonda 632, Ağrıda 142, Amas - ft a a Q Ş Bazı gıda maddelerinin scyar ola- palamutun çifti toptan 5 kuruşa ka-
köy mekteblerinde, (ziraat dersleri) rette teftiş ve kontrol edilmesi için yada 347, Ankarada 3847. Antalvada L • • rak satışı için talimatnamenin başka da~ satılmaktadır. Fakat kalkan, lü-
için hergün birer saat ayrılmıştır. Bu Sıhhiye mildürlüğile müştereken ha - 638, Aydında 718, Balıkesirde 1496, l se Sl yerlerinde konulmuş ol:ın kayıdlara for gibi cins balıklar gene pah"lıdır. 
işler; mah.alli şartlara göre çok de • rekct etmektedir. Bilecikte 532, Bingölde 49, Bıl!iste n J1 l uymakta şarttır. 1 1 marttan itibaren Küç~kÇekınece 
ğişeceğinden, bütün mekteblerin ih- Diğer taraftan ayni mevzuu ehem- 126, Bol uda 985, Burdurda 266, Bur - lVl e Z Un a 7l Seyyar satıcıların sokakl?.rı her ne gölünde de balık avlanmaga ba:ılana-
tiyaclarını karşılıyacak olun bir zira- miyetle ele alan Sıhhiye Vekaleti; ısada 2987, Çanakkalede !044, Çankı- 19 Şubat akşamı için •uret~e olursa olsun kirlntmeleri ya- caktır. Diğer t~ra~tan balıkl:ıru.:ıız_ı~ 
~ıt müfredat programı gctirmeğe bu· bütün belediyelerin bu hususta naza- rıda 681, Çoruhta 180. Çorumda 82!, bir toplantı tertib ettiler saktır. ıç A_nadolu şehırleıınde de sarf .e_ ıs· 
~ün için imkan gföiilmcmektedfr. rı dikkatini celbetıniş ve yapılacak Denizlide 725, 1?iy~rbakırda 543, E - Memleketimizin en eski irfan ocak ı·:;.;:·················································ı·· ı tihlak olunmasını temın ı_çın soguk 

Bu mekteblerde (ziraat dersleri) teftiş ve kontrollar neticesinde gayri- dirnede 732, Elazdıgda 548E, Ek~zınhcadn· !arından biri olan Kabataş lisesi Islan bul komutanlığı hava tertföa\'nı hcıfz k yen'. -~agu~ıar 
s&atinde köylü çoctıklara malıallt sıhhi oldukları görülen hamamların da 543, Erzurum a 738, s ışe ır e . . . .. getirtılmesı muva ı gortı mtış ur. 

J 1 272, Gazi Anteb'de 711, Gu:esunda şım_dıy_ e k_ ad_a_r bır çok munevvcrler ı· Satınalma Komisyonu ilanları Bu yolda geccnlerde ya~ılan_ bir kc-şa..tlara göre hayvan bakımı, arıcı - sahihlerinin tecziye o tınma arını ve . _ 
1 h 410, Gümüşhanede 244, Hakkaride yetıştırmıtştn · - rübe de çok muvaffokıyellı ııetıce 

lık kümes hayvanları yetiştirme, fi- temizlik işlerini tamam amıyan a -
da~cılık ve meyvacılık, bağcılık, tar- mamların kapatılmalarını bildirmiş _ 19, İçelde 694, İspartada 573, İstan - Bugün epey bir yekuna baliğ olan Gümuşsuyu hastanesinin 1500 ki- vermiştir. 

t . bul 29295, İzmirde 3318, Karsta 190, bu mektep mezunları, mektepten ay- lo tereyağı vermeyi taahhüt eden üs- Samsun ,.e Karadeüiz civarınd1 
la ziraati, sebzecilik, sütçülük gibi ır. 

·ı· ti s hh. Kastamonuda 2077, Kayseride 873, rıldıktan sonra da aralarındaki bag·•ı tenci namı hes1bına 1128 kilo 650 tutulan 500 kilo balık trenie Adanu. işler yaptırılacak ve gösterilecektir. Erzurum vı aye ı ıye müdür-
lüğü, şehirdeki hamamlarda yaptığı Kırklarelinde 397, Kırşehirde 4:14, Ko kaybetmemek için bir birlik kurmıya I gram tereyağ,na ihale günü talip Tarsus ve Mersine götürülmi\~tür. 
ani teftişler neticesinde, hamamlarda caelinde 1464, Konyada 1865, Klıtah- karar vermişler ve 1933 de •Kabataş çıkmadığından paz_arl~l~ ilıalesi 21 Buzlu vagonlarda naklounan bu h'l-

1• DarUşşafakaya kurban ayni sileceklerle muhtelif müşt~rile- yada 824, Malatyada 721, Manısada Lisesı Mezunlar birliğini• tesis et- Şubat 938 pa:'"tesı gunu saat 15 de lıklar bütün tazeliğini muhafaza et· 
gönderenler rin silindiğini, fazla müşteri alındıin- 112~, Maraşta 546, Mardınde_ 230, mi lerdır. yapılacaktır. tthammen_ tutarı _ıı~8. tiği için hemen müşteri bulmuştur. 

B ıl D f kaya Temyiz · Muglada 560, Muşta 112, Nıgdecle ş .. . . . lira 65 kuruştur. ilk temınatı 8~ lı • Ayni suretle Karadeniz havalısın -
u Y aruşşa a nı, hamamların geç vakitlere kadar H k 1 b b lik (4) 

Mahkemesi azasından bay Cevde~ açık kalarak pis bulunduklarını tes - 637, Orduda 420, Rizede 179, Samsun· enuz. pe yenı o an u ır_ radır. Şartnamesi her gün öğleden den Ankaraya naklolunan balıkl::r da 
Gücün tarafından iki, Bayan Leyla bit etmiştir. Bu vaziyet üzerine Er _ da 696, Seyhanda 957, Sürdde 188, sen~ gıbı kıs~ bır _za~an.da hır çok evvel komisyonda görülebilir. İstek- büyük bir rağbet görmüştür. 
tarafından bir, iki_nci Ticare ma - zurumdaki bütün hamamlar vilıi~-e - ı k t ·· ı · t h Sinobda 810, Sıvasta 1079, Tekirda . faalıyetlere gırışmış, ilını konferans- llilerin ilk teminatı makbuz yeya 

kk t , g· ında 628 Tokatta 631 Trabzonda ar, onser er ve musamere er tertıp mektuplarile beraber ihale günü . . . , .. . . 
kemesi Reisi Bay Ismail Ha ı a - tı·n kararile hemen ve mu·'ddetsı'z ola- ' ' 1.•. f d * Şehır Meclrsı aun yenı Beledıve 713 Tuncelinde 129 Urfada 28!1 Van ederek yurt genç ıgıne ay alı ol - vakti ınuayyeninde Fındıklıda ko - . . . .. 
rafından bir, Bayan Hafız Kebire ta· rak kapatılınışlardır. Ayni suretle A- ' ' ' 1 t talımatnamesını muzakcrcye devam 

P d A t • . N da 234, Yozgadda 450, Zonguldakta mıya ça ışmış ır. mutanlık satınalma komisyonuna . . ld 
1
. .. ak 

1 1 
ş 

rafından bir, iya e s egmenı u- danada yapılan teftşlerde de 3hamam ş· d d . t· 19 Ş b etmış şıc et ı mun aşa ar o mu.· 
da 873 yetim ve mütekaid mevcud ım ı e ceınıye ın u at ctı- gelmeleri. (624) . ' . . " bo. 

ri Dercan taı·afından bir, Tüccar Var- sahibinden para cezası alınmış ve b I k d t . . ... p k t ld b .. t.. K Bılhassa taksılerın tek ren"e ) an-u unma ta ır. mar esı gunu ar o e e u un a- ••• ·- . 
nalı Bay Şahabettin tarafından bir, 2 hamam da kapatılmıştır. b t 1 1 b. t 1 , k ması ve oiobu;;lerın daraltılmalarnıa 
K d H y f a a~ 1 ar'. ır araya op amal< m_a - İstanbul Komutanııg·ına bag'lı o - ı·tır· az edı·lnıı·ş madde!<':· tetkik için efeli za e acı usu ve _. 1111111111111 ,,,,,111111•••••11111•11••1•••••1111111111111111111•••••••11111111111 * Ot bill . d .. d ·t·b sadıyte bır danslı çay hazırladıgınL . . . • 
Hacı Sabri tarafından birer, Ru- rafından birer ve isimlerini bildil'me- omo crın un en 1 ı aren lan ve olmıyan Bırlıkler namın.1 \ıı- encümene iade edilmiştir. 

ı · melihisarında Bay Avni tarafından yen iki zat tarafından birer kurban fenni muayenelerine başlanılmıştır. haber aldık. nek koşum mekkfıri hayvanı pazar • *Gümrükler Umum müdürü ~.!ah 
bir, bahçevan Mustafa tarafından iki, gönderilmiştir. Daruşşafaka miidür - Bozuk olanların pliikaları daimi ola- Bir çok sürprizlerle dolu olan btı Jıkla satın alınacaktır. Hayvaı1 sa • mud Nedim bugün İzmir,; gidecektir. 
merhum doktor Talip Riza namına lüğünden aldığımız bir- mektup1 a bu rak sökülecek, sağlam olup da kırıl- çayda bütün Kabataşlılar ve onu hiplerinin hayvanları ile Fındıklıda * Hatay Alevilc;-iniıı dini reısı 
Bay Nizamettin, Merhum doktor Mi - hamiyetli vatandaşlara teşekkür o- I maz cam koymıyanlardan plakalar sevenlerin güzel bir gün geçirecek • satın alma komisyonuna müracaat - dün saraya giderek bilvasıta, A tatür-
ralay Hasan Tevfik beyin Ailesi ta - lunmaktadır. muvakkaten geri alınacaktır. !eri muhakkaktır. ]arı. (684) ke arzı tazimat ctmi~lerdir. 

~ ........................ ~~""""""""""""'"""""""""""" ...................................................... """"' ...................................................... -,.,,,,.... ........................ """"""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""" ...... """""""""""" .............................. ~ 
istiyorsun; haksızsın Suad, bırak, 
kardeşin gençtir, çabuk havesini a· 
lır bu arzudan.• Onu kendi bıı·a -
kır. 

Fakat içinde şahlanan başka bir 
kuvvet vardı ki, o da bütün şid -
detiyle baş kaldırıyor, zabtolun -
maz bir dikilişle: 

- Hayır, diyordu; sen, Suad Sa
di.. dürüst adam, kardeşinin böy -
le bir ahlaksızlık yapmasına asla 
müsaade edemezsin; ve etm~mcli· 
sin. Sence en büyük namussuzluk 
bu değil mi, nasıl müsaade ve ta
hammül edebilirsin buna!? 

Bir kaç günden.beri btı düşün -
celerle pençe pençeye idi. Kendisi· 
ni allak bullak eden bir buhranın 
kucağında çırpınıp duruyordu. 
Semrayı bütün nefretine hatta iğ

reıınıesi.ne rağmen unutamıyordu. 

Uuııtmak, böyle bir iki gün için
de, ruhu üzerinde çizmiş olduğu 
çizgileri kaybetmek belki müm 
kün değildi. 

!~ızgın bir hararet altında ısıtıl
mış bir kazan suyuıı nasıl soğu • 

ması zamana tabi isr, aşk da ay -
nen böyledir. Ateşte!! incliı·ilen ka-

GONILCM 
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zan gibi, sevgi de tedricen soğu -
yacaktır. Suyun birdenbire soğu -
mamaSJ gibi, aşkın da zamanla te
sirlerini kaybetmesi, izlerini sil -
mesi için üzerinden zaman deni • 
len bir süngerin geçmesi lıizınıdu'. 

Fakat ... bunu, yüreği sızlaya sız
laya, hicablı bir üzüntü ile kendi 
kendisine itiraf ediyordu ki ... 

İtiraf ediyordu ki ... Onu, soğu
yan değil, belki hararetini arttırnn 
bir aşkla hfila .. hala seviyordu. İğ
renerek, nefret ederek'. içinde on
dan uzaklaşmak istedikçe yaka h -
yıp tekrar onun halesi içine ken -
disini çeken esrarengiz bir kuvvet 
va:dı. Ve tahtcşşuurundan fışkı -

ran bir takım adsız hisler, şuurun
da btı sevgiye karsı mııka•:eınet 

ıçın kurduğu barikadları bir tank 
dehşetiyle yıkıp geçiyorlardı. 

Unutmak, onun hayalini kafası
nın içinden çıkarıp atmak. Bu im -
kansız bir şeydi. İmkansız olmasa 
bile o kadar müşkildi ki .. 
Kırk ayaklı bir canavar gibi 

kalbinin içine yapışmış olan bu 
hayali söküp atabilmek için, kal -
bini de beraber çıkarmaması ıa -
zımdı. 

Onu bir daha görmeyecekti. İ -
radesi nefsine şu emri vermişti: 

- Unutacaksın! ... 
Unutmağa çalışacaktı. O, tcsa -

düf etmesi mümkün olan her yer -
den uzaklaşacak, sevdiği kadından 
bir vebalı gibi kaçacaktı. 

Bütün hayatım tek bir gayeye 

bağlayacaktı. 
Unutmak.. 
Unutmağa çalışacaktı.. 

Bu mümkün olabilecek miydi? .• 
Kim bilir!. .. 

Fakat bunun çok müşkül oldu • 
ğunu, çünkü hfila sevmekte de -
vam ettiğini yine kel\di kendisine 
utanarak itiraf ediyordu. 

İşte, nefsin iradeye karşı olan bu 
aczi iledir ki, kardeşini kocalı bir 
kadınla münasebette bulunmak 
küçüklüğüne ve ahlaksızlığına 

düşmekten kendisi gibi bir gönül 
acısıyle karşılaşmaktan korumak 
için söylemeyi tasarladığı sözleri 
bu maksatla değil de. kPndi ken -
disinin aşk:ını kurtarmak, onu kıs .. 
kandığı için söylemek Jüztıııuınn 

hissetmiş zannediyordu. 

Bu iki düşünce ile müteredditti. 
EvveHl kardeşinin kafasına bir 
şüphe sokmak, bir istifham çiz -
mek, onu kendi kafasında işleyip, 
develope ederek hakikate varma
sını temin etmek istiyordu. 

Bunun için de, anla~ılmıyacak 
bir kaç cümle ile Sami'nin nazarı 
dikkatini celbetmişti. Fakat bu 
koz iyi oynanmış değildi. Sami, 
bunu şüphe yok ki, kendisinin is
tediği şekilde tefsir etmemişti. 
Şimdi de izahını istiyordu. 

Suad, ne olursa olsun söyleme
liyim, diye düşündü. Ne hisle, ne 
gibi bir düşünce ile olursa olsun, 
bunu ona izah etmeliyim. Ağabey
siyim, büyüğüyüm. Ondan daha 

makul düşünebilirim. nu to:• ço -
cuğa kenarına yaklaştığı uçurıı • 
mu işaret etmeliyim. 

Ellerini cebine soktu, cevabmı 
ayakta bekleyen Sami'nin yaıuııo. 

doğru ilerledi: 

- Şöyle arka bahçeye doğrn yü 
yüyelim, hem gezinir, hem konu
şuruz. 

Yürümeğe hazırlanırken, bir
den durdu ve sordu: 

- Sakın geç kalmıyasın, daha 
elbise değişeceksin. 

- Hayır Ağabey, mern1<ın dü -
ğü·nünü çözmeden bir yere gide
meyeceğim. 

- Çok mu merak ediyorsun? 
- Evet .. 
Yürüm~ğe başladılar. Gezinerek 

konuşmayı Suad bu maksadla is -
temişti. O da şu idi: 

yan yana oldukları için gözleri 

birbirlerile karşılaşmıhacak, Sa -
mi'nin bakışları yüzyüze geliş, o
nun cesaretini kırmıyacaktı. 

-- Seni bir kadınla görmü~ler 

Sami! 
(Devamı va.r) 
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Amerika Endişede .• Sif Ah ticareti !. 
1 1 Al C k 

Amerikadan yapı

f a ya ve manya enubi Ameri aya ıan ihracatın çoğu 

1 Bagdadda bir hafta 1 

Binbir gece beldesi 
- il -

d 1 A k 
· Japonyayadırr. 

göçmen gön erir erse mer·İ anın sil~::!~:~:;::;~1kp::~~~~~!:~~ Çiçekler Kraliçesi Zübeyde! .. 
hesabı bozulacak mlŞ? te~~~u gösteren rakkaınlar hakika- Evlerimiz eski Babilin taşları üzerinde· 

ten büyük bir yeküna varmaktadır. d" B lk"d • 1 · K d"" t I" 
r-----:=-------,-.-----------------------,,,.....--,ıson neşredilen bir istatistik bu hu - ır... e 1 e esır erın u us en ge ır-
1 Cenubi Amerika da Alman istilası mı ? 1 susta çok şeyler anlatmaktadır. Yal- ken mantolarınıneteklerinedoldurupge
----------------------------------- nız bu senenin kanunusani ayında - tirdikleri mukaddes topraklar üzerinde 

Pazartesi günü cğleden sonra, mektebde bckliye
CP.ğim. Mektep : Onunla konuşmak için en iyi yer. 
N<:, dudaklarımı dudaklarına kıstırmak içın gözlP. -
rine şehvetten perde iner; ııe de kollarını boynuma 
dolamak için fırsat bulabilir Mektep, bunların hep
sine karşı en iyi korunma y<ri. Hem, bu sefrr : Ya 
hep, ya hiç ... Ya, göynlime doğduğu gibi, müebb«>t 
birleşmeyı yahut ayrılmayı kararla~tırırız. 

Fakat, yüzyüze gelince acaba birdenbire r.e ola
cağız?. Hele o, yüzüme bakmak için önüne düşm 
başını nasıl kaldırıp da yüzüme bakacak? Mamafi, 
öyle pişkin ki .. . 

8 Eylıil 

Ha\'aleler verilmiş. Yol parasını bu hafta içinde 
alabileceğim. Bu sabah müdüre hanım gülerek : 

- Vicdan, harcirahın eli kulağında ... Bugün, ya
rın gelecek. Nasıl yol hazırlığı gördün mü? ... 

Dedi. A ...... müdüre hanımcığım, hangi yol ha-
zırlığı? .. 

Hazırlığı dursun, ben, yolu bile unuttum, 

11 Ey!iı! 

Kanmak ve kandırmak!. Neyi, kimi? ... Beni mi 
kandıracak? ... İlk gündenberi kanmıyan Vicdan bu
gün, bu saatte mi kanacak?. Bunu düşünmek bile 
abes olur. Hele bu clskandab dan sonra ... Gülerim .... 

Ne garip çocuk! Hala beni anlayamamış. Hoş ben 
de onu anlamamışım ya!, Biraz onu zeki zanneder -

dim. Meğer, aptalın aptalı imiş de haberim yok! Ap
tal olmasa bana bir nevi •metreslik» i kabul ettic
mek için bu kadar uğraşır mı? 

Mektebe geldi, görüştük, uzun uzun konuştuk 

1 

altında saklanarak doğrudan doğru- ki silah ihracatının çıktığı kıyı:ıetin 

ya kendilerine tevzi edilmiş bir va - yekiınu 6,765,112 dolardır. Bu ihra-
G e n e r a 1 . t lın _ d.. .. .. 1 ş· cattan Arjantin 2,46003 dolar, Ho -

zıye a acagını uşunuyor ar. ı -
Von Keltel . . .. . landa 594,535, Lehistan 541,853, Ja -
l<eıblne içti- maldekı Amerikalılar otedenberı Ce- ponya 538,243, Romanya 537,312, 
maından cı · nubi Amerikaya Avrupalıların iyi- Sovyet Rusya 396,253, Çin 380,091, 

karl<en.. den iyiye sokularak yerleşmelerini dolar kıymetinde silah almışlardır. 
Her Hltler'• hoşgörmezken şimdi bunun bir de Fakat bu rakkamlar arasında şa

Jn caııştıQı Berlin _Roma mihverinin sağlamlığı yanı dikkat olan cihet Japonyaya ya
da! rede ge c hesab k f 1 b. tt Al pıları ihracatın büyük bir yekiın tutma ço aa ır sure e man-
va k it ıamoa muş olmasıdır. Japonya ile Ameri-
yeınıyor.. ların ve İtalyanların oralara gelip ka arasındaki aykırılık malumudur. 

yerleşmelerini ilerisi için endişe ve- Buna rağmen silah fabrikatörlerinin 
rici buluyorlar. Japonya ile işleri durmadan devam 

Görülüyor ki Almanyadaki deği • edıyor demektir. 

şiklik Vaşingtonda çok dikkatle ta- Diğer taraftan Japonyanın muhtaç 
kip ediliyor. Eğer bu yeni değişik- olduğu demirin mühim bir kısmı da 
likler Berlin - Roma mihverini kuv- Amerikadan getirilmektedir. Yine 

tl d . · d c b" Am .k d kanunusani ayı zarfında Amerika • ve en ırır e enu ı erı a a .. . . 
. . . dan Japonyaya gonderilen demır 
Italya ile Almanya arasında bır malzemesinin çıktığı ton miktarı 2306 
teşriki mesaiye kadar yol açarsaAme- dır. 

rikalılar bundan hiç memnun olmıya-

BeıQoeıodeı oıcıe sanııı 

IBORA'~ MELEK 
I_ !~sinemasında 

kazandığı büyi.ik rağbet 
üzerine gösterilmesi daha 
bir kaç gün uzatılınıştır. 

lııveten: KUçU9r, bUyUk1 herkesin alkı,ıarla kartıladığı ISTANBUL SENFONiSi 

No: 44 

ve selamlaşmadan ayrıldık. Yine bildiğini okuyoı·. 

Sevişirsek ne olurmuş?. Öpüşürsek ne varmış?. Be -
raber kalırsak kim ne dermiş?. Maksat evlenmekse: 
Kendiliğinden gelecek bir netice imiş! Zaten evlen
mek fikri kafamızın içinde yer tutmasa imiş dos•lu -
ğumuz, aşkımız, arzularımız bu kadar ilerlemezmiş!, 
Sıra bir gün: 

Haydi evleniyoruz .. 
Derneğe de gelecekmiş. Şimdiden bunun vakti 

değilmiş. Hem, izdivaclar sürekli aşklardan doğarsa 

metin olurmuş! Biz aramızdaki hususiyet ve sevgiyi 
izdivaç için bir mukaddeme tel8kki etmeli imişiz ki 
buna kendi kendimize nişanlılık da diyebilirmişiz!. 

Nişanlı çiftler, hazan evleninceye kadar uzun seneler 
geçirmczlermiymiş??. Çocukluktanberi sevişenlf'r ve 
yıllar geçtikten sonra evlenenler bize örnek olamaz 

. . ? 
mı ımış ... 

Bütün bunlar dün Vecdetin müdafaa ettiği fikir
ler. Eğer, Vicdanı çok iyi tanıl'l\ış olsaydı bunların 

hiç birini söylemezdi. Belki, içlerinde doğru olun, 
hakikate uygun gelen fikirler, sözler de var. Fakat, 

bunlar beni; artık yoğurdu da üfliyerek yiyen bir 
nım bakireyi kandıracak fikirler, ve sözler olamaz. 
Ben, 

- Pel:i.... 
Demek için elimdeki senede bakmağa me~burum 

Vecdet bey ... Tevekkülle, mukadderatla işim yok. 
Büyüye, fala, istikbale, kaşifliğe, tahin tecellisine i -
ntınmıyorum. 

Nasıl inanırım ki? .. Hayatta her şey beni aldattı! 
Sen bile .. Bu kadarı yeti.~miyor da daha mı aldanma
mı bekliyor, onun için ağzında sanki bir laf torbası 

durmadan, dinlenmeden peşimden koşuyorsun?. Da -
ha fazla aldatamazsın Vecdet. İmkanı yok! Seni sev
miş olmak bile aldanmanın en büyüğücür. 

Ben, şimdi yalnız fazilet ve saimin beni aldatma
sını bekliyorum. Hayatta aldatış kabiliyetlerini he -
nüz tartmadığım bu iki haslet kaldı. Sai ve fazilet 
de beni aldatırsa, o zaman her şeye: Pes! dediğin ve 
istediğin olur. 

Acaba, bizim hayat ipinin ucunu b&.,L111 başa ko
yuverdiklerini gördüğümüz iııs.ınlar dünyanın en bü-

yük, kendi kendine yetişen filozofları mıdır? . Onlar 
da acaba, yPryüzündc her şeyin kail('~ ve vcfo!;ız ol
duğunu; çalışmakla çalışmamazlığın, faziletle fazilPl· 
sizliğin, iyilikle kötülüğün, aldatmak!~ aldann , ... ııı 
müsaviliğini tecrübe ettikten sonra mı hıç bir kavdi 
urnurlamamıya koyuldular? ... Yaşamanın mana,,ı bu 
mu?. Hayat dolabının içinde bir fazilc•t ,ışıkı ile bir 
iazılet düşkününün arasındaki fark Dl'?. O da r:ı ı -
yor .. Ötf'ki de değil mi?. 

de: 

Meselü, 'en ve ben. Kim bana: 
- Aferin ... 
Diyecek?. Cemiyet mi? .. Belki: 
- Evet.... 
Belki: 
-- Hayır ... 
İhtimal, sen bile şimdi, bu dakika ve bu saniye -

- Aptal kız ... Sevilirken sev ... 
Diyorsun, sevmediğime. 
- Peki... 
Dernediğime gülüyorsun. Kim temin edebilir ki, 

bir kaç saat sonra da benden daha güzel, d:ılı:ı alımh 

ve sevimli, hem de krtemiz bir genç kızı koluna ta -
kıp karşıma: 

-·işte .... 
Diye çıkmayacaksın? .. Bunu da mümkün görü -

rüm. Zaten, insanlar arasında tasnif farkı da bundan 
ibaret!. Ya, biz sonuna kadar aldanıyoruz, ya siz? ... 
Hangi tasnif yanılmıyor?. Bunu da fazilet ve sayi tec
rübe bana ögretecek. Eğer yanıldığımı anlıym·sam, 

korkma!. Ben de cemiyetin, hayatın, insanların koy
duğu ve kurduğ:ı kaidelerin >adecc vehim o!d"l:!:ırı
na hükmeder; bütiin bu kayıdlardan sıyrıl abilirim. 



Fransada ----------KomUnistlere karşı 
mUdafaa .. ' 

! 
Ettikleri gemin onları nereye ka- 1· 

dar bağlı tutuyor ?.. 1 

Gizli teşkilatın e le geçen azası yeniden 1 
birbirlerile yüzleştirildi ----·----
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Frans;ıdaki gizli teşkilatın başında 
bulunaniarın çoğunu mühendisler • ' 
le fen adamları teşkil etmekte ve 
bııniardan Öjen Delonkl bilhassa 
1ıJÜhim bil' rol oynamış bulunmakta
dn·. Çüıık i.i gizli silah depolarına ka
tı~aı1 :m adamdı : Öjen Delonkl son 
gunıcl'dc istintak hakimi tarafından 
b:r çok kimselerle yüzleştirilmiş • 
tiı . Bu .sırada Janiyo isminde bir ga- - - ... . . ' - . .. · ... : ~ . - :__- :.,,.' 

raj sahihile yüzleşmiye mecbur ol .. 1 ki roman vardır. Bunlardan birinin ismi: 
tıuştur. Tahkikatın başındanberi bu «Erkekler sarışınları tercih ederler» Diğerinin de: 
W•ıaj sahibj~_in bir ehemmiyeti var-ı Yüzleştırııen .. el~başıl ar- cFakat esmerlerle evlenirlerdir.> 
dır . Çünkü Ojen Delonkl yanında dan UCU Bu iki roman Avrupada bilyük bir muvaffakıyet kazanmış ve bir çok 
Rorez isınınde ve teşkiJatm gözbe- rulan teşkilattanım. Benim mahze .. lisana tercüme edilmiştir . 
beklerinden dığer biri olduğu halde nimde gizli silah vardır Bunlar ba - Sessiz fılm zamanında beyaz perdedeki güzel kadınların hemen hepsi 
~~lır, Janiyo :1e göriişürlerdi. Jani • na emanet edilmiştir. '1 
::.~ınırı bir nı:ıhzeni vardı bunun i - Lakin Janiyo mahzene inmediğini, t, 

esmer olarak görünmüşler, sonra sarışın olrnu~lardır. Zavallı Jemı Harlow 

saçlarım platine yapan ilk Holivudludur. Bu beş artistin içinde yalnız Jo

an Gravford ise sarışınlıktan esmerliğe gelmi~tir. Fakat yine sarışın rotler 

yapacağı söyleniyor. 

Marta Eggert evvela esmerdi. Sonra sarışın olmuştur. 

ÇJJ1e • ı · Thl ~ l fi . gı:~.ı sı a ar yıgı ıyor, orada silahları görmediğini söylemektedir. 

~<~10~dkal'.11 çalı1~dt~r~lı~·or~~: Bu a?.am
1 

Mahzende çalışmış olan adam da hiç l ı' _ h.:.. . un .ge ıgıııı gorunce şoy e bir zaman : _Patron geliyor! ... De • 
.J ı:ıı ırm~ş : . mediğini iddia etmektedir. Janiyo da l 

E 
-I~te l...>wın patron geliyor!. .. Ko- bunu kaç defa işittiğini söyleyip dur- İ 

. maktadır. 1 
Delonkl bundan sonra Korinel is- 1 

minde eski bir arkadaşile yüzleşti- 1 
rilmiştir Korinel diyor ki: 

- Bir defa gizli bir top!antıya git-
tim. Bu toplantıda yalnız komünist- 1 
lere karşı müdafaa tertibatı konu -
şulmuşdur. Öjen Delonkl bu toplan- 1 
tıda bulunuyordu. Fakat onun top -
lantıya riyaset ettiğini veyahut teş- 1 
kilatta ehemmiyetli bir mevkii ol ~ 1 
duğuna dair bir şey anlaşılmıyordu. 

Dinlenen bu adamdan sonra di - ı· J 
ğer biri daha sorguya çekilmiş, De • ı ! 
lonkl ile yüzleştirilmiştir. Pesso is - !i 

mindeki bu şahid de şunları söyle- ,. ~ 
miştir: 1 

- Ben yemin etmiştim. Fakat giz- Iİ 

Beni ikinci liva teşkilatında baş mua-
li silahlar olduğunu bilmiyordum. il 

Yen i tevkıf edilen lerden vin yapmışlardı. Benim evimde bir De 
Kont D elasal çok defalar toplanıldı. Yeminler e- _____ ~ 

dildi. Hakim bunun üzerine şuna • ı 
l'e~ bir otomobil tamiri babanesile ga_ nazari dikkati celbetmiştir: esmer ve yakıcı idiler. Sesli fil m çıkınt"a h er nedense bunların yerin i plati-
t~Ja gC?lip giderdi. Bu sırada bazı - Sü; evvelce verdiğiniz ifadede ne saçı! sarışmlar zaptetti Kimbilir belki de Holivuddaki sahne vazıları er
l~k.1rd1lar oluı·du: Bir gün Janiyo on- tanımadığınız bir adamın toplantı - keklerin esmerlerle evlendikleri için sarışınları sahnede görmekten büyük 
hır;ı şöyle deıni§tir: lara iştirak ~ttiğini söylemiştiniz. Bu zevk duyduklarına zahib olmuşlardır. 

--. Ben dt komünistlere karşı ku- (Devamı 6 ıncı sahifede) İşte b11 resimlerini koyduğumuz beş artist beyaz perdede evvela 
~ 

LiNÇ Kanunu avdet 
edebilir mi ? .. 

s 
M 
E 
R 
M 
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İvettc Lebon da Alia Fayc de sonradan sararan yıldızlardır. İşte her 
iki hallerinde siyah ve sarı saçları ile karşınızda olan bu film yıdızlarına 

bakıınz. Rejisörler onların saçlarıuı başka renge boyamakla doğru mu 
yapmışlar bir karar veriniz. 

Siz bu yıldızları nasıl beğeniyorsunuz? Sarışın mı, :~m~r mi? 

Llae Delamore Yazısı 6 ncıda 
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'Saçsız 
Y ı I d 1 Z ! • I (4 üncü sahifeden devam) ' Türbesi, şehirin dış~nda ve on dakl· 

ğını şiddetle duvara çarpmıştı.Bukaza ı kalık bir mesafedcdır. 

~ağdadda bir hafta 

(4 üncü sahifeden devam) d 'l' .. t pal kaim•• ve o sırada geçen bır arabaya atladık . . netıcesın e ımur, o -. ı . . . 
Diyeceksiniz. Eh artık geçhğm. ıll. bundan dolayı kendisine (Timıirlenk) ı Ve Zübeydenın turbesıne emrını ı•er· 

ateşli hevesleri geçti. Hayır bılakıs ur.var.ı verilmi•tir kı (Topal Timur) l dik. 
güzel yıldızın sinemaya karşı büyük demektir. Bundan son derece kızan! Türbe; Dicle kenarına yakın bir 

1 bir hevesi vardır. ?ünkü o bey_az j '!'ımı.irlenk Yahudilerin amansız bir ı müslüman mezarlığı_nın ortasında Avrupa ll•k maç arı perdenin kazandıracagı ı•n büyuk düşmanı oldu. Ve yalnız (Bağdad) da Sandukanın bu~undugu m.ahaııı;_, bır 
vaidleri elde etmiş b'.Olunuyur. : ve Dıclenin kenarında elli bin yahu - , kaç ayak merdıveııle ınılıyor: -_ar • 

f h d Muvaffakıyete çabuk er:şmek keıı- . dinin kellesinden bir Ehram yaptır. maklık!arına bez parçalan, ıplıkler Hara retll. bı· r sa a a disıne IOllSU> bir SKnat hevesi ve e · ı dı. bağlanmış ; Sonra rrıuradları Jıu~ul 
nerjisi vermiştir. Şımdi müslüman mahallesine yak- bulan sevdalıların adakları : Ve>te 

1---------------ı Yıldızın a•ıl ~erdi ne si.ıer.-.~d•n j ıaşrnıştık. Mahalle, çarşının yakını:ı- drste ~ııım!ar.. . . . ? 

v "//"' Tek·ırdag .. lı bıkmak ne de ..Zolıvudu beğenm•1 • da Kazancılar yolundan geçiyoruz.• _ .. Ya Harunurreşıdin mezarı. .. Filistin- ı unanisfan mı l maçı mektir. . Bı~lerce küçük dükkAıı var. Xazar. ·I Türbedar yüzünü ekşittı ve yere 

l Onun en. kuvvetli_ gi.ize~liğı siyah cılar, camekiınlarmın önünde -llıu· - tüküre~>?k: .. • 
1 Persembe günü yapı ıyor saçlarında_ ıdi. !folıvıudun bır lraı.l n m•ışlar, ellerindPki tahta tokr.ı1k!arı,I - Llnet ol~un! Kope?e.. .. • ,. --- Letonya berberı guzel yıldızın snçlarııı.ı per • bakır levhalara ,·u:ı;p d.ıruyorl<.r Dedı. Herıfın çıldırdıgına huk~ıet 

--- k menantla yakmış, kepaze etmiş. Şim- . Bazan, ikisı birden kır~ılık.ı Çd!ı • tim. Ve ti.ırheden çıktım. Ve rehoe -At.na (A A) - Önümüzdeki pa- DUnya Kaya d 

ı · · · ş di Cloudette Colbcrt filmlerde ve şıyorlar. Hemen h~psi bakır •Lril:!er, rime s~r um: . ıar günü dünya ~ampiyonası revanş tamplyonası amp"ıyonunu ekseriyetle perük kuılanmal<adır. bakır kupalar yapıyorlar. Bu ayda, ~ Turb_edar, :ıarı.:nıırreşıdde_n bah-maçıııı yapmak üzere Filistin milli Helsinki ( A A.) - Lahtide 24 ilfi Clou_detle Colbert son . günler
1

de Şiilerın matem ayla'1na iştirak ı.;ın 3~~~c~. n7ıçın lanet olsun, dedı , yere takımı p2r5cmbe günü şehrimize ge- 28 şubata kadar devam edecek olan kendısıne yapılan fılm çevırıne teı< · müslüman Aleminden t-'l~n bınlctce tu;mrdu.. . 

lecektir. kayak dünya şampiyonasına, Alman- Yendı" f
1 

liflerini şiddetle reddetmiş. Kendisı· hacıya satmağa haııdanıyorlar. - Zira, burada h_~rkes ona lanet 
Bu kar~ıbiırıadan sonra, Yunan ya, Filiındya Norveç, İsveç, İtalya, ni ablukaya alan Avrupa ve Ameri • Nihayet, büyük bir kapının önü • eder. O~un kanını hurmetle yad ".:le~ llıilli takunı yirmi beş martta Buda - Fransa, İsviçre, Yugoslavya, Çekos • • • .. . • kalı gazetecilere: ne geldik · Tılsım kap:sı. .. . yalnız sızle~ ve !'vrupalıl~~dır. Ş_ııleI peştede 1facar milli takımı ile karşı- Jovakya, Estonya, ı:-ehistan, I.eton - Tekudaglı Huseyın Parıs~e ilk _ Memleketime dönmek istiyo • _ B•ğdadın en eski kapılarından indinde, • kı Bagdad ahalısmın_ dort • !aşacaktır. ya iş~a kctmektedır. , kP.rşılaşmayı Le~onya şampıyonu rum. Yeni teklifler beni sekiz senr biriFi.. te üçü Şiidir - l{acunurre~ı~ ~ır mel-
Çeko•loı>akyada ; .. . . Finlandya 274, Norveç 46'. İs\eÇ 43 Mark Passmam ıle yapmıştır. daha Holivudda tutuyordu. Burada _ Harunurrt•ıd beldesinden 

0 
ye-- undu!. Zira. hılı.fette kendısıne ra • 

P.·ağ (:'. . A.\ - Bu hafta yapılan sporcu ile_ müsab~ka!ara gırmekte _- 1 B~ş pehl.ivanımız hasmı~ .. on sekiz sene değil sekiz hafta bile kal· şil kubbeli sar;ylardan, eser ' yok kip olmasın diye Alinin ~hfadııı c!an 
rna\ların neticeleri şunlardır ; dir. Şampıyonaya ıştırak eden tekmıl dakika ezdıkten sonra on dordun- mağa tahammülüm yok.... ? ·yedinci imam R.zayı zehırletı-ıı ştır. 

Vıktorian Pilsen • Viktoria Zizkof spor~uların adedi _475 i . b~lmakt~dır. cü dakikada tuşla galip geldi. Memleketime döneceğim . Bil has • m'.'..:, Hayır. hi~ bir ~ser y-;k. Bütün ' 1 Sonra, asleıı İranlı o~a~ m~şh~r ':e • 
~ -2. Sk Prossııitz - Sk. ~ılseıı 4 • 4, Musabakaların ılk gunu 10 k~o • Nişontaşı İzmitte sa Holivud berberlerinin elinden kur- bunlar yac ıldı yıkıldı. o devirden ziri Bermekiyi v_e butun a_ı_ıe;.'. eır~~ 
Sk. Nath~~ • Sk Pardubıtz O - O, S. metrelık koşuya Almanya, Filandıya~ Ni anta S or klübü bayram tat!- tulacağım. kd!an yegane eser, l)iclenin iki s.ılı< • d_ini ,·:ıhşiyane bır .~urette ol?.~rtm~~ 
R ladno. Zıdenıce 4 ·O, Sparta - S!a- İsveç, Norveç, İtalya, Fr~nsa , Avus 1. d ş 1 ~f dp d k kalabalık bir Paristen bahsederken; linı blıbırine bag·ıavan köprünün ba• tür. :Bu seb<>ble Şııler hndı.ını inç 

. S p b Sk O t t . t' k etmektedir ın en stı a e e ere • > İ . . • 1 ' de vıa 5 - 1, k. res;; urg - . s rau urya ış ıra · . . İ . . . .. t - Paris .. Paris, O bütün kadınla • lw.r dır l!ınbir ııece hiklıyelerinck> ;
0 

.. se\'mezlcr. smını agı.ma a ma;ı: • 
4 - O Stokholm (A. A.) - İsveç kayakla kafıle ile zmıte gıttı yaptıgı maç 8 rın en mes'ud en gu .. zGI vldulrl&rı ." b k .. ·· b '' .. k - ·- g·n ••itmek bile ist~me1ler. Siz, boş 

· · · d r · d · • . . . . '! ki.. • • mı geçen u oprunun uyu oı. , ..., · . . . .. . . 
lngiltere: ... ... a~la~~ şampıyonasın a c ımpıya ı 1 (~~~p '.kıncısı) Akyeş~ spor_ . u memlekettir. şöhreti vardır; Harunurreşit se·ıgili bulundunuz, ısm . ~ı soy!edınız, hu . ." 
Lik maçlarının bu haftaki netice - kinc~sı 65 "..~ 66 metre atlama sw-etl- bunu (bır .. sıfır) mağlu~ etmıştır, . diye dert yanıyor. I veziri Caferi, bir kıskançlık neticesi 1 susıyle J>•k mukandes bır mezarın o-

loıı : le bırıncılıgı almıştır. Akyeşilin çok kuvvetlı ve kendı dldiirmlı;; ve kanlı vıicudunu bunun nönde ... 
Chr:lsea. Protsmouth 3 - 1, Derby- Direksiyonlu kızak sahasında olmasına rağmen ı:nağlu~ ROSTADA : üzerinde' teşhir ettirmişti. Sonra, - Zlibeyde, onun kamı değil r.ı!? .. 

Blackpool 3 . 1, Grimsby - Birming • Dünya şampiyonası; . biyetten kurtulamamıştır. Izmıtlı - çiçekler kıraliçesi Zübeydenin, yani - Evet, şan ve şerefin ne oldugu· 
ham 4 - o. Leeds • Westbromwich 1·0 St. Moritz (A. A.) - Iki kişilık Bob sporcular Nişantaşlıları çok samimi Yeni posta palları H~runw-reşidin sevgili zevcesin in tür nu anlayınız. işte yalnız, haremde, 
Leicester • Bolton 1 • 1 dünya şampiyonasına çarşamba gü - ve tam bir sporcu hareketile kar - Posta ve Telgraf umum müdürlü - bes! var Zübeyde, Bağdadın ve bil • kapalı yaşayan bir kadını, o muaz • 

Londra (A A) - Kupa maçlarının nü başlanmıştır. •Almanya• Bob'ı ile şılamıştır. Hakem maçı bitaraf ve ğü; yeni bazı posta pulları tabettir - h>136a sevdalıların hamisi olmuştur. zam devri yaşatıyor. 
beşınci turunda alınan neticeler şun- müsabakaya girmiş olan Fischer - çok dürüst idare etmiştir . mektedir. Ezcümle bu y~sıi pullardan ::ı. "= ·t. *' • e •es ,. sSF-· **· 
!ardır: Thi!ecke Alman çüti, birinci günü NişantaştAll kaleci, Akyeşilden sağ 30 paralık posta pulları satış.ı çıkarıl- -

Arsenal. Preston o. 1, Brentford - başa geçmiştir. haf iyi oynadılar. mıştır. Tu··ırk Hava Kurumu 
1:s~~~~~ıt:; ~~.i~~c:;o~İ :~:r~~:s: ~eti~i:a~u~:~~:. Thilecke çifti, '* , 'ıo.. ee• ' " ' ' • '" • • e . • "=P &ı j B o y o K p 1 y A N 6 o s u 
fıeid o. 1, Licton. Manchestcr City 2 - Belçika çifti, Kasımpaşalı sporcular 
l - 3, Sunder!and .. Bradford 1 • O, 3 - Birleşik Amerika çifti, 

York - Middlcsbrough 1- o. ' - İsviçre, çifti Bandırmada ..• 
Yunanistand.ı ; 5 - İngiltere çüti. 
Atina (A. A.) - Memleketin muh· Buzda Hokey 

t"lıf \'erlı>rinde yapılan futbol müsa- D .. . , 
- unya §ampıyonası: . 

bak ıl•.rır.m neticelen şu~ardır ; Prag 14 (A A.) _ 14 milletin lşti • 1 

Almada . Apollo_n •. Astr ı 3 • O, Fa- rak ettigi buz hokeyi dünya şampiyo
n .hıraıkos • Athınaıkos 13. • O. I nasına cuma günü başlanmıştır. 

Pirede: Olimpi'1kos - Thısros 6 -O. İlk karşı laşma İsviçre .. Macaris -
Selaniktc· Ar is - Makcdoniakos . . . 

· tan arasında olmuş ve lsvıçreliler 1 -O 4. 2, Paok .. Tun:ıba 2 · O. 
1
. 

1 
· 

1 
d' 

• ga ıp ge mış er ır . 

Davıs ku pası Letonya • Norveç arasındaki maçı 
\ ı, . lin6 •oıı ( A A.) -- Y<'ni Zelanda Letonya 3 - ı kazanmıştır. 

193R. n .. ~_~ . ·u~~I r,, çlarına işl'.rak Almanya : ' Letonya: o 
H.n yeccj'ıLıı bıldırn,ı~ti~. Bu vazıyet Prag (AA.) -Burada başlanan buz 
k.ı.rşı•,·.dıı l\lacano,an A\Tupa mın • h k . d ·· n a ampiyonasında Al • 
t .. . .. lah' l lm k o ey ı u y ş 
t UK • .'sııı._n u_:un•ıı turuna '. ı o .a man milli takımı Let~nya ekibini 1-0 
a 'e ılk Cıla ak Almanya ıle karşılaş- Çekoslovakya _ A \'Usturvavı ı . o 

rnaktudır, . ı· · · 
yenmış ır. 

Tokyo olimpiyadı Bisiklet Kasımpaşa spor l<lübü Qencıerı Bandırma 
Stokholm (A. A.) - İsveç olimpi - sporcuları arasında 

Yad komitesi başkanı ve ayni zaman- Kolonya (A. A) - Rhcinlandhal - .. .. .. . . 
da Enternasyonal atletizm federas • lede Richter, Merkens ve Van V!iet Bandırm~ sp~r kulub~ gureşçı ve da ~~p'.lmış ve Rı~ . 1,35 dakıkada 
:Yon r ·8; S. Edström Japon spor arasındaki bisiklet yarışı kazalar do- futbolcularıle bır kaç musabaka yap- rakıbını tuşla yenmıştır. fede~as;onu reisi Shu:ıomuraya 1940 layis~e ~samıştır. . mak üzere Band~m_~ya gide_n Ka. • İkinci güreş: B~sri - Ham_di arasın
da Tokyoda yapılacak olan Olimpi - Bırıncı ı_urda Van Vlıetin bisikleti sıı_rıpaş~ sp~r kul_ubu genclerı şehrı- da ol~uş ve Basrı 1,52 dakikada tuş-
:Yad oyuıılarıııın eylül sonlarında ya- kayarak ~ıchtere bindirmiştir. mıze dorunuşlerdır. la musabakayı kazanmıştır. 
pıJmasını teklif etmiştir. ~kıncı turda Merkens dev_rilerek Kasımpaşalı sporcular Bandırmada Hikmet - Hüsnü arasında yapılan 

Edström, Olimpiyad oyw1ları için devrilerek yaralanmış. . oldugundan çok samiml bir şekilde karşılanmışlar üçüncü müsabakayı da 2 dakikada 

Dördüncü keşide 11 · Mart -938 dedir. 
Büyük 
ikrarniye: 50 • 000 liradır. 

Bıından başka: 15.000, 12.000, 
l 0.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti
rak ediniz .. 

. ' .~ ·.... _...,_>.:,.,ı."<:~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Sattnalma Komisyonundan: 
1 - Gümrük muhafaza er~tı içm 1736 tane a\'CI yeleğinin 4 / 3 / 9:J8 

cuma gıinü saat 11 de açık ek~iltmesi yapılacaktır. 
tesbü edilmi• olan 24 ag· ustos ila 8 yarışa devam edememıştır. ve 3 gün misafir edilmişlerdir. Hikmet tuşla kazanmıştır . 

..., M b k V Vr t k liradır. eyıuı t.u'ilıini gayri müsait bulmak - üsa a ayı an ıe azarunıştır. !k; taraf güreşçileri arasında 3 mü- Ayrıca iki taraf futbolcuları ara -
2 - Tasınlanan tutarı beher avcı yeleği 195 kuruş ve ilk ter.ıinatı 2~4 

ta ve Avrupa memleketlerinden bir Boks sabaka yapılmıştır. sında ve büyük bir seyirci kütlesi ö- 3 - Şartname evsaf komisyondadır göriiler'lir. 
Çoğunun ayni fikirde olduklarını kay Wabner Andersonu nakavt etti! . Bu karşılaşmalarda Kasımpaşa ku- nünde icra olunan maç da 3-3 e bera- 4 - İsteklilerin giin ve saatinde ilk tcmi"lat rr.&kbuzları ile birlikte 
detmektedir. . . . .. .. Ber!in (AA.) _Profesyonel bok • l~bü güreşçileri büyük bir muvaffa- berlikle neticelenmiştir. Galatada eski ithalat Gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. (845) 
, lsveç federasyonu reısı ıleri surdu· .. 1 d tertip edilmış' olan ltiyet kazanmışlardır. Re~mimiz, iki taraf genclerini birl-------------------------------
.

11 

' rı a u 
1 ıgı ır e, • enternasyonal karşılaşmalara Sport Birinci güreş: Rızık • zzet arasın- arada göstermektedir. I • <:"n g" f'k · k b ı ed 'Jd' .. takd' d O sor er arasın a İ -~· Y ı nesrıyat 

~mpiyadl~a. i~tirak edece~ 01~.n Palasta on bini mütecaviz bir seyirci 1 R A D Y Ü Poliklinik çıktı . -·· 

~uyece"ı kaııa ~tıııde oldugunu soy • y .. 'ki t . onası tur 1 TIY ATROSU _ Doktor SürPyya Kadrı ur a-
_ıemıe~elıcrın sayısı daha_zıyade __ bu- kütlesi önünde başlanmıştır. ·f TiYATROLAR 1 i-ı~ ·,. mı TEPEBAŞINDA ŞEHiR G 1 

le · l' 

0 

A k B' l 'k A 'k arı agır sı e şampıy • ·- · ' D p· k BUGÜNKÜ PROGRAM rafından her ay muntazaman neş • nıış •r. nca • ır eşı merı anın nesinde Alman Adof Heuser Belçika Ş h d b . j ram ve ıyes ısmı 1 k 

01 . . dl .. d ". k' 'o· e za e aşı 20 30 d Saat 18,30 pl' kla dans mu•ı'kisi, 19 redi!mekle olan Polıkliııik ay 
1 

, ımpıya ara goıı crccegı c_ ı ın ço- yarı ağır siklet şampiyonu Clıarles illllll Bu gece saat • a " -

gu ' 'Uk k 1 te talebclcrınden te TURAN So"zsu"s Tü' rk musil<isi, 19,30 korıfe • tıbbi mecmuası şubat ayma mahsuı '.. se mc < P . .. · Sys'i 12 ravuntluk ma ta sayı hesa - PergUn t 
tekkup etmekle olması ve tatıl mud· biyle yenmiş!. ç TIY A TR OSU Dram 3 perde rans: Doktor Salim Ahmet tarafın - nüshası çıkmıştır. Cletiıün eylül sonunda bitmesi yü • Alman Arn~'f'r ·b'I k' .1 1-1 1 n B Yazan: Hanrik lbsen dan, 19,55 Borsa haberleri, 2Q Nec -~u d . . . . B' .. Z) ı s ı ı e a ya u gece saat R k d 

1 
t f ıı ~n, organızasyon komıtesı ır Primo Bassi arasınd 1 d Terceme eden: Seniha Bedri mettin ıza ve ar a aş arı ara ın -leşik A •'k · (' k. · tem·n . 

8 yapı an maçı 8 20,3il da dan Türk musikisi ve halk şarkıları, men anın ış ıra ını . ! Alman boksör sayı hesabiyle kazan • Saıı'atkilr Naşit ve Arkadaşları Pazar günleri 15.30 da matine lrıaksadıyle, oyunların 24 •ğustos ilan mıştır. ...ı, 20,30 Hava raporu, 20,33 Ömer Rıza 
8 e ·ı-ı "hl · ı ı Hakkı Ruşen, Eyup Sabri, Rıfkı ._ tarafından arabca söylev, 20,45 Nezi-

ÇOCUK TİYATROSU 

Cumartesi, çarşamba H te 
MAVİ BONCUK ııı l u !farı. ~rı ~rta.~ı.naa yapı ması- Keza Alman Jean Kreitz İtalyan birlikte Macar varyetesi Eski Fransız tiyatrosunda Yazan: Mümtaz Zeki 'faşkın 

muva ık gormuş uı , Guiseppe Combi'yi sayı hesabı ile ÖLÜM TffiPANI he ve arkadaşları tera!ından Türk Atletizm mağlup etmiştir. ŞEHiR TiYATROSU musikisi ve halk şarkıları (Saat aya· 1 r=;;;;;;M;;;;;i.ı;;;;;. z;;;;;ik;::;;;;J"!;;. ;;;;;E;.ge:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:=~~:=;;ı 
· K d' 3 d KOMEDi KISMI rı), 21,15 Fasıl saz heyeti: Okuyan ·il Bo"ocr bı'rı'ncı· Isveçli John Andersson Alınan ome ı per e ""30 d 1''~6 Hı•rl lJB .< ı n: 

• Bu rece uıt .ev- a !ar: İbrahim, Ali, küçük Safıye, ka· .,, Neustadt (A. A) - Her sene yapıl- Wablner'e nakavt ile mağl(lp olmuş- 2 - Peterşen 2 dakika 20,8 saniye - SözUn kısası nun Muammer, Hamdi klarlnet, ut, Zilhicce Şubat lrı:ıkıa olan 18 kilometrelik mukave - tur. Komedi 
4 

perde Cevdet Kozan, tanbur Seliıhattm, ke- 115 
3 ~~~koşu.sunu Bo~er 1 ~aat 14,5 da- Yüzme de~OO metre sırtüstü: Yuın: Von Schonthan man Cevdet. ll!·-::Y:".'ıJ~l:-:!1~3::8,~A-,:-::2,~G~'D;;:n:--;4;::;7;"i,r';:'a:;s;::,rn;;l'.l l :ıı da bıtırerek bıııncılıgı almıştır. 400 metre sırtüstü Danimarka rekoru . Terceme edıon: S. Moray 21,50 Orkestra: 1- Liszt: Rhapso-

16 

Şubatı Çartamba 
•au _mesafeyi bir saat 16 dakika, 25 kırıldı 1-:-edAlınan Schlauch 1 dakıka, 7,4 P&ıar8'llnü ründiiı aaıt 15,30 dı die No. 14, 2 - Artemiev: Aux Peti-

111Yede bitiren Lcupold ikinci, 1 sa. 1Bl1ıy e, t V'll R 3 G h N ·t ~t 17 dakı'ka 18 saniyede bı'tı'ren An • Kopeng_ hang 14t (A. A.)nal Bu __ rada 2 - Danimarkalı Baeth 1 dakika • e 1 age usse, - reg ; uı 
5

1 

" d ı E Algerienne Suite, 4 - Lefort; Ten -<eas üçüncü olmuştur. tertip e ı en n ern
1

_asyl 0 • unlyuzme 12,9 saniyede. ğ 1 
müsabakalarının ne ıce erı ş ar - Ertu ru dre Babillage, 5 - Tavan; La Mau • Kayak 400 metre sırtüstü: 
dır: Sadi Tek ltalyada: Erkekler arasında 1000 metre ser • 1 - Sch!auch 5 dakika 23,7 san! -

ı,C0rtina (A. A.) - 1 6kilomctıelik best: yede, 

4' mesafe üzerinde üç defa tekrar • 1 . - Alm~ Wolfgang Heimlich l 2 - Baeth 5 dakika 35,4 saniyede, 
llaıı Yani 48 kilometre uzunluğun • dakika, 2 sanıyede, (yeni Danimarka rekoru). 

da olan İtalyan kayakla Maraton 2 - Danimarkalı Peterşen 1 daki- Artistik atlama: 
~"1npiyonasını 3 saat 25 dakika 36 sa- ka 4 saniyede. l - Alman Erhard Weiss, 

Yede Jakob Scalests kazanmıştır. 200 metre serbest: 

01
3 

saat 58 dakika ile Demetz ikinci l - Wolfgang Heimlich 2 dakika 
ıııuştur. 18,4 saniyedt!, 

2 - Çekoslovak Hens Leikert, 

3 - Danimarkalı Christiansen. 

TiYATROSU 

' 
Bu gece (Üsküdar Hale), sinema • 

sında ve cı.ıma günü akşamı Şe!ı:ıa • 
debaşı Turan tiyatrosunda: 

CEHENNEM 

Piyes 3 perde.. 

resque. 
22,45 Ajans haberleri, 23 Pllıkla , 

sololar, opera, ve operet p.ırçaları, 

23,20 son haberler ve ertesi günün 
programı, 23,30 son. 

YARINKİ PROGRMI 

Saat 12,30 PlAkla Türk musikisi, 
12,50 Havadis, 13,05 Plakla Türk mu
llldsl, lll,30 Muhtelit plik n~yıtı, 
H,00 son. 

-
Vakitler V11atl Eıaııl ... d. ... d. 

Günoı 6 53 1 !O 

Oıtl• 12 28 6 45 
lkıoJJ 15 24 9 11 
Ak;a .. 17 45 u Jj 

Yatsı 19 16 • 3! . 
lauı&lı 5 16 11 33 

' • 
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Bütün dünyanın en nefis[ 
yağı Türkiyede Ayva
lıkda çıkar. Ayvalığın 

en leziz ve en sıhhi 
yağı da şüphesiz 

HASAN 
Zeytin Yağıdır 

Şerbet gibi tatlı olduğundan taba
bette ıçmek suretile müstameldir. 

Kum, böbrek ve bilhassa Karaci -
ğer, safra, sanlık hastalıklarında, za-
afı umumide, inkıbazda. 1 ..., 
Tereyağ yerine yemeklerde, sala • 

talarda, tatlılarda, pilavda Hasan 
zeytin yeğı kullanınız. 

1/ 4 şişe 40, 1/2 şişe 50 
1 litre şişe 80, 2 litre 

şişe, 155, 

Tenekelerile bir kil0 75, 
üç kil0 210, beş kil0 350, 

yedi kil0 475 

Mutlaka Hasan 
markasına dikkat. 

Hasan Dep0su: 

NEZLE 
Kırıkhk, baş, diş, 

ve adale ağrıları 
en seri ve en kat'i 
şekilde yalnız 

kaşe 

GRiPiN 
ile geçer 

Havaların serin:ediği bugünlerde 
alacağınıı ilk tedbir e•inizde 

birkaç 

GRİ PİN 
bulundurmak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan bütün ıztırapları dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman helôm 

Dehlllye mUtehassısı 
Pazardan ba§ka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan -

1 bulda Divanyolunda (104) numaralı 

/hususi kabinesinde hastalarını kabul 
: eder. Salı, cumartesi günleri sabah 
' •9.5 - 12• saatleri hakiki fıkaraya 
mahhsustur. Muayenehane ve eve te
lefon: 22398 • 21044. 

DOKTOR 

Rıza Sağlar 
HASTA L 1 K LA RI 

MÜTEHASSIS! 

Ali 
iÇ 

Öksürenıe;e ve 
göğUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 
ısrarla Gripin isteyiniz. 

Her ~ıı Beşikta}ta tramva r 
caddeıindelci muayenehanesinde 

on beşten sonra hastal.A• 
rını kabul eder. 

Doktor.Operatör \ DANS PROFESöRü 

O h 
Paris Sendikat Nasyonal dans r an Mahir T oros 'cemiyetinden birincilık kazanan dans 

Kulak, Boğ3z, Burun hastahlc· profesörü Kemal Sa~i Bayer her 
lan mütehassısı gün sabah saat 10 dan akşam dokuza 

Taksim, Abdülbakhamit Caddesi kadar dershanesi talebelerine açık • 
Geyik Aµattmanı No: ı tır. 
Her gUn 15-19 kadar Adres: B

0

eyoğlu İstiklfil caddesi 69 

i;iiiİiiİiİİİİmİİİİİİİİİİİİ;;;İİİİİİİİİİİİİİ;jj \numara Kemal Sami Bayere müra -

Gôz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cajfaloğlu Nuruosmaniye cad. 
(Dr. Osman Şerafettin apart• 
manı) No. 5. Telefon. 225~1) 

• 

caat etsinler. 

1 Ziınrevı ve cild hastalıklan 
or. Hayri Ömer 
Ô~ledensonra Beyoğlu Ağacaml 
karşısında No. 133 Telefon: 

435S5 

1938 
Küçük Cari He&a.plar 
ikramİlje planı== 

4 adet 1000 liralık -4000 lira 
8 500 -4000 ,, ,, 

" 16 
" 

250 ,, -4000 
" 76 

" 
100 ,, -7600 ,, 

80 ,, 50 ,, -4000 ,, 
200 ., 25 ,, -5000 

" -
384 ,, 28600 ,, 

'

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylul, l' 
Birincikanunun tarihlerinde çekilecekttr. 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

İNKlllAZI 
HAZIMSIZLIÔ.I 

MİDE 
EKŞiLİK VE VAHMALAAIN& 

MAZON 
MEVVA TUZU 

e I o a "'i ı:ı 

MİOI VE 6AR5AKLARI ALIŞTIRMAZ, 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ J<otAV 
~VE• MÜL.4VİM0il:ı 

YERİNİ HİÇ BİR MÜMASİL 
NUSTAHZAR TUTAMA? 

MAZON ıs;M v• HOROS 
MAlll:MA51NA Oil(KAT ( 

"IUTLAKA EV\HİZDI BiR 

sısı BULUHOUltUMUZ 

lstanbul ı ci Ticaret Matıkeme&inden•ır-•••••••••••••••••••••••••-
Antalya vapurunun 82 inci seferin- J 

de Burhaniye iskelesinden İstanbula 
getirilmek üzere namına yüklenen 
212 torba sabun ve 310 teneke zey -
tun yağına aid 1591 sayılı hamili bu
lunduğu konşmento zayi olduğundan 
ibtaline karar verilmesi İstanbulda 
Asmaaltında 62 numaralı mağazada 

zeytunyağı tüccarı Ahmet Doğrular 
tarafından taleb edilmiş olmakla Ti
caret kanununun 638 inci maddesi -

_R. ~~KTA . . . . 

p A T 1 
İç ve dış hasut memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihap-

lannda, cerahatilenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavi
nin kıyasen tatbiki suretile ziyaı id-
dia olunan mezkür konuşmentoyu , sinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

bulanın 45 gün zarfında mahkemeye 
ibraz etmesi lüzumu ve ibraz etrııe -

1 
diği halde bu müddetin hitamında 

iptaline karar verileceği ilan olunur. 

Beykoz Umııryerinde Neft sanayi anonim şirketinin Belediyeye vergi 

ve resimler borcundan dolayı Umuryerinde tahtıhacze alınan 243Tl kilo 

motorinin 21 - 2 - 938 pazartesi günü saat 14 de Umuryerinde açık arttırma 
ile satılacağı ilan olunur. (773) 

*** 
Keşif bedeli 74536 lira 24 kuruş olan yenı halde yaptırılacak sebze 

pavyonu kapalı zarfla cksiltemeye konulmuştur. Eksiltme 16-2-938 çarşam

ba giinü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İsteyenler 373 kuruş 

mukabilinde şartnamesini Fen İşleri Müdürlüğünden alabilirler. İsU,kliler 

2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Nafia Bakanlığından alacak -
!arı fen ehliyet vesikasile 4976 lira 81 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle berabe~ teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda ya

zılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten 

sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (543 

*** 
Beher metre murabbaına 2 lira bedel tahmin edilen Çırçır yangın ye • 

rinde Sinanağa mahallesinde Yeni ders nazırı sokağında 45 inci adada 60 

santim yüzlü 6 metre 29 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığın
dan artırma 18 / 2 / 938 cuma giinüne uzatılmıştır. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 94 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bu -

lunmalıdırlar. (B) (816) 

NERViN 
Sinir ağrıları, asabi öksürükler, uykusuz

luk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi, 

baygınlık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen 

bütün rahatsızlıkları giderir. 

Amortisman Sandığından: 
3322 numaralı kanun mucibince yüzde 7, 1/2 faizli 1933 Türk borcu 

tahvillerile dahili istikraz tahvillerinin değiştirilmesi işine 18/ 2 / 1938 ta

rihinden itibaren ba§lanacaktır. 

Sandığımız hesabına mübadele muamelesi Türkiye Cumhuriyet Mer -

kez Bankasının İdare Merkezile İstanbul Şubesi tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin mezkılr Bankanın Ankara Merkezile İstanbul şubesi gi -

şelerine müracaatları ilan olunur. (829) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Ba,muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 

Basıldığı yer : EsüZZIYA MATBAASI 


