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tenazeye, defninden enel inaruf doktorlardan 
nıürekkeb bir hey'et önünde otopsi yapıldı ve 

tanzim edilen rapor hükômete takdim olunda 

Doğuda 
kalkınma işleri 

Trablml IO (Huamt) - Dolu vlll)'lt
lerinln b)Jnnma if1erinl tedldk etmek l· 
zere umumi m(lfettif Tahsin Uzerln r:I • 

1uetlnde va]iler aruında toplu.ti yapıl
maktadır. Toplantıda ıençlik iiJerl ele • 
ıuh surette tedkfk edilecektir. 

Londra 20 (Husu • 
il) - Berchtesaaden· 
elen bu abalı Berll • 
Dl d&Jıpftf Olan Lord 
Halifax, beraberlnclt 
lnglliz sefiri de oldu-
lu halde General Ga. 
rtqlı UEUD bir mil 
llkaU& bulunmuştur. 

Lor4 lf.tllfanl 
~,aaeı.oa .. 
dıva cl&mıesl ın~ 

teme,... 
Lord Jlalffax'm ner 
mı seyahati mü.na ,. 
ıebetile, Alman ha • ~- Lon1 Balifa:ı!la bit' anıclıı 
rlciye nazırı Von. Neuratb!m tla.Londra11 J dana çıkmıftır. 
slyaret edeceil haberlerl tekrar-met • (Dmıtm 1 iad ıtıflfatl,tl) 

f Digarbakır-Cizre Aattıl 



2 Sayfa ·-

Her gün 
Zavallı 
Suriye! 

- Yazan: Muhittin Blrcea 
125} üyük Arab Medine'sinin yeşil 

IQJ bahçeleri arasından geçen Barda 

nehrinin kenarlarında, büyük bir sıkınh 
var. Ne zaman elime bir Suriye gazetesi 
alsnm, bu sıkıntının, hatta biraz fazlasile, 
bu ı::tırabın başka bir ifadesini görüyo -
rum. Gih, Cebel muhtariyeti, gah Llı -
zikıyye Alevilerine verilecek hususi ida
re, gfilı şimall Suriye ve petrol ~eselele
ri l.a1ckında bir feryad ve vaveylaya te
sadilf ediyorum. Bütün bu meselelere bir 
de Suriye ile Lübnan arasındaki rnüna
sebt:'tleri ve ondan sonra, araya bir de 
Suriyenin lüzumsuz yere büyüttüğü Ha
tayı ilave edersek görürüz ki, büyük derd
lain ancak büyük başlara musallat oldu
ğu hak.kınd:ıki söz daima doğru olan bir 
kaide değildir. Küçük ''e talihsiz Suriye
nin derdi, her hangi büyük bir rnemle -
kc•in derdinden daha az değildir. 

Sam Suriyesini, Cebel'den her hangi 
bir- şekilde ayırınız; Lazilayyeye bit nevi 
idari muhtariyet veriniz; Cebelde At -
raş'ın. Lazikıyyede bazı Alevi mütencffiz
lerinin hususi ve mahalli hakimiyetle -
rini merkezi Suriyenin hakimiyetinden 
uzaklaştınnız; zaten, Lübnan büsbütün 
aynlınış ve bir nevi devlet haline gel -
miş olduğu için, geriye kalan Suriyenin 
ne manası olur? İşte, Suriye bunun için 
derdlidir. 

Fakat, deni bundan ibaret olsaydı, ge
ne bir şey değildir. Dahası da varClır: 

Lüfoıan Suriyeden aynlm1ştır; fakat, Su
riyenin hariçle olan iktısadi münasebet 
yollan öyle yapılmıştır ki hepsi de Lüb
na'ldan geçer. İskenderun Suriyenin ta
bii bir limanı değildir. Onun asıl limanı 
ve limanları Lübnan sahillerindedir. 
Bunlara bt:gün Lübnan hfildm bulunu
yor. Bu vaziyet karşısında Şam ve Suti
ye diyorlar ki: cMadem ki Lübnan müs
takil bir devlet oluyor, şu halde biz de 
gümrüklerimizi ayıralım ve dilediğimiz 
g•bi hareket edelim.> Fakat, onların bu
nu da söylemeğe haklan yoktur; çünkü 
•m:işterek menfaatler> namı ahında Su
riyenin idhalfıt ve ihracat ticaretini ge
ne Lübnanın elinde toplamıya matuf bir 
siyn.:;et vardır. 
Suı;ye bu siyasetten kaçmak ve kur -

tulmrık istiyor; çünkü, karşıda cFran -
sa - Suriye• muahedesinin Fransa parla
me:ıtosu ta!"afından tasdik veya reddi gi
b bir umacı var. Bu umacı arada bir sal
lanıyor, Suriyenin ödünü koparıyor. 

B3rdn sahilleri, işte, bugün bu derdle
rin içinde bulunuyor. 

* ŞAm gazptelerinde her gün bu deı·dler
dPn birinin bahis mevzuu olduğunu gÖ!"
dük~e ve Şam hukCımetinin bunları hal
letme'< için uğraşıp durduktan sonra hiç 
bi:- netice elde edemediğine baktıkça, he
men flaiillP bizim Babıalinin iımaladığı 
malıud Sevres muahedesini hatırlarım. 
Şu ,.ası Boğular mıntakası, hlmW Yu -
naPistana aid parça, şu taraf İtalyan -
ların, bu taraf Fransızların ve nihayet ö
bür taraf ta İngilizlerin .chusust men -
faacler> i Jıaiz oldukları saha, neticede 
Türklere orta Anadoluda çorak bir step 
kalıyor ve bu stepin hariçle olan müna
sebetlerine aid yollar, bu sahaların ve 
bu parçal<.nn içinden geçiyordu. Bugün 
de Suriyenin derdi budur: Ya Sevres mu
ah::-desinin Türkleri hapsedişi gibi siyast 
ve iktısadi bir hapse razı olmak, yahud 
da bu muahededen büsbütün vaz geçmek! 

Bütün bu meselelerin yanıbaşında, nü
fusu:nm dörtte biri bile Arab ve Suri -
yeli olmıyan Hatay hiç kalır. Hataysız 
Suriye canlı ve müstakil bir memleket -
tir. Çünkü, Hatay Suriye için ne rn\lll 
kü~eden bir parça, ne de iktısaden Suri
yenin mütemmim bir kısmıdır. Fakat, 
şu yukarıda gösterdiğimiz tarzda par -
,.alanmış olan bir Suriye için, tlpla 
c- vres muRhed.esindeki Türkiye gibi, ha
yat imkan: yoktur. 

• 
SON POSTA. 

Resimli Malcale: X Sa/lam temel.. X 

Bazıları gençliklerinde muayyen t>ir meslek tahsil e -
derler. Fakat sonra bütün hayatlarını bir başka meslekde 
geçirirler, hatta hiç bilmedikleri bu yeni mesleğin bir 
yıldtzı haline gelirler. 

Çocuklarımızı yetiştirmeğe oaşıadığunız zaman dikkat 
edeceğimiz ilk nokta görgü, terbiye ve bilgi itibarile sağ
lam bir temel yapmaktır. 'Osttarafı teferrüattan ibaret 
kalır. Unubnayalım ki sağlam teme1 her sikleti çeker. 

( sez 
Telgraf 
Memurluğundan 
Londra valiliğin~ 

Yeni seçilen Londra valisi Sir Harry 
Twyfoord iı hayatına, bundan yirmi se
ne evvel, telgraf memuru olarak başla
mış, yirmi sene sonra, ıimdi reisi bulun
duğu şirkete girmi§tir. Vali seçildiği gün 
alay ile Londra caddelerinden geçerken, 
ekmek yed.i!i eski müessesesini unutma
mış, önünde arabasını durdurmuı ve bü
tün ınemurların elini ııkmıştır. 

Şikagolu bir daktilo bütün 
rekorları kırdı 

) 

r HERGUN BiR FIKRA • ~~v::~!usgada 
O bana yük oldu 

Zenginin biri tanıdıklarından bir 
fakire bir merkeb hediye etmi§ti. Ken
disini bile geçindirmekten aciz otan 
fakir, üstelik bir de merkeb bestem.ek 
mecburiyetine girmi§ti; bir gün zen
gin fakiri gördü: 

- Nasıl, dedi, veTd~im merkeb -
den memnun musun? 

Fakır cevab verdi: 
- Sizde iken ba,ka tirla idi, bana 

gelince ba§ka türlü oldu.. 

1 

- O da ne demek? 
- Sizin yanınızda Dem .U ona yük 

olw"duncl.z, benim 11ıın.ıma gclinca o 
bana yük oldu. ·- . Romatizmaya lıarıı 
Bir tedavi usu/il 

R omtser vekili 

Sovyet Rusya komiserler reisinin, sa

bun ve llvanta tröstü reisi olan kansı. 

erzak endüstrisi komiser vekilliğine se

çilmiştir. Bundan böyle, kabine içtima

larına iştirak edecek olan Bayan Zem -
çu2ina'nın resmini koyuyoruz. 

Şikagoda bir daktilo, bir dakika zarfın
Eşine nadir raslanır bir 

vahşet nümunesi 
da hiç yanlışsız 148 kelime yazmakla bü- Löndra halkı rutubetten ziyadesile 
tün yazı makineleri rekorunu lcırm1§tır. müteessir olur. Dişlerinden rahatsız ol -
Bu iŞi taltib eden üç hakemin temin et _ dukları b~r yedikleri domu~ v_e kon
tiğine göre, daktilo, bu 148 kelimeyi yaz- serve eUennden dolayı da muth.~ ro - Avusturyanm Salzburg cinayet mah
mak için makinenin mahmuzlanna 900 matizma ağrılan çekerler. Son ~lerde kemesi huzurunda zehircllik, kundakçı
defa vurmuştur. ağrılan canına tak diyen bir İngiliz, de- lık, hırsızlık, katillik gıôi bir sürü cü
--------------- nize düşen yılana sarılır kabilinden, yılan rümler ile yedi cani muhakeme edilmek
teessirdir. Hatay davası, SW'iye ile Tür- gömleğinden meded ummuş. Bir tane bu- tedir. Bunlardan ikisi kadındır. Kadınla
Jtiye arasında yerleşmesi elzem olan dost- larak kaynatmış, romatizmalı yerlerine rın birisi bu çetenin reisi eshabı mesalih
luğ.:ı mini olabilecek yegane ftmildi. Bu yerleştirmiş. Ve bir hafta geçmeden ağ - ten Volsterer'in kansı, diğeri de sevgili
meselenin hallinde Türkiye büyük bir a- nlan dinmiş. Şimdi romatizmalıların ek- sidir. Volslerer evini önce sigortaya koy
kıllılık ve dostluk göstererek Hataya yal- serisi Londra hayvanat bahçesine mü - duktan sonra sigorta bedelini almak :Q
nız müstakil bir varlık istemekle iktifa racaat ederek: zere yakınq ve yangından şüphe edil
ettL Suriyt" ile aramızda bir ayrılık t- - Aman yl1an gömleklerini bize Veri- ınesinin önüne geçmek üzere hizm~ 
mili değil, bir dostluk bağı olabilmesi rıiz, diye 1aivanyorlBJ1Dl§. rinden bir dilsizi de birlikte yaknuJtır. 
i~in •Hatay her iki tarafın da olmıya - Sigorta bedelini de tamamen almış bu-
ca'J.-tır> dedi ve mesele bu suretle halle- Güzel bir paltoya hasret lunuyordu. Birkaç ay sonra çete reisi 
dildi Mesele halledildikten sonra da ar- çeken milyoner sevgilisini kocasını öldürmeğe teşvik 
t~k iki memleket arasında tarihi bir b etr.ıi-: ve bunun için hazırladığı bir zehi-Küçük bir bisikletçi çırağı iken, ugün ır 
dostluğun unutulmaz hatıralanndan baş- la rin müessir olup- olmadığını anlamak ü-

muazzam fabrikaların sahibi o n ve ha-
ka bir §ey talmamıftır. el · zere tanımad·lh bir gence içirip kendisi-

yır müesseselerine ve üniversit ere 15 '6~ 

* İ~te, Suriyenin bugünkü ıztırat>ları kar
flSUlda bir Türk mfatile bizim düşünce
lerimiz bunlardır. Suriye bu düşünceleri 
ve bu duygalan anlar mı? Umid ederiz ki 
anıar. Bugün anlamasa bile elbet yann 
anlıyacaktır. 

Muhittin Birgm 

milyon İngiliz lirasına yakın para dağı- ni öldürmüştür. Fakat bu zehirin sevlill-
tan İngilız milyonerlerinden Nuffield sinin kocasına tesir etmediğini görünce 
Glasgowda bir yemeğe davet olunmuş. bu defa da gene sevgilisi vasıtasile evi-
Çıkarken vestiyerden paltosunu almak nin bir odssına kapattıktan sonra ateş 

istemiş. Yanlışlıkla başkasının paltosunu verip hem evi hem de adamı yakmıştır. 
vermişler. Giyerken farkına varan altın 
babası milyoner: 

- Bu benim değil, demiş. Sonra da ku-

maşt yoklıyarak güzel kumaş. Benim de 
böyle bir paltom olmasını ne kadar ister
dim, diye içini çekmiştir. 

Bu sebeb1erden dolayıdır ki bundan on 

selı:iz sene evvel, fena ihtimaller karşı - ı 
smda vüreği yanmış bir Türk sıfatı i1e, .. 
Suriyenin bugünkü derdlerinin derinli-

ğini pek güzel anlıyabiliyorum ve bu gü
zel memleketin ıztırabma uzaktan işti

rak etmemeğ.i imkinsız görüyorum. 

İSTER iNAN, İSTER İN ANMA! 
Söylenene bakarsanız: 
Yanan Üsküdar adliye binasının yenisi gene eski ye -

rinde yapılacaktır, iki knt olacaktır, güzel bir manzara 
arzedecektir, SO bin liraya çıkacaktır ve kısa bir zaman 
içinde başarılacaktır. 

ğına, güzel olacağına, 5 O bin liraya çıkacağına pek fila i -
nanıyoruz, fakat gazetelerin iki yıldanberi ha başladı, ha 
başlıyor diye mütemadiyen bahsettikleri İstanbul adliye 
binası inşaatının el'an proje halliıde durduğuna bakarak 
Üsküdar adliye binasının pek çabuk yapılacağı iddiasına 
inanmıyoruz, amma ey okuyucu sen: 

Surivede ne düşünülürse düşünülsün, ; 
Barda politikacıları arasında, Hatay me-
selesinden dolayı Türkiyeyi ithama c:alı
~anlar ne derlerse desinler, Türkiye Su -
riyenin candan dostudur ve onun bugün 

Biz1 'Üsküdar adliye binasının eski yerinde yapılaca -

1 STER 1 NAN, 1 STER 1 NAN M Af 
içinde bulunduğu keşmekeşlerden mü - L--------------------------------------------·__, 
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Sözün KJsası 

Türkün 
Geç ligi yer !er .. 

E. T:ıla 

• 
O 

stanbula zaruri bir gelişten sonra An-

karaya dönüyorum .. 
Ekspresi ötedenberi sevmem. Bir mec .. 

buriyet olmadıktan sonra, etrafı rahat 
rahat seyretmeğe, gördüğüm yerlerden Ye 

insanlardan hisse kapmağa müsaid olan 
adi trenle seyahati tercih ederim. Za .. 
manımın adamı olamadım, ne edcyım? 
Hı7.lı gitmeyi ancak yolculuğun haricin
de anlıyorum. 
Karanlık basıncıya kadar gözlerimi 

manzara ile oyalıyorum. Sonra vakit bir 
türlü geçmiyor.. Okumak ihtiyacını du
yuyorum. Bunun için, her seferimde, ya
nıma ~astgele bir kitab alırım. Böylece, 
ikiye bölmek zaruretinde kaldığım hu -
susi kütüphanemin kitablarına bir nevi 
kÖ§ekapmaca oynatmaktayım. 

Bu defa bana refakat eden kitab, te -
sadüfen, Vıctor Hugo'nun Les Orient!lles 
adını taşıyan şiir mecmuası oldu. 

Hıigo, Türklüğün hasbi, şuursuz bir 
düşınamdır. Lakin, güzel yazar, kAfir! Şii
rin, ilhamın arşıalasma çıkmıştır. Hele 
lisanının, üslubunun, ifadesinin güzelli • 
ği; kelimelerin ahengi, kafiyelerin zen • 

. liğ"I gın ı.. ' 
Şirin İzmitin çarşısını ikiye bölerek; 

orfasından geçtik.. Yakın bir atide kuru
tu lacağına - gayyur ve azimkar vali Ha
mid Oskay orada oldukça - inanç bağlıı
dığun bataklıkların üzerinde yeni do -
ğan ayın ilk akisleri belirdi .. Kitabı nç
hm: 

Les Turcs ont passe ıa .. 
Tout est roine et deuil!. 

cTürkler oradan geçmiş.. Her ye•! vı
ran ve yaslı!.> 

Durdum. Kitab ellinden düştü .. Gözle
rim, hayalimi takib ederek maziye dal • 
dı.. Virane görmek ve yas- sezmek için 
beş bin .. on bin .. on beş bin yıl gerilere 
gidiyorum. Bir an için, büyük Fransız 

pirini haklı çıkartacak bir gedik arıyo
nırn. Nafile! Gözlerim, Türkün geçtiği 

yerlerde, bilakis, hep medeniyet izleri, 
imar anıtları görüyor. 

Şimdilik dünyaca mallım en eskilerinm 
adı Mu'lar, Maya'lar, Sumcr'ler, Eti'ler 
olan ecdadımın her gün, küme küme mey .. 
dana çıkan eserleri ile sade ben değil, 

tarih övünüyor .. 
Türkün geçtiği yerler .. medeni dünya 

hesabına kazanılmış marnfırelerdL 

Onun hala geçmekte olduğu yerlerde, 
bugün de medeniyet doğmuyor mu?. 

Hayır! Şair, meramını ifade edeme • 
miş. Viran kalan ve yasa uğrıyan, Türkün 
geçtiği yerler değildir. Onun, şu veya bu 
se!>Pbden dolayı küsüp de terkettiği.. u
zaklaştığı .. ve bir daha da adlarını nn -
m~dığı yerlerdir ki mukndderatı harap
lık ve matemdir! 

tsbatı mı? Kolay! Orta Asyanın uçsuz, 
bucaksız çöllerinin altında yatan binler
ce yıllık medeniyet atalarımızın eseriy -
di. Anadolu steplerinde yükselen bu~u
kü mamureleri de, onların torunlan ko
ruyor .• 
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Nankinin tahliyesi tamamlandı 
Çinliler beraberlerinde kıymetli e~galarını da 
götürmektedirler, 1,200,000 kişi Nankinden ayrıldı 

d. Bu Sabahki J 
Gazetelerde ı 

GordüğUmüz Fikirler 
Cumhuriyet - .:Hatay davamızda yenl 

merhalelerıı başlıklı yazıSJnda Yunus Nadi, 
bu davanın bugün nlmış olduğu vnzlyeti te
barüz ettirdikten sonra orada yaşıyan Türk
lere tavsiyelerde bulunuyor ve diyor ki: 

cHatay Türklerine kendi aralarında ka
yıdsız ve şartsız bir tesanüdle sımsıkı bir el
blrliğl tavsiye ederiz. Yalnız bu kadarı kllfl 

E .. 
• lngiltere v e dünyanın 

durumu 
Yazan: Selim Raırto Emeç 

değll, kendi aralarında çok kuvvetli bir küt- ~ sas veçhesi bütün dünyada ko -
le ~kll edecek olan Hatay Türklerine, Ha-
taydaki bütün unsurlara karşı hiç kinslz, rn;,inizmle mücadele olarak gös-

J h. k J hep muhabbet dolu muamele tavsiye ede- teril~n Alman - İtalyan - Japon anl ş -
aponların ileri hareketi devam ediyor. Çin tl umeti ngiltereden ılz.ıı ması, itiraf edilmek lazımdır ki dünya -

20 tayyare satın aldı, hükumet merkezi Şung King oldu * mn iiç büyük devleti ve demokrasisi olan 
M. Turhan Tanın cVe• düşmanı old.ı!k"U Fr.:ır.sa, Amerika ve İngiltereyi gizl"'n -

Londra 21 (H ·) J d 1 L clr 21 (H ·) ç· h '.kUmeti Japonların .dd. .. "mdı· ·e malümdur. İkide birde, fırsat düşurdukçe 
(?-; ususı - apon or usu on a ususı - ın u . . . . ı ıasına gore şı .. ~ cVeıı siz yazı yazmayı tavsiye eder, durur. m~sine dahi lüzum görülmiyen büyu < 
d ankın) istikametinde ilerlemiye dün Nankıni boşalttığını resmen ilan etmış - kadar <;:mlılerın zayiatı, 16 bini subay Bugün de cKöşe Penceresi» nde bu meseleye bi: heyecan ve endişeye düşürdü. Bu üç 
le d"varn etmişlerdir. Ric'at halinde bu- tir. HükUmet merkezi şimdi Şung King- olmak uzere, 500 bin kişi olmuştur. temas etmekte, lisanı sadeleştirmek, fikirle- devletin maksadı, iddia edıldiği gibi oı-
ç~~'l Çin ordusunun Nankinin arkasına dır. ingilterc 'tavassutta bulunmadı rl daha vazıh bir şekilde kısa cümlelerle ya- ta Avrupada eski Cermen cenubi Av _ 

hneden e ı ·dd tl' b. k ve Ç'nlil d k Tokyo 20 (A A ) R t ·ansı zabllmek için mutlaka buna ihtiyaç olduğu- ' 1 lllet d.ıha .. vt ve şı. e. ı . ır md~l a k - ı er ayanaca . . .' : . - e u er aJ - nu söylemektedir. Üstelik ayrıca bol bol ave rupada eski Roma, Uzakşarkta sarı ır •cı 
t"d•r gos ermesıne mtızar e ı me - L ondra 21 (Hususi) - Nankinden ge- nın ~u~abırı bıldınyor: ne de,. kullanan bazı yazıcıları da iğnele- mahst1s büyük bir Asya imparatorlu :u 

· len son telgraflara göre ne Japon ordu- Çın ıle J aponya arasında doğrudan mektedlr. mu kurmaktır? Yoksa, harb sonu devre-
t Nankin boşaltıldı sunun sür'atle ilerleyişi, n e de Çin payi- ?oğruya müzakereye başlanması için * sinde ula§:amadıkları emellerini tahak-

de ~.nd~a 21 (Hususi) - Nankin şehrin- tahtının boşaltılışı hükfunetin maneviya- Ingiliz sefirinin tavassutta bulunduğu Tan - Ahmed Emin Yalman .:Hnrlcl siya- kuk P.ttirmek için aralarında siyasi b:r 
tna :.ıkuınet dairelerinin boşaltılması 1n- tını bozmamış görünmektedir. Resmi me- hakkında b~r Japon crazetesinde çıkan setlmlzin idealleriıı başlığlle ynzdığı başll\n.- nevi şirket mi kurmuşlardır? 
ll" rn .. n ikınal edilmiştir. Şimdi muazzam hafilde sonuna kadar dayanılacagw• hal - haber İngiltere sefaı-:thanesince tek - kaledde Hitblerhsle Lord Halifaksın ~unih müla- Anlaşmalarının esas mahiyeti her ne 

'-ZclrPt b' .., 'b edil kted· kntın an a etmekte ve bu mülakatın tür-
Çı k ınaiarında onar kişilik birer bek- kın da bu fikirde olduğu söylenmektedir. zı me ır. ıü türlü tefsirlere uğradığını söyledikten olursa olsun, (200) küsur milyon insan-
li llVVetinden başka hiç kimse yoktur . Yeni Çin tayyareleri Çinlilerin hücumu so~rn; Türklyenin harici siya6eUnl, Ata- dar. Müteşekkil olan bu dinamik ve mu· 

"""!kUkürnet dairelerinin boşaltılması bü- Nankin 20 - Resmi Çin tebligvinde türk'ün Meclisin açılış nutuklanndakl esas- ay.ven ahvalde muayyen gaye ile ha?:e • 
·"'' L r .. ondra 21 (Hususi) - Çin hükı'.imr:ti ı ·· ız h kın s ır ~esır yaptığı için halk da akın a- ezcümle deniliyor ki· ara gore a etmektedir. ket edeceğini açıkça ilan eden bü rük 
"ıl <.>hrı terketmektedir. Bu suretle ay- lngiltereaen 20 tayyare satın almıştır. Kaçıng mıntakas. d J 1 nn da Sonra bahsi tekrar Münib mülakatına in- zürr.rc karsısında bu demokrasileri düs· 
' anı Tayyareler yola çıkarılmıştır. . . .uı a apon a .. tlknl ettiren muharrir, bunun .:lkl zıd cephe 
~h.. arın rnikdarı şimdiden 1,200,000 ki- ha zıyade ılerlemesıne mani olmak u - teşekkülünün önüne geçmek ve sulh gaye- tükleri endişede elbette ki haklı görmek 
" .,ı p~ Zürih 21 (Hususi) - Kızılhaç cemiye-

aovt;~ırn·ştirh. b' . k h .. k.. . . ç· hhiye malzemesi yollıyacaktır. z~re, Çangsu - . Suçov cephelerindeki sine kestirme yold~n varmak için atılmış bir }{ız1mdır. 
tek u a ırı gere u ·umetın, ge- tı ıne sı . . . . Çın kıt'aları, Kınsan'ın on kilometre adunıı olduğunu soylemektedlr. İngiliz Lordu Halifax'ın Hitler'le gö-
e§y halkın geride kıymetli ve işe yarar Çuılılcrın zayıatı garbında kain Çensiye şiddetli b ir hü - rüşmek üzer<' Berline icra ettiği ziyaret 

l'ek a ~ırakmamıya çalıştığını kaydede - Londra 20 (Hususi) -: Şanghay mm cumda bulunmuşlardır. Çin' taarruzu, Hatay da seç ı· m bu endişenin eseri ilhamı olduğu gibi hiç 
dıyor ki: takasında mu~tazam~n ı~erlemekte ~ - JaJ>?n mevzilerinde mühim zayiata se- olmazsa muvakkat bir zaman için Al -

b0- .Japon ordusu buraya geldiği zaman lan Japon kıt aları şımdı de Suçau yu bebıyet veren bir bombardımanla baş- mnnvayı ne suretle teskin edebilmek 

~oş biı şehir bulacaktır. işgal etmişlerdir. 1amıştır. Cenevre kontrol hey' eti mümkün olacağını anlamıya matuf acık 

M~~ ... I: ·ı·ı·~I· .. • t··I: •Y• • •a• • ·t···r-O····-b···l;D•••a• • •S• • •)• • •b• • .. l .. ; ... r ............... _..r~·~·S~·~o·:-·v ..... Y ...... e .... t ........ R ............. u ........... s ....... Y~·~a·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·.... yarın Halaydan ayrılıyor' bii;;~~;d~::~etini tamamen kavrama-

sonkanun rla tekrar gelecek mış kimseler için, ingilterenin bu sonu 

T •• k •ı 1 k Vladivostokda Antakya 20 (A.A.) _ cHavas ajan- gelmez tedkik ve iskandillerinin mann ~ 

U a ll sının muhabiri bildiriyor:• smı 2.nlamak gi.ıçtür. Nitekim Alma'lya r operası e açı ca aLoznıdrarl,ık2lOa(rHusus,,aip) ıgVlaordi - İskenderun sancağının intihabatını \'C İtalyanın çok sarih idd~alnrı ~arşı.sın-
v . d 1 ·1ı ·n ha· ıa kendı kendıne mıd 

Ankara m11sihi mek tebi orkestrası yakında 
muhtelif ş' h irlerde konserler verecek 

hazırlamaga memur olan Mılletler Ce- n ııgı crcnı • . 
vostok'dan gelen haberlere go .. rc · t• · k · rt · ·· ·· C'ttı"i cacnba. !arı da anlamıyacak kım-mıye mm omısyonu paza esı gunu b 

Sovyet hükiimcti herhangi bir ih - Marsilyaya hareket edecektir. Komis _ selıor bul~nabilir .. Fa.kat ~~ras.ını. un~t -
tiıwıle karşı hnzır bulunmak üzere yon azaları buradan Cenevreye gide - m::m<Uc hızım gelır kı İngılız zıhnıyetı V(! 

bu havalidc fevkalade tedbirler al- ceklcrdir. onl'nla müvazi yüriıyen İngiliz diploma· 
llr~nk.~r.~ 20 (Hususi) - Kompozisy~n pera parçası hazırlıyorlar. Bu parça - mıştır. Burada yeni istihkiimlar vü- Komisyon intihabatın milli şartla - sisi, kat'i bir karara varmadan evvel hü-
Yet "'0~ musiki mektebindeki faali - !arla talebelerimiz kudret ve kabili - cude getirilmiş, uzun menzilli toı>- rmı dikkatle tedkik ettikden sonra in - tü"l ihtimaHer i gözönüne alır. Ayni za 
de:n ~aır beyanatta bulunarak ezcümle yetlerini denemek imkanını bulacak - lar yerleştirilmiştir. tihab şartlarını islfilı ve ameli ahka _ maııdn zevahiri kendi lehin<' imale ı:de-
2'rıek ır k. Bugi.ın orkestramızın ver - !ardır. Ayrıca m ühim kuvvetler de talı- mını tesbit etmeğe matuf tekliflerin cek bütün tedbirlere başvurur. Harc>°!{ct 
ciı.nı t olduğu konserler orta Avrupacia Milli tiyatro binasını bir Türk ope- şid edilmiştir. metnini hazırlayabilecektir. karın. en son varacağı merhaledir. Ma'.l· 
tra nen knnserlerden farksızdır. Orkcs- rasile açacağımızı ümid ediyoruz. -----------------ıı Milletler Cemiyeti konseyi yakında rnafih İng.liz n kararile hareket zan•nnı 11 

rna?ın rnu .. "'ki terbiyesi üzerinde çalı~ - Türk kompozitörleri bu operanın ü- Musolİnİ yeni bir bu hususta bir karar verecek ve bun - rnsında d:ı epey bir zaman geçebilır. at 
ş'«rı devam etmektedir. zerinde çalışmaktadırlar. Bundan baş. dan sonra komisyon verilen karan tat fasıindnn ynptığı istifade, hasmına k:uş 

dır 1~1iki orkestra mevcudu 70 kadar - ka Türk musikisinin hususiyetleri göz 0 ez a ret bik etmek üzere ağlebi ihtimal sonkô. - bütü:ı kozları kendi tarafına celb ''" 
ita oksana çıkarmayı düşünüyoruz. Bir önünde tutularak bir armoni kitabı ha- nun içinde Sancağa avdet edecektir. cezbctfuiye çalışmaktır. Maamafih bu de. 
Ot~ St:>ne sonra Avrupanın birinci sınıf zırlanınaktadır. Ayrıca bir de genel mu daha der'uhde etti İntihabatın nisan başlangıcında yapıla- fa, vaziyet her zamanki gibi değildir. Bü-
ıtstralarından birine sahib olacağız. siki bilgisi kitabı yazılmaktadır. bileceği tahmin edilmektedir. frn dünyada hasıl olmuş bir zihniyet ae-

İlk er.'de faaliyet sahasını genişleteceğız. Orkestramız yakında Türkiyenin ğiş:kliği ve milletlerin öz menfaatlerini 
mu ı'şkı~.iz bütün vilayetlere baş vurarak bir çok şehirlerine giderek konserler Habeş,stan umum valiliğine Ay d 1 n da i k ı· takdirde d~ha isabetli hareket etmeleri· 

1 1 ıst• . d kt• B'·ı · · A ou··k do"" Aosta tayı·n edı.ldı· ni temin eylıyebilen unsurlar Ifıhik ol • l) ıaa !arını aramak olacaktır. verece ır. u un vrupa menµeket -
ba.şlavanın biri de önümüzdeki yıllarda lerinde halle musikisinden iStifade e - Londra 20 (Hususi) - Romadan ş-.ı katil aSJ ldJ muştur. Onun içindir ki an'ancvi İngiliı 
tece~nacak olan ve bir iki sene içinde bi- dildiği gibi, artistik musiki Anadolu _ uç haber verllmektedir. Mareşal Grazzia- siyasasının istifade edebileceği v:ısıtn a· 
l>era~ıni urnouğumuz opera binasıdır. o- nun halk musikisinden istüade ede - ninin yerine Habeşistan umum valiliğine Aydın 20 (A.A.) - Parasına t ama- jvn tedariki güçleşmiştir. Modern silah· 
tirnı '1 oynıyacak olan elemanları yetiş- cektir . Arablaşhrılınış olan Enderun tayin edilmiş olan Dük dö Aosta yakında an çakmak fitili ile boğarak bir vatan- ların ihdas ettiği vaziyet ise, ehemmı • 
lnekte:be· çalışıyoruz. Gelecek yıl bir balet musikisinin Avrupa .musikisine fayda- vazifesine başlıyacaktır. daşı öldüren Çinenin Demirci köyün - yctJıo hesab dahili edilmek Hizım g~l. 
ltoro'" ı açılacak ve ayrıca bir de opera sı dokunacağını sanmıyorum. İtalyan müstemleke nazırı istifa etm~ş- den Ahmed ile Osman hakkındaki i - me'ttC'dir. Bütün bu Psbab, İngiltere ·c:ın 
Ziı· su .teskil edilecektir. Talebelerimi _ Hele bir noktaya bilhassa işaret e t- tır. Musolini bu nezareti bizzat der 'uhde dnm hükmü bugün infaz edilmiştir. ayrı ayrı birer zaf unsuru olmuş ve 0 

-
• d ı T nu azami teC'nni ile harekete> sevketmiş-

tetat .~ imize çevrilmiş opera li - mek ister~: al~benin garb musiki - etmiştir. Diyarbakır - Cizre hattının temel tir. İngilterenin bu tcennisinde, İngiliı 
kolll uru ... ~oktur. Bundan dolayı Türk sine fevkalade bır meyil ve istidadları Üç yeni denizaltı gemisi b ugün denize 1 efklııı umumiyesinin azim bir kısmının 

Pozıtorleri birkaç tane küçük o- varclır .. .. - - . indirilmiştir. atma töreninde bulunan ar ............ _ -------- mutlak olarak harb aleyhdarı olduğunu 

th-l'"eoıı,,lg-~reehsilrn::rt.,....l.............-- ·ı· MK. ua·k;uı·n,me--laermhlfta:eklıennda Akay ı·daresı· Ankaraya döndüler da nazarı dikkate almak bir zarurellır ~, v v Ankara 20 (Hususi) - Diyarba - Bugün, o haşmetli İngilterC'nin içinde kı v· 

d 
• kır - Cizre hattinın temel atma mera - ı anır görcliiğümüz zorluklnrı bunlc rcian 

ellıenniler Gümriiklere tamim Bele iyeye geçıyor siminde balunan davetlileri hamil ileri gelmektedir. - Selim Ragıp Emeç 
Anknrada toplanan iktısad encümeni, t ren bu sabah dokuz buçukda şehrimi-

lliş~nkara 20 (Hususi) - Parti Ye - Anknra, 20 (Hususi) - Gümrük Vck!letl Deniz Banka devir ve ilhakı tasarlanan ze dönmüştür. 
~ ır kongresı· bu gu··n toplandı. kurulmıımış olarak gelen makine veya şasi- . d k Ö" 

Tabii ye 
arasında 

muall"mleri 
c eğiş ki "kler "\. Akay idaresini proJe en çı ·armıştır. g-

h10t ongrede vapılması temennı· edilen ıer hakkında bazı tereddütleri ortadan kal- Ak .d . . 1 "il " J rendiğimize göre, ay ı aresının yı ba-
~ .. karasında Ankarada bı'r talebe '-'Ur- dırmak maksadile aliıkadarlara §U teblieatta f b 1 B 1 d. . d "''4 " şından cvve! stan u e e ıyesıne cvr-
"ı ... ıauru. lnıası, bodrum ve çatı araı·a - bulunmuştur: · t · t• B l d. Ak " ·•\I edilmesi takarrür e mış ır. e e ıye n-
Si ıkametin ciddiyetle menedılme- 1 - Parçalar halinde yani kurulmamış 0 - yı bugu .. nkü teşkilat ve kadrosile devir a-

' ttana1 · ı ki ı büı.-ı·ıhn ızasyonun biran evvel b::ışa - !arak ge en ma ne veya şasiler n un par lacak, bu şekilde devam ettirecektir. 
sı, v~ı, eğlence yerlerinin çoğaltılma- çnlnrının montajları için U\zım olan vida ve Akav Müdürü Cemil yarın akşam An
tırııın Ucuzlattırılması imkanlarının art cıvatalarına kadar tamam bulunmasına dik- karay; gidecek. bu hususta vekaletle te-

a~ı vardır. ı.at edllmesl. maslarda hulunacaktır. 
)' -- 2 - Diğer tarnfdn.n fnturalarmda yalnız 

Ugoslav başve \ili makine veya şasi kelimesinin yazılı bulun -

Romaya gidiyor duğu bu nevi kurulmamış makine ve):ı şa -
n s.Ierin gelen parçaları için idhallltçılnrın ve-

''l'k .oma 20 (A.A.) - Yugoslavya Baş receklerl beyannamelerde her kabın wuh -
de b Stoyadinoviç ilkkanunun beşin - trvıvatını ayrı nyrı gosteı mesi, beyanname 

4'Qrna · ~ 
taı~<l va gelerek kont Ciano'nun I - uzcrindc gosterllmczsc, bunlar (Çeki pusla-
~ ınd- Yu oslavya anlaşmalarının im- sı ) gibi beyannameye eklenecek bir mürre -
l'et1 ıa~ Bel •rada yapmış olduğu ziya - rlntlı listede de gosterilebi!ir. 

e edecektir. 3 _ Bundan başka şasllerde bütun par -

iz • çaları kurulmuş halde goster~n vazlh bir l'e-
rn ı rı· n bayrakl ı u vapur sim veya krokinin dahi beyannameye bağ -

l-'at ~~ara 20 .. ( A.A.) _ D:niz na~.li _ ıatılması ve bu suretle kurulmamış gelen ına 
fe~ 

1 1 
tun mudürlüğünün Izmir kor _ kine veya şasllerin mevcut parçalan bu re

<lı~1 \r etmesı için İngiltereden satın al- sim veya krokideki yerlerine ve vazifelerine 
Pılınışat Purun tesellüm muamelesi ya - karşılık gösterilerek fazla veya eksik parça 
t . ır B k kalmadığının tesblL edllınesl lazım t?cldi~inl 
qı4!ilte · ayra 1ı adı verilen vaour 

!'eden yola çıkmıştır b!ldirmettedlr. 

Bir tavfanın ayağı kırıldı 
Dün, Salıpazarı önünde dC'mirli Taced

din vapurunda tayfadan Şükrü maçuna 
teli saı:ırken tel kopmuş, tayfayı düşü
rerek ayağının kırılmasına sebeb olmuş
tur. Şi.ıkni hastaneye kaldırılmıştır. 

Otobüs-tramvay çarpışması 

Dün sab:ıh Sirkeciden Kurtuluşa giden 

şoför Ömcrin idaresindeki 3404 numaralı 

otobüs, Parmakkapıda, Beyazıda gitmek

te olan 291 numaralı vatmanın idaresin
deki 167 numaralı tramvay arab:ısma 

çarpmış; tramvay hasara uğramıştır. Şo

för Ömer yakalanmıştır. 

Avusturya kraliyetçHeri 
Ankarn 20 (Hususi) - Musiki mu:ılJim 

Nazizm aleyhinde mektebi başyar direktörlüğunC' Gazi li • 
Vi~"rna 20 (Hususi) - Avusturya krrı- sesi muall•mlerinden Zuhuri, İstaı bul 

Jiyetçiler şefi Baron Vizener, riyaset et - Kız lisesi tabiive muallimliğine Cibali 
t!ği bır toplantıda Schuschnig hükumeti - orta mcktt b tabıiye muallimi Canok, Os
nin Nazizm:> karşı mücadele etmeğe kat'i- mıınıyc or:a mektı:b tabiiyc muallimli _ 
yetle azmetmiş olduğunu söylemiş ve bu ğine Düzce orta okulu tabiive muallımi 
hususta kraliyetçilerle hükumet aıasın - Arif tayin edilmişlerdir. 
da tam bir görüş birliğinin mevcud ol - - ~ · • · · · · • · · · · • · · · · · ~ · • .... -
cluğunu ilüve eylemiştir. r .. o 
Macar Başvekili ve Hariciye KUÇ K HABERLER 

Nazırı Berline gitt ler 
Budapcşte 20 - Bugün neşredilen 

ıcsmi bir tebliğde şöyle deniyor: ~ 
Baş\'ekil Daranyi ve Hariciye Nazırı 1 

Kanya, Alman hükumetine resmi bir ! 
ziyarette bulunmak üzere bugün Ber _ 1. 

lıne gidiyorlar. 

Belçikada buhran devam 
ediyor 

Brüksel 20 (A.A.) - Janson üm id
lerinin hilafına olarak ka bineyi tcşkilc 
m u vaffak olamadı&rından bu işden vaz
geçmiştir. 

Bclgrad, 20 - Bir nehrin suları taş -
mış, 7 koylu boğulmuştur. 

* Ziırih, 20 Bulgar Kral ve Kra!lçr 1 
buraya gelmişlerdir, bir müddet kal.ı -
cnklardır. 

* Bclgrad, 20 Cenubi Sırblst.nnın kur-
tuluşunun 25 inci yıldonumu münascbc
Ulc munzznm şenlikler yapılmıştır. 

* . Bnkö, 20 - Bir Japon firması Iran:ı 
267 bin İngiliz liralık mensucat sntmış, 
yerine 115 bin liralık afyon alınış. Bu 
afyon Çinlilerde afyon kullanılmasını 

çoğaltmaya harcanacakmış. 
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I Bu yıl zeytin bol 
Zeytinyağı rekoltesinin 40 bin tonu bulacağı tahmin 

Soyadı almıyanlar için 
verilen karar 

Ü R b• .. ... ediliyor. Fiatlar mütemadiyen düşüyor 
ç um ır tuccan 

Bu senenin zeytin rekoltesi çok yük! 
ölümle tehdid sektir. İlkö~ce yapılan tahminlere gö

re rekoltenm bu sene düşük olacağın-

e tti J er dan endişe edilmekte idi. Fakat birden-
- bire ve tam bu mahsule yarayacak bir 

Kendiler :nden ceza alınmıyacak ve ~oyadlan tescil zamanda başlayıveren yağmurlar malı 
edilecek, Dah.li.; e Vekaleti kararı vilayetlere bildirdi Söyıedikleri yere teslim s~lün tahminin fevkinde yükselmesine 

edilen parayı alır k de hızmet etmiştir 
Soyadı kanunu mucibince bütün va~müştür. Bunların sayısı da pek çok - en Yaln E . tak . . 

tanda§ların vaktinde soyadı alarak tes- tur. zabıtanın pençesine düştüler dilecek ~ : m~n ·~~nda 3~tihsal 8 
-

cil ettirmeleri Iazım geliyordu. Kanuni Hükfunetçe bunlar hakkında çok _ ton t~ er~~ :ı an w -

32 
b in 

müddetten sonra da soyadı almamı müşfikane bir karar verilmiştir. Şlın - . . . t . "l 
3 

. ır n ~n yagmurlann 
bulunanlara soyadı verilirken hakla - di muracaat edenler kanunun takibat Lahıtler lSmınde Avusturya tebaa- e~:rı e 5 bıne çıkacagı anlaşılmıştır. 
nnda 5 - 25 lira para cezası kesilmesi hakkındaki müruru zaman maddesin- sından olan bir tüccarı ölümle tehdit Dıger mıntakalarda da 5 - 6 bin ton 
icab ediyordu. den istifade ettirilerek kendilerinden ederek para koparmak isteyen üç Rum y~ğ istihsal olunacağına göre bu sene-

Ancak yapılan tedkiklerde bir çok ceza ahnmıyacaktır. Bu husustaki e - yakalanmıştır. kı rekoltenin 40 bin tona yükseleceği 
vatandaşların mazeret ve diğer bazı mir, Dahiliye Vekfiletinden bütün vi - Lahitler evvelki gün apartımanına muhakkak addedilmektedir. 
sebeblcrle soyadı almadıkları görül - !ayetlere bild irilmiştir. giderek yemek yerken kapı çalınmış - Bununla beraber kalite de bu sene 

Bir tersane 
... .,,._ - • - - ... ,...,. - ... ...-- ...._.... tır. Gelen şahıs Lahitlere bir mektub 1 geçen senelere nisbetle daha iyidir. 

ÜÇ agiıh/ar mut/ak a bırakmıştır. Mektubda şu sözler yazı - Yeni mahsul sabunluk yağların piya -
J agramdan evvel lıdır: . s~ya sevkine başlanınışbr. Yakında ye-
Verile< eh ·- Cuma günü 5,40 da Köprüden nı mahsul yemeklik yağlar da piyasa -

Mektebi Haliçfelzi 
Havllz !, .. anında açıpdı Bostancıya kalkacak olan vapurun ka- ya çıkanlmağa başlanacaktır. Yağ fi -

Havuzlar idaresınin genişletil<!ıek Dul, yetim ve mütekaidlerin üç ay- ,marotuna bir kutu içinde 2000 lira 1 atları da düşmektedir. Daha bir ay ev-
asri bir tersane vücude getirilmesine I lık ı:ıaaşlarına aid yoklamalar ~ün b~t- gönder. Kamarot bu kutuyu Bostancı- vel 60 kuruşa kadar satılan en iyi ya
karar verilmesi üzerine, İktısad Veka- 1 n:ıışt.ır ~ Üç aylı~l~nn verılmesıne bı - da bekliyecek bir adama verecektir. ğın kilosu 3.S - 40 kuruşa kadar-düş · _ 
leti mütehasslS' işçi yetiştirmek mese- rıncıkanunun bırınde başlanacak ve bay Kamarota da nakliye için 30 kuruş müştür. 

~==~~ı=~~~=~=~l ır~~·-•••K•••n••••--•••••••••••-
teb açıl~sma karar verilmiştir. Mü - y~n 25 ınde başlanmalıdır• deme~te - aileni ortadan kaldıracağız. Kendinizi Bugün İ PEK Sinemasmda 
tchassıs ışçi ve inşaiyeci yetiştirecek o- dır. Bu h~:ı:s~. defterdarlı~da al~ka - ölmüş bilin! ı 
lan bu mekteb bu hafta içinde açılmış- darlarla .. goruştuk.. Bize dedıler kı: Mekt b 1 L h"tl d h 1 Türkçe sözlü 

B" · d u lıkl B" · ·k~ ·k · u u a an a ı er er a me - • • 
tır. ır nu~ralı havuz yanındakı Ha .k:- Ç aby ar: ırıncı anun1, ı ın- seleyi polise bildirmişfu 1 o 

1 
Si TARZA N dehane camu tadil edilerek mekteb n:ı- cı anun, şu at maa§larıdır. Bun ar pe- · 

]ine getirilmiştir. şinen veriliyor. Binaenaleyh bu ay çık ~uma günü gelmiş; fakat saat 16 da 
Bu mektebde motörcü makin:St madan yani: Birincikanun girmeden ev Lahıtlere telefon edilerek kutunun ka-

telsiz telgrafcı, elektrikçi, deniz inşa ~ vel aylıkların verilmesine kanunen im ma~~ta verilmemesi, ?unun yerin_e Ka- 1 
iyecisi yetiştirilecektir. 70 talebe alın- kan yoktur. Kanunsuz nasıl muamele rakoyde mahallebici Ilyasın çıragı Mu iki saat heyecan - Aşk - Güzellik -
mıştır. Talebeler, fabrika ve havuzlar- yapabili~z? Eski tediyelerde üç aylık- harreme teslim edilmesi istenilmiştir. j 
da çalışan çocuklarla ilk mekteoden lara hatta ayın 6 veya 7 inde başlanır- ! Lahitler, bir pasta kutusuna bir çok 

Akıllara hayret verecek maceralar -
Binlerce vahşi - Binlerce figUran -

Binlerce vahşi hayvan 
mezun çocuklardandır. Mekteb iki se - dı. Fakat bu sefer ortaya bayram gir - kağıt parçalarını doldurmuş ve Kara- , 
nede bitirilecektir. Talebeye sabaiıle - d~.ğin~e~. ewelce verilmesi münasib gö köydeki mahallebiciye giderek kutu - 1 

yin nazari ders verilecek. öğleden son- rulmuştur. yu Muharreme bırakmıştır. 
ra gemilerde ve havuzlarda iş gösteri- .. 1:aaşın bayramdan evvel verilme- Aradan yarun saat kadar geçtikden 
lecektir. .sı ıçın şubelere fazla memur verece - sonra dükkana ilt" R w 1 _ 

- . M l r .. d- r· 1 ı um çocugu ge 
Talebelik müddeti içinde çocuklara 

1 
gızk.l dıemu1r da:h gece 1 _ g~n _ uzlrnu çka :ş~- ,miş ve Muharremden kutuyu sevinç i-

ayda altışar lira ücret, elbise ve gün - ca ar r. z ~ı amın ~nunu 8 a ıçın çinde almışlardır. Fakat dükkanda 
düz yemekleri verilecektir ne yapmak lazım gelirse yapılacaktır.• mu-şten· g'b" otur . .1 lis · • . . . ı ı an sıvı po memur-

ve Bat rolde ı 
Holivudun en ozel vUcucUu en güzel 

kızı moşlıur 

Dor oty Lamour 
Bugnn saat 11 de tenzj llltlı matine 

Mekteb müdürlüğüne eski makinist . Defterdar Kazım, tertıbat ışlerıle ları bu iki genci yakalamışlardır. 
mektebi müdürü mütekaid sübay Tah- bızzat meşgul olmakta ve şubelerde B 1 d b. . . . . H •---.. 

dk.kl k d un ar an ırının ısını aralambo- .. 
sin Akgürgen tayin edilmiştir te ı er yapma ta ır. d K t 1 d 

Annelik rolünde endişeli bulunan ..... JENNY 

Toplantıl11r: Den iz işleri: 
ur. ur u uş a <>turmaktadır. Ahçı 

çırağıdır. Ötekinin adı Koçodur. Tar -
labaşında oturmaktadır. ·Terzi çırağı -

Beyoğlu Halkevinde konferads Ankaraya giden müdürler dır. 
,.,
1 

H lk 
1 

d Deniz Ticaret Müdürü Müfid Nec - , Bu çocuklar işi kendilerinin tertib 
Beyoo u a ev n en: Salı günU saat det De · Ak - d- ·· C ·ı L"man t d ' 

18,30 da Evimizin Tepeba.şındnld Merkez bi- .nız,.. .. ay mu .u~ A en;11 • 1 e me iklerini, işi tertib edenin vakti-

AI.BERT PREJEAN - FRANÇOİSE ROSAY • CHARLES VANEL - Lİ
SETTE I..A..WN ve ROLAND TOUTAİN tarafından oynanan 

MEMNU AŞK (JENNY) 
filminde: Gizli yerleri.. . Eğlenti mahallerini... Hususi oyun salonlarını ... 

İhtiyarların eğlence aradıkları ~öşelerini ... gezdirecektir. 
nasında Profesör Şükrü Baban tarafından İ~aresı ~udur m~vını Hamıd Saraç _ _- le Lahitlerin yanında çalışan Yorgo 
cİktısndl Doktrinler. mevzuunda bir konfe- oglu bugun ve Denızyollan Umum mu- olduğunu söylemişlerdir. Yorgo da ya
rans verilecektir. Konferansa herkes gele - dürü Sadettin yann Ankaraya gide - kalanmıştır. Yorgo, Lahitlere kızgın _ 
bilir. ceklerdir. llğı dolayısile bu işi tertib ettiğini ve 

Müdürler, kadroları ve . yeni Sem! yaptığını söylemiştir. Tahkikata de - Yarın akşam 
Altın 1092 kuruş bütçelerini de götünnektedırler. Deniz vam edilmektedir. 

SAKARYA sinemasında 
d~l~n y~=~el:ne~e de:a~. ~tm1~k - bank teşkilAtm~ d~il .mü~eseler me- Lahitler, polisin gösterdiği sür'at ve 

te ır. vvel ı ~n Dr:a ik~nkcın e 90 murlan h~~ınk a enızyo an .memu • muvaffakiyetten dolayı teşekkür et • 

Iztıraplı bir hava içersinde cereyan eden bir dram. 

Bütün dünyada t akdirle alkışlanan 
Yeni Amerikan yıldızı 

kuruşa satı ıyor u. un ı uruş daha rin ve tekaud anununun tatbık edile- . ti 
yükselmiş, 1092 ye çıkmıştır. ceği haber verilmektedir. mış r. 

~~-- .. _, __ 
Alman kitab sergisi aç ı ldı 

Sergiden bir intıba 

DEA NNA DURBIN Balkan Antantı Merkez bankaları 
direktörleri yarm top!anıyor 
A k d kd d·ı k ola B lk Ônümllzdeki Çarşamba akşnmındnn itibaren 

n ara a a e ı ece n a an 
Antantı devlet bankaları umum mü -ı s naan M ır.::;::a R sınema-
dürlerinin toplantısına iştirak etmek \b/J ~ smda 
üzere, dün sabahki ekspresle şehrimi- Mevsimin en orijinal filmi 
ze gelen Yugoslav devlet bankası u - 3 M O D E R N K 1 Z 
mum müdürünün riyaset etSiği hey'et, 
Perapalas otelinde misafir edilmiştir. Fransızca aözlü filminde ıiz de 
Misafirlerimiz ewelce gelmiş bulunan alkışlıyacaksınız. 

Romen ve Yunan hey'etlerile birlikde ~-----------------------•-••• akşam Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Umum Müdürlerin ilk toplantısı ağ
lebi ihtimal yarın yapılacaktır. 

ERTUCRUL SADi TEK 
'l'lY ATROS U 
Yarın gece 

Kadıköy (SOreyyada) 
KÖR ve KILIBIK 

Salı Gedikpnşa (Azak) 
sinemasında 

UNUTULAN ADAM 
Yazan: NAZIM HiKMET 

Gümrük imtihanı 
dün yapıldı 

Gümrüğe alınacak namzed memur
ların imtihanları dün yapılmıştır. İm
tihana yüz elli lise ve yüksek mekteb 
talebesi girmiştir. Bunların asll maaşı 

16 lira olacaktır. İmtihan kağıtları güm 
rük ve inhisarlar vekaletine gönderil
miştir. Kazananların isimleri telgrafla 

llllllll'llllll 
Şehir Tiyatrosu 

Drnm kısmı Tepebaşı 

11
111...111 ıı \ v!"f ~:J~~~~:d;. 
111111111 B A H Ç E L E R 1 N O E 

Yakıııd ·ı: Kral Lir 

Operet kısmı eski Fransız tiyatrosunda 
Bu gün saat 15.30 da 

ve akşam satıl 20.30 da 
ATEŞ BÖCECI 

Komedi 4 perde Dün Tötonya Alınan klübünün pı, çok okuduğunu, bundan ötürü de 
Türk ve Alman bayraklarile süslü sa - onların ihtiyacına cevab verecek bu 
!onunda, bir kitab sergisi bütün Al - gibi teşebbüslere girişildiğini söyledi. ---------------------- -----------------------
man kolonisinin iştirak ettiği bir me - Meşherde en baş en mutena. köşeyi, Yarın akşam Gala müsameresi olarak 

bildirilecektir. 

rasimle açıldı. Alman kitablarında Türkiye isimli T Ü R K S İ N E M A s N A 
18 yaşından itibaren büt\in bayanların zevkle, heyecanla muhakkak görecekleri büyük film. 

1 D 

( Fransızca ) 

İlkönce bir konser verildi.. Baron kısım teşkil ediyor. Burada Von Knal 
Fon Mentzingen, İstanbulda ilk defa Kemal Atatürk'ün memleketi, Von · 
olmak üzere kurulan bu kitab scrgisi- IMikusch G~~i Mu~afa Kemal, Melzig 
ni açmak üzere Almanyadan sureti Kemal Ataturk, Fronbegen Kemal A -
mahsusada gelen Alman şairlerinden 1 t.atürk, Von Brischoff Ankara, Hart -

1 Sinema tarihinin en nefis eser!.. .... Mektebli kızlardan daha mükemmel. 
Bay Blunch'ı hazıruna takdim ettik - ;rnann c Yeni AnadoludaJ> isimli eserle- ı Asrl genç kızlık, llk heyecanlar, tah:ıssüsler ...... öz kızı ue sevgmsı, iki aşkı arasında çırpınan genç ve güzel b1r kadın, anne-
den sonra bu gibi kitab sergilerinin a- ri teşhir edilmektedir. Diğer kısımlarda sının aşkına isyan eden 16 yaşında genç kız. o üzelllk, saadet, hicran. . 
çılmasının sebeblerini anlattı. Alman şair ve muharrir Blunch'ın eserleri su-j sevecek kızların, seven ve sevilen kadınların, mutlaka ııevglllsine kavuşmak isteyen erkeklerin filmi. 

gençliğinin, okuma iştiyakile yandığı- nulmaktadır. "---••••••••••• Biletlerinizi şimdiden aldınnız. 41•-••••••••••1111111" 
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Trabzonun su projesi 
V ekiletçe tasdik edildi 

Sedbaşı 
altında 

çocuk 

köprüsü 
bulunan 
cesedi 

. 
- Haberin var mı Ha .. 

aan Bey ... 

\ \\\1/1////., ,, 
't 

... Yeni basılan beı lira
lık kağıd paraları-· 

• .. Güzel san'atlar erba -
hına göstermişler. Neden a
caba?-

Hasan Bey - Ömürle -
rinde bir daha göremiye -
cekleri için olmalı! .. 

Sayfa S 

Kırkağaçta bütün umumi 
1yerlere elektrik yapılacak 

Ezine parti kongresi 
Ezine (Hususi) - Kazada parti kon

greleri açılmıştır. Kongrede ocak aza 
intihabında başkanlığa Mehmed Aslı
han, azalıklara Hasan Aytaç, Mustafa, 
Mehmed Keşanlı, yedek balıklara da 
Hüseyin Korkmaz, Halil Suad, Haydar 
Aslan seçilmişlerdir . 

;Belediye kAtibi Necati de fırka ka
tibi olarak seçilmiştir. 

-



;Nişanlısını vuran Divrikli 
Mehmed tevkif edildi 

Svçlu " Onu isteyerek vurmadım, el:mdeki bıçağı 
almak istiyordu, kaza ile yaralandı " diyor 

Çarşıkapıda Simonun çorab fabri -
kasında nişanlısı Zelihayı bıçakla ya -

1 

Sorgusu neticesinde suçlunun tev -
kifine karar verilmiştir. 

Bir tavuk hırsızı mahkum oldu 

& ON P O STA 

HADISEILIER 
KARŞDSDNIOA 

Maaş yoklaması 
Bir ecnebi dostumla konuşuyordum. 

Söz sözü açtı, inkılabdan bahsettik, te -
rakkiden bahsettik. Dünkü Türkiye He 
bugünkü Türkiyenin mukayesesini yap
tık. 

Ecnebi dostum bir aralık: 
- Her şey fevkalade mükemmel, de

di, yalnız hastanelerinizde hastalara iyi 
muamele edilmiyor. 

Şaşırdım: 

- Ne gibi, nasıl? 

- Evvelki gün gördüm. Binanın has • 
ralıyan Divrikli 
Mehmed adliyeye 
verilın~tir. Müd • 
deiumufuilik suç. 
luyu, sorgusu ya- 1 

pılması için, 4 ün 
cü sorgu hfıkiın • 
liğine göndermiş

Dün Beyoğlu müddeiumumiliğine I tane olduğu muhakkaktı. Kapısının ö -
bir tavuk hırsızı verilmiştir. Anado - nünde bir çok ihtiyarlar, yürüyemiye -
ludan gelen ve komisyoncu Münip'e cek kadar halsiz biçareler bekliyorlardı. 
aid tavuklar, kafeslerle Tophane rıh - - Olabilir, fakat hepsi girmiş, muaye
tımına bırakıldığı esnada o civarda ça neleri yapılmış, hastanede yatırılacaklar 
l.ışan Panayot isminde bir hamal kim- alakonulmuş, ötekiler de dönmüşlerdir. 
se yokken kafeslerin yanına sokulmuş - Hayır, bunlar kapıda saatlerce bck-tir. 

Nişanlısını vu 
ran genç hadise . 

b. k f · k k 'ki t k ' lediler. Tek tük içeri girip dışarı çıkan -ve ır a esı ırara ı avu aşır -
1 1 . d . 

. ar o uyorau amma Bir çoııı.u a gıre -mıştır. Fakat bıraz sonra da yakalana - .. ıs 
de bir suçu olma- Divrikli Mehmed 
dığmı söylemekte ve vak'ayı şöyle an

k 1. t 1. 1 t mıyorlardı. Ertesi gün gene ayni yerdı:?n ra po ıse es ım o unmuş ur. . . 
• . geçıyordum. Gene ayni ihtiyarları, 11ynı 

latmaktadır: 
Suçlu Beyoglu sulh mabkemesmde mecalsiz hastal .. d" B' gu''n evvel 1 d 2 10 .. arı gar um. ır 

ya.~ı an uruşmasın~a ay gun muayene olamamışlar, bir gün sonra tek-- Daha 1 7 yaşındayım. Zeliha ile 
ikimiz ayni fabrikada çalışırız. Zeliha
yı sevmiştim ve sevgim mukabelesiz 
kalmıştı. Bir gün kızın ailesi vaziyeti 

muddetle hapse mahkum olarak, tev - rar gelmişlerd' T 1 .. · e oturan-
k 'f d'lm' t' ı. aş arın uzerın 

ı e ı ış ır. 1 k .. .. d k 1 1 ar, apı onun e apıcılara ya varan ar 
Şüphel i bir ölüm hadisesi sayısızdı ... 

öğrendiler. Bizi nişanladılar, çok mes- Müddeiumumilik bir ölüm hadise -
udduk. Fakat nişanı müteakib, Zeliha- sinin tahkikatile meşgul olmaktadır. 
nın anası benden elimde olmıyan şey- Geçen salı günü Bakırköy doğum cvi
ler istedi. Bana: 

ne, Fatma isminde bir hasta müracaat 
- Bir ev satın alacaksın.. orada ço- etmiştir. Fatma, Bakırköyünde, Mah • 

cuklarıma, hepimize bakacaksın.. yok- mud bey nahiyesinde oturan Ahmed 
sa, kızımı sana vermem, dedi. 

Kendisine bu istediklerinin iktida- isminde birinin karısıdır. Evde 12 gün 
nm haricinde olduğunu, bir amelenin evvel ağır bir dolabı çektiğini, sonra 
bunları yapamıyacağını söyledim. Bu- rahatsızlanarak, çocuğunu düşürdüğü
nun üzerine kızı benden ayırdılar. Kız nü söylemiştir. Hastanede tahtı teda -
da, anasından tarafa çıktı. Çok müte • viye alınan hastanın dün ölmesi üze -
essirdim. Hadise günü elimde bir bı - rine, vaziyet şüpheli görülmüş ve müd 
çak vardı ve gene Zeliha ile konuşu - deiurnumiliğe bildirilmiştir. Cesedi 
yordum. Zeliha elimde bıçak bulunu - dün adliye doktoru Salih Haşim mu -
şunu bir başka şeye hamletti ve eiim- ayene etmiştir. Rahimde haz:içden mil
den bıçağı almak isterken kazaen yara- dahale edildiğini gösteren bazı araza 
landı. raslarunış, ceset Morga kaldırılmıştır. 

Atatürk dün gece 
Ankaraya avdet ettiler 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) ı ğundan görülemedi, selamlandı. 
Atatürk istasyonda İbrahim Necmi Afyondan geçerken 

Dilmene: 
- Nasıl hazır mısın, demişlerdir. 

'Büyük Şl>f Dil Cemiyeti umumi" ka -
.ibinden bir dil bahsi hakkında 

~mrettiği haı.ırlıkları tamamlayıp ta
mamlamadığını öğrenmek istiyor. 
- Hazırım. 

Cevabını alınca: 

- O haidc, hemen şimdi sizi dinliye -
t'eğim, emrini verdiler. 

Biraz sonra, Büyük Önder, otomobili
ne binerken ayni mevzua avdet ederek 
İbrahim Necmi Dilmen ile görüşürken 
mevzuun cDiyarbakır, ile alakadar ol
duğu anla~ıJmıştır. 

* Atatürk Afyondan Ankaraya avdet 
kararını verince, Ankara ya geç 
varmak ihtimali karşısında vekillerin ve 
hiç kimsenin gara kadar gelerek rahat -
sız olmamalarını istemiş ve bu arzuları 
burayc:ı bildirilmiştir. Buna rağmen g:m 
büyük bir güz.ide kalabalık doldurmuş-
tu .. 

* Büyük Önder garın kendilerine aid sa-
lonunda refakatlerinde bulunan Başve
kili, vekilleri ve maiyeti erkanı ile kcn -
dilerini ka:şılamağa gelenleri ve küçük 
ülküyü etrafına toplıyarak bir gazete fo
toğrafçısının objektifi önünde durmak Jıl-
tüfkarhğım göstermişlerdir. Resim çe -
kildikten sonra gülerek: 

- Bu d;ı lazım, buyurmuşlardır. 

* 

Afyon 20 (A.A.) - Atatürk, refakat ve 
maiyetindeki zevatla birlikte saat 13 de 
Afyonu şereflendirdiler. Güzergahda 
istasyonlarda selamlanan ve alkışlanan 
Atatürk, Afyonda trenlerinden inerek, 
vali, komutan, ve diğer karşılayıcıların 

e!lerini .sıkmışlar, kendilerini seUimlıyan 
askerin, izci ve mekteblilerin önünden ge
çerek iltifatta 'bulunmuşlardır. 

Atatürk otomobil ile istasyondan şeh _ 
re inmi~ler ve doğruca belediyeye gele -
rek belediye parkını gezmişler ve anıtı 
tecikik ettikten sonra bir müddet bele -
diyede kalmışlardır. 

Atatürk belediyeden sonra şehrin üç 
kilometre haricindeki asri mezar1ığa git
mişler. buradan doğru vali konağına gel
mişlerdir. Müteakiben istasyona avdet 
buyuran Büyük Şef, Ankaraya mütevec
cihen saat 14 de Afyondan müfarakat bu
yurmuşlardır. 

Atatürk geliş ve gidişlerinde coşkun 
tezahürat v'? alkışlarla karşılandılar ve 
top atılmak suretile selamlandılar. 

Eskişehirden geçerken 
Eskişehiı 20 (Telefonla) - Doğu se -

yahatinden avdet eden Atatürk ile, re -
fakatJerind~ bulunan zevatı hamil olan 
katar saat 17,50 de Eskişehire muvasa!at 
c>tmiştir. Atatürk istasyonda vali, ku -
rnandnn, belediye reisi ile, binlerce ki~i
lfk büyük hfr halk kütlesi tarafından kar
şılanmıştır. Katar Eskişehirde 10 dakika 
tevakkuf ve saat 18 de hareket etmiştır. 
Bu duruş müddeti içinde Atatürk vali 
ile, belediye reisini ve kumandanı hu -

Atatürkün ilk fırsatta İzmiri şereflen- zurlanna kabul etmişler ve kendilerin -
.iirmeleri ihtimali kuvvetlidir. den muhtelif meseleler hakkında izahat 

* cDiyarıbekir> isminin cBakıreli. olarak 
tesbiti kararı verilmesi muhtemeldir. 

.l{onyadan geçerken 
Konya 20 (A.A.) - Reisicumhur Ata

ıürk bu sabah 5,40 da Konyadan geçtiler. 

flabcrsiz.liğe ve 'sabahın çok erken saa -
line rağmen kalabalık bir halk kütlesi is
Jasyonda toplanmış ve merasim hazıriığı 
rıpılmıştı. Fakat Önder uykuda oldu -

almışlardır. 

Tren istasyondan halkın coşkun tcza
hüratt ve • Varoh nidaları arasında ha -
rcket etmiştir. 

Kadıköyde kanalizasyon inşaab 
Kadıköyde yapılacak kanalizasyon 

inşaatına aid her türlü hazırlıkları be
lediye ikmal etm~tir. Kanalizasyon in 
~aatına Kurbağahderedn itibaren illi -
baharda başlanacaktır. 

- Vallahi inanamıyor~m, gözümle gör
mezsem inanamıyacağım. 

Ecnebi dostum beni inandırmak isti -
yordu. 

- Beraber gidelim, görürüz, dedi. Be
raber gittik ve gördük. Hakikaten onun 
sö;rlediği gibi idi. Hatta onun tarifinden 
daha acınacak vaziyette olanlar vardı. U
zun zaman beklemiş oldukları hallerin -
den belli idi. Bekliyorlardı. Vaziyete ba
kılırsa daha da çok zaman bekliyecek -
lerdi.. 

Ecnebi dostum: 

- İşte, dedi, burası hastane, ve bun -
lar muayeneye, tedaviye gelmiş hastalar 
değil mi? 

Cevab verdim: 

- Bunlar, dedim, tedaviye gelmiş de
ğil, belki tedaviye, istirahate ihtiyacı o
lan insanlar. Fakat burası hastane değil.· 
.- Ya ne? 
- Maaş yoklaması yapılan yer! 

ismet HulUsi 

Frank o lngiliz planını 
Kabul etti 
Londra 20 (Hususi) - San Sebastıen

neden bildırildiğine göre General Fran -
ko, gi)nülliiler meselesi hakkında ademi 
müdahale komitesi tarafından tasvib e -
dilmiş olan İngiliz planını ve planda der
pış edilen tahkik komisyonlannın İspan
yadaki muhasım saflarına gönderilmesi
ni kabul etmiştir. 

Maahaza General Franko, İngiliz pla
nı hakkında bazı ihtirazi kayıdlar ileri 
sürmüş ve bir kaç nokta hakkında mü -
temmim malumat verilmesini istemiştir. 

Ayni planın Valens hüktimeti tarafın. 
dan 'kabul edilip, edilmediğine dair he
nüz hiç bir haber yoktur. 

Londra 20 (Hususi) - İspanya hükü
metine aid 35 tayyare bugün Frankocu -
:iarın elinde bulunan Saragosa şehnni 

şiddetle bombardıman etmişlerdir. 

Birçok binaların harab olduğu, 3 7 
kişinin yaralandığı ve bazı kimselerin 
de öldüğü haber verilmektedir. 

Hükfunet kuvvetleri Madrid cephe
sinde de bir hücum yapmışlardır, fa -
kat Frankocularm iddiasına göre bu 
hücum geri püskürtü1müştür. 

Londra 20 (Hususi) - Odesadan 
İspanyaya gitmekte olan cAfrican 
Mariner• adlı İngiliz gemisi, Akdeniz
de karakol vazifesini yapan İngiliz tor 
pidoları tarafından çevrilmiş, ve Mal
taya götürülmüştür. 

İspanyaya silah taşıması İngiliz ge
milerine yasak edilmiş olmasına rağ -
men, cAfrican Mariner• in silah nak -
letrnekte olduğu anlaşılmıştır. 

Gemi ve hamulesi şimdi Malta li -
manında alıkonul.muşlardır. 

* Salamanca 20 (A.A.) - Frankist ma -
kamalı Polonya ve Yugoslavya da dahil 
olmak üzere Avrupa ve Amerikanın bazı 
devletlerince Franco hükumetinin fiilen 
ve hukukıın tanınmasını beklemektedir
ler. 

-- ----- -

İkinciteşrin 21 

.fjf ~ S P O R .~. 
Bugün Galatasarayla 
Beşiktaş karşılaşıyor 

Ankarada lig maçlarına dün devam edildi, Altınordu ~ 
Çankaya· 4 - 4 berabere kaldılar 

Geçen sefer yapılan Galatasaray - Beşikta, müsabakasından bir intıba 

t stanbul lig maçlarının üçüncü haftası 
oyunları bugün Kadıköy, Taksim ve 
Şeref stadlarında yapılacaktır. İki haf -
tadanberi yapılan oyunlara nazaran ta -
kımların aşağı yukarı ne kuvvette olduk
ları anlaşılmış, mevsim sonunda alına -
cak sıra pek kat'i olmamakla beraber tah
min edilebilecek bir şekle girmiş bulun
maktadır. 

Bir buçuk ay sonra nihayete erecek lig 
maçları için her klüb azami gayret sar
federek puvan kaybetmemeğe dikkat et
tiğinden, maçlar- ilerledikçe oyunların 
harareti de her hafta bir parça daha zi -
yadeleşmektedir. 

lstanbulspor • Topkapı 
Lig maçlarının en talihsiz takımı olan 

Topkapı birinci hafta :başlıyan mağlil -
bıyetini geçen hafta daha acı bir surette 
hissetmiş oldu. Sür'atli ve canlı oyna -
ması büyük takımlar karşısında ona IA -
zırn olan neticeyi vermedi. 

İstanbulspor Beykoza karşı hakim oy
namış, sahayı mağllıp terketmişti. Bu 
maçta her iki takıma da kazanmak 5artı 
vermek lazımdır. İstanbulspor, takımı -
nın hakiki kuvvet ve kıymetini bu maçta 
anlamağa çalışacaktır. 

Eyüp - Güneş 
Güneş takımı henüz iyi bir derece al

mış değildir. İki haftadır kaybettiği pu
vanları bu hafta telafi için çalışacaktır. 

Takım iyi futbol oynamakla beraber ck
sf'riyeti yaşlı oyuncular teşkil ettiği için 
netice alması güç oluyor. 

Eyüb takımı için bu müsabaka kolay 
atlatılır bil' oyun olmıyacaktır. Maçın 

sür'atli olması ihtimali çok fazladır. 
Henü:ı: göz kamaştırıcı bir oyun yapma

mı~ olan Güneş takımı, bu maçta küçük 
bir ihmale bile sapmamalıdır. 

Süleymaniye - Vefa 
Kuvvetleri ve hemen hemen oyun 

tarzları birbirine çok bcnziyen bu iki ta
kımın karşılaşması haftanın sayılı oyun -
larmdan biri olacaktır. Şimdiye kadar 
yaptıklan bir çok maçlarda müsavi şans
J:ı:-la sahadan ayrılmış olan her iki takım 
için kazanılacak puvanın ligdeki vaziy"t
leri üzerfode büyük bir tesiri olacaktır. 
Yalnız Süleymaniye lüzumsuz derecPde 
sert oynuyor. Hücum hattına nisbetle mü
dafaası zayıf olan Vefa için, oyun ka -
za:ıma şansı dnha fazladır. 

Fenerbahçe - Beykoz 
Mevsimir. en sağlam takımı olarak il~ 

ri sürüJen Beykozun hakiki kıymeti Fe
nerbahçe ile yapacağı maçta belli olacak
tır. 

Bütiin bir mevsim çimen üzerinde fut
bol oynıyan Beykozun, .Fenerbahçe ile 
Kc:ıdıköyde karşılaşması ona büyük bir a
vantaj verecektir. Hemen her takıma kar
şı büyük bır sür'at ve enerji ile maç yap-

mak hasletine malik olan Beykozun yal
nız Fenerbc:ıhçe için değil, bütün takım
lara tehlikeli bir rakib olduğunu sakla -
m:tğa lüzum yoktur. 
İstanbul liginde her zamanki parlak 

mevkiini ne pahasına olursa olsun muha
faz2ya mecbur olan Fenerbahçe de bu 
kuvvetli hasmını ihmal etmemek zarure
tindedir. 
Müdafaasının dikkati çekecek kadc:ır 

zayıf olması yüzünden hücum hattında ela 
kuvvetli bit ahenk kuramıy<m Fener'!lah
~ takımı. tek ouvan dahi ka»bAd<>c,.Jr 

bir vaziyette değildir. Durup dinlenme 
den çalışması li\zım olan hücum hatlı <:n· 
cak bu sayede müaafaasının aksaklığını 
telafi edebilir. Bu maçın muhtelif şekil • 
lerde netic.:lenmesi beklenebilir. 

Galatasaray . Beşiktaş 

Lig maçlan fikstürü çekildiği zaman en 
kuvvetli üç oyunu üstüste rastgelen Be • 
şiktaşa herkes büyük talihsizliğinden do
layı cidden acımıştı. Henüz takımını lig 
maçının hıç bir oyununda tecrübe etm~ 
den, onun aksıyan ye~ri üzerinde esas• 
lı bir fikir yürütmeden, ilk ağızda en kuv• 
vetli bir takım olan Fenerbahçeye, onun 
yorgunluğunu savmadan Güneşe ve ni
hayet ligdeki son kozunu da oynamak Ü· 

zere Galatasaraya karşı çıkmak, insafla 
söylemek lazım ki biraz değil, uzun boylu 
taEhsizliktir. 

Bu oyun nasıl bir netice verecektir? 
Her iki takımın yaptığı son oyunlar gö
ze alınırsa haklı olarak Beşiktaş lehine 
bir netice ilE: bitecektir ve bitmelidir hük· 
rn:ine varılır. 

Bugün mevcud on takımın hiç şüphe 
yok ki en sağlamı Beşiktaş olarak göze 
çarpmaktadır. Buna mukabil takımının 

her ovununu bizim gibi tribünde oturup 
seyreden Galatasarayın ceza müddetle • 
ri:rıin dolmasını bekliyen oyuncuların • 
dan mahrum, zayıf bir kadrosu gö.lilmü• 
ze ilişip durmaktadır. Her sporda ve ta
bii futbolda da mantığa yer verilmediği 
içindir ki maçın bütün bu tahminleri yü• 
rütenleri şaşırtabilecek bir netice ile son~ 
ermesi ümidi de hala içimizde mevcud~ 
dur. 

Tek kal~ oynıyan bir takımın her an 
galebesi beklenirken beri tarafta kaşile 

tona dokunan bir oyuncunun takımını ga• 
lib getirdiğı o kadar çok görülmüştür ki 
bu:ılar bütün evdeki hesabları altüst e • 
debilir. 

Beşiktaşın hücum hattı bilhassa sol t:ı• 
rafı cidden çok kuvvetlidir. Galatasaray 
hücum hattı da yabana atılacak bir hal• • 
de değildir. Şu halde iş iki . taraf müda· J 
faasının omuzlarına yükleniyor demek • 
t:r. 

Ömer Besim 

! nkarada lig maçları 
Ankara, 20 (Hususi muhablr1mizden >- 1 

Llğ maçlarına bugun şehir stadında Altın .. 
ordu - Demir Çankaya takımları arasında 

devam edildi. Tribünler oldukça kesif bir 
sevlrcl kütlesi ile doluydu. Takımlar saat • 1 

2.20 de sahaya çıktılar, Demir Çankaya şu I 
şekllde idi: 

Hayati, Gaz1, Hüseyin, İbrahim, K!imil. 
Hilmi. Zekeriya. İbrahim. Arıt, Fethi, Ke • ı 
mal Şefik. 

Altınordu da şu şekli almı1Jtı: 
Cahid. Mehmed. Nihad. Rauf. Sedad. Tur• 

gud. Hasan. Orhan. İskender. Necmi. Ta ,. 
ceddin. , 

Hakem: Bay Ömerdi. I 
Mutad merasimden sonra düdük: 14,30 da 

çalındı. İlk dakikada çimenlik sahanın yal· 1 
murdan sonra daha kurumamış oldujtunu 
gördük. Epeyce ayak kaydırıcı blr haldey .. , 
dl. Maamaflh Altınordu hemen üstünluğil 
elde etti. Çankaya kalesi lideta muhasara 1 
edilmişti. Oyun hep onun nısıf sahasında 
oynanıyordu. Fakat bir tnrafdan da zeınl ,. 
nln kayması, diğer tarafdan da topun Jdyı• ı 

kile kontrol edllememesl yüzünden netice a
lınamıyordu. 

İlk golü oyunun 9 uncu dakikasında NeC ı 
m1nln sıkı bir şütü ile Alt.mordu attı. ve bU 1 
golü atar atmaz da şevkin verdiği hamle ne 
daha ziyade açıldı, hasım kalesini bUsbıitilJl , 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Hitler - Halifax mülikatı 1 RA ovoıf Hatay davasrnda yeni bir iddia! 
U•• bet bı·r t•ce e d. BugünkU program (Baştarafı linci sayfada) m s ne ı v r l 21 ikinciteşrln 1937 Pa...- metlere -tesadüf edilmioti. Fakat, flmdi l S TAN B V L "• ..-· 

(Ba§tarafı 1 inci •yfad.o.' 1 kendi menfaatleri ile lngiliz menfaatle .. 
Hatırlardadır ki geçen yaz ıiçin derpf~ rtni telif kabul etmez tekilde .görmemek

edilmiş ve kararlaştınlmı§ olan bu ,;iya- tedir. Bunun için Lıgiltereye yapılacak 
ret, Leıpzıg kruvazörii Wdise.sinden do- teklifat mevcud değildir. Söz İngi!tere-
layı geriye bırakı.lmıştL nin.dir 

Salahiyettar mahfellerde söylendıği:ıe Fransız1aN göre 
göre Von Neurath'm tehir edilnıiş olan P~ris 20 (Hususi) - FJ"ansız gazete .. 
Londra seyahati, ancak yeni senenin ~ k lert Lord Halifax iile Alınan devlet ıreisi 
ayl rmda yapılabilecek.Ur. arasında bilhassa Almanyanın müstem -

Alman ıautelerl illtiyatlı leke uleb'nin konuplduğunu söylüyor .. 

Ölle nepiyatı: yavaş yavaş anlaşılıyor ki mesele sade 
12.30: Pllkla Türk muslk.lsl. 12.50: Havadlt. bundan !bar.et değildir. Ramazana rağ -

13.05: Beyoflu Halkevl gösterlt kolu taratın- ;men, VatanHerin birbiri üzerlne akdet -
dan blr teQlSil: • miş oldukları hayli mühim jçtimalar ve 
Akşam neşrıyatı. müzake 1 d · d' t · · 
18.30: PlA.kla dans mualkis1. 11: tlaflye: Pl- re er en sonra, fım 1 .gaye ıyı 

yano ve keman refakatlle. 19.30: Hava ra- anlaşılıyor ki Suriye ile Frans::ı. arasında, 
poru. 19.35: KAzım Naınl Duru <İWl terb.lye- gizli, faka! şiddetli bir .siyasi mücadele 
de yer!). ıt.56: Borsa haberleri. 20: M~Y,. vardır. Bunu. Vatani blokuna ı,nensub 
yen ve arkadaşları tarafından Türk muş_lkl- bir politika ban d'" \r.,a k ·· l 
sl ve halk ,arkılan. 20.30: Ömer Rıza tara- • cı a un a""r'm, ço guzc 

dan fazla kıymet vermeyil)iz; bu da h 
o eski tavşana ckaç!>, tazıya ctut!> 
yasetinin ~se.ridir. Fransa bir taraf 
Türkiyeye kuşı dost görünerek Ha 
meselesini Suriye,nin mu halef e~e ral 
men halletj.ip bitirmek sevdasında ol1u 
ğunu göstermek istiyor, diğer taraftan 
Suriye ile Türkiy.enin arasını açmıya 
nyacak hı<>r türlü tedbiri almaktan et 
bir türlü vaz geçmiyor. Türkler, em1ı 
olmaııdırlar ki, !Suriye ile Türkiye ar• 
smdak:i ihtıllfların ba§lıca teşvikçisi, dÜI 
olduğu gil...ı, bugün de Fransadır!> B r n :20 (Huswıi) - Alınan nıa•bu ı lar. Bu ar•da komünizm aleyhtarlığı ile 

Lord Ha)lfax'm ziyareti etrafında fevka- yeni hır Lokarno muahedesı akdi de ko.-
lM tiyatlı bulunmakta ve fp.at te .. nufUlmu tur. Almanya ,-eni bir Lokarno 

tından arabca so;ylev. 20.'5: Ba1 Muzafter ızah etti. Vatani programını en geniş hu 
ve a.rudaflan tar.atından 'Türk ıı11uslklst ve dudlar içinde anlıyanlar.dan biri olmak
halk p.rkılar,ı, (saat lfjlr.ı). 2UJ: ıOrkeş_tra. la beraber, Suriyenin Türkiye ile ıSikı ve 
22.16: Ajans haberleri. 22.3.(1: P!lkla sololar, samind b' 

6
ostl k f Bugijnkil Suriye hük.Y.meti, henüz taı 

~a Te ,ı~ret PJ.rçaları. 22.50: Son haber,. ır u yapmasına tara tar dik edilmiyen ve tasdiki, .Sul"iyenin par 
ıer ve ertesi günün programı. bulı,uıan bu .zat, bana şu sözleri söyledi: J d l>ı eo k her hangı bir haber muahedes~ akdinden çekinmemektedir, 

kınmektedir. Hem n bü ün Yalnız bu muahedenin Almanya, İtalya, 
tak b n yekm'al olarn - tr.ıg 11 re ve F,ransa arasında olmasını şart• 

t u şekilde hu 5.sa edi - k0§111 kta, Rusyanın har ç bırakılmasını 
ve .sad ce kendi hududları dahilindeki iş-

~ ya cihan m leri h k- lerle e gul olmasını istemekt dir. 

Prens Seyfeddin dün 
Merasimle defnedildi 

çalanmasını tt-,min edecek .muhtariyttlet 
c- Biz Vataniler, F'.ransanın Su .. iye le Jimall Suriyedeki petrol imtiyaz1Jirı 

hakkında takib ettiği siyasetin ruhunu nın Fransaya verilmesine bağlı bu1!.lnal 
anlamıyacak derecede gafıl değiliz. Fran- bir muahe'.ie ile, Sunyeyi parçalam1Y 
sa sadece Suriyeyi parçalamak ve bu matuf bulunan Dürzi, şimali Suıiye Vf 

(Baştarafı 1 inci sayfada) parçaların her birim başka bir parmağı LAzikıyye Alevilerinin muhtarfyetlcl' 
1 var kası verm k mev u Anlaşma oJacak mı? 

Be n 21 (Husust) - Lord Hali!ax'ın 
Almanyada yaptığı müka!emelcrden 
ımemn n ka dığı ve mukab'l tarafta da 
~yni tıbnı uyandırdılı anla lmaktadır. 

:Su suretle zemin hazırlandığı için şım
di husust mük!lemelere resmt bir Jna • 
hıv.et verilmesi mümkündür. 

Şvartzın ıwaseti altında, profesör Akil i e birbirine karşı O)'l)atıp arada kendi meselesi ara ında bocalayıp duruyor B• 
Muhtar, Abdülkadir, Tıb Fakültesı dekanı h;kimfyet'tiı, en geniş şekilde kuvvet - cihet bir hakfkattir. Bu hak'katin ·~indı 
Nureddin .Ali, teşrihi marazi profesörü lendırmek ister. Cebel mesele.:ıinde Su .. Hatay da vardır. Sur'ye bu b histe Tür 
Hayrullaht.ır. vcydi ile,.Şamı ;karşı karşıya koyan Cezi- kiye ile ar. 1asmıya meyyaldir; fakat, yu 

ı t r. 
Al nyanın umumf siyaseti mulı

e ere o derece ıtasnh edilmiştir 
1 A man devlet reisinin eski sözlenne 
f \ dl cek tek kelimesi yoktur. 

Belgrad 21 (Husust) - Alman -1ngıliz 
anlaşması bir hakikat halini alıyor, di -
yorlar. 

Otopsi yapılırken profesör Mazhar Os- ::-ede yaptığı tahrikit neticesi Şam lie şı- kanda sözlerini naklettiğim zatın fıkir 
man, General ~ı. doktor Behçet . .em - mali Suriyeyi bir.birine p~r. n, .nihayet lerine inanmak ıazım gelirse, zahirde bu 
:r:ızı asabiye mütehassısı doktor Feyzi, LazikıY,Yeyi, yanl Alevileri sünni Şam ilf..' nu ister göründüğü lıalde Fransa bunur 
İtalyan hattanesi baştabıbi profesör Se- ihtilMa sevkeden de odur. Uatta, emio o- da tahakkukuna çalışmaktan hali kalmı 
ni, morg müdürü Halid, doktor Fahri lunuz, Hatay .mesel~inde Şamı Ankara yor. 
Qın, doktor ;Mustafa Hultlsi haz~r bu - aleyhine tahrik eden de başkası d,elildir. 
lunmuşlar ve tanziın edılen rapor h?~- Bugün. Fransanuı. Cenevre itilAfm.ı Suri- Claı'tanıbad& kaldll'Qlllar tamir •l'liliyor 

metc takdim edilmiştir. Otopsl .. netıce - .ve parJAmentosuna tasdik ettirme~e .ra- Çar§amba (Hususi> - Kasııbadalci haraf 

4 -- Almanya her hangi bir :meselede 

Fransadaki • 
sıyası suikasd · d ··b kül ;1 · 

6 
'li k&ldmm.la.r yemden esaslı surette tamir -edil sın e prensin ölümünün 1u er os ne - lışt,ğı hakkındaki n~şriyata da lüzumun- ıınektedlr. 

ticesjnde htısıl olan iltihabı Tee ile son ge- ---
(Butrırafı J btct nyftıda) Gazeteler, Fransız de\ Jetinin dahi~ çirdiğ! zaıürreenin ihtiHitından mütevel-

kı ı e alakadar olan bir çok §alusla.rı li we harict Plniyet,inin bir su'kasd te • lid olduğu anlaşılmıştır. Otopsiyi mütea -
tcı k f tm ştir. Şimdi bunlann elebaşı - §ebbüsü karşısında bulunduğunu ve k~b cenaze evden kaldırılarak Teşvikiye 
h. b lhassa iki ki§i araQmaktadır. tahkikatın mühim biJ' sijr,Priz teşkil cam;·ne götürülmiiJ, 'burada dini me -

mak teşebbüsünde bu unduklan etmesi ilıtimalinin .kuwetli olduğunu rasim yapıldıktan aonra cenaze otomo -
.almw. bu ıki ki~iy.i yaka amak iç u, yazıyorlar. biline konuak Feriköye götürülmüş ve SEFALiN 
hucu.o kar.akollaruıa eıt)jr ver.il - s.iJWaı hari~dq mi ıeldi? hazulanan kabre defnedilmiştir. 

aııs ~ e otomobille takibata ba§lallJJ\1ştı1. Cenevre 2' (Ilus:usi) - ;F',ransada Cenaze merasiminde İstanbul vali mua-
Bu ki k'şi ele geçtiği takdirde gerek .bulWlan gizli silfilılann Fransaya 1s - vini Hüdai Karataban, eski İstanbul müd

ıizl "- h .depoları, gerek hükfırneti de- v'çre yolu ile hariç~n ,getirilıxıiş ol • deiumuınlsi saylav Kenan, Mısır sefare
t rı k 1e bbüsü hakkında müh;m .ıp .ması şüphesi üzerine .burada tahkikat ti er~nı ve Mısır konsolosu, merhumun 
uçlarının meydana çıkarılacağı tahmin e- yapılmaktadır. Bir hafta evvel evvell uvey babısı General Feridun, Mısır Hi-
d lm ktedı"' ,şehir sokaklarında, sonra gümrük da- divi General Abbas Hilminin otlu, Mısır 

72 meh'ui sorguya çcldldi )resinde bulunmuş olan fişeklerin F.ran kolon1si ve şeı,.rimizin yüksek sosyete -
P ı 20 (Husu i) - Eski PJJ)J).iy.et dı- sada ele geçenlerle bir münasebeti o- sine mensub bir çok zevat hazır bulun -

rck · ru Chiappe'ın geçen gü.nkü meb'u- lup olmadığı araştırılınaktadır. Fran - uıuı ve cenazeyi asker, poliı ve bal.rıye 
~Cır clis. toplantısında yapt,ığı .ifşaı; - saya hemeıı her gün gidip gelmekte O- müfreı.elerj takib etmiştir. 
tan a !aşıldığı.na göre, gizli te§ltiU.t me - lan bir kamyon .şoförü tevkif edilmiş • 'Merhumun mezan tizerine muhteJif 
,., ndcn dolayı nezar.et altı.na alınan tir. müesseselerle kendisini tanıyan ban z~ 
yü cc ik'ş'dcn başka, 72 meb'us da tev- vat tarafındsn ~elenkler konmuftur. 
kıf eılılmi!'l ve sorguya çekilmiştir. Ktımeı hayvanları Hkaldarda 

B Jann halen mevkuf olup, ol.tnadık- gezdirilmiyecelc Dün .cenazede hazır bulunan prensin 
larır. dair hiç bir maıum· at yoktur. 1 akrabalan çok müteessirdiler, valideleri 

Kümes hayvanlar,ının s.ürü ha inde k ld ı ı 
B ·n bu "sleri örten esrarengiz per - şehirde gezmesi ve gezdirilmesi ve so- Prenses Nevcivan cenaze a m mcen 

den \akında yırtılacağı muhakkak sa- kaklarda hayvan kesilmesi yasak edil- aflıyarak: 
yı kladır miştır. Buna muhalif hareket edenler c- ASlen Türk olau ve Türk kanı ta-

Yeııi tevkifler ceza görecektir. ııyan evlldım Seyfeddin hayata gö.zle -
21 (Hu usi) - Zab ta gerek rtni pek sevdiği Türkiyede kapadı. Oğlu-

htın :ve t'rek vil3yet er'n muh- Barbarosun Hirbeai mun vefatından dolaYJ duydutumuı bü -
r nda yen·den araştırma - Beşiktaşdaki Barbaros türbesinin yük acı bir taraftan bizi müteessir eder -

ve :>en den bir mi.kdar giz- etrafında bulunan bama ve sairenin un, diğer taraftan onu çok aevdiğin;i,z 
ulmu , aiakadarlarmı tevkif istimlAki için belediye fen hey'eti 1.a - Türkiye topraklarına gömmekle biraz te

etın' ' r. Yaln z gerek mev,kuflar hak- rafından hazırlanan proje tamamlan - selli buluyoruz> deın.i§tir. J>rena Seyfed
klı da ' r k Cagoular denilen .cemi - mış, makama verilmiştir. İstimlak: iş • din şehr,imizin yijklek sosyetesinde ta -

k nd ma Cunat vermekten i - lerıne para temin edilince başlanacak- nınmıJ olan Prenses Şivekann kardeşi -
kted r. tır. dir. 

Kı• seliyorl 
Ufak bir üşütnw başıntM 

bir hastalık getirebilir. 

Vücudünüzde bir kırıklık 

hisset.üou :nıi? 

Derhal bir kaşe 

SEFAliN 
alınız. 

NEZLE, GRİP 
BAŞ ve DIŞ 

ağrılarına karşı 
Eczanelerden 1 lik 

ve 12 Uk ambalaj-
farını arayınız. 

"T"- O başka.. ne kadar o sa insanın 
gene içi s)zlıyor. Baba bu .. kolay .mı? 

- Ha.kkın var, Mahmure.. ben onı.ı 
demek istemedim .. yalnız şunu bil ki..· 

banknotla oğlanın gönlünü almakla re san'fi biraz evvel kendisini cSen he
aynı zamanda onun zararını, sefaletini le Adnan amcanın yanında otur, konuş 
bu ay bir derece azaHmış olurdu. Bu- da ben fU yemeğe bakayım!> diye mut
na mukabil, şimdi içinde A~nana lmrşı fağa inen annesinin niçin peşine takıl
şüphesiz bir kin besliyen Nıyaziyi ona madığına nadim gibi duruyor ve dışarı 
karşı lro]flylıkla har.ekete geçirebilir- ya çıkmağa bir bahane arıyormuş gı bi - .Evet?··· 
di. gözlerile etrafını araştırıyordu. Telve- ~ Yani şen olmasan l>en buraya hlq 
Nerimanı, karanlıkta, dalmış .olduğu si kurumuş bir kahve fincanını, ya•ıud gelmezdim de.·· 

bu d.\.,işüQ,ceden, yakındaki ~ların a- yarısı içilmiş bir bardak suyu alıp git- - Eksik olmayın .. beni kızınız gıbi 
Deniz kararmış, katranlaşmış ve çamıD kenarına tutUBdu. Düşün(üğünü rasından birdenbire gaklıyarak fırlı- mek bile bu bahaneyi ona verebifü·di. sevdiğinizden... Yaptığınız iyililder 

He~ belı, simsiyah sırtını kabartıp ışık- bulmuştu. O da, Adnau ve A(inanla yan bir lcar.ganın kanad sesleri uyan- Adnan bunu ne umandır tecrübesile meydanda ... 
tan bınbir gözunı.i kırpıştırarak, dünya beraber o k~ük kıza bia kere üstün bir dır.dı. biliyordu. Bunun için de çabuk .dav- -Ma}ın}urt .. n~çin ben.imle hep Wf'" 
ıun ilk yaradılış devrinden kalma bir dehşetle ay,.ı;ıı .hakareti yapacaktı. Hem Tekrar Kadıyorandan a~ıya ~r· ranmak ve 'kıza avu§rnağa vakit bı- le k9ııl,IŞY.YPTS\ll)? dev gıbi boşluklara soluyordu. Sonra kendini yormadan.,, gösterme..dwı, bir k~ artık hiç asabi değ.ildL Şimdiden rakmamak lazımdı. ~r:hal sözü a~ı: 
bu tarafa, Maden üstünden Maltepe ve başka v~ıta ile, bir be~ elle ... İşte o intikamını almış ~bi derin bir ~azla, _ Mahmure, dedi, gtirüyorsun ya, - Başka ııuıl PD.Llf8YUJS? FaıJI. 
Kartal ufuklarına baktı. Bu ufuklr.r ö- elin adresi cebiıade idi. Adnanı,o yazı- çamların h!§ıltısı ve >'ıldızlı. ~ecenın ıs- artık buradan hiç Qyrılamıyorum! tahsilim yok ki .. ancak uygmıı u.ı.-
tekınden daha geniş, bu tepeler, Dra- hanesine gidip kitibile görüştüğü ve sızlığı içinde adeta u~arak ınıyordu. Kız, cana yakın koyu mavi gözlerıini ~~ kadaı:- lwm.ı~abiljyoruın.. liA. ba-

l · d h k lıııı, dün buraya ~izi •lmJ&a gt!~J) ki~ gos tepe erı a a dalgalı ve hududsuz- daha ilk Of\uşmada satılık bir adam- lbayıltan ~ir ~akışta: . .• hanımefendi gil>,i y.e,t~ o~ydını b,l .. 
du. Neriman, bir lahza gözlerini 1<apı- la k81Jll&§tığı ıBÜn, beı' ihtimali ılıcsablı V - Tabii, dıye cevab verdı, tabıı, b~ ~i 

0 
ıaınan daha ince Jwnuşmasını da 

yarak, kendısin bu boşlukların Uşt\in- yaparak o sinsi oğlandan Kasımpaşada- yefendi .. ölen annenizin, babanızın oca- b.ilirdim! 
de üısav\·ur etti. Sonra gene Atlnaıu ye ~ ıevi.nin adresi»J aJmJftı. Yann ilk va Adnan, Mahmureye kavuştuktan n~- ~ı .. -e-lbette seversiniz! 

Adnanın Mahmuresiı:ı,i düşündu. enlar pu.rta İstanbu:la ,ine,rdi ve Niyaz~i nı~- ca~ ~ç saat sonra kıı:kı yalnız ~~lab~~- _ Ama düşünsene, eskiden gelmi- b:ı::~~~=:a.r~~~;e~~! ~ 
ikisi bir olmuşlar, Nerimanı nasıl bu hakkak evde bulurdlf.. .Adnan şuphesız rnı~tı. Gene aynı 00,d~, aynı seciınn ~o- yordum. . ~ .. .. ._.. ., .. 
boslukla.r.a asmış ardı! ~r.nafil;ı saç- nnu kovmm:: olmalı idi fakat iht'mal şesande, pencereden 6n bahçenın yuk- . . . . . . . tmf, Ueta yuıu alı al, moru mor pl 

• v. 1i • - Kim bılır belkı ı!'llennız çoktu t n;;. ı--'- · · d' · bt 1"" larını dağıtarak esen sert Me '5Qğı,ık ır~v ~e ..bir işe ~idiyorcju. Belki de açikta sek ve sık yapraklı dallar~nı ve dallar- . . . . .. .. . ., ord ' ~ Us ~z. çıµ~.ı ın. ınp _aSJ ~ ... 
garla ) avaş ) a\aş beynin'n serinıeii~ :kil, belki de açtı. O ~dirde Niyazinin da uçuşan kuşları sey.r~ı.~o:lardı. Ne belkı ~e ı~ı~ı~ 80j.~~.?J u. ~ ~ır.m. kö§'$mdekı ~aştı~m piAJI .. 
ğini duyan gens lcadm artık b'raz daha bı.ı Jelaketine Neriman sebeb olmuş de- de şakrak, -cıvıl .oıv 1 ..ob.ışuy41lrdu bu - Ş~ ıç.ı.ro ıoturuyw rou s;ı,rııy9r- küllfrmı cek~y~ v: $arı ıÇl~kh, ywnu 
tabıi düşünebilecek hale geliy.:nnu. mekti. BaŞka bir sebeb olmasa da yal- kuşlar! Güııeş, şu fi.Pı:a.klar ansın4a.n sun? . . . şak seccade~ ustu~d.e cıplak hac~ 
Ne ) apacaktı? Evet, ne yapacaktı? Bu nız bunun için onu görmesi lazımdı. ne bay~ :ışiklar saçı;y:oJ:du! .Mahmun.e - Eh, ne bıleyım .. ~ ınsamn rının ucundaki, y~.şd. ınce .kaYJtları a 
hakaretin, bu atılışın intikamını Ad- Değil ki, şimdi AQnaııdan intikam al- her zamand~ ciaba ne kadar gilzeMti! ma~ auiıyı9ıf zahir! Be.? -~il~ bu ka- tJ.Jl.dan. ~b~ .e~l~ hır ıneyvanm ufal< 
nandan ve hele o mahalle kızından na- mağı düşünüyordu! Evet, ev.et, yarın Bilhassa bir günde ıdaha ne ıkadar 'bü- dar az zamanda babamm ölul'ftllfle •lıf- ~ 4illmlen Jibı zarif ayak pannal" 
ııl alacaktı? Birden, sevm~e ütr.edi ye ~rk..enden Niyaziye gidec~i. ~~. ee kHar serp.ilmiş, sfilü'1hl- tım gıihL.ıitakln,•rtak~1'10.~~yıım? llfl. IÖ!iiıJen yeni moda t.kunyatanD1 
ayaklarının altında kayan çam dalları- Hiç şüphe yok, terzisine tbir elbisesi miş .görÜDÜfarev! - 'P41ki, -'- lyte U. ~ y.aş.. ~ ntın~rlı tıJu.rd.atıyord\.l. • 
tıın üstüne yuvaı1umama'k için ligin wreoeii 'Qsdar.. ~~Mı onl~ tiir~ ikisi• ..taJıar., ,,...,_ JJ1 -<Arkcıt '*'• 
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lstanbulda· gömülü milyarlar etrafındaki gizli harb 

Defineleri 
Posta. nın 

Hastayı Ziyaret 
tlaklıüı: Fallı Bere••• 

- Naıılıın lhsaf&Cl#ım? Oh, oh, maıaUah ıenf çok lyi g6rdüm. Hani 
ıevindim doğnuul 



ıo Sayfa SON POSTA lkindtefria u 
tef,.ikaS1 : KO 

~ J Sarayında .J.J 
iı""1ı Bir 

Ankarada lig maçları 

. Haremağasının Hatıralar• 
Y azau : Ziya Şakir 

~ehzade Bürhaneddinin zevcesi Parisde maslub 

(Bqt.arafı 6 ncı sayfada) 
sıkıştırmaya başladı. İkinci golü gene Al -
tınordu, bu defa da İskenderin ayağı ıle at
tı. Fakat 2 - O mağlüp vaziyete düşmesi Can
kayanm maneviyatını bozmaı:rııştı, bilakis 
kendisini toplamasına sebeb oldu. Oyuncu
lannı miltearrız vdlyetlnde gördülı:, Altın -
ordu kalesini sardılar. 38 inci dakikada İb
rah1min, 42 inci dakikada da Fethinin ayak 
larlle iki gol yaparak müsavatı temin etti -
ler. 

Fakat her halde, haftalardanberi dedi· 
kodu~;u yapılan bu karşılıklı iddiala.nn en 
hakiki ve en kat'i cevabını, çok seh ola
cağı tahmin edilen bugünkü sonuncu gü
reşin neticesi verecektir. Candan temen
ni edelim ki, bu netice, Tekirdağlıya gü
venenleri haklı çıkaracak şekilde olsun 
da şampiyonumuz, nahoş bir vaziyete 
düşmesin! * V 

1 

İkinci defte 

Maliye Nazırı Cavidle tanışmış, derhal anlaşmış, ne!,"'~":.ı":'.• ... u:.ıh::,:n•,~~ Şo!6=.!'..ı:l~:= ...... 
• • h J J l c •d mıştı. Önüne çıkanlan birer birer geçerek ralı otomobil Galatada Kemeralta c:addes•n. sevışmış ve şe zau.eaen ayrı ıp avı e varmıştı kaleye kadar götürdü ve sılı:ı bir şütle bu de 9 yaşında Sellıne çarplDlf Ye hqmden ·-

devrenin Dk golünü ıaptı. 3 - 2 gallb vazı -~ tır surette yarala.mıştır. Yaralı çocuk balta-

Abdülhamid, dehşetler ~ınde ~- ~~anına ~ canyelerde~ ~azhy~r ~yle gozdelik namzedleri de hazin~ gayretlle blr gol daha yaparalı: 4 - 2 gallb *Şoför Mu.sa ldareslndelı:l 2391 IQllı o-
. · ı · · .. .. · yetteyc:U. 15 lncl dalı:llı:ada İbnhlmin şahsi neye kaldırılmış, şoför yalralanmlftlr. 

mıştı. Kızın kalfasını ve Burhaneddin tsmınde henuz pek genç ve körpe bır carlar arasına karışır; bunlara da bazı- vaziyete geçti. Fakat bundan sonra haki -1 tomobll Köprü üzerinden geçeı-Jı:en llrbci
efendinin annesini. derhal huzuruna 1 kız da Abdülhamidin harem dairesine ııedar denilird,i. Ve bunlar da, hemen mlyetl Altınordu ele aldı. 30 uncu dakikada de oturan 60 yaşında Muharrem adlı 1ı1r lh
getirterek bizzat tahkikata başlamıştL gelmişti. tamamile genç ve dilber cariyelerden penaltıdan, 39 uncu daktlı:ada aal içe geç • tlyara çarpmış ve muhtelif yerlerlndea ıa -
Kalfa· korkusundan aşk macerasını Bu kız Abdülhamidin hoşuna git- mürekkebdi. m1' olan Mehmec:Un ayatııe birer gol yapa- ralamıştır. Yaralı Cetrahpqa bufanes!ne 

' ' ' İ .. rak miiaa.vatı tesis etti ve oyun da 4 - 4 be- kaldırılmış şoför yak:alanm1'bf saklamıştı. Kızın arkadaşlan da sakla- mişti. Günün birinde onu gözde yap- şte, Abdülhamidin bu iradesi üze- rabere bitti. ' · 
.mıya mecbur kalmışlardı. Çünkü: mak için; başhazinedan çağırmış: rine, Nazlıyar da, hazinedarlar meyanı- Oyunun oynanıı tekli hakkında yalnız ,...-------------.... 

- Mademki biliyordunuz, vaktile - Bu kızı, hazineye alın.. diye irade na idhal edilmişti. Gel zaman, git za- şunu söyllyeeeğlm: 
· · h be ed" · ? t ~~ N lı .. . . . . - Çankayada hl cenah Jolc gibiydi ve mçın a r verm ınız. e m .... a. man.. az yar; buyümı..iş, serpılmış.. bu kl k k d1s1ni hissettJrlJOrdu. · 
Diye, kendileri de ağır muameleler •Hazineye alm• demek; chazinedar- güzelliği ve zekası nazan dikkati cel- yo u en Pasar mq1an 

altında kalacaklar, beliti de sürgüne !ar, ve hünkar cariyeleri arasında bu- betmişti. Abd~d . f" k 
1
_ Yarın Güvençspor _ ne BarbiJe aaat ,._ 

yollanacaklardı. Onun için bu macera- lundurun• demekti. . onu, mısa ır. .a nmda, AnJtaragücil - ne Kuba~cü de 
yı bilenler, derin bir sükılt göstermif- Vakıi harem dairesinde (hazinedar- faia_rının başına tayın ederek kendısıne saat 2,5 da AnkaragOcüntin stadmda karft-
ler Abdülhamidin gu··nıerce devam e- lık) bir rütbe idi. Ve (hazinedar usta) hazınedar ustalık payesi vermişti Iaoacalı:lardır. Bu auretıe ıı bafta devam e-

, · · ' · da · . . decek olan at yarqlan psnUQMla lig maçla-den ıstıntaklarına, basıt cevablar ver- lar , yedı dereceden ıbaretti. Fakat (Arkaa Hr) n yalnız cuınarteat günleri Olleden sonra 

mişlerdi. ve- pazar günleri de öileden enel yap'lla -
Abdülhamid; o kadar sıkı inzibat al- ı' ı İstanhal Udnd İflis Memurluiun· caktır. Bu suretle spor sevenler hem 11g 

t:a.nda tuttuğu sarayında bil' sevişme Bir Doktorun dan: maçlarını hem de aı yarqlanm eörme1e im 
had. · k d iht' ı kA.n bulabileceklerdir. ısesıne zerre a ar ıma verme- G U I U Müflls Abdüllı:adlre a1d ve babası Osman 8elbn Tescan 
mişti. Onun için Nigfilınazın bu hare- ft k PAZAR Paşadan intlkaı eden: 1 
ketini ruhi bir teşevvüşe atfederek: Notl•rından (*) 1 - Kasımpaşada Kulalı:sızda Kulaksız C&d· BugUnkU güreş er 

- Bu kızı, tanımıyorum. Güzel mi desinde kAin eski 61 yeni 117 NoJu baraka Bugün saat 15,30 da, Taksim stadyo • 
id~, ~i~kin mi idi, ~likı nasıldı, sinirli Zatürreenin 1 vaziyetinde ahşap k~çük dülı:klnın üç his- munda, Türkiye şampiyon~ TekirdaKlı 
mı ıdı? Har~agalarından veyahud Tedavisi sede blr hissesi <tamamına 250 lira kıymet HüEeyinle, Hindistan şampıyonu Fazzal 
kalfalardan bır hakarete uğramış mı takdir edUmJtttr>. Mııhammed güreşeceklerdir. 
idi? Sar'a vesaire gibi bir hastalığı var Şiddetli bir titreme, ateş ve yan atrm. 2 _ Yine Kasımpaşada Kulaksız mahal- Bu müsabaka, Hindistan pmpiyonu -

"di ., baş ağrısı, öt.sürük gibi lrlz daima çok 1 b ld ... ·· tir mı 1 
.. • . • • mühim bir ihtimal ne zatürree aıA.metl _ lesinde Atıamataş.ı caddealnde kiln 55 No.lu nun stan u a ya~acagı. so~ gur_eş. : 

Gıbı sua11erle vazıyetı tenvır etmek dJr. Buna en yakin lrlz gösterea atül- evvelce maa bahçe hane iten elyevm kerpiç- Bazı iddialara gore, Hmdli, Mulayım-

IJan Tarifemiz 
- . 

Biriıad Mlai/e 400 -.. 
/lıinci aalaile ısa • 
Oçiinci aalaüe 200 • 
Dördiim:i -mı. 100 • 
lr aalüleler 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddet zadmda fula. 
ca mikdaı da ilan yaptıracaklar, QrJCa 
tenztlatlı tarifemizden i~tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek •Jfa 
ilAnlar !çfn ayn bir tarife derpJf 
edilmiştir. . 

Son Posta'nm ticari illnlanna a1cl 
i§ler içia fU adrese müracaat edil
melidir: 

istemişti. cemb vardır. ten yapılmış bodrumu havı ve tamamına yüz le yaptığı ilk güreşi, alışmadılı hakem 
Fakat sorulan bu suallere karşı ve- Zatürreenin tedavisi: Arkaıa teten llpa- iki lira takdir edilen arsanın 3 de bir hlssesL düdüğüne kanarak, boş bulunduğu bir L J 

rilen bütün cevablar; yalnız şu netice- 11 veyahud_ alk~ll~ sıcak au lle büyük 
3 

_ Kasımpaşada Kulaksız mahallesinde sıracla, ve nahak yere kaybetmiştir. Ve .._ _____________ _. 
yı. . t·· ı>anaunan öksürüğü tenlı:ll eden, atrııa- M .. 

1
• · 1 d +.Jh ik' gu"' ve~ış- ı. . .. .. .. n teslı:ln eden Te bllhaala kalbe tunet Yağhane ve Atıamataşı sokakları arasında u ayını e o~ a~ sonra yapwe;a ı -

- Nıgahnazın bu fecı olumunden, veren llAçlardır. Hususi bir llAeı yottur. kAln 36 NoJu tamamen ham ve teavıye gör- reşte de, bu ıddiada bulunanların haklı 
hiç kimse mes'ul değildir. Zatflrreenln seromu vardır. Bu aenms- meml§ ve tamamına yüz lira kıymet takdir olJuklannı bilfiil isbat etmiftir. Binaena-

Her meselede, fevkalade ihtiyatlı o- dan tat'i denecek derecede delllse de edilen arsanın 3 hlsaede bir hlsses1 açık ar- leyh, Hindli, Tekirdağlı için zorl11 bir ra- DiKKAT EDiNiZ 
lan Abdülhamid, sar~ erkanından bir birçok defa çok istlfadeler edllmeıı:t.edtr. tırmaya konmuş ve blrincl artırması 22/12/ kibdir! 
:tahkık heyetinin teşkili ve bütün ifa- Hele çocuk zattirreelerlnde zatüree ııero- 937 çarşamba günü saat H lll 18 da yapıla- Bazı iddialara göre de, Hhıdli, hiç te 
d~lerin tesbiti için emi:. ~~rmişti. Tah- :::::e:a::e '::!.~n:=: caktır. Şartname 7/11/9~7 tarihinden ıtiba· kuvve:li bir pehliv~ .?e~. Ve onun Zevcinizden evvel ihtlyarlıyacalrtanw 
kikat evrakı, epeyce buyuk bir tomar amda hastaya m.ayiat ve çorbalar Teri- ren dairede herkesin görebilmesi için açıt Müllyimle yaptığı butün giirefler danı - Bu hataya düşmeyiniz 
haline gelmişti. Abdülhamid, bu evra- l1Jor. Atız, burun temhı tutulur. HaManm bulundurulmqtur. Satıt günü ~ de yetmıt şıklı.dır. Nitekim, bugün, Tekirdağlı, 
la, büyük bir dikkatle, sarayın evrak fazla lı:abız olma.muına dikkat edflir. beşini bulduiu takdirde İflAs İdareatnce Jı:att Hindlinin hakkından üç dakika içinde Krem Pe,rtev kullanarak 
hazinesinde hıfzettirmişti. Ve meşruti- Zatlrree muaıı,et ve~ bir çeDn bir ihaleal yapılacaktır. lılilterakim vergi ve aa- geJivererek, hakikati meydana çıkara • 
yetin ilanından sonra; Ahmed Hamdi- daha bir daha çeter. ü~ aene ma ile ir rOaum n vakıf lcare81 milftertye aidc:Ur. caktır. Yalnız Cildinizin 
Din mahkemedeki sözleri üzerine, müd- :=:J:.~1:'"~ ~ ~ Birinci artırmada kanuni kıymeti bulma- Fakat iki taraf ta, şimdilik iddialannı Size yapacağı bu fenahlı 6nleflnls. 
öeiumumilik tarafından, gizlice bu me- olmalıdırlar. dılı takdirde en bet ctıD uzatılarak 8/1/938 isbat için, çok kuvvetli birer delil bula-
sele istizah edildiği zaman; Abdülhamid perşembe günü saat H lll 16 da lklncl artır. mıyorlar. KREM PERTEV 
Clerhal bu evrakı getirtmiş, adliye "he- c•> • Mtlan 1ım1p -.Jdapm, ,..... maaa yapılacaktır. Talib olanlarla iZahat arı- Yalnız, Hindli pehlivanın, mağlftbiyeti, 
yetine ibraz ettirmişti. lllr .. ._ Jalllkrip Dllıklı• ,......, Yanlar 934/18 No.ıu d08)'& Be İflAI İdare·dne her ne pahasına olursa olsun, kabul et • 

..._.. •••·-..... _... Mr lelKaer (2083 ile oUdinizin bahar hayatım idame Bu mesele de böylece bitmişti. Fa- 1'1111 ....... _;;ti...111ıır. mfiracaat etmeleri ll&ıı olunur. > miyecek kadar inadçı ve majrur bir peh· 
kaaaat.. bu hadisenin acısını, başlıca Hd Ad••zan icra Mmıarluğanclan: livan olan Mülayim pehlivanı yenmesi, ediniz. 
kadın çekmişti. Bunlardan biri Nigih- f 1 - ve son güreşte de ona yenilmemesi, Hind-

B h .._,,,b I I Müfllil Adapazarı ahpp ve demir mal- nl hü1ı göste nazın kalfası, diğeri de ür aneddin ı.•u e c zeme imalAthanesi Türk anonim §irkett. linin kuvvetine inana an -
efendinin annesi Mezide kadınefendi 
:tdi. Bu iki kadının karnında birer ur Eezan•l•r nin Süleymaniye ormanına ve kereste 
husule gelmişti. Ve uzun seneler, bu ...... nllırtll Glaa eneaıl• ....._ nakline mahawı yaptınp uıetrdk bir hal-
Od kadın, bir hayli ıztırab çekmitler- .. : de omwıda bulunan ve uıerkeze nak -
di. ı...nw elbe&I f'k'ler: !olunarak muhafaza altma alman 30 zar 

Air.-ı'aJd&: (l'erteT). Alemdarda: (lllrft 
Kalfanın ne zaman vefat ettiğini ha- Alam). BeJBQlda: <Beb>" 8amaQıa- lira k:ıymeW sekiz aded demir ray araba 

tırlıyamıyorwn. Fakat Bürhaneddin e- da: <Teoftlos>. llminöllünde: <Jılebmld ile 40 lira kıymeW demir vinç ve Siiley-
fendinin validesi, mübteıa olduğu der- B'Mnn>. BJlbde: (Bitme& AU•••w. maniye ormanında $oluksU köyl civa -
\le, kurban gitmişti. Bu da, ayrıca bir J'enerde: <lft•medc:Uıı). ~: rında ve orman methalinde iskelet ha • 
vak'adır. Meşrutiyet ilanının ikinci ve- <Bamc:U>. '8bzadeball6: et Bükı>. ltnde bulunan 150 lira Jayınetl muham • 

Jahud üçüncü ··na i . Kaıagtlnuilkte: CArtt>.İKilfrt.ii~i~~ii 

Maliye Vekiletinden: 
2257 numarah kanunla verilen selihiyele 

istinaden yenilermin piyasaya çıkanlmıı olm•• 
.... fııAl!l'_·,ıe eski a· el • b kuru uklarla 



KIŞ GELiYOR; 
NEZLEDEN KORUNUNUZ! 

KORiZAL 
Sızi nezleden koruyan yegane ilaçbr. 

Her eve iizımdır bilhassa kalaNlık evlenle nezleden bnaıwwk ~ _. 

.. "7• manpI üzerlne lair tas llCak su i~Wne Wr kalıve bpiı KOBI • 
ZAL kolMluiu talulirde litif bir M>ko verdiii cibi bütün :anle mikroplanm 
tla ..ı.vet1er. Sokakta bir mendil tizerine Umlatıp koklamak klıfidjr. u.r 
........ KOBİZAL'i isteyiniL 

ÖksUrenlere we 
ıııua nezlelerine 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMIN KREMi 
Bitb elhancla em senedir dai
ma üstün ve epiz kahnqtu. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilcl ·ve mua bh tec
riibe mahsulü olank vüeade re· 
tirilmit 1eıane mlalai kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini ilk " prlatanlıkl 
değil, sıhhi eft8fmın Loadra, 
Paris, Berlln, Nn-York Güzelli 
EmtitülerbMlea Jtislen:e ...... 
arasında blriaciUk mükifatan 

D I K K A T : unn"'lf ohmkhı lsbat etmlftk 
KREM BALSAM/N Gündüz için yağsız, gece için yallı ~e 

ha~ acıbadem kremleri olarak dort 
tıev'i vardır. 

KREM BALSAMIN ötedenberi tanınmıı hususi vazola : 
nnda satıldığı gibi IOD defa anıreti 

nıahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
hususi tüpler derunünde dahi satı Imaktadır. Fiatca daha ehven oldu -
iu kadar pek kullanışlı ve zarü olan 
KREM BALSAM iN tüpleri bütün ne~erile tan!nmıg, ecza 

ıtriyat ve tuhafıye magazalannda 

İNGILtz KANZUK BCZANMI 
BEYOOLU. tsTANBUL 

l~KBM 
1 lzmirln meıhur 

S. FERiD 
Eczacıba9, 

KOLONYA 
VE ESANSLARI 

Altın Mmlam, Dalya, Y• tn, BMar 
ft llalatelif Koblanm 

S. B. Y. M. Puarlan ile Tophne 
Deniz;yoDan Kooperatifinde 

bulursunuz. 
il. DEPO: s ... ...., Şifa ... esi .... 

Ser makinist aramyor 
İstanbula yaknı bir elektrik ...ma

lında aşağıdaki fel'8ıİÜ haiz bir ser ma
kinist alınacaktır: 

1 - Sanayi mektebinden mezun o
lacak, yahut ayni derecede ameli ve na
zari maIUınatı haiz olacaktır. 

2 - Dizel ve gaz motörlerinden iyi 
anlıyacak, mot6rler üzerinde esaslı ça
lışmış olacak, iyi bir tornacı, tesviyeci 
olacaktır. 

Talip olanlar ellerinde bulunan 
r-•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilİiill••--------, bonservislerin birer lropyeSini, tercüme! 

1( U $ T U•• y Ü uzun kı~ geCf.lt-rlnde bize rahat uy- hallerini, fotograf ve adreslerile iste -
: ıru veren yastık, şute Te yorganlarile dikleri ücreti İstanbul POSTA KUTU-

- ı k alnız 1 lir u bir --k SU 1006 ya bildirmeleri. - Yi bir dostumuzdur. Memur, işçi ber eı Y a e J-u 
'dinebilir ve yorgun dimağını dinlendirir. • 

Faiwlka •• depo811 ı latanll•I, Çak•akfllar ....... ,.....,. 
~•I•· 6mer Ball oıı.. Tel 23027 

8abt ••lerh Beylllunda ve AJlkarada Yerli Mallar puarlarıdır. 

CAFER MüSHiL Şekeri 
-r..ırt k•t'I içimi kolay 

en iyi mUshll t•k•rlcllr. 
Biltmum eczqelercle bulunur. Polta kutun 1255 

~--------..-----------~ı 
lsma AsHJe Bulmk ..... *'"'= 

Sivasın Hamurteaen. maballeliDden 
Binnat ojlu Mehmecl kızı Nac:i1min 1 
kocası Şemsiferaş mahaJ1esinden Da -
rendeli oğullarından Bekir ojlu Ali a
leyhine açtığı boşanma davasında Ali
nin yeri bilinemediğinden ilanen teb -
liğ yapılmasına karar veriletek usu -
Iün 134 üncü maddesi mucibince da -
va arzuhali ile davetiyenin birer ~u -
retleri mahkeme divanhanesine talik 
kılındığı cihette ve muhakeme 
2/ 12/ 93 7 perşembe saat 9 a bırakıldı- 1 
ğından o gün ve saatte ğehnectiği tak
dirde gıyabında muhakemeye bakıla -
cağı ilan olunur. 

UKlt EHi \Dl! 

Ses - lfık Kitap Evi 
ilk, Orta u.e mektep Kltaplarmm 

Satq Merkeaiclfr. 

&011 Posta 
Yevml, 81JuL Baftdll ft Ballc ..._ 

FrO .. 

Yerebatan, Çatalçepne IObk. a. 
IS'l'ANBVL. 

Guetem•ıde çıkan 7Ul w 
ıetıimJerill büta.. baklan .h... ft ...... amir. -ABONB FIATLARI 

t • 3 1 
Sene AJ Ay AJ 1 
ter. Kr. Kr. Kr. 

1400 7öO 400 u;o 
:..MO ı~ 710 270 
2700 1400 800 800 

Abone bedeli petindir. Adree 
dejiftirmek 25 kuruttu. -

c.ı.. .,. • .n Nrilma. 
,...,.,.,,.. ,,.Jrıli791 aluuna. 

"Adeta bir harika ! ,, 
dlge Bagan Jale itiraf etil 

BiR HAFTA ZARFINDA 
hakikaten GENÇLEŞTiM. 

...,_ 1.ALB'mla '* ..... ,...... ... 

....... tatllik .. w 

... enelkl ..... 
f otoentı 

Bayan Jale yazı~ 

Ta•••• deiittiii için 
dahacuıöı~ 
Aıbclatlan, l&J'Ull hay-

ret tenine sıpta ecli
,..lardı. 

cBenim için bu, b4r ha
rikadır. bir Jaafta zar
nnda bu derece cazi~ 
bir şekil alacatmıı hiç Bay• IALB'ain bir hafta aonnkl 
ümid etmiyordum. Ar- nt8t ...... iş haldkj fotoğrafı 
kadaşlarım, daha genç "ff dalıa 
sehhar göründülümi 15yltıyor
lar. Cidden pyanı hayret olm 
böyle bir teni temine muvaffak 
olduğumu gıpta nazarlarlle IO
züyorlar. 

Bnell, her allpm ,.._._,an 
eneı pembe l'eqİDdeki ToJra. 
ı.. bemfni knllanınıı Ba kre-
min tıerJclbinde, Vlyaa 1taıver
ıitesi profesörü Doktor Stejskal 
tarafından keşfedilen ve •Bio
eel• tibir edilen pııçlik cevheri 
mevcuddur. Siz uyurken, cildi-

aizi betler ve gençleştirir vt 
yüzdeki çizgi ve buru.şukluklarl 

izale eder. Sabahleyin Ulk• 
tJlınızda daha genç görünür-
ainüz. 

Gandils tpn beyu renginde-
ki (1almz) Tohlee kremlııi 
Jaıllanmız. Bn aert ve esmer bir 
alldl yumupbp beyazlatır. Si
yah benleri eritir ve açık me-
18Dleleri kapatır. Yalnız Te
blon kreminin temin ettiği bu 
cazib, sehhar ve güzel tene ma
~ olunur. 

Bayramda yalnız 

KIZILAY Gazetesi 
Çıkacak~ 

1linlarmm va•'*le ._ lre.ıl•i• "hem de kızılaya J81'dua ..... 
olacakmuL 

)lüwt yerleri: İst ....... , p...._ brpsmda KızılaJ satq ...... 
-. Telefon: 22653. 
ı.c-nhalM, Postue u're ...... Kaıllıee m .. ._, ... 

İllnahk Kollektif ŞiıbtL Telefm: 200N • 91. 

D 

TABd GÜZELLiK - .,.. 
Goı boyayıcı reklamlar 

Tüü &Oıe1 ~ muvaf • 
fak olmak için dftnyanın en blylk 
cild güzelleştirme ilimi olan P. 
Dr. E. WİNTER'in formillü muci • 
bince hazırlanan yallı, yalaz ve 
acıbadPm VENO'S kremlerini kul -
!ananlar ömürlerinin sonuna lra -
dar VENÜS gibi glllel ve cazibeli 
kalırlar. Masa baprıda uydurma 
ve halkımızı aldatan göz boyayıcı 
reklamlara inanmayınız. Terkib, 
tesir ve kıymet itibarile dünya yü -
ziinde KREM VENUS'den daha 
üstün bir KREM mevcud olmadı • 
ğmı sayın halkımıza kat'f)'8tle ar-

ı.Il§ a a ffi1.. 
au aOvOK 
-~·~a:eden kurtul 

du: Cevap tçm mekWP)ara 10 bratluk 
Müflis Rıfail Faraci İflis m••mna ge- Pul lllw.l JAzwmdır. Romatizma, lômbago, G• 

len alacaklı Hazinenin istediği 2261 lıra yatik, IİDir ve soğuk alpa-

z~eriz. Nureddin BvliJ8 Zade 
Müessesesi, İstanbul. 

55 kuı"Uf remnl vulb1a lathıacl ettilin- Pofia ~ : Hl btenbul 1 hpndan ileri ırelen pcldetli 
den mezktlr paranın 5 inci sıraya kayd ve 'hlgraf : Son Pal&& ajnlan t..Mn n isale 
kabulüne ve ili'& defteriDiıı dilzeltllme - T.ı.fft:.. eder. 
sine tfl'8 t.laremoe brar wrilmlt oUm- ._ _________ _., __________ _ 
ıu ilin oıunv. (al) 

Dr. HAFIZ CEIAL 
(Lokman Hekim) 

DaldllJ9 ....... _: Paa.rduı mudi 
'*lln <I • I> DlftD1'lla ....... lM. n .._ ...._ __ _ 



n Sayfa SON POSTA İkinciteşriıı a 

.. ...... 

tekmil dUnye mOtterllerlne en müheyyiç lcadlare arzetmlştlr. Tekmil sair markalar. bun-

iare yalnız takıp- ettiler. RCA birçok lcadları meyanında ilk olarak: Dinamik oparlörü. 

Elektrik febeke cereyanlle lfliyen tik radyoyu, ilk çelik lambalare hk göz aya-

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
Bi KAŞE 

ile koruyun uz. • 
1 Batı, diş, adale ağrılarile nşntmek

ten mütevellit bütün ıztıraplan 

durdurur. Nezle, kırıklık, grip ve 
emsali hastalıklara karşı bilhassa 
müessirdir. 

G R 1 P e B AŞ ve D i Ş A R 1LAR1 e NE V R AL J İ • 
A R T R 1 T 1 Z M e R O M A T 1 Z M A e K 1 R 1 K L 1 K ve 

u anınız. 

ic hında günde 3 kaşe ahnabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her 'yerde ısrarla 

Gripin isteyiniz 

HEDİYELİK 
ELEKTRiKLi 

,. TRE LER 
AT i E 

BÜTÜN A G RILA RI Dl N DIR 1 R 

-.Sevginler 
araslnda 

.saadet yaradır 

Boz T 
TDAS L~'VAZIHATI 

TAM TEMINATLIDIR 
TÜRKİYEMİZDE: 

Bütün şehir ve kasabalarında 

sa1ılınaktachr. Israrla arainağı u
nutmayınız. 

ÇÜNKÜ: 
Sana TÜRK OGLU TORKTEN 

BASKASI YAR OLMAZ. • ---d• • 

VERESiYE 
- · · ... -.. -··-~·-·-··---- " ., ... .._andalya ve Mobily nı 

Son Posta Matbaası ; Hem ucuzunu, hem güzelini almak için İstanbulda Rıza paşa yokuşunda 66 

Neşriyat .M.üdilrü: Selim Ragıp Eme§ , ..... ~ .. ~:~ ... ~ ... ~ R t M O B i L Y A mağazasını ziyaret ediniz. 

SABiPLEBL ~.ı;:::~:kıatL . ~ AHMED FEYZi Tel. 23407 ~--.,, 


