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''~~vin,,in Dudakların=ı=K=a=p=a=y~a=n=S~ır 
lngiliz Hariciye Nazırı Mühim1 Bauram üstü ... 

G Bayram Şekerleri De 
Tesirlere Kurban itmiş Aldı, Yürüdü Hal 

Gizli Kuvvetler 
Faaliyete Mi 
Geçiyorlar? 

ltalya, Yakayı Sıyır
mak için Birçok 

Yerlere Başvurmuş 

İngiliz başvekili Baldvin, İngiliz 
Hariciye Nazırının ağlayarak istifasi .. 
nı verdiği tarihi celsede şu sözleri sÖy• 
Jemiışti: 

«Dudaklarını kapayan sırri ifşa ede
nıiyeceğim için söz söylemeyi, hiç bir 
zaman, bu kadar az arzu etmemiştim, 
Eğer mevzuubahs müşküller olmasa, 
noktai nazarımı ispat eder ve bu mec
Jisin hiç bir ferdi, aleyhimizde tek bir 
rey vermezdi.» 

Baldvine bu esrarengiz sözleri han
ği saiklerin söylettiğini araştıran 
bir Fransız gazetecisi, bunu, İngiliz 
kralının bir müdahalesine atfediyor. 
Diyor ki: 

İngiliz kralı beşinci Jorj, donanma 
kumandanını kabul ederek onunla 
uzun boylu görüştükten sonra kendi
ıine verilen müphem izahattan müte· 
essir olmuş; çünkü lngiliz donanma • 

(Devamı 10 uncu yüzde) Miıter Baldvin 

Arsen Lüpen 
Eski Dahiliye Vekilinin Karısına Ait 
El Çantasını Çaldı Amma Yakalandı 
Ankara, 2,1 (Telefonla) - Ankarada bir hayli zamandanberi eşi gö .. 

rülmemiş bir kibar hırsız ele geçmiştir. Bu adamın ele geçişi şöyle olmuş
tur: 

Tekirdağı meb'usu ve eski dahiliye vekili Cemil ve ailesi evvelki gün 
Ankaradan İstanbula gitmek üzere trene binmişler ve yataklı vagona yer
leşmişler. Bu sırada meb'us Cemilin refikasının el çantası ortadan kay• 
boluvermiştir. Halbuki trenin hareketine bir dakika vardır. Nitekim bir da
kika sonra tren kalkmış ve bu kaybolan el çantası muamması halledileme
miştir. 

Maamafih Cemilin Ankarada kalan kızı ile oğlu istasyon polisine müra -
caat ederek vak'ayı anlatmış, zabıta da derhal faaliyete geçerek bu es
rarengiz çanta · hırsızını ele geçirmiştir. 

Kaybolan çantanın içinde bir gerdanlık, bir kol saati, bilezik ve sair süs 
eşyası vardı. 

Ele geçen hırsızın adı Abdülkadirdir. Son derece ışık giyinmiştir. Çanta
nın muhteviyatından yalnız bir bileziği Ankarada, Balıkpazarında bir ku
yumcuya (400) liraya satmak üzere iken ele geçmiştir. 

Bahk ihracatında inkişaf 
ltalyaya Mühim · 

Miktarda Bahk 
Gidiyor 

Balık ihracatımızda göze çarpan bir 
inkişaf başlamıştır. Yunanistan bu yıl 
bizden çok balık almaktadır. Diğer ta
raftan İtalyadan da mühim miktarda 
balık siparişinde bulunulmıw, İtalya 
hükumeti de zecri tedbirlere rağmen 
Türkiyeden istenildiği kadar balık it
hal edilmesi müsaadesini vermiştir. 

-~~~~fıd]iJ&;!jı~LJ Şimdi Merkez Bankasındaki vazı
Son günlerde tufalan ~ir: 

torik a_zmanı ." 

yet tetkik edilmektedir. 
(Deoainı 10 uncu yüzde) -

Akdenizde 
Tehlike 
Artıyor 

Şehrimzide çıkan Rumca Demok· 
ratya gazetesi muhabirinden aldığı 
aıağıdaki telgrafı neırebnektedir: 

Atina, 25 - İngiliz donanma ku
mandanlığının, İtalyan sahillerinin 
karıısındaki Yugoslav limanların • 
.lan istifade etmek müsaadesini te• 
min eden bir itilafın, İngiltere ile 
Yugoslavya arasında akted.ildiğini 

timdi Londradan gelen bir telgraf. 
name haber vermektedir. 

Bu anlaımaya göre İngiliz do· 
nanma kumandanlığı, üsleri bu li
manlarda bulunan gemilerin bura· 
lara serbestçe girip çıkmaları için 
icap eden bütün tedbirleri alacak· 
tır. 

Siyasi mahaf il, bu suretle, Ak
denizde bir İngiliz • İtalyan çarpıf· 
masanın gün geçtikçe kaçınılmaz 

bir hale geldiği mütaleaınnda bu
lunuyor. 

Çanakkalenln Tahkimi 
Mesel esi 

Diğer taraftan, İngilterenin bize 
yaptığı bazı teklifler münaaebetile 
Berlin radyosu da aşağıdaki telsizi 
yaymaktadır: 

Berlin, 25 (Radyo) - İngi1tere
nin, Akdenizde bir taarruza maruz 
kaldığı takdirde Türkiyeye güvenip 
güvenemiyeceğine dair Türkiye. 
ye bir sual sorduğu mal\ımdur. 

Paristen alınan bir habere göre 
Türkiye fngiltereye, yardım vadet· 
miştir amma, bir şartla: 

Türkiyenin Çanakkaleyi tahkim 
etmek hakkı tanınmalıdır. 

En Babayani Dükkanda (90), En 
Rağbettekinde (160) Kuruşa 

Şeker Satılıyor 

Halbukl, Şekerin Asit Fiatı (28) Kuruştur. 
Bu, ihtikar Değildir De Nedir? 

, 

Şeker angiıinde bir köıe 
Bayramın gününü öğrenmek için müf • 

ti:lüğün resmi tebliğini okumaya hacet 
yok: 

Adım başında rastladığın12 afişler size 
ba~rramın gününü, bir günde bin defa ha • 
tırlc.tıyor. Hem size türlü türlü ihtiyaçlan -
nızı acı acı hatırlatan bu ilanlar, bay • 
ram müjdesini bir cckara haber» şekline 

sokuyorlar. 
... , . • Bayrama üç gün kaldı. Elbisenizi 

kestimıedinizse mağazamıza uğramadan 

geçmeyiniz 1 ıı 
«.. . . . . Cuma günü bayram: Dostları -

nızın hediyelerini almak için acele edinizb' 
« ...... Yarından sonra bayramc Şeke~ 

lerinizi yaptırmak için bir gününilz bldıf~ 
« ...... Cumaya iki gün var: Bayram 

için bütün istediklerinizi içerde bulabilir ı 

siniz!» 
Bu sonuncu ilam gören bir yolcu yanın

dakine: 
- Bak, diyor, burada her istcdiiimiz 

varmış! Bir uğnyalım mı dersin>. 
- Nedir istediğin? 
- Borç para verecek bir hayır eahibil 

(Devamı 9 uncu yiizde) 

Mıs1r, Askeri Bir Kampa Benziyor 

-- --------

J.kenderiye önlerinde mevki alan lngiliz: donanmaıı 

lskenderiye, 24 - İngilizler Mı -
----Yarın ----, sırdaki askeri hazırlıklarını arttırmış-r lardır. Bütün gece, kuvvetli projek - Hava Kuvvetimiz Bayram törler altında İskenderiye rıhtımlarına 

Bayram münasebetile yarından iti -
haren daireler 3 gün tatildir. Pazartesi 
sabahı daireler muayyen saatte İfe bat· 
layacak, salı günü öğleden sonra saat 
( 13) te tekrar tatil yapılacak, çarpnba 
günü de daireler kapalı bulunacak, ye
ni yıl mesaisine perıembe sabahı bat· 
!anacaktır. 

Bu münasebetle gazetemiz de iki 
gün tatil yapacak, pazar sabahı neıir 

vazifesine devam edecektir. Okuyucu
larımıza bay~:ı;nlarını tebrik ederiz. 

harp malzemesi boşaltılıyor. İngiltere- Arttırılacak 
den her gün tayyare, top, araba, tank, • 
erzak, mühimmat ve telörgüleriy]e 
doldurulmuş bir kaç vapur harekete- Tayyare Vergisi 
diyor. İskenderiye civarında Seydi- ---
beşir mevkiinde altı mil tel örgü ile 
çevrilmiş ve bu saha bir askeri mm -
taka haline getirilmiştir. 

İngiltcreden (5000) çadır yola çı
karılmıştır. Pek yakında bir çok asker 
daha getirileceği söylenmektedir. 

(Devamı 10 uncu yiizde) 

Dün Kamu ayda 
tlühSm anunlar 
Kabul Ed iEdi 

(6 ncı aayfanı:zda okuyunuz.) 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 
Atletlerimiz Balkan 

Şampigonluqunu 
Kazanabilirler Mi? 

ismet İnönü, atletlerimizin cdıiç ol
mazsa Balkan. şampiyonluğunn ka• 
zanarak» millt şerefimizi yükı:ıelt
melerini temenni ediyor. Bu müna· 
sebetle dün bir yazıcımız, rastgeldik· 
lerine yukarıki suali sormuştuT. Aldı
ğı karşılıkları aşağıda bulacaksınu. 

Galatasaray birinci futbol takımından 

Lütfü: 
- Ben evvela, İsmet İnönünün. okadar 

mühim ve büyük işler arasında sporculan 
da unutmamasını alkışlamak isterim. 

Onun bu temennide haklı olduğu mu
hakkak, bizim atletizm müsabakalarırıJa 

aldığımız neticeler istidadımızdan ve kabi
liyetimizden çok aşağıdır. 

l\tuhakkakdır ki atletizmde daha iyi d e-
receler kazanmayışımız. 

istidadımızın kısırhğından 

kaybetişimizin, 

değil, bu İ!te 

verdiğimiz ehemmiyetin azlığındandır. 

Muntazam bir çalışma neticesinde İamet 
lnönünün temennisini yerine getirmek hiç 
de güç değildir. Ve atletlerimiz unutmama
lıdır ki, bu isabetli ve çok yerinde temen
nisile İsmet İnönü, bütün aporculann arzu
larına tercüman olmuştur. 

Çünkü atletlerimizi mütemadiyen Bal
kanlı raluplerin koyruklarına takılmış gör
mek hepimizi üzen bir keyfiyettir. 

•• • • 
Y edikule, Söğüt sokağı, 37 

hane Latif: 
- Bizde atletizm faaliyeti 

sade ve büyük müsabaka veya 
arife1erine münhasır kalıyor. 

numaralı 

maalesef, 
seyahat 

Birçok sporcular, niçin atletizmle uğraş
tıklan sorulunca, atletizme karşı alakanın 
azlığından ııikayet ediyorlar. 

Halbuki spor, ne ccşak şak)> için, ne 
töhret için, ne de «seyahat» için değil, 

spor oldduğu için yapıhr. 
Rekor kırmak için 1talkış», idman yap

mak için <'seyahatıı beklenirse, atletizmde 
bugünkü yerimizde sayamayız. 

Temenni ederim ki: İsmet İnönün te -
nıennisi, sporun sahasında da layık oldu -
umuz mevkie yükselmemize vesile olsun t 

* Oninnite Hukuk Fakültesi talebelerin-
den TllJ'gut: 

Bence, atletizmde geri kalışımızın bü • 
tün meluliyetini atletizmle uğraşanlara 
yüklemek insafsızlık olur. 

Çünkü henüz bir «pist» e bile sahip edi
lemeyen atletlerimiz maalesef, inki§afla -
nna imkan bırakmıyacak kadar fena §e • • rait içinde çabalıyorlar. 

İsmet Jnönünün bu çok yerinde alakası, 
onların muhtaç oldukları yardımı görme
lerine yol açacaktır samnm; Ancak o tak
dirdedir ki atletlerimiz, bir spor imtiha • 
nında hakiki değerlerini göstermek fırsa • 
bnı kazanacaklardır! 

Bir Kadm Balkondan Duştu 
Beyoilunda, t.kender caddesinde ( 13) 

sayılı evde oturan Domİna adlı ( 70) ya • 
pnda bir ihtiyar evin balkonundan diiJ • 

IDÜf, haıtmdan ağır surette yaralaıımıtb. 

M. NURi ÇAPA 
Sayın vatandatlarmın teker bayramı

nı kutlular Yeni yıllarının iyi itler ve ten 
günlerle dolu olma11nı diler. 

Beşiktaş Çapa Marka 
Pirinç unu fabrikası •......................... ···························-···· 

Haberlerima burada bitmemiflir. 
Liitlen yedinci •ayılaya bakınu. 

Kasım paşa Cinayeti 
Esmanın, Kocası Tarafından, Parasına 

T amaan Öldürüldüğü Anlaşılıyor 
dıklannı sonnuttar. İzmirden Emniyet Mü- lerdir. 
dürlüğüne de bir fey bildirilmediği anla • Esma 1270 ve kocası Abdullah da 1298 

I [ onnfın Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

Buğday Fiatları 

Buğday fiatları yeniden dü~meğe ha§ • 
lamıştır. Fakat bu düşüş narha tesir ed• 
cek kadar fazla değildiT. Buna rağmen b .. 

lediye narh komisyonu pazartesi S!Ünfl 
toplanıp ekmek narhını tetkik edecektir, 

Dün borsaya 19 ton buğday, 2 7 ton Ull 

gelmiştir. 

• • • 
Recep Peker Şehrimizde 

Arlladafı Arifle beraber karısı Esmayı öl
düren ve Kas mpaıa lağımma atan Manas
tırlı Abdullahm İzmirde yakalandığı ma • 
lumdur. Müddeiumumilik İzmir Müdd~iu
mumisine suçluların yakalanmalarını yaz -
IDIJ ve fakat henüz bu hususta müsbet ve 
menfi bir cevap alamamıştır. Dün polis 
ikinci tube direktörlüğü de müddeiumu • 
milikten bunlann yakalamp yakalanma -

tılmaktad r. Bununla berabr müddeiumu -

milik tahkikatını derinleştirmektedir. 

Parti Genel Sekreteri Recep Peker Js ~ 
doğumludur. Aralar nda (28) senelik bir tanbula gelmiştir. 
yaş farkı vardır. Abdullah hem genç bir 

Esma Çok Zenginmiş kadınla evlenmek ve hem de paralara kon-

Esmayı tanıyan Manasıbrlılar buna Ma· mak için Esmayı öldürmüttür. Müddeiu • 

nastırda (Dulcyse) dediklerini ve kndi.si- mumilik dün İzmir müddeiumumilijinden 

ni çok zengin olarak tanıdıklarım söylemit- vaziyeti tekrar sormUJtur. 

Ateşten Yananlar 
Bir Çocuk Öldü, Bir Kız 

Ağır Yaralı 

Katil Mustafa ... 
Veaileyi Öldürdüğünü 

itiraf Etti 
Cibali Bostan sokak yedi sayılı evde o· Vefada Ta§tekneler aokaimda otu • 

turan Haydarm J.2 yaımda kızı Zehra ran yai tüccarı Mustafanın evlatlığı 
mangalda çocuk bezi mbrken entarisi tu- , vesileyi köfteci çırağı Mehmet Ali ev· 
tuımut, atq vücudünü de sardığından velisi gün Veznecilerde ( 8) yerinden 
muhtelif yerleri yanmııtır. Yaralı tedavi yaralayarak öldürmüttü. Tahkikata el 
altına almmıthr. koyan müddeiumumi muavinlerindıe!l * Feridun dün istiçvahını yapmıı ve 

Kadıköyde Acıbademde hamal Mehmet suçluyu altıncı muatantikliğe vermiı -
kızı 4 yatında Necli.nın malbzdaki ateşten tir. Mehmet Ali suçunu itiraf etmif 

Yerli Malt Satış 
ikramiyeleri 

Tasarruf haftası içinde yapılan ik -
ramiyeli kuru yemiş eatıı makbuzları 

bakkallardan tamamen toplanmmıştır. 
Bu makbuzların dip koçanları bir ara
ya toplanarak içinden beş yüz tanesi 
çekilecek ve bunlara muhtelif ikrami
yeler verilecektir. Bu keşide bayram 
ertesi yapılacaktır. 

elbisesi tutuımuı, çocuk kendisini kurtara- ve Vesileden yüz bulmadığı ve aon za- ._ _______________ .....,. 

madığından bütün vücüdü yanını,, basta- manlarda da alay edildiği için öldürül- Seyyahlara 
hanede ölmiqtür. düğünü söylemittir. 

Otomobil Kazası Kolaylık 
Seyyah Gemilerinin Maı• 

rafları Azalh"ıyor 

Dün Sabahki Sis 
Dün sabah, limanda kesif bir sia olmuf 

ve aaat ona kadar devam etmiftir. Liman
dan verilen malUınata ıöre ıis, Marıııara • 
dan ıelmİ§ ve ıece yarumdan sonra liman
da birikmeğe batlaınJ§hr. 

Sis münasebetile Kadaköyü ve Adalar 
vapurlan seferlerinde küçük bir teahbur 
görülmiiJlür. 

Frank kızı Hroskin Amerikan tebaasm
dandır. Ve Amerikan kız kolejinde otur
maktadır. Evvelki gün hususi otomobiHne 
binip direksiyonu da kendisi idare ederek 
Arnavutköyden Be§İktafa geçerken Ku -
ruçeşme caınü önünde kömür amelesinden 
Karahisarlı Bürhana çarpmıf, amelenin el 
ve ayakları zedelenmİftir. 

Kırk Sekiz Saat:n Kavga 
Ve Dövüş Vak'aları 

Son kırk sekiz saat içinde yaralama ' dırdığı sandalyayi başına yiyerek yaralan -
vak'alan ıunlardır: mıfbr. 

Dün.kü aa.yıda yazdığımız gibi kasap Ali ·-·-••••••••••••••••••••-•••••••••·-··-·••••••••••••••••• 
adında bir genç, bir çok zamanlar peıini T A K V • M 1 
takip ettiği ve evlenme teklifleri yaptığı 

Vesile adında 18 yaımda bir genç kızdan 
yüz bulamaması üzerine evvelki gün kız • 
caiızm yolunu bekleyip alb yerinden bı • 
çaklıyarak ölüm~ne sebep olmuı; evvelki 
akflUD da Unkapanmc:la üç kiti arasında çı· 
kan bir kavp kavgacılardan ikisinin ağır ıu
rette yaralanmalarile neticelenmittir. Bun
lar sandalcı Erzincanlı Mustafa ile hırdavat
çı Ahmet ve Huandır. Aralarında eskiden
beri mevcu tolan gerginlik evvelki akşam 
bir münakata ile parlaını' ve iki dakikalık 
bir boiUfma arasında Ahmet arkasından, 
Mustafa da ayağmdan bıçaklanarak yere 
yı.kılmıtlrdır. Suçlu Hasan da hadiseden 
sonra firar ehnİ!, fakat dün ıabah yakayı 
ele vermiftir. * Galata Kara oğlan ıokağından Hay: 
to, kiracm tarafından bıçaldanıruıtır. 

Beıiktafta manav Tevfik ile Raci de 
kavga ederlerken Ali isimli birisi araya gi
rerek kavgacdan ayırmak iatemİf, fakat 
T evfikin Raciye vurmak üzere elile kal • 
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BiRiNCi KANUN 

Rıırot sene 
26 

Arabi sene 
1351 1354 - -Kasım Resmi sene 1 inci kAnun 
49 1935 13 
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Ramazan 
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Zekat Ve Fitrenizi Hava 
Kurumuna Veriniz 

Memlekete seyyah celbini kolaylqbr -
mak ve turist eetirec:ek vapurlara kolaylık 
göstennek için bazı tedbirler almmlfbr. Bu 
arada ecnebi memleketlerden limanımıza 
gelen hususi yatlarla münluuıran turist ge
tiren ve limanda batkaca ticari muamele 
yapmayan vapurlardan ve sadece ilini hu· 
suaatta kullanılan aemilerd- vize, müru
riye, demir, §aınandıra resimleri alınmaya
caktır. 

Sıhhiye, nhtırn, ücretlerile fener resmi • 
nin de hazineye ait hissesinden yüzde elli 
nisbetinde tenzilat yapılacaktır. 

Yeni Evkaf 
Kanunu ..• 

Tapuya Da Dokundu 
Yeni evkaf kanunu mucibince evka

fa yatırılması lazım olan taviz bedelle
ri vaziyeti, tapudaki iıler üzerine bir 
hayli müessir olmuıtur. Çünkü icari -
yesi ödenmiyen emlakin, tapudaki it
lerinin görülmesi, kanunun 33 üncü 
maddesi mucibince menolunmuıtur. 
Bundan dolayı tapuda &atıf itleri bir • 
denbire yarıya dti§mü.§tür. 

Esnaf Cemiyetlerinde Memur 
Tasfiyesi 

Müfterek esnaf cemiyetlerindeki lüzum
suz memurların çıkanlmuı, bu suretle 
masraflarda ve maaılarda tasarruf yapd • 
ması kararlaıtmlmıftll'. 34 esnaf cemiyeti 
mevcuttur. Bu cemiyetlerde tetkiklere bat· 
lanılmıthr. Ayrıca Ticaret Odası da oda 
sicillerine geçirmek üzere esnaf cemiyet • 
leri umumi katiplerinin tercümei hallerini 
istemiftir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki ı 

* * * 
Ekmek Çaşnisi 

Belediye birinci ekmek İçin yeni bir çato 
ni tutmaktadır. Eskiden birinci ekmek yüz. 
de 72 randımanlı unla yapılıyordu. Şimdi 

yüzde seksen randımanlı unla yapılmakta· 
dır. Yeni çaşni tutulduktan sonra fırınlana 

tamim edilecek, bu çaşni hilafında ekmek 
imal eden fırınlar cezalandırılacaktır. 

* • • 
Muallimlerin Makam T ahsisatlan 

Belediye dünden itibaren muallimlerin 
müterakim makam tahsisatlarını vermeğe 

başlamıştır. Makam tahsisatları bundan 
sonra muntazaman verilecektir . 

• * "' 
Yugoslavyaya Tuz 

Yugoslavya hükfuneti inhisarlar idare • 
sinden 5 O bin ton tuz mubayaa etmiş, is 4 

tenilen tuzun hepsi gönderilmiştir. 

••• J 
Lüks Taksi Otomobilleri 

Belediyenin lüks taksi otomobilforini 
piyasadan kaldıracağı hakkındaki hab~ 

alakadarlar tarafından yalanlanmaktadır. 

• •• 
Habeşistana Afyon Kaçakçılığı 
Şehrimizde maruf bir komisyoncunuıa 

afyon kaçakçılığı yaptığı ve Habe~ist.ana 
üç bin üç yüz kilo afyon kaçırmak :.i:ıere 

bulunduğu iddia edilmiş, bu hususta tah .. 
kikata başlanılmıştır. 

* * • 
Deniz Rüsumunda Tenzilat 
Deniz Ticaret Müdürlüğü tarafındaıa 

hazırlanan deniz rüsumu kanun projesi de• 
niz rüsumunda ehemmiyetli tenzilatı ihtiva 
etmektedir. 

••• 
Dahiliye Vekaleti Meslek Teşkilatı 

Dahiliye Vekaleti tarafından hazırla 4 

nan meslek teşkilat ve vazifeleri hakkın .. 

daki liyihaya göre Vekalette vilayetler 
idaresi umum müdürlüğünde iki şube ku· 
rulacaktır. Aynca, şifre ve emniyet işlerile 

uğraşan bir şube daha açılacak ve umumi 

evrak ve dosya müdürlüğü kurulacakhr. 
Üçüncü ve dördüncü şubelerde vatanda,. 

lık tescili ve iskan işlerinin Dahiliye Ve • 
kaletine bırakılan kısımlarile meşgul ola 4 

caktır. 

••• 
Basın Kurumu Baloıu 

Basın kurumu senelik balosunu şubaluı 
birinci cumartesi günü akşamı verecektir. 

••• 
Maliye Vekaletinde Müracaat 

Masası 
Maliye Vekaleti hususi kaleme bağlı o

lan bir müracaat masası ihdas etmişvebı.a· 
nun İçin bir talimatname hazırlamıştır. Mü. 
racaat kalemi İş sahiplerinin işlerini takip 
edecek ve serian intacma çalışacaktır. 

- Aman Hasan Beyciğim aman! Geçen 
akşam .• 

•.. Baloda idim .. Neler gördüm, neler! 

1 
. . . Sarı akideler mi dersin?. lobok ma • ı 

cunları pıı.. Gülbeıekerler.. Latilokumlar 
mı, dersin?. 

Haıan Bey - Sen baloya değil, galiba 
Bahçekapııındaki ıeker sergisine gitmiı • 
ıin de farkında değilıinl 
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HAHKEHElERDE 
'fiÖQDÜKLLRiMiZ 
Ramazanda Nakı 
içen Hacı 
Hayrullah Baba 

Her gün yüzlerce insan türlü türlü suç• 
]ardan ötürü hakim kar~sına çıkanldır. Bu 
yüzlerce suçlu içinde bazı öyle garip ya • 
ratılışlara rastlanıyor ki insanın suçluya 
duyduğu alaka suçu unutturuyor. 

Köylerde Tetkikler 
Genç Nesil Artık Hurafe ere inan

maktan Kurtulmuştur 

ll~Ll&lılllll 
Bu Kızla 
Nişandan Başka 
Bağım Yok/ 
«Varsın ruhiyatçılar, gönül müteha<tSı9a 

lan kadın, erkek meselelerinde türlü fikir
ler yürüte dursunlar ... Bence şurası mu .. 
hakkak ki onların öğütleri bizim içtimai 
hayatımıza göre değil 1 

Dün birinci sulh ceza mahkemesi önün
de iıte böyle bir adamla karşılaştım. Fa
kat bu, eşine nadir tesadüf edilen bir tip· 

tir. 
Çok tuhaf birisi 1. 
Garip mi garip! ... 
Gibi cümleler onu tarife kifayet etmez. 
Belki bir meczup!. Belki fikir reaksiyo-

nuna uğramıı bir fazla akıllı .. 
Belki bir itiyat kurbanı.. Belki bir ruh 

hastuıl.. 

Onu önce ıeklen tanıtayım: 
Lime liıne bir pantalonla ceket. Üzerin

de başka bir ıey yok. Başının karma kan -
ıık saçları bir mendille alnından bağlan • 
mlf. Kına renginde uzun bir sakalı var. 
Altmış yaşlannda görünüyor. Fakat iri vü
cudu yaşına ve yaşayışına nisbetle ııağ • 

laml .. 

Yazırlı Nazillinin cenubunda, Bozdoğan 
ıosasmın solundaki tepelerin eteğinde çok 
havadar ve manzarası güzel bir köydür. 
(Yazırlı) dan Nazilli, Atce, Kuyucak ve 
bütün ova köyleri görünür. Y azırh Nazil
linin pamukçu köylerindendir. Evleri laf
tan ve üzeri kiremit örtülüdür. Yapılııları 

sıhhat §U'tlanna uycun ve bol pencerelidir. 
Yazırlının doğusundaki mezarlıklardan 

birinde hangi devre ait olduğu belli olmı· 

yan dört bet yÜz senelik bir (türbe) var· 
dır. Bu türbenin hususiyeti, binasının bir 

mescit teklinde yapıhtı, tepesinin de alb 
köıeli bir ehram halinde yükseJiıidir. Mes· 
citin altı sathından genİf kemerlerle çevrili 
boıluklar vardır. On metre irtifamda eski 

bir eserdir. Köylülerden biri gençliğinde 

bu türbedeki (yatın) ; - türbenin yanında
ki çayırda dimdik, aan mun harmanili, 
boynunda tesbih dolalı, baımda beyaz 

takke- namaz kılarken gördüğünü ( ! ) id
dia etmiı ve bittabi ba iddias1D1 ispat ec:le- Yazırlı' daki garip türbe 

birinin yanından geçen yolun kıyısındaki 

koca çalıya ( Şeytanh çalı) ismini vermiı
lerdir. 

Saf köylü dayılarm kanaatine aöre ge
celeri buradan geçmek mümkün değildir. 
Her biri buradan geçerken hatlarına gelen 
bir hikayeyi anlatmaktadarlar. Kiminin 
önüne su tulumları, tatlar atılımı, kiminin 
karıısına beyaz entarili feytanlar dikilmif, 
kuı, kedi teklinde ıeytanlar çıkıp hayvan• 
larmı ürkütmüı ve saire. 

Daha tuhafı köylülerden biri (Koca 
çab) nın admı duymuı, fakat yerini bilme
diği için baı~ bir çalıda korkar dururmuıl 
Bir gün koca çalsyı gündüz görünce eyvah 

ben &eceleri yanJıı çalıda korkuyormUJUm 
demiı ( f) böylece korkunun teYlit ettiği 

hayallere kendisi de ııülmüıtür. 

«Altı ay evvel nişanlandım bir ::ızla ... 
Oturup konuştuğum, kendisile anlaşabil . 
diğim bir kız değil. Eski terbiyeye bağlt 
bir ailenin namusliar bir kı~. Ağır baş~ 
ııhhatli, eve kapalı bir kız. Bütün bildiğir( 
bundan ibaret. Bir arada oturamdık bilt 
dahal 

fı:Ünunla bütün alakam bir gece pıırına• 
ğıma geçirilen yüzüğüdür. Bazan duşiınü
yorum.. Bu kız nasıl benim önlümü çeke
cek? Ve ben ne zaman onu aıılıyahilece .. 
ğim? Bir zaman gelip te evleneceğim L11 
kızın kalbimde bir izi yok. 

Şimdi siz söyleyin baka hm} Okuyucu • 
lannıza yıllarca tavsiye ettiğiniz çarelerle 
telifi mümkün mü bunun} Sevgi ve saadt( 
nerede} 

Anadolu : - Ö -
Şikayette haksızsınız. 

Onu bir belediye polisi getirdi. Bu po • 
lis evrakı mübaşire teslim ederken o da 
nutuklar söylemeğe, bir takım maceralar 
anlatmağa başladı. lki dakika içinde bir 
sürü meraklı etrafını ıardılar. Ben ıor • 

el.um: 
- Kimdir bu} 
- Buna Hayreddin baba derler; uHa-

memiıtir. Bu gencin anlattığına göre (ya· 
lır) türbeye geldiği zaman türbenin tepe
sindeki zencire asılarak inermİf ! 

Bizimle birlikte türbeyi gezerken, türbe
deki mezarın ortasında (talih deliği) deni-

len boıluia elini sokan saf bir delikanlının 
üç gün sonra çok garip bir tesadüfle ve 
kimbilir haqi asabi tesirle ağzı çarpılmıı· 
br. Köylüler bunu (yatmn) bıımma ham
letmektedir. KöyÜn diğer mezarlıklarından 

Zaten genç nesil bu barıkalara artık 

İnanmamaktadır. Köyün doğusundan (Siv· 

rice belen denilen yühek ve yığma bir 
tümsek vardll'. Bura11 köyün en yüksek 

noktasıdll'. İçinde bir yapı olduğu söylen
mektedir. Yazırh tarlalan içinde de böyle 

bir sun'i tepe vardır. Kanal hafriyab sıra· 
lannda bu tepenin altlarında eski yapılı 
esel'ler görülnıiiftür. 

Zaten ni§alllılık devrinde birbirini anlı c 

yan Ye birbirini seven insanlar pek azdır. 
Siz ni§anhnızı evlendikten sonra anlıya .. 
calu1DIZ ve emin olun ki bu anlatma nişane 
Wık devrindeki anla.pnaya müreccahtır. 

::~ Bey» gibi mqhur birisidir. 
- Suçu nedir? 
- Fazla sarhoş olmuı. Zaten ayık gez• 

diği de yoktur. Fakat kimseye zaran do
kunmaz ..• 

Yerli Mallar Haftası 
Halkaya ben de karıştım. O, heyecan

la anlatıyordu: 
. - Kirmastiden vapura bindik. Bir fır
tına ki sorma 1 

Dalgalar araımda gemi be§İk ıPbi sal· 
lanıyor. Amma bana göre hava ho§ .• \ 
Çektim kafayı, yattım aıağı.. f 

Şu yağcı Ahmet Bey yok mu; tam yedi l 
bin liramın üıtüne yattı. Aptallık bende. 
Nah kafa 1 Notere gidip bir senet yapbn • ( 
verseydim!.. { 

Otuz ikilikler güzel.. Hele biraz l-lahal 
eert olsalar.. Ben kırk üçlüklerden bir fey 
anlamıyorum. 

Sigarasız da kaldım. Yok mu birinizde 
yahu? Sen mi vereceksin?.. V az geç ca
nım !Halin gösteriyor, ıen benden tınl • 
sınf.. 

Tramvay ıirketi de diıine kestirecek be· 
ni buldu galiba! Boyuna maraza çıkarı
yoruz. Atlasan ceza, binsen cezai.. Diyanbekirde miüabaka yı lı~nan )'emiıçi 

Mevzudan mevzua atlıyarak durmadan 
anlatıyor. İfin tuhafı hemen her ıeyden an
lıyor; hatta her mevzuun hususiyetlerini 
biliyor, ona göre fikir yürütüyor ve her 
mevzuda da başka dil kullanıyor. Ve ge
ne çok tuhaf ki anlattığı şeyleri kelime ve 
cümle itibarile düzgün söylüyor. 

Nihayet onun duruşma ıırası geldi ve bu 
duruşma baştan ıona kadar merakla ııey -
re dilecek bir sahne oldu: 

Mübaşir işaret eder etmez Hayrullah ba
ba muntazam bir yürüyüşle ilerledi. Sa -
lona girince çıplak ayaklannı sert bir vu
ruşla hazırol vaziyetine getirerek, sağ elini 
çıplak başına götürdü ve askeri şekilde 

resmi selam yapb. Kanapeye geçince ayni 
hal, ayni ciddiyetle tekrar etti. 

Hakim kendisini bir kaç defa karşı -
sında görmüı olmalı ki bu tuhaf merasimi 
hafif gülümsemelerle seyretti. Ve sorgu -
lara başladı: 

- Bahanın adı ne? 

Diyanbekir, (Özel) - Burada la sokakları dolaşıp tezahürat yapmış
yı .rJi mallar haftan başından sonuna larclır. ~ ilk okulda müsamereler ve 
ka dar pek iyi geçm~, halk hemen her rilmiştir. Vitrin ve kuru ve yaş meyva 

· ah"" B' . . .. müsabakaları yapılmıştır. Vitrin mü 
gUh tez urat yapmıştır. ınncı gu- bak d b" . ·ı·w· Adil ik" ·ı·v• sa asın a ırıncı ıgt , ıncı ıgı 

nü halk belediye önünde toplanmış, M h ·· ·· ··ı·· v •• ş "f k u arrem, uçuncu ugu erı , uru ve 
iş Bankası Direktörü ile Belediye Re- yaş yemi~ müsabakasında da birinci 
isi, tüccardan Şinasi birer söylev söy liği Y cwar, Mehmet Ali kazanmışlar
lemiş1erdir. İlk okul ta1ebeleri ellerin- dır. Bunlara altın ve gümüş madalye 
de tasarruf vecizeleri yazılı levhalar lerle takdirnameler verilecektir. 

- Vakit bulamadım ki.. Askerlikte_n sak etmeyin de ne yaparsanız yapın. ceza 
yeni döndüm. Şube reisini gördüm, yenı - verirseniz hile bayramdan sonra olsun. 
den efrat toplandığını aöyledi. - Sana iki gün hapis veriyorum. Bay-

- Senin adın ne} 
- Hacı Hayrullah.. 

- Demek sen de hacısın? 
- Evet. Anamla birlikte hacı olduın. 

Develere binip açıldık çöllere.. Vardık 

Mekkeye .. Ah o günlerf.. 

ram sabahı çıkacaksın. 
Ayni askeri merasim ve selam vaz:iye -

tinde sevinçli bir haykırış: 

- Yaşasın adalet 1 

- Rahmetli kolağasıydı. Rumeli diya· - E.. Bak sen hem hacısın. Hem de Nöbetçi 
Eczaneler 

nnda onu tanımıyan yoktu.. Ne adamdı bu mübarek ayda rakı içmişsin. 

o 1. sırmalı nişanlanm takınıp ta arkasında 
çifter, ç.ifter yavrularla ... 

- Canım bırak bunlan 1.. Adı ne idi? 
- Mehmetti efendim. 
- Ananın adı} 

- Ah o mübarek kadını hiç hatırlat -
ma efendim 1. Onun üzerime titriyen .. 

- Yeter, yeter .. Adını söyle} 
- Hacı Ülfet 1 

- İçtim beyciğim amma, kimseye za -
rarım olmadı ki.. 

- Olmasa seni buraya getirmezler. 
Hem çok içmek yasaktır. Nasıl oldu da bu 
sefer idare edemedin? 

- İki yirmi ikilik, bir on altılık içtim 
de onun çin efendim. 

- Her zaman ne kadar içerdin} 
- İki yirmi ikilik içerdim. 

Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
Eminönü: (Mehmet Kazım). Küçük -
pazar: (Yorgi}. Alemdar: (Eşref). 

Beyazıt: (Cemil). Şehzadebaşı: (Ah
met Hamdi). Fener: (Hüsameddin). 
Karagümrük: (M. Fuat}. Şehremini: 

- Nerelisin? - Niçin içiyorsun? 
(Ahmet Hamdi). Aksaray: (Sarım). 

Samatya: {Rıdvan). Bakırköy: (Hi -
lal). Galata: (Asri İttihat). Hasköy: 
(Yeni Türkiye). Kasımpaşa: (Yeni 

- Rabiülevvelin 19 uncu pazar gunu - Zayıfım efendim, sıtn1tlm da var. 
saat !lekizi kırk beş geçe gö:.derimi diınya- Vücudumu ısıtmak için .. 
ya açmışım. Beşiktaştaki hanei saadette. - Peki parayı nereden buluyorsun 

- Kaç yaşındasın? sen? Sanalin nedir? 
- Tertibi evvelim. Kur'a isabet etti. - Ooor.. Bende hüner mi ararsın efen-

Moskof harbinde tek başıma bir ordunun dim? Balıkçılık, havyarcılık ... 
karşısına çıkıp... 305 !iyim. -Son söz senin. Ne diyeceksin? 

- EvJi Öl.İsin} - Aman efendim, bana bayramı ya-

Turan}. Be~iktaş: (Recep). Beyoğlu: 
(Garih, Limonciyan). Şişli: (Dimitri). 

Sarıyer: (Nuri). Üsküdar: Clmıahor). 
Kadıköy: (Sotraki, Üçler). Büyük a
da: (Şinasi). Heybeli: (Yusuf). 

I Orman Memur-
1 ıarı Arasında 
Tayinler 
Samsun orman direktörü Rüıtü Bursa or

man direktörlüğüne, Sivas orman direktörü 
Mithat Samsun orman direktörlüğüne, Köy 
tepe orman komiseri Memduh Sivas orman 
direktörlüğüne, orman mühendislerinden 

Zeki İçel birinci sınıf orman mühendis • 
liğine tayin edilmitlerdir. 

Kızılcahamam da 
Bir Genç Kaza ite Kendi .. 
•İni, Bir Köylü De Arka

daıını Yaraladı 
Kızılcahamam (Özel) Kazanuza 

bağlı Karaağaç köyünden Mehmet isminde 
bir delikanlı evinde oturup tabancası ile 
oynarken ani surette ai1ah ateı almq ve 
bacağından tehlikeli aurette yaralannufbr. 
Gene kazamızm Taıh Şeyhler köyünden 
Y akup ve Muharrem iaimlerinde iki kiti •· 
rasmda çıkan bir kavp neticesinde hid· 
dete gelen Muharrem de tafıdığı bıçağı 

çekerek Y akubu sol kasığmdan tdılikeli 

surette yaralamlfbr. Yaralılar Ankara Nü
mune hastanesine kaldmlmatlardır. 

Havzada 
Bir Spor Cemiyeti 

Kuruldu 
Havza (Özel) - Burada Havza spor 

adı altında bir spor cemiyeti kurulmuıtur. 
Eskidenberi spora büyük bir alaka gös • 
teren Havzalılar bu kurum ile yakından il
gilenmektedirler. Şimdi Havzalılar komıu 
vilayet ve kaza gençlik teıekkülleri ile de 
temaslar yapabileceklerdir. 

Tokat Sulh Hakimliği Va 
Deflerdarh gı 

Tokat (Özel) - Tokat sulh hakimli -
ğine Erbaadan K. Y amanoğlu tayin edil -
miş, gelmiş vazifesine baılamışbr. To -
kat defterdarı İhsan Sivaa defterdarlığına 
tayin edilmiı, yerine divanı muhasebat 
mürakiplerinden Zihni tayin edilmiıtir. 

Tokat orta okul direktörlüğüne de Gi
resun orta okulundan Selçuk atanımftır. 

lnegölUn Bir Kısmı Karanhk 
İnegöl (Özel) - Geçenki fırtına Ke -

malpaşa mahallesinin baa kısımlarındaki 
elektrik hatlannı bomıUflu. Bunlar hala 
)·apılmadığı için bu mahalleler ahalisi ka
ranlıkta kalmıılardır. 

Eski terbiyeye bağlı namuskar bir aile 
kızı, medeni hayatın zaruretlerini anlanuır 
dan züppeleımiş bir kızdan çok daha iyidir. 

içtimai hayatımıza uygun olan izdiva 
siziıı bu evlenme tarzinizdır, ötekiler değil 

Kızılcahamam 
Yolunda 

iki Otobi:s Çamura 
Saplandı 

Kızılcahamam {Özel) - Birkaç gün. 
denbel'i yağmurların devamlı bir tekild4 
yağması yüzünden Ankara • Kızılcahamam 
yolunda bazı otomobil ve otobüs kazala 
n olmuştur. 

Zafranboludan gelen Dedenin 50 nu • 
maralı kamyonu Kazan köyü civarında ça• 
mura saplanmı§, yolcular ertesi günü bir 
baıka kamyonla ve hayvanlarla Kızılcaha .. 
mama getirilmitlerdir. 

Geredeli ıoför Mebmcdin idaresindeİi, 
otobüs te Petek köyü civarında çamura 
aaplanmlftır. 

Tarsus Jandarma Kumandam 
Tanus (Özel) - Kazamız jandarma 

kumandanlığına yüzbaıı Şükrü tayin olun
muı, gelmiı, vazifesine baılaınıflır. 

---··-----••-.ruarrıı .. ~' 10...._,M~• ._.. .. , ........ _ 
r-, ______________________ I\ 

Bir Doktorun 
Günlük Perıembe 

Notlarından (*) 

Ense Ağrısı 
Tansiyon Fazlalığı 

11 

l ı 

4 

Kırk beş yaşlarında bir hasta muayene 1
" 

ediyorum. Şikayeti ensesindeki ıiddet· 
li ağnlarından, başını iki tarafa ser • 
beıtçe çeviremiyor, baş dönmeleri de 
arasıra rahatsız ediyor. 
Kabız çekiyor. Göz kapaklarının üze . 
rinde bir ağırlık, kollarda karıncalan -
ma ve umumi bir yorgunluk, esneme 
ve uykuya fazla meyli var. 
İdrar muayenesinde üratlı oksalatlar 

bol, tansiyon 2 1 . 
Ensedeki şiddetli ağrılar ve umumi be
den gevşekliği, tansiyon yüksekliğin

den ileri geliyordu. istirahate sevket
tim, kolundan kan aldım. 
Müshil verdim. 

İyot ve diyoretini ilaçlarına devam etti, 
Boynuna ve başına soğuk sulu bezler 
sardı. Bir şişe (Noropatin) gurubundan 
kullandı, ağrıları geçti ve iyileşti. 

( *) Bu notları kesip ıaldayınız, ya• 
but bir albüme yapıftlnp kollek•İyoa 
yapınız. Sıkmh zamanınızda bu notlar 
bir doktor aibi imdadınıza yetifebilir. 
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Küçük Caki 
Geçenlerde 

Nişanlandı 

HARİCİ TELGRAFLAR 
YUNANISTANDA l 

Komünistler Açlık AJ B J k D .. 
Grevi Yapacaklar manya a tı enızın-

Atina, 2S (A.A.) - Kondilia hük\ı. d H A k • • t • • K 
meti zamanında mukaddes Oustration· e a ımıye JDI urarsa •• 

Yeni Bir Mesele Daha 

·~.-.-·DO . ... N .. ;_, 
:.":~_ ':_f .. 

18 IU VE, fü "' 
ı omilc 
Şarlo 
Ve Karga 

adasına tehcir edilmit olan 140 komü-
----·--- Bet on yıl evvel se3li · k · 1 ki idd Şarlonun Y•· filimlerde uCharles nıat veya omünıst odu arı a O• lnglltere, Rusya Ve Baltık Devletlerinin 

Falih Rıfkuun bir eserinde okumuttum• 
Avrupa.da tilkinin biri, yakaladaiı pe~ 
parçasını aquına alarak bir aiaçta kar ~ 
nını doyurmıya hazırlanan bir karca ıö
rür, yaltaklana yaltaklana aiacan altına y .. 

tiftirdiği genç. lunan eıhas açlık srevi yapacaklarını naıır: 

Chaplin» in yanında ıöylemiılerdir. Suallerine Açık Bir Cevap Veremedi 
görüp zekasına hayran olduğumuz mini • y 

eni Seçim Ke11unu Hatt.ye Londra, 25 (A.A.) - Sovvet Rusya mini Caki Koian buıün güçlü kuvvetli ko· · ı 

- Bülbülüm. der, küçük bir farkı ı-. 
fetmez misin) Çoktanberi 8eeinin buretl
ni çekiyorum. NeşredlUyor ile Baltık devletleri, Almanya Baltık caman bir delikanlıdır. Geçenlerde nişan-

Atina, 25 (A.A.) - Gazeteler, se • denizinde hakimiyet teaia ettiawi takdirlannuı. ayni zamanda da rüştünü iabat et• Karg~, bu yalvanta kayıtsız kalmaz. ga
gasındaki peyniri pençeleri arasana yerlet
tirir ve ötmeie bqlar. Tilki, onun bu ib· 

çim kanununun bu hafta içinde Defl'e.. de hattı hareketinin ne olacax.ını 1noil-miştir. Bu hadisenin hem önemi. hem de a • 
' dileceiini haber vermektedirler Ancak tereden aormutlardır. bir tarihçiği vardır. Anlatalım: 
1 kanun neşredilmeden evvel, siyasi par- , 1ngilterenin vermiı olduiu cevap tiyatını görünce ıa§anr: 

Charl.~s .. Chapli~. bundan .':.n, on iki yıl/ tiler baıkanlarına gönderilecektir . muhteviyata henüz malum değildir. 
evvel kuç.ık Cakıyı keşfettıgı zaman ve Bu kanun, saylaYların sayısını 300 Yalnız Havas ajanamın Londra ayla • 
bilhassa ona büyük para mukabilinde an· olarak tesbit etmektedir. Memleket, 32 rının öğrenditine göre, bu cevap, bil
pjman temin ettiği vakit §Öyle düşünmiış- aeçim daireaine ayrıhnıtlır. Yahudiler- hassa Sovyet Ruayaca memnuniyete 
tü: Bir baba ile annenin ihtiyatsızhlc ede- le müalümanlara da diier "$.~c:ilerin deier görülmemİ§tir. 
ıek çocuklarının paralannı yedikleri gö • hukuku V«ilıaittir. Büyük Britanyanın açık l»ir cevap 

- Vay çapkm, deı, Ufonteni okumu,.. 
aun ha, öyleyae aua, boıuna ırlama. Bana 
sesin deiil, peynir li.zımdı 1 

Komik ŞarJonun Amerika gazetecileri
ne anlattıiı bir hiklye, bana bu hkrayı h.. 
brlatb. Şarlo, fÖy}e anlatıyor: 

rÜlmemia fey de~iJdir. Şimdi Cakinin ba• • )m --Lt ı-1!- z• , FRANSADA vermenııt o aaı mua eme aar. U'a ıo· 
baaa ile annesi de. muva.Hakiyetin ebedi ol- ı-ulan sual, muhtemel ve faraai bir•&· - Bet yıl önce Avrupa ıehirlerindea 
duiunu sanarak çocuklannın kazanac~ı T kk ·· ıı • JJ ı · t ••t ilik L __ .___ __ ,_.. d birinde bulunuyordum. Aktarler arasında 

eşe U erin gası zıye e mu ea ~u--,a ır. ı 
parayı yiyebilirler. O halde meııdcyi sağ- bir müabaka yapddL Beni taklitte en çoli 
lama bağlamalı 1 K D J muvaffak olan üç aktöre muhtelif mükl-

Ve Charletı Chaplin hu düıünco ile Ca- anununun eğiş- Japonlar şgalferina Devamdı fatlar verilecekti. Meraka kapıldun, bq. 

kinin kazanaca.it paranın. zanni muraf
lan için bir kıamı aynldıktan ıoora rijş

tünü isbat edeceii zamana kadar banka
ya konulmasını istemit Ye çocuiu sahneye 
ancak bu şartla çıkarmıftır. 

Pekin, 25 ( A.A.) - Kalgandan bil· ka bir adla borı de müsabakaya ıirenler 

tirilmesi isteniyor dirildiğine göre, Japon ve Mançuri araeına katıldım. Sonunda ne oldu, bili • 
kıtaları, Chanstou, Cbaharin İfgalial yor mus•ın ~?:~. Dördüncü çıktım, yani ka-

Puia, 25 (A.A.) - Sağ cenaba d ikmal etmitlerdir. Chahar •J'aletinin zanama ıml .•• 
gayri mefru teıekküllerin ilgasana mü-

"k d hemon hemen yanaını tetkil eden 8 K.araal•.... ' ""ontem· okuduklan bar" .. teallı olup ün aabah ayan mecliai • -- a..aı 
f _. __ k bul d·ı . ol '-- kasanın ipali ameliyeai ikmal edilmit· sırda komik C--lonun aktörler tarihmı' . --

Caki Koianın timdi bizim paranuzla \ara lnUAU a e ı mıt an -nun tir Aha • ...,.a.n v-u -
tam bir milyon iki yüz bin linm ve bir de hukında bir tadil teklifi vermiılerdir. • "· __,,_ )'em kumadıiı fU mözlerinden aııla§llıyor. Çfinktl 

Bu tadil teklifi, dahili nizamname- Al d B • T o tarihi okumuı olsaydı kırk, elli yıl kadu çe>k ıüzel niııanheı vardu. Amerika ıaze -
lerini, izalannın listelerini ve cemiye·- manya a ır ren önce Fransız artistlerinden Coquelin am.. telerinin anlattıklarına aöre Cakiye """Ta 

• ...... • • h"'L-~ · ı· ııin de başına böy)e bir iı -1..J:!:!-.: 0-~ ....... ve nişanlı velinimetini unuttturmamııtır, tın neırıyahnı ua.umetten ırız ıyen --~·- •·---

hemen her hafta Şarliyi görmeye gitmekte • ıye er s 
1 

a e aır. mahçup dütmezdi. MalWıı oldnön üze: 0ı·z1ı· cem' ti ı· 1° t"bd f tmekte..1· N h y 1 d miı olurdu ve kendi kendini taklit edı"p ... 

ve ŞarH de meıs"ut bir delikanlı yaptığı es- Brlyan'ın Heykellnl Kerdılar . e re u var an 1 Coquelin aine bir kasabada kendi°;aldfdial 
ki küçüğünü görmekten "büyük bir zevk Paria, 25 (A.A.) - Bir takuıı meç• 
duymaktadır. llul kimseler, Pacy • 5111' • Eure' de Pa- Ö yapan birinin llalk tarafından alqlandı • * ria • DeauYiJle :rolu üuriade dikilmit 23 Kişi ldU, Birçokları De Vagonlarla ima •örerek onaya ablmıf, «ODU bir de 

HWH ~ Geçenlerde evlenmi .. olaa Aristicle Bl'iaadın heykelini kır • Ber.aber Sular• GömUldU ben taklit edeyim de söriin• diyerek Ko-
Dügun hedı· 1 (Dü"k f GI y mıılardır. medi Fran1U~eki rollerinden birini b& • 

yeleri o an o ouces- Weimar, 25 (A.A.) - 8-lin • yekunqnun artık artmıyacajl ümit .. tün beyecanile yapmıf ve fakat «becere • 
ter) e fnaj}: .. k ) IS Frankfurt ekapreaı,

0 

Erfurt yakuıında dilmektedir • -. ... ra ının · PANYADA medin. Coquelin aine hiç benzemedin» ._. 
diğer çocuklan &ibi ha1111etpenahın adık Groaaherqhen'd• Saale nehri üz.erin· BlrçDk Kimseler V•1101tlarla leri araunda ealuıeden ablnuttıf 
tehaası~dan .bir_ ~ok hediyele~ gel~işti~. "Ekonomi Patron deki bir köprüde bir ominbüa trenine ...... aa........ . İnsanlar hakikati deiil. onun cölsesinl 
Bu hedıyelcnn açınde çok baaat ve mueaınr çarpmıtbr. Tren yoldan çıklnıt ve Berlia, 25 (A.A.) - Grouehrin • veya töhretini MYerler. Komik Şulo da bu-
olıuılan da vardır. İki taneaini aö1liyelün: Fırkası t Kuruldu nel\re yuvarlannufhr. sea'de vu1ru halan tren kazaaında ö- au öğrenmemi,. benziyorr •.• 

' Reami malUınata göre Orfurt kaza• 
Bizzat Dükün ihtiyar 8Öt ninesi tarafın- • I lettlerin miktan 23 ten fazladır. Çünldl M. T. Tan 

Maclrıt, 25 (AA.) « spanyol Eko ıanda ölenlerin miktarı 23, ajır 'faP&• 
dan kendi elile örülmüş bir çift yün çorap, mik P ·k - • 

1 
• b. • bir çok 'Hl(OD nehre yuYarlanDUf ve lnair k d J I) JiY• fınd M d no atron Fır ası» namıy e yenı ır lıların miktan 22 ve harıf yarahlarua ka•an hakla..ıa t.lı.lriJcat ioruma ...,. 

. .ız .a ın ar. ır 81 tara . an ıwon e • fırka vücude getirllmittir. Bu fırkanın ki elli kadardır. Telef olanla"n elue • yolculardaıa bir kaamı bu:alu •ular için. mur komia•-- ka-•••n -·kuu ··-a • 
rilmıt bır terazı ve bu teraaaye 'ba•l.m1lıt • • • de boiullllUflur ş· elif • d • ı-. --- ·.. -
b. ı_ 1. proiramı, patron aımfınsn menfaatle • naı onunblla treaimle bulunanlar me • • ımen er ı areaı aında yol ;. ... -...ı-:_:_ '---b .-1.1..JL.-g 
ır meAtup, mea ı tu: l 4 t _ ..... __ · · I kt ..,.._~ -- - ........ 

rine tecavi!z edea aiyaai tefekkilllerle J'•nındathr. ~a uma verna-u:u ımtill& _,eme •· •Öl'miiftür· .._,~ ela 
«Kendinizi, kannızı ve müstakbel ço - mücadele etmektir. 1 Halilaazırd• ölenlerin 'Ye 7aralanan• dır. mAki-iaU.. raci siW ::::::; .:.re: 

cuklanmzı her vakit tartınız. Sılllıat i>öyle ,Yeni fırka, 8nümüzdeki intihapta. luın 1ciffeaiain eakaa .Itmclan çıkarıl· Ke•nın &ebebl cak. keadiai -t- .. .:. .... ;:r·olda • 
korunur.» namzetlerini eöaterecektir. !DUJ olduju zaımohmmakta ve telefat Berlin, 21 (A.A.) - Groubuiaeea iuı:Mlaa ._..J'& ~--· 

dükçe ~de~~ni~ kı~eti bilinmez. - kadınlan .g?kten artist olarakTnmiy:r.' Hiç bir hareketleri batmıyordu. On.> 
F ahıre guldu: lar. Hepsınm üç beş yıl önce ne olduk- ların üatünlüiüne 0 kadar inanmıftı ki 
Öyle ya! Bak burada (Charle Bo- lannı araştır da bak. 1 1 ne aöyleaelC!I'. ne yapalar ·kin -

yer) i unuttuk. Fakat ona benzer biri Mükerrem atıldı: ırünmiyordu. çır ıo-
var. -Greta Garbo tiyatrolarda loca • Halbuki kımcli evind. teyzeeinin 

Mükerrem katılıyordu: çar, aldığı bahtifle geçinirı:Wt. Brieitt• komşularuı dedikoduJanm ~ 
-Sen bizim mektebin kapıcısnu He1m iCCelcri ana.siyle sokaklarda 1 ~nı ne kadar )'adırgı' oftfu • 

- 7 - - Bürla .. Calııil - 26 - ıs· 935 gördün mü? Şaban ağayı. hqlama kesı.te aatal'llUf. Charle Bo-ı Yalnn: bu ilk mektep ı,ftf' muallimi 
Meliha geniş omuzlarını kaldırdı: önce sıkıcı oluyor. Sonra yavaş yavaş Meliha bunu hatırlıyordu. iri yarı, yer eskiden tiyatrolarda palyaçohık e- Metıhadan k" • rd Öt kile . · 

B ld' leli L d k ·· ı·· b" k- ı·· ·d· d · M · Şö--ı... 1... l"Lt.. çe ınıyo u. e ~ 

~~ 
KERVAN YÜROYOR ... 

- uraya ge tm ge . •uer şeyi U· kendilerine bir çevre yapıyor, kendi onuO yuz ~ .. ırd oybeuı· ı ı. kahk h ermıf. ontt Ycu,,.e ma um. &Atfla j tatlı, yumUf&k halleri onda yokhi. 
nuttum. Mektepte çocuklara pasta.yap- kafadarlarını buluyor ve gürültülü, nun yuzun e ıren a a .. sayayım mı) D ulr. . Qrzlcri bir fi . 
masını değil, insan aihi yemek yemesi- çok heyeçanh ve zevkli olmamakla be- nın kopmasına fırsat vermeden F ahi- Meliha yan ııözle (Gühen) i i9aret on d mavı 1 ruze laf gıbl 

••• y v v y L b ld _.ı_ k ··r- __ .ı! cansız ı. 
nı ogretmege ugraşıyoruz. eme~ yer- ra er avunacak., eğlenecek şeyler bu- re atı ı: .• ,. cm:re ~ uıoac:uı: . . . . F.ım. • 
ken burunlarını karıştırıyor, ıokakta- labiliyorlardı. Mükerrem ve Fahire bu - Hıç gülme. Charle Boyer m - Sız de buradan bır Holıvut yıl- Şimdi hocanımla ha dua 
ki pis herifler gibi öksürüp yere tükü~ noktayı çok iyi anlamışlardı. 1 kostümlerirıi ona giydir. O me~hur dızı götürmek istiyorsunuz demek. cık mutfakta berabM çallpPl"ken • • 
rüyorlar. Vazgeçirinciye kadar ne çek- Aralarme yoni katı,an Meliha da kasketini de koy başına. Bir de mü· Ala. Bu mükemmel pPOjelerle yakında vincinden içi içine sığmıyordu. 

·tim bilseniz.. hiç fena bir kız değildi. Fakat daha bu kemmel tıraş ettir. Al sana Charle Bo- milyoner olur. Trans Atlantiklerin İçeride Mer.ba ~ w elik bit 
O sinirli sinirli anlabrken (Gül· durgun kasabanın y•yışına uyamw 

1 
yer. lüks kamaralarında Amerika yolc11lu- sesle Mükerreme anlatıyordu: 

ten) de (Elmalı) daki ilk mektebini dığı için her şey gözüne batıyordu. M.~kerrem: ğu yaparsınız .. Fakat ondan önce 'u _Bana da Ça kı ali' Ü· 
hatırlıyordu. Sahiden ne sefaletti o.. Mutfaia ıirdilcle.ri zaman alay et- -Oy le ya. öyle ya dedi. Hele ~u- kömürü yakın da abçılıiumza başlaya· tebindeyken (N pa ;;,u) :,. m ~ 
Sarıklı mektep hocası da öksürür, ök.· ti: rada öyle Greta Garho'lar, Brigıtte hm. Bana soranamz sinema yıldra ye-- Sa I _ .. ~a • r ~ 
.. .. l "k"' .. B k l V L ~!L Hl 'l A M l k"l . ı_ __ _ı!_!_ __ L! L--1 .__ . . çarım, yuzumun rengı, ricuaum surur yer ere tu urur. urnunu, u a.. - ay aüçii& hanımlar. l:l~va ga· em er. nna onna ar var ı nne lmlKl~I' ou •A~I yetifti:ne- _ • . 

ğını karattırırc:lı. Kaç kere çüppesinin zını yakın balcahm, elektrik fırınında Ve kapının yanında süklüm pük- niz daha iyi olur. En sinirime dokunan ç~.ben~er. Ne kadar auzel hır artı• 
k d b "tl · d'~· · ·· ı·· l di l (G•·ı ) · ·· L·rli L-pla k b degil mı? ya asın an ura sıra ı er ın ıgını gor· neler yapacaksınız görelim. um on arı n eyen u ten ı gos- ~ Ki ıı;a n yı amaınrr. 

müşlerdi. Bununla beraber bu, hiç te Biraz önce çıra ile tutufturduğu kö- terdi: Fahire gaz ocağını yakarken: Melihan~n kendi hakkındaki bu ilti-
ayıp sayılmazdı. Çünkü bit hepsinde mürleri yanaklarını fİşirip gözlerini - işte sana Lilyan Harvey. - Haydi, dedi, siz odaya geçin .. fatma FahU"e dayanamadı Mutfaiın 
de vardı. kapayarak üflemeğe, alevlendirmeie Mclihanın yüzündeki kahkaha çiz:- 'Ben her şeyi hazırlarun. Anlaşıldı döFt duvarında çınhy.n t.ıir kahkaha 

Meliha biraz: daha ıtikAyet ettikten çalıtan Fahire batını atqin üstünden gileri yumuşadı, dağıldı. Genç kıza Küçük hanım rahatsız oldu. Gülten fırlattı: 
eonra: çekti. . acır gibi baktı. baktı. Sonra bu belir- kızım sen bana yardım tıdersin değil- - Bravo Meliha. Kendi propağan• 

- Her şey hazır diyorsunuz. Ner• Yetil gözlerini kıpıftınyordu. Kaş- s~. ifadesiz insan tekline bakmağı bi- mi? danı kendin yapyonun. 
de bakayım? lan kül içinde Italmıştı: le budalalık sayarak başını çevirdi: Genç kız yanma yaklaştı: Sonra içini- çelter gibi püAiyerek : 

Mutfak gibi kullandıkları tat oda· - Marifet böyle İf görmektir kü- - Ali, güzel, dedi. Avunun baka- - Tabii efendim. _ Hakkın var kızım hillın var 

ya geçtiler. çük hanım: dedi.. hm. O, kendisinden dört bet yaf büyük dedi. Portakal zamanın; beklemekte~ 
Burası bir Yahudinin eviydi. Yaş- Hava gazı, elektrik fırını elbette gÜ· Fahire'bu ze~i köy kızının bu ~- bu lstanbul k~ı a~asında geriliğini başka işleri olmayan bu insanlardan 

hca bir kadın evinin üç odasını iki zel ıııeyler. Fakat kömür olmadığını, k~lardan sıkılclıgını anlaınışh. Melr anlamıyor deii)di. Lakırdılarına karıır ne beklersin. Antalyahlar Norma Şe
ıenç muallime kiralamlfh. odun atefiyle y~~.ek piŞirmeğe mec- hanın b~ patavatsızhğını örtmek için m~yor, fa~ konuştukları her şeyle 1 rerin kasabalarında bir eşi olduğunu 

İstanbul yükaek mekteplerinde ye- bur olmayı da düfUn. ısrar ettı; aşına çıkmaga çah~ıyordu. Onların k.o-
1 

bilseler davul zurna ile bayram eder-
tifen genç kızlanh bayle Anadolun U· Mükerrem ilave etti: - Avunmak değil, hakikat bu .. se- nuşuşları, gülü'1eri. oturup kalkışf.arıilerdi. . 
zak yerlerinde batlayan yapyıflan - Her ,eyin daha fesıaamı dütün· nin o tapmdığuı Amerika. Avrupa hofuna &idiyord.u. (Arkaaı var 
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Sabab Saat 4 ten Sonra 
Delen Telgral Haberleri 

Habeşlerin Beyannamesi 

Ey Müslümanlar, Ey lngi
liz Erkek V c Kadınları 

Birinci Kanun 26 

• 

r SON DAKiKA c• 
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 
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Hava Kuvvetlerimiz Arttırılacak 
---ı~-~~-~~----~~~~~~ 

21 Buçuk Milyon Liralık 
Tahsisat Kabul Edildi 

·YÜZDE iKİ TAYYARE VERGiSi ALINACAK 

Londra, 25 (A. A.) - Habeıia - kap etmesinin önüne geçebilir. Bir 
tan elçiliği, noel münasebetiyle Ha- tek milletten korkuyor musunuz? 
befistan namına fngiliz milletine Hodbinlik ve diplomasi •İzleri kor
hitaben bir beyanname neıretmit • kak mı yaptı? Haysiyet ve ıerefiniz 
tir. Bunda diyor ki: namına bir adamın oyuncağı olma· 

ccEy satvetli lngiliz imparatorlu • yınız. DUn Kamutayda 9 Kaza Ve Bet Vilayet 
iunun adil erkekleri, kadınları; ve Habetler, asırlardan beri mevcut Tunceli Vlliyetlnin T eşkill Hakkında 

Teşkiline Dair Kanunla 
Kanun Kabul Edilmiştir 

bütün dünyadaki müslümanlar, iıte olan istiklallerini muhafaza ıçın Ankara, 25 (A.A.) - Kamutay 

size biçare ve betbaht Habe, mücadeleye devam etmekten kork· bugün Re' fet Canı tezin başkanlı
kardeşlerinizin bir müracaati: Bü - muyorlar, fakat adam akıllı ıili.b • ğmda yaptığı toplantıda hükumetimiz
tün dünyanın zevk ve neı'e içinde lanmıt bir mütaarrızm müdafaası· le Yugoslavya krallığı arasında adli, 
bulunduğu ~u saatte Habef milleti na bir millet efradını öldürmesine, medeni hususlarla karşılıklı münase • 
makul hiç bir sebep olmadığı halde, hiristiyan karde§lerimize ve din • betlere ve iadei mücrimine ait muka
çarpıfmak, ölmek ve öldürmek mec- da§larından binlercesi sevgili impa· veleler, ikinci müzakereleri yapılarak 
buriyetinde bulunuyor. Bunun için ratorları ve Habetlerin istiklali için tasdik edilmiştir .. 
Habeıistan, ellerini Allaha ve bü- hayatlarını feda eden müslüman Hava Kuvvetleri için 
tün milletlere uzattıyor ve onları • kardeılerimize noeli ve yeni ıeneyi Hava kuvvetlerinin arttırılması için 

dan masum Habeşlerle ltalyanların tebrik ederiz. Eğlenceleriniz arasın· satın alınacak veyla yapılacak tayyare, 
· b. k 1 d'. d 11 I f )!!>L •• d b motör, yedek ma zemesi ve diğer te-

canıyane ır surette an arının o p a zava ı ar, e axet ıçın e ulu • . h. . . ıll k d. 'k 
•-··ı · · ilin . • • sısat ve tec ızat ıçın y ı te ıye mı -
au mesmın önüne geç esmı nca nanları unutmayınız. O zavallılar t 7 200 000 ı· k .. d. · · d d d d arı , , ırayı geçmeme uzere 
e •y.or. . • ıçın ua e iniz, onlara yar un a 20 milyon ve inşaat için de 1,500,000 

Bır mıllet ne kadar kuvvetlı ve ne bulununuz Herkes kendisine ne l. l k t hh .. d · · ·1 · h d 
~ .. • ' ıra ı aa u e gırışı mesı ususun a 

kadar magrur olursa ol~un dunya, yapılmak lazım iıe onu yapsın, dün- Sü Bakanlığına ve her sene için tayin 

on~ her h~lde durdura~~lir ve ?n~n ya beıeriyet için ıulh ve ıaadet yeri olunan tediye haddi için de bono çı
yagmagerlıkler ve katlıamlar ırtı ~ olur. kartmak hususunda Finans Bakanlığı

Fransa Yeniden Barış Teşebbüsünde 
Bulunmıyacak 

Paris, 25 (A.A.) - Madam Tabouia, 
Oeuvre gazetesinde Suviçin Fransanın 
Roma elçisine ve İtalyanın Paris elçisi· 
nin Lavale Romanın Fransız tekJifJerini 
bekletmekte olduğunu ve yeni teklifler 
bahsında ancak Parise güvenmekte bu
lunduğunu bildirmİ§ olduk)~ rivaye • 
tini kaydetmektedir . 

Lavalin halihazırda ancak fngiltere 
ve on üçler komitesi ile bilitilaf Cenev
re tarafından yapılacak bir müdaha • 
leden batkasının mümkün olmadığı ce· 
vabını vermİ§ olduğu söylenmektedir. 

Bir Latife 
Figaro gazetesi yazıyor: 
ıı Yeni te§ebbüslerde bulunmanın 

Fransaya ait olduğunu iddia etmek •· 
lelade bir latifeden ba§ka bir ıey de • 
ğildir. Şimdiye kadar yaptığımız te • 
ıebbüslerden sonra Ağustos ayında 

tekliflerimizin tetkikine bile lüzum 
görülmiyerek bize yol verildikten son
ra, gene eylul ayında ikinci defa bize 
ayni muamele yapıldıktan sonra, kanu
nuevvel ayında müracaatlar 8 gün ce
vapsız bırakıldıktan ve ancak Pontİ· 
niada söylenen zarif nutuk ile mukahe· 

HEndltelerle 
Çevrllmlt 

Bulunuyoruz,, 
lngiliz Kralının Nutku 

Londra, 25 (A. A.) - Kral noel 
münasebetiyle Sandringham şatosun • 
dan bütün imparaıı.rluğa hitaben rad
yo ile neşredilen bir nutuk söylemiştir. 

Kral. noel temennilerinden sonra, 
şimdiki beynelmilel ekonomik müşkü
lata işaret etmiş ve milletlerinin İngiliz 
İmparatorluğunun birliğini temin eden 
barış iradesini göstermelerini temenni 
etmiştir. Kral diyor ki: 

Avrupada, endişelerle çevrilmiş bu
lunuyoruz. Milletlerimizin teşkil ettiği 
ailenin barış içinde, diğer milletlerle 
barııı halinde kalmak arzusunda müt _ 
tehit bulunduğunu ve bütün milletlerin 
dostu olarak hiç bir miletin düşmanı 
olmadığını düşünmek hoş bir ,eydir. 
Hüsnüniyet ve karşılıklı yardım fikri -
nin inkişaf ve İntişar etmesi temenniye 
şayandır. 

le ıördükten sonra artak bizim bu oyu· ,karar suretinde harp ihtimallerinin 
na tekrar baılamamıza İnnanmak na- gayri varit olmadığı ıeklinde Avam 
sd mümkün olur? Hayır, Fransa bir Kamarasında son yapılan beyanattan 
fırsatlar fabrikası değildir.» dolayı teessürilnii bildirmekte ve biç 

Eski Fransız Muhariplerinin bir Fransız askerinin balyaya kartı ya. 
Kararı pı)acak bir «kardeı harbinde» kendini 

Paris, 25 ( A.A.) - Muharipler Bir· tehlikeye koymayacağı beyan olunmak
liğinin milJi komitesi kabul ettiği bir tadır. 

Habeşler Şimdi 
Taarruza 

De Cepheden 
Başladılar 

Roma, 25 (A.A.) - Habetlerin Ab- ı ihtimaller yürütülmektedir. Her ne 0 • 

bi . Abdi mmtakasmdaki İtalyan mev- luraa olsun, zaman Habetler lehine it· 
zilerine kartı yapmıı oldukları son ta· )emektedir ve İtalyanların terakkisiz • 
arruz, baıka bir tabiye kabul etmiş ol- 1 geçirdikleri her hafta, Romanın bekle
duklarmı ıöstermektedir. diği nihai zaferi meşkuk bir hale indir-

na mezuniyet veren kanun müstaceli
yet karariyle kabul edilmiştir. 

Tayyare Vergisi 
Kamutay gene müstaceliyet kara -

riyle müzakere ettiği diğer bir kanun 
1 ·ı d " "(hak h ,. b .. ı e e, umumı, mu , ususı utçe-
Jerle ve belediye bütçeleri ile idare e
dilen daire ve müesseselerin maaş, 
tahsisat, ücret, yevmiye, hakkı huzur, 
aidat, ihtisas zammı tekaüt ve sair 
zat maaşları, ikramiye, ihbariye, taz • 
minat namiyle ve diğer her hangi bir 
nam ile olursa olsun yapılmış ve yapı
lacak bir hizmet mukabilindeki tedi -
yeleri. 

Hakiki ve hükmi şahısların nezdin
de veya onlara merbut olarak çalışan
lara, yevmiye suretiyle de olsa verile
cek bilumum ücret, bedel veya tayın
lar ((mesbuk veya mahrum kalmıya -
cak olan bir hizmet mukabili verilecek 
mebaliğ dahil» Şirket ve müessesele
rin esas mukaveleleri nizamnameleri 

1 veya heyeti umumiye kararlaı muci -
bince meclisi idarelerinde bulunan -
lara hisse senedi veya tahvilat mukabi
li olmaksızın verilen temettü ve ikra
miyelerle ayni mahiyetteki istihkak -
ların tediye asılları üzerinden hava 
kuvvetlerine yardım vergisi namiyle 
yüzde 2 vergi alınması hakkındak ka
nunu da kabul eylemiştir. 

ikinci Genel Jspekterlik 
İkinci genel ispekterlik emrinde bu

lunacak mü~avirlikler kadrolarını ve 
maaşlarını tesbit eden kanun da Ka
mutayın bugün müzakere ve kabul et· 
tiği kanunlar arasında bulunmakta idi. 

Bu kanunda Ata!ürkün Kamutayın 
son açılışında işaret etmiş olduğu 
üzere bir de köycülük bürosu teşkil 

edilmektedir. 
Yeni T etkil Edilen Kaza 

Ve Vilayetler 
Bundan sonra yeniden 2 kaza ve 5 

vilayet teşkiline ait kanun müstaceli
yetle müzakere ve kabul edilmiştir. Şimdiye kadar halyan ordularının ce- mektedir. 

nahlarmı sarsmakla iktifa eden Habet
ler, şimdi düıman ' cephesine sürpriz 

Baskın Usulü Kanunun derpiş ettiği yeni idari tak-

teklinde taarruz etmektedirler. 

Musolininin Yeğeni 

Habeılerin Adikalayı aldıklarına simat ile Ankara vilayetinde Çankaya 
dair Adisababadan gelen telgrafa kazası teşkil edilmekte, Borçka, Art
fazla inanılmamaktadır. vin ŞavıŞat, Hopa kazalariyle Erzurum 

Maamafih akıncı kıtalarından biri • vilayetlerinin Yusufeli kazasını ihtiva 
Musavva, 25 (A.A.) - Cesare Bat - nin İtalyan hatlarının gerisinde gece etmek ve merkezi Artvin olmak üzere 

tisti vapuru Dük de Spolete ile Düçe- hareketleri yaparak ora?a bir gırıı 
nin yeg" eni Vito Musoliniyi hamil oldu- Çoruh vilayeti teşkil edilmekte ve ha-

yapmış olmaları daima muhtemeldir. 
iu halde dün buraya gelmiştir. Bir lngiliz Kızılhaç Tayyaresi len mevcut Çoruh vilayetinin Rize ve 

Nihai Zafer Dü,tü Pazar kazalarından ibaret kalan kıs -

Londra, 25 (A.A.) - Royter bildiri- Adisababa, 25 (A.A.) _ Hartum • mına da merkezi Rize olmak uzere 
yor: dan gelmekte olan İngiliz Kızılhaç Rize vilayeti adı verilmektedir. 

Dört haftadanberi mareşal Badoglio tayyaresi Adisababaya 80 kilometre Hakkari Vilayeti 
İtalyan kuvvetleri baş kumandanlığı - ' mer.afede yere düşmüştür. Pilot yara • Şemdinli, Hakkari, Gevar kazalari-
m ele aldığından beri İtalyan ordula • lanmııtır. Diğer iki f ngiJiz tayyaresinin le Siirt vilayetlerine bağlı Zap kaza -
rı;ı..n hareketsizliği h21:!:::ıda b·r çok buraya gelmeleri bekfenmektedir. 1 sından teşekkül etmek üzere merkezi 

Gülemrik kasabası olmak üzere Hak • l kındaki takibatın tehirine ve cezaların 
kari vilayeti kurulmaktadır. tevcihine selahiyettardır. 

Bitlis Vilayeti Vali ve kumandan tarafından idam 
Muş vilayetinin Bitlis, Motki ve hükümlerinin tecili lüzum görülmedi· 

Van vilayetinin Ahlat kazalariyle ye- ği takdirde infazı emrolunur. 
ni teşkil edilen Hizan ve Kotum kaza- fçitler Bakanının .izahatı 
larını ihtiva etmek ve merkezi Bitlis Ankara, 25 (A.A.) - Kamutayın 
olmak üzere Bitlis vilayeti vücuda ge- bugünkü toplantısında T ur.çeli vilaye-
tirilmektedir. ti teşkiline ait kanunun görüıŞülmesi 

Bingöl Vilayeti esnasında Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Muş vilayetinden ayrılan Çapakçur, fU izahatl vermiştir: 

Genç, Solhan, Kalan ve Eerzincan vi- « T unçeli adı ile şimdi teşkil edilecek'. 
layctlerinden Kigi kazalarından terek- vilayetin ve beldenin eski ismi 
küp etmek ve merkezi Çapakçur ol - Dersimdir.. Dersim eski zamanda da 
mak üzere Bingöl vilayeti kurulmakta- muayyen bir mıntakaya verilmiş bir 
dır. isim değildir. Fakat bugünkü idare 

Tunçeli Vilayeti bakımına göre, Dersimin mesahai 
Bir başka kanun ile de Plümür, Na- sathiyesi uzunluk itibariyl~ 90, geniş

zimiye, Mazgırt, Pertek, Hozar, Ova- lik itibariyle 60 olarak heyeti umumi .. 
cık, Çemişkezek kazalarından terek ... yesi 450 - 500 kilometrelik bir yerdir. 
küp etmek suretiyle Tunçeli vilayeti Yüksek dağları, derin dereleri ve ge· 
teşkil edilmiştir. niş vadileri vardır. Ve bölgenin kısmi 

Bu kanunun hükümlerine göre, azamı taşlık ve kayalıktır. Sakinleri 
Tunçeli vilayetine ordu ile irtibatı ba- 65 - 70 bin nüfustan ibarettir. Aslen 
ki kalmak ve rütbesinin selahiyetini Türk unsuruna mensup bir kütledir. 
haiz bulunmak üzere Kor komutan Cümhuriyet devri memleketin esas
rütbesinde bir zat vali ve kumandan lı ihtiyaçlarını temin ve asıl hastalıği 
olarak tayin edilecektir. tedavi etmek ,iarı olduğu için burada 

Vali ve kumandan, vilayet umur ve da medeni usullerle bir tedbir dü!'jün· 

muamelatında ve vilayet memurları dü. 
hakkında vekillerin kanunen haiz ol - Ve bu proğramiyle memeleketin 
dukları bütün selahiyetleri haiz bulun- her yerinde olduğu gibi buraların da 
duğu gibi emniyet ve asayiş noktasın- cumuriyetin feyizlerinden istifade et• 
dan lüzum görürse, vilayet halkından mesini gözetti, ~imdi müzakere edile· 
olan fertleri ve aileleri vilayet içinde cek kanun bu kanundur, orada anor • 
bir yerden diğer yere nakletmeye ve mal bir şey yoktur. Efkarı umumiye· 
bu gibilerin vilayet içinde oturmalarını mize arzetmek isterim ki, memleketi· 
menetmeye, her hangi bir şahıs hak- mizde anormal bir vaziyet yoktur. 

Üniversitede Son Durum 

Doçentler ·n r erfihi 
Hakkında Kanun 

Ktlltlr Bakanının Beyanatı 
Ankara, 25 (A. A.) - Kültür Bakanı 

Saffet Arıkan bir muhabirimize şu beya • 
natta bulunmuştur: 

Son Posta gazetesinin 2 3 kanunuevvel 
l 935 tarihli nüshasındaki ((Üniversitede 
rahatsızhkıı adlı yazıyı okudum. 

1 - Üniversitede hiç bir rahatsızlık 
yoktur. Üniversitemizdeki en kıdemli or• 
dinaryüsten en genç talebemize kadar her
kes huzurla işine devam etmektedir. 

Doçentler 
2 - Üniversitemizde yarmm uzmanla

nnı ve profesörlerini taşkil edecek olan 
doçentler arasında bir tek yabancı yoktur. 
Kadroda mevcut 1 02 doçent kamilen 
Türktür. Doçentlerimizin maaşları 35 • 55 
lira asli maaş arasındadır. Bu aylık mev -
zuatımızın tayin ettiği haddir. Maamafih 
doçentlerimizin terfihi için bir kanun teklifi 
derdesttir. 

Asistanlar 
3 - Üniversitemizde 1 34 asistan ve 6 

baş asistan vardır. Bunlar da kamilen Türk
tür. Müstakbel doçentler de bunların ara-

Nitekim bir çok memleketlerde bazı asis ,. 
tanlar sırf değerli profesörlerin derslerin .. 
den istifade etmek için ya hiç denecek ka• 
dar az aylık alırlar veyahut ta fahri olarall 
çalışırlar. 

Yabancılar 

4 - Üniversitemizde Türk elemanlar 
dışında yabancı · kollaboratör. olarak 2 7 
yardımcı, 8 laborant, 5 hastane hemşiresi 
vardır. Vaktile bunların celbi her enstitüde 
bu kollaboratör ve laborant vazifesini gÖ• 

rebilecek Türk eleman bulunmaması za • 
ruretinden ileri gelmiştir. Bu zaruretin bu· 
gün dahi mevcut olması bunların elyevm 
işlerine devam etmelerile de bellidir. An· 
cak kat'i mecburiyet olmadıkça yabancı 

kollaboratör getirilmemektedir. 
İşi biten yabancı kollaboraıöriln 

yerine ycti:.miş Türk asistan ve laborant • 
lar verilmektedir ve verilecektir. 

Her ne \·aziyette olursa olsun yabancı 

uzman kullanmak hususunda bakanlığımı• 
zın sarsılmaz hedefi Türk uzmanı yetiştir
mektedir. Bütün fedakarlıklar bu hedefe 
varmak için yapılmaktadır. Yarının yetiı

kin Turk alimlerı kafilesini teşkil edecek O• 

lan bugünkü doçent .ve asistanlarımızdao 

beklediğimiz ı:ey, değerli uzmanlardiln ilim 

sından yetişeceklerdir. Bakanlık daha ge -
niş bir yekun arasından seçki yapabilmek 
için asistan sayısını lüzumu kadar çoğalt -
maya da teşebbüs etmiştir. Asistanlarımı • ve ıneto<l itibariyle anımi istif~cyi temin 
zın aylıkları 25 • 30 lira as1i maaş ile 50-60 etmektir. 
lira ücret arasındadır. Bu aylıklar yüksek SON POSTA: Kültiir Bakam yuka • 
tahsilini yeni bitirmiş olanlara mevzuatı • rıdaki beyanatmda Üniversitedeki du· 
mızın verdiği haddir. Asistanlık işinin ay- rumu anlatmıştır. Zaten biz de Üni • 
rıca bir öğrenme, tahsilin bir nevi deva • versite mahafilinde duyduklarımızı kı· 
mı olduğunu da göz önünde tutmalıdır. j saca bildirmekle iktifa etmittik • 
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Spor 

Beşiktaş B.ugün Yu 
nistana Gidiyor 

a-

. lstanbul Lik Şampiyonasının 
Dokuzuncu Haftasına Girerken 

koduya boğulmu}tu. Bost.ancıba.şmm pa
ditaha, oğlunun da ıadri.zama damat ola
cağı dillerde dolatıyordu. Mehmet ağanm 
evi de tebrike gelenlerle dolup botahyor- ı 

du. İfte bu durumda, müverrih Rqit baş
ta olarak, ince ıeziıli iki yüz1üler paçaları 
sıvadılar, ıadrizam İbrahim Patanın et • 
rafıni aldılar, bostancıbatmın ıon dere • 
ceye varan nüfuzu yanında onun ıölgede 
kalmakta olduğunu ileri •ürdüler, «bir ko- r 
ruda iki arılan, bir postta iki vezir ola • ı 
man dediler. Sadrazam da, bostancıba • 
ımın damat olması halinde kendi mevkii
nin ıerçekten unılacaiam anladı, Üçüncü 
Ahmede yanaıb, <ıYa o, ya ben» dedi. Bugün Yunani•tana hareket eden Beıilıtaı takımı 

Hünkar, kendine sadak olduğunu unut
mamakla beraber bostancıbqmın yaptığı 

küstah hamleyi affedemiyordu. Bu sebep
le ve sadrazamın kendine daha ıerekli ol
duğunu da hesaphyarak ültimatomu süku
netle kabul etti, Mehmet aiayı azledip sa
raydan çıkardı, Oıküdardaki istavroz bah
çesine ıürdü. Fakat onun düıtüğünü, de
ğersizlettiğini bütün İmparatorluğa yay • 
mak wundı. Bunun için de Amasyadaki 
oğlu ul, Sivuta vali bulunan kardeti kat· 
)olundu. 

Bir koruda karıılaıan iki uslanın pençe 

Şehrimizin en kuvvetli takımı olan l aındaki maça huıuıi bir ehemmiyet 
Betiktaı klübü Yunaniatanda üç müaa· vermek icap eder. 
baka yapmak üzere bugün Atinaya Şeref ıtadmda yapılması lazım ge• 
hareket edecektir. len Beıiktaı - İstanbulspor arasmdaki 

Betiktaı takımı; Mehmet Ali, Ad • müsabaka Betiktaıın Yunanistan aeya
nan, Nuri, Fev:z;i, Hüsnü, Faruk, Şe· bati dolayısiyle geri bırakılmıtbr. 
ref, Bambin, Hakkı, Hayati ve Uç ib- Süleymaniye ile Topkapı arasmda 
yat oyuncudan mürekkeptir. yapılacak maç Şeref stadında oynana• 

Kafileyi eski kaleci Sadri götür· cakbr. 
mektedir. Beıiktaı takımı PalrİY.• va• fatanbulsporla iyi bir oyundan sonra 
puru ile seyahat edecek, yolculuk on berabere kalan Süleymaniye takımı 
gün sürecektir. Birinci müsabaka ayın Topkapı karımnda İyi bir derece al• 
(29) uncu pazar günü Apollon ile, ikin- mak için çalııarak, likteki dütük vazi
ci müsabaka (31) kanunuevvelde Pa- yetini kurtarmağa uiraıacakbr. 
natinaikoa ile, üçüncü müsabaka da Taksim stadyumunda oynanacak o• 
Pire takımı olan Olimpiyakoa ile yapı- lan Beykoz • Günet takımları arasın· ! 
lacaktır. daki müsabakanın da husuıi bir ehem-

Betiktaı klübümüze iyi seyahat ve miyeti vardır. 
• güzel oyunlar temenni ederiz. Geçen hafta Galatasaray karıısın• 

Lik Şcımpiyonaaı da büyük bir mukavemet gösteren 
fıtanbul lik ıampiyonaamm doku- Beykozun ıet.üneı takımı kartısmda a-

zuncu haftası maçlarma Kadıköy, lacağı derece alaka ile beklenmek ge-
Taksim ve Şeref stadyomlarmda cu • rektir. 
marteai ve pazar ıünleri devam edile- Kayak Sporculan Uludcıi' da 
cektir. fstanbul Dağcdık klübünden 25 ki-

Fenerbahçe takımı Kadıköy saha- tilik büyük bir sporcu kafilesi dün Ya· 
ımda Hilal takımıyle karıılaıacaktır. lova yolu ile Bursaya Ulu dağa kayak 

Beıiktaf takımıyle iyi bir derece a- sporları için gitmiıtir. 
lan Hili.l'in Fenerbahçe karşısmda ay- Bir hafta kadar Ulu dağ'da kamp 

ni oyunu çıkarmak suretiyle dayanaca
iı zannedilmektedir. 

Taksim stadyumunda yapılacak o-

kuracak sporcular )'llhaşım Uludağda 
geçirdikten sonra ıehrimize dönecek• 
lerdir. 

Bina Vergisi 
1 Jarei Husu iyelere Devir 

Ha:ıira ,~a ... 
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Durmuı rei. buna mana vermei• ça· 
l&§ırken tek göz Ali bir tahminde bu • 
lundu: 

- Karaya çıkardıldan adamlar he • 
nüz gemilere dönmedilerse !.. aözünil 
bitirmek için vakit kalmadı. Konanlan 
ıemilerine götüren ka,..klar söriindii. 

Durmuı reis T ekcözüa aırtına bir to· 
kat attı: 

- Hay babana rahmet... Ne de iyt " 
bilirsin?.. v.;rı~:;~~ti::..M5w.f~';iii!~ .~ .• ,. .... ,,. ...... 

Ayni zamanda kıç kaaaranın ön tara• 
fma doiru koıtu. Korkuluja dayanarak 
haykırdı: 

DÜfmtm ••~ 4o1uı 4iplıtd 
olanlardan biri manevraya 

~· Daha Hızlı, 
Daha Hızlı .• 

•odYil 
Y Jun olan ıen:iden cıkııutlarl •• Bu se- -==~~~~~-------

.. • i fİnlclİ Mt demekti. Kayıldardakiler 
- ~ve~~er, ~urek haıına ... Klrek· )'dİfemeyİnce -kola,.bkla ele ıeçec:ekti. 

laqına .•• Kur~~çılere J"ardun eti. Fazla olarak onwı aancak tarafına ıe· 
Sava,cılar böyle sıkı zamanlarda kürek~ 1- d.i V d"k · · · ·· ·· de . Teı se ı er ene ı semıaınan onune 

çılere yardım ederler, üçer kitinin çek. b" · ko bul k 
. ~. k"' ki b .. • ır aıper YDlUf unaca tı. 
bgı ure er enuz hıç yorulmamıt o • D"i d"" · · • b d ..ı_ . ı er \liman aemıauıın or um~ 
lan bırer adam daha kablmca birer kut b" d 1 !!-"!'dü. s· 

Fr.an 11 Tlyatrotuoda 
Halk Opereti 

B• •ktam f0,30 da 
TELLi 

TURNA 
Biiyiik operet 
.. ,.... ıh*i .......... 

k 
. ır uman ve a ev ._..... ar top ae· 

adar hafıf olur, gemiyi sanki uçurur • 
du. ====-=====-==========s;;:==========--====::-=ım::ııı===:::::=-=11r=ı-=--.-:=-.. 

Her HD• Bayram haftaımda u blyak ftlmlnl ırht.rea Bu sefer de öyle olmuttu. 

MELEK Bu alqamdan · Durmut reis timdi dümen batında o· 
lan Deli Mustafa ya döndü: 

Sineması 
baılıyarak - Dikkat! .• Karadan gelen kayıklar 

dü§man gemilerine yan8§1Dadan 6stle • 
rine bindireceğiz. Anlıyor musun? TeUı .-rkılerHe • Z.vkll • Ql-cell Ye ••fi• .. VZllU »-

- Baıüstüne reis!.. ŞEKER Ba7rammda eize uautolmaz 2 nat 7a9ataeakhr. 

Durmut reia timdi kıç kasaramn an Bat rollerde J E AN KIEPUBA 
tarafındaki dört heıamak merdiveni bir N • N o N JEN~Y JUGO 
hamlede atlamıı, •üYerteye .İDlniftİ. İki 1 • Anv_,aoıo ,.,. IJJ;;k 2 kollliJf 
taraflı dizilmiı olan lrirekçileria ara • • PAUL HORBIGER. PA~ 
larında dar bir yol varda. BD yol gemi-1 KEMP 
yi boydan boya ikiye ayınyordu. Bu LAJrlC8 P81'amount dAlnr• ..... da.len. 
yolu da bir iki saniyede aldıktan ıonra Numerolu biletleri ewvelden .aJdırnuz. Tel 40868 

Birinci Kanun ZO 

1 l, ______ l•_l_•_n_b_u_ı __ B_•_l•_d_l_Y_•_•_l __ lı_ı_:-~:-:-~-m-u-ha_m..JmL 
kirası 

Muvakkat 
teminatı 

Büyükçarııda Çadırcılar M. Batpazarı S : 37 /39 
eıki 190/192 yeni No. lı dükkin. 

Bqiktatta Sinanpap M. tramvay caddesinde Si • 
120 9 

nanpafa medresesinin 20 No. lı odası. 24 1 ,80 
Yukarıda aenelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı yazılı olan 

mahaller 936 aenesi aen•İ mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya veril
mek üzere pazarlığa konulmuıtur. Şartnameleri levazım müdürlüğün. 
de sörülür. Pazarlıja ıirmek i.tiyenler hizalarında gösterilen muvak • 
kat teminat makbuz veya makbuzile 'beraber 8/l/9"J6 ~arpmba günü 
aaat 15 te daimi eocimende bulunmalıdır. (i) (8013) 

** Tartı, Terazi, Kantar, Baskül Veıalr Ölçü 
Sahiplerinin Nazarıdikkatine : 

936 aeneai kinunuaani ayı ~inde hiliimwiı ölçü ıahiplerinin bulun • 
1 

dW4arı Belediye ıubelerine müracaatla a1ar memurlarından alacaklan 
ölçülerin nev'ini bildirir bir cetveli doldurarak ölçülerin. muayenesi 
için birer müracaat vesikaıı almaları lazımdır. Kanunusani ayı içinde 
bu surette müracaat edip vesika almıyanların ceza görecekleri ehem • 
m.iyetle ilin olunur. (8) (8120) 

'~I_n_h_iı_ar_l_ar_U_._M_ü_d_ü_r-_Iü_ğ_ü_n_d_en_ı_. 
idaremiz ihtiyacı için listeıi mucibince -muhtelif eb'adda 60 adet 

dikme li.ıtik conta yerli mala fabrika :mamulitı olmak prtile pazarlık· 
la atın alınacaktır. 

Vermek istiyenlerin 9/1/938 pel'§elllbe günü saat 14 te o/o 7,5 pven· 
ı 

,m.e paralarile birlikte Kabatqta Levazım ve Mubayaat ıubesindeki 
Alım Komisyonuna müracaatları. «7987» 

** idaremiz için satın alınacak yüz bin kilo düz beyaz kanaviçenin aon 
pazarlığı 30/Xll/935 tarihine raatlı7an pazarteai ıüaü saat 14 te yapı· 
lacaktır. .l.teklilerin % 7,5 muvakkat pvemne paralarile birlikte Ka • 
batatta Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (8118) 

** 1 - .Şaıtıuunesi mucibince beheri 4750 lira muhammen "bedelli iki 
adet lokomotif kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. : 

2 - Eksiltme prtnameleri paraaız olarak Kabataıta Levazım ve Mü·'. 
bayaa.t ıubesinden alınacaktır. : 

3 - lıtekliler prtname mucibince fiyatsız ve mufuaal tekliflerini 
1 

ihale gibıünden on aün evvel komi•yona vermit bulunacaklardır. 
4 - F.biltme, 10/2/93' tarihine rastb~an pazart•I .una ... t 11 te 

K.abatafta Levazım ve Mübayaat §Ubesi binasında yapılacağın •1 

dan isteklilerin % 7,S muvakkat ıüvenme paraaı olan 712 lira' 
ile birlikte tayin olunan tün ve saatten bir aaat evvel yani aaat 14 t~ 
teklif zarflarını makbuz mukabilinde Komisyon reiaine vermeleri ilia 
olunur. "8117» 

Şirketi Hayriyeden: 
l - 8afl'IUIWI iiçüıacü a.ar ıünü eyyamı adiye tarifesi tathik edile-' 

ak yalnaz 21/15 te IC.lpriiclea Vaniköyüne kadar olan poata 21,30 da' 
kalkacaktır. 

2 -Ayıai Pnde pazara mahMU tarifenin Köprüden 21,10 da Aaa ·ı 
cWura Te 21,15 te RumeliJ• jficlen 306 ve 308 numaralı postalan ela 

il&.-.. ~apılKaktır. 

Istanbul Orman Direktörlüğünden : 
Ha~ Orman idaresiace mazhut 15 adet tahta ile 19 adet ıürıen 

kerestesi ve 801 kilo mete kömürü ve Y enikapı orman idaresince maz· 
hut 3 adet tahtaıtle 20 kental ıneto odunu Ye 11 ~ental mef' kömürü 

1 

8/1/'IMj ~ ,_. 1a&t 14 te ihale edilmek üzere ıablıia çıkaral-' 
aıfbı'· .l.tekli olanların mezkur günde Orman Direktörlüiünde tetekkül 
edecek komi.yona bat vurmaları ilin olunur. (7998) ı --üç basamaklı bir merdiTenden bat ka

saraya çı'kh •. Oradan geminin her ta • 
rafını görecek, lazım o)an kumandaları 
ver ecekti. Deli Muıtafa ise düınencilik
te öyle usta idi ki yapılacak m&Deft"ayı 
lılir defa söyledikten .O...a bir claba ar· 
dına kovalamıya lüzum kalmıyordu. 
Hatta çok zaman kendi batma da ce • 
miye en uyeun manevraya yaptırıyor, 

reiain kafasına doj"anlan aanki onun 

Bugiln matinelerden itibaren -

ağzından çıkmaksızın anlıyordu. 

Bütün Toplar 
Dolu .. 
- Hızır!... 

-- Buyur reia l .... 
- Toplar dolu mu? ••• 
- Elbe t .. . 
- Göreyim sizi, giillelerin Wç hiri t.o-

'4 gitmesin. Yalatma yapacağız.. (Ya • 1 

latrr -. ) eaki Türk 4-.izc:ileri 41i&nde I 
.düşman c emi.inin bonaaına dejil, cii· 1 

Terteıi üatüne doiru açalan ate_te deai. 
lirdi. Böylelikle eülleler siiverteclek.i İn· 

SÜMER SINEMASI 
E.Dtla 1ataabul Ha~aıa HA YAT A CJL AR/ •• baylk fi.lal 
tôrar tekrar ıörecetl takdim .diyor. 
Bat rolde ı 811111• rol..,.. .,...,.w ... t"•ı••• Mrtlk ve d•lreür ertı.t 

Dlj ............ .,.J HARRY ALiCE FlltD •• Pli.BRE BLANCHARD 
numerolu yerlerin eweldea aldmllDUI tawsiye olunur. 

BAUR 
T...,._ı 42881 

SARAY • 
•ıneması 

• Bayram 

ALİ BABA 
ıerdine hazırladığı 

ve HARUN REŞiD 
san ve eıy.a kalabalıiını yahyarak ~e • ( l'•kmlll l'llrllp Uzlll ve f8rklll .ferık O,..,..IDI Mk-IM edlror) 
çer, ortalığı alla,k bullak ederdi. Bu 
l<argatabk sırasında rampa yapmak, Btt tlrDl...,it bw I ..... • " *utka ..., " M ....... •rru. treeuöa r.ttril ... t-k dekarHn- 10 ... ffrlrwn 

düşman semiıine fırlamak •• yaman tıtinkth ffJ'lrihıdl ...... _.....__ Y•lerıce 4...a. 4~ r~ 12 blfek •ate =•er&.. 
bir savaıa batlamak çok kolay ohırdu.1 Perl • ....._. •titr .. W,U. llk•? .. fl.tltam ... H•,••• "•ll•f'll ... Bu,ıGae ka_dar _ıtl:ıel dilimlae ce.,U.11 
Türk leventleri zaten ber-ifte 'bayle hrz. fllmterfa .. hn'llrial6t1ffi f 

h davranmakla, annzm 7'i1demnekleİ~---••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

Kayıp: Tatbik mührümü kaybeuim. Ye· 
ı;ı.i.sini yaptıracajııwlu hükmü ;yoktur. 

Küçilkpuar Vavuzainan mahalleti 
Leblebici sokajı 39 • 41 ovda 

Ali oil11 Mehmet 



Bagram Üstü ... 

Bayram Şekerleri De 
Aldı, Yürüdü, Ha! 

(Baı taralı l inci yüzde) 
Bayram arifesinde, bütün yıl sinek av • 

lıyan şekerci dükkanlarında yer bulmak 

imkin dı§lnda ... 
Bahçekapıdaki dükkanlardan birine uğ

radım; ayak üzerinde yanm saat dikildim. 
Ne istediğimi soran bile çıkmadı. 

Ha bire paket sarmak; kalfalann ipiz • 

Jikten tutukla~ış kollarında derman bı -

rakmamış. 
Sair günlerde kapı önüne sıralanıp ta 

karşı kaldırımdan geçenleri «siftah» yap
maya çağıran şekerciler, burunlannın, di • 
binde kuzu gibi boyun büken müşterilerin 
yüz.terine iki saat bekletmeden baş kaldır• 
mıyorlarl 

Kılığından; bayram ıekeri almak için 
ayırdığı parayı nafakasından kestiği an • 
)aşılan yaşlı bir kadıncağız, belki sekizinci 

defa sesleniyor: 
- Oğlum ... Şuradan on kuruşluk nki· 

de versene! ve başka günlerde beş kuruş
luk kurabiye alana beı takln atan şekerci, 
onuncu defa ayni cevabı veriyor: 

- On kuru luk teker olur mu hanım~ 

Kim uğra!;acak onunla bu gürültüde? 
Ben duvara asılmıı bir levhadaki mC§ • 

hur ayete bakarken yanıma yaşlı bir zat 

sokuldu: 
- Okuyabildiniz mi~ 
- Okudum! 
- Neyrniı) 

- ccLein Şekertüm Leezidennekümlı> 
- Ne demek bu? 
- Şükrettiğiniz şeyi artmrım 1 

Scr,icle ıelıerden Atatürk büstü 

na tından :balı.eden vecizeler de var: 
- Tatlı yiyen tatlı konuşur 1 
- Türk tekerini tat tadı damağında ka-

lır! 

- Şeker kuvvettir 1 
Beni, bunlardan bir tanesi daha ziyade 

dü~ndürdü: 
Deınckl 

1 1 h ıı- Vücudü teker, yurdu asker bea -Dükkiirun sahibi olduğu nn aşı an mu 8• 
.., ler!ıı mi~; 

tabım, büyük bir sukutu hayale ugramış 

aibi yüzünü ek§itti. 
- Tuuu" dedi, bana onu bir «şeker» 

ilanı diye satıp astırmışlardı ! 
Ele geçirmi :en ondan, aklıma biriken 

sorguların ce'\-aplannı nlmclc istedim o: 
- Bu sene. diyor, bayram şekeri satışı, 

geçen seneye ni beten iki misli arttı .•. 
Bu, h<"m "ekcrin ucuzlamasından: hem 

halkın buhrımdan biraz daha kurtulmasın· 
dandır 1. Fakat bizde hnlkm ihmali, bu iş
lerde de kendmi österiyor: 

Şeker almak için herkes arife gününün 
akşamını bekliyor. Ve bittabi şekerci dük

kanları mah ere dönüyor! 
Halbuki şu işi iki gün önceden göriiver

seler, ne biz sıkılırız.. ne de kendileri! 

Yalan değil. Fakat hastalık. halini 
almnyan "şekerJ> dü~an mevkiinde bu -
lunmayan askeri» 1 

Yoksa: ccvücudü şekerıı, yurdu «asken 
yıkar! Selim Tevfik 

Şekerde ihtiki.r Var 
Bayram münasebetile, şekercilerin sa -

tış grafikleri de azamiye çıkmıştır. 
Ancak evlerine luzım olan bayram şeke-

rini, bu yıl c.kcrin ucuzlamasından dolayı 
ucuzca temin edeceklerini tasarlıynn ev ba
balarının bu zehaplan boşa çıkmıştır. Çün
ku akıde ı; e lokum fiy:atlan geçen seneki 
vaziyeti muhafaza etmektedir. Zira bir ki
lo ckeri en babayani şckercide (90) ku • 
ruştan dah. nz fiyata almak mümkün de • 
ğildir. ( 160) kurup satılanları da ayn be-
sap . 

SON POSTA 

Ml!,HUA 

DAiMON PiLLERi 
Bütün diğer plllorien fazla aydın

latır n hepsinden dayanıklıdır. 

Şabt depoıu ı 

JAK DEKALO n ŞüREK.ASt 
1ıtanbul Tahtakale 

İzmir aatış yeri : Odemfıli 
HÜSEYİN HÜSNÜ 

Her genç kızın 
Bilmesi lazım 

Bir 
Annenin 
nasihatı 

«Meyus olma 1 Bu, bir çok genç kız· 
ların bapna gelir. Yapılmamuı lizmıge
lcn tcYleri yaptıklan için daha ziyade 
fenalaştmyorlar.» diyordu. 

Biliyor ki mahcubiyetinin aımnı keş
fettim. Münbeait mcsamatı, siyah kabar
cıkları ve sarannış bir ten onu korku
tuyordu. Ona dedim: aTcnin gayri saf 
maddelerinden tamamen kurtulmak, cil
dini beyazlatmak ve güzelleştirmek için 
yalnız basit ve az masraflı bir çare var
dır: 

Hemen bugünden beyaz rengindeki 
(yağsız bir tüp ve ya bir vazo Tokalan 
kremi satın al, her sabah pudralanmaz
dan evvel tatbik et. Terkibindeki saf
lanclıran, beyazlatan ve kuvvetlendiren 
kıymetli cevherleri sayesinde en çirkin 
ten ve cildler üzerinde şayanı hayret bir 
surette icrayı tesir eder. Yalnız 3 gün 
zarfındaki memnuniyetbahıı neticesinden 
memnun kalacak.sın.» 

Bir de çeşni meraklılarından şikayetci -
yizl... Mübarekler, yarım kilo şeker alın -
caya kadar, tadına bakmak bahanesile bir 
okka şeker yiyorlar! Bunlara mani olsan 
bir dert, mani olmasan başka bir dert 1 

Bu pek basit tedbir sayesinde bir çok 
genç kızlar saadete kavu:ımuşlardır. 

Şekerin ( 28) kuruşa satıldığı bir mem • ----------------

Geçenlerde pek açık bir boşboğaz sah
nmın dibine darı ekti, dayanamadım: 

- Bayım, dedim, biz bunları yaparken • tatlanna kafi derecede baktık! 

Hiddet bürüyen gözlerini, üçüncü lo -
kumu yuvarlıyan bir ııçeşniciıı ye diken 
muhatabımdan ayrıldıktan sonra, şu IDCJ· 

hur ıeker sergisine de uğradım. 

Orada, lstanbulun şeker yapan bütün 
müesseselerinin birer köşesi var. 

içlerinden bir çokları, şekerciliği ince 
bir san"at haline sokmuşlar. Hele şekerden 
yapılmııı bir Atatürk heykelinin mükcmme
)iyetine hiç diyecek yok! 

Bir diğer fabrika, şekerden çıplak genç 

bir kadın heykeli yapmııı. 
Bir aralık, sergiyi gezenlerden birisi, 

bu tekerden kadın heykeline bakan genç 
güzel bir icadını görünce, yanındakine: 

-Monşerl Diyor, burada insan hangi şe

keri tercih edeceğini şa~nyorl 
Maamafih sergideki şeker çeşitleri, in

sanları intihapta şaşırtacak lcadar bol. 
Hepsini değil, bir kısmını yazmaya lcal

lcıpam, bayram günlerinde Jekerci dük • 
kanlarında harcanan paket kağıtları kadar 
eahifc doldum1am lazım 1 

Sergide yerli şeker teşhir eden fabrika
ların dörtte üçunün adlarını okuyorum: 

Ancopulo, E.lit, Emil, Haylayf, Löbon. 
l..ion, Loryan, Melba, Ruayal. .• 

lekette, bayram ııekerinin bu fiyata satıl • 
mnsının sebebi, her halde çok şayanı tet· 
kik tir. 

r edhüsenaıına 
J üzum 
Gör· · ımiyen 

Fevkalade 

BILECiK 
rakı 

nin 
imalathaneıd 

pi_ aaaya 

k&1dığı 

çı· 

45 derecelik 

OLGUN 
r ... k s1nı da 

yf"rde arayınız -------, 
Denizyolları 

1ŞLETMESt 1 
Acenteieri: Karaköy Köprübqı 
TeJ. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade 

Han Tel. 22740 

Yanıma sokulan bir dosta, bu tezadı •••••,.. ~mwm•I 
aösterdiın, ... e: lmroz Yolu 

- Acaba, dedim, isimleri de yerlileş • ASYA vapuru 26 Birincika-
tiremezler mi) di~ 

Cevap verdi: nun PERŞEMBE günü saat 16 
- Bu isimlerin yerli oldukları belli! da İMROZ' A kadar. «80781> 

~!'---Merakla sordum: Trabzon Yolu 
- Nereden belli~ 
Dostum giildü ve: EGE vapuru 26 Birincikanun 
- Nereden olacak, dedi, imlalarının PERŞEMBE günü saat 20 de 

yanlışlığınadn l HOPA'YA kadar. «8079» 
Şekerlerin aralarında, tekerin muhanc- mı n=-~ 1 

Yirminci 

aarın 

da 

Erkell de 

Yalnız 

TAN saati 
kullanır. 

TDRK SAAT 
Şirketi - latanbul 

Ylizüaüzü ihtiyarlatan yorgunluk 
ve diişünce iılerioi hergüo siliniz. 

lıte bu H%İfeyi 

CREME 
SIMON 

Sizin yniniz• miikemmelen yapar 
ve bu ııuret'e buruşuklukların lıu 
ıııliinü gel'iktirir ve teıı iniıin tatlı-

• lğını ve eıtflığını muh tfaza eder. 
Her yerde aatıhr. 

SHIO.N kreın, J>ııdnt v~ 11abunu 

VE 
BRONŞİTE KARŞt 

NEZLE VE 
BR ONŞITE 
KARŞt 

• 

ıalihe komanaa ermek ve insanın kendi gemisini istediği hedefe )'Ürulebil
mclctir. Sağlam sinirler müthfş hayat mücadelesinde muvaffakiyetin en İ) j 
<eminıtıdır. Binacnafe) h sinırleıinizl • 

Bromuraı -~noıı .. 
ile kuvvctlcndiriniz, bunun müsekkin ~e mukavvi ıes!ri" her işte görulüc. 
tiiç blr zararı yoktur ve alışıklık \'Crmez. 

1 o '"' 20 komprimey r hu j ıup. 
1'1dc cezan rinde reçele ile ıattlıl'\ 

Knoll A.·G., kfmyevt maddeler fabrikaları. Ludwigshafen s/Rhin. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Arsıulusal artbrma günü olan 31/10/935 

tarihinde Bankalarımıza en az on lira tevdiatta 
bulunanlar arasın · a 7 /12/35 tarihinde çekilen 
kurada 100 liradan 20 liraya kadar kazanan
ların iaimlerile kazandıkları para miktarı aıa
ğıda göaterilmiıtir. 

Bütün kazananlara bankalarımız tarafından 

tebligat yapılmııtır. 

On ye Orta okul DlrektörU K drl 100 Lira 
Ufak Sadık GUndlh otlu Gnit __ .ı 80 " laklllp Avukat Ahmet 'oğlu Kamil 60 it 

Çan karı Hıdırhklı oğlu kızı Adeylye 40 " Orhanell Şaduman 20 

•• 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden T ctkik Ve Arama Enstitüsünden: 
1 - Maden mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya müsabaka ile 

27 talebe aönderilecektir. lıteyenlerin apğıdaki prtlan haiz olmaıı 
lazımdır. 

a) Türk olmak 
b) Maden ocaklarında çalıtabilecek kabiliyette ve ııhhatı tam ol

mak, (sıhhi muayene Ankara'da yaptırılacaktır.> 
c) Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İnailizce dillerinden 

birisini okuyup yazabilmek; 
d) Ya§ı 18 den aıaiı 25 den yukarı olmamak; 

2 - Müsabakll imtihanı Ankara'da M. T. A. Enıtitüıünde 4 ikinci 
kanun 1936 cumarleıi günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtiha • 
nında kazanmıı olmakla beraber gönderilecek talebelerin ibraz ettik -
leri derece itibarile 27 arasında bulunmalan gereklidir. 

3 - imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimya ve yuka
nda yazılı lisanlardan birinden yapılacaktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik 
etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber 
kefil göstereceklerdir. 

5 - isti yenlerin: Nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakası, mektep 
şehadetnamesi veya bunların tasdikli suretleri, 4 kıt'a fotoğraf ve di • 
lekçelerini 2 ikinci kanun 936 günü ak§&Dlına kadar Ankara'da M. T. 
A. Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma 
sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Bay Hasan aparlı • 
manındaki enstitü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 



10 Sayfa 

Mısır, Askeri 
Bir Kampa 
Benziyor 

. -
'' Baldvin,, i~ 
Dudaklarını 

Kapayan Sır 
(Baf taralı 1 inci yüzde) (Baf tarafı 1 inci yüzde) 

Sahil boyunca harp gemilerinin her sının vaziyeti, efrat ve zabitlerin kuv
gün bombardıman manevraları yap • vei maneviyeleri zayif gösterilmiş ,bu
ması artık umuru adiyeden olmu/Ştur. na mukabil İtalyan havacılığının kud
Yerliler, tayyarelere karşı atılan top reti pek fazla bildirilmiş. Bunun üze
talimlerine artık alışını~ bulunuyor . rine kral, hariciye nazırı Sir Samuel 

Şehrin sevkülceyiş noktalarına ba- Horu kabul etmiş, demiş ki: 
rakalar ve binalar yapılmıştır. Kahire- - Sizin de malumunuz olduğu ü
den İsknederiyeye tayyare ile gelen - zere hükümdarlık makamı, hükumet 
ler, şehire yaklaşırken evvela İngiliz • işlerine on senede bir defa ya karı:Şır, 
lerin Mısırdaki müdafaa hazırlıklarını yahut da karışmaz. Fakat bir mü -
görürler. Burada hemen de bir gece dahale yaptığı zaman, sözü, dinlenmi
içinde siperler kazılmış, kulübeler ya- ye değer. Bu itibarla İtalyan - Habeş 
pılmış, tel örgüler gerilmiş, toplar ihtilafını mümkün sür'atle halletmeni-
yerleştirmişlerdir. zi rica ederim. 

Sahil boyunca harp gemileriyle bir Kral, bundan sonra Baldvin ve E-
duvar teşkil etmektedir. Gece gündüz deni kabul etmiş. Onlara da ayni lisa
gökte, kara ve deniz tayyareleri do· nı kullanmış. Nitekim ~ifasını ve -
]aşmaktadır. ren Eden, bu müdahale üzerine onu 

lskenderiye sahilinde (84) lngiliz geri almıştır. 
harp gemisi vardır. Sahile bundan faz- Kral Beşinci Jorjtin İngiliz hüku
la gemi sığdırmak mümkün değildir. metinin işine bu suretle müdahalesi, 

Mısırın garp çölü, asker ve tayyare- Belçikalı veya İtalyalı yüksek bir din 
cilerle dolu esrarengiz bir saha olmuş- adamının iltiması da, bu arada zikre-

tur. Buraya girmek yasaktır. dilen sebepler cümlesindendir. 
l~kenderiyede İngiliz mütehassıs • 

larmdan ve lngiliz, Mısır zabitlerin • 
den mürekkep bir heyet zehirli gazla
ra kaljŞı müdafaa tertibatını tetkik ile 

meşguldür. 
Her gün mühim miktarda yeni tay

yareler gelmektedir. Mısırda bulunan 
lngiliz tayyarelerinin miktarı gizli tu::. 
tulmakla beraber, Yakın Şarkta bulu
nan lngiliz tayyarelerinin miktarı 1-
talyanlarınkinden fazladır. 

Hukukçular Bugün 
Toplanıyor 

Balık ihracatında 

İnkl·şaf 
( Baf tarafı 1 inci yüzde) 

Eğer Merkez Bankasında ltalya 

lehine bloke edilmiş para varsa isteni
len balık ihraç edilecektir. Diğer ta -

raftan Tiryesteden mühim bir kon -
serve fabrikası sahibi de balık müba -
yaa etmek üzere tayyare ile şehrimize 
gelmiş, Tiryesteye balık götürecek 

Geçen pazar günü toplanıp yanda kalan l k 
H kuk T 1 L- C . . k . b .. vapur arı da yola çı armıştır. u a eoe emıyeti ongresı, ugun . .. .. . . 
.. w 1 d t ı kt B ··nkü· k n Bu fabrıkator gayet muhım mık • og e en sonra op anaca ır. ugu o - •v• 

grenin toplanması idare heyetine muhalif tarda ba_Iık alacaktır. Vapurlar gel~ı~ 
olanların, mahkemedeki iflerine sekte vu· zaman lımanda balık beklememesı ı· 
racağı cihetle, muhalif partinin bu kongre· çin şimdiden balık mübayaa angaj • 
nin in'ikad1na çahıacaklan anlatılmakta • manları yapmıya hazırlanmaktadır. 
dır. Bu yıl bütün talepleri karşılayacak 

Kongrede büyük gürültülerin çıkması miktarda bol balık istihsali yapılmak -
ihtimalleri göz önünde tutularak zabıta tadır. Palamutun çifti piyasada 10 
tedbirleri alınacaktır. kuruşa, toriğin çifti de 15 • 30 kuruşa 
Beyoğlunda mukaddema Şiılide Bo • satılmaktadır. Sularımızda yetişen ba-
montide Efe sokak 36 No. lu evde lıklar Avrupa konserve fabrikaların -
ikamet etmekte iken halen nerede da çok tutulmaktadır. 
ikamet ettiii bilinmeyen Nazmi variıi 

Naciye ve Nazmi varisi Münire 
lıtanbul İkinci İcra memurluğundan: 
latanbulda Veznecilerde 6 No.lu evde 

Antuvan Faika vekili avukat Galibin Jı -
tnnbul asliye mahkemesi birinci hukuk 
dairesinde 34/ 513 No. lu ve 19/ 7/935 
tarihli kesbi kat'iyet eden ilamına istinaden 
Bomontide Keıiı sokağında kain 36 No. lu 
evinin tapu kaydında lehimize mevcut 
haczin fekki ve 205 7 kuruı masarifi muha
keme ve icra masraflnnın tahsili hakkında 
dairemizin 935/ 3338 sayılı dosyası tah -
unda hakkınızda takipte bulunmak üzere 
yukandnki adresinize gönderilen icra "!mir
leri ikametgahınızın mcçhuliyeti hasebile 
mübaşiri tarafındn bilatebliğ iade edilmiş 
olduğundan tebligatın berayı hakkı itiraz 
temini; suretinin ilanen yapılmasına karar 
vcrilmiı olduğundan tarihi ilandan itibaren 
bir ay içinde borcu ödemediğiniz veya tet
kik merciinden veya iadei muhakeme yo
lilc ait olduğu mahkemeden icranın geri bı· 
rakılmasına dair bir karar getirmedikçe 
cebri icra yapılacağı ve yine bu müddet 
içinde mal beyanında bulunmadığınız tak
dirde hapis ile tazyik olunacağınız ve ha
kikate muhalif beyanatta bulunduğunuz 
takdirde de cezalandırılacağınız malumu • 
nuz olmak ve olbaptaki icra emrinin tebli
ği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olu • 
nur. ( 1809 7) 

Kayıp: Seyrüsefer merkezinden aldığım 
arabacı ehliyet va rakamı kaybettim. Yeni
lini alacağımdan hükmü yoktur. 

Gedik paşa caddesinde 7 4 No. da 
Bodos oğlu Umbo (536) -------

Yeni Vapurlar 

Yaptırılıyor 
Ankara, 25 (A. A.) - Bütçe, ik

tıaat ve divanı muhasebat encümen-
1 

leri, bugün onda toplanarak Akay 
ve Denizyolları iıletmesinin 936 
bütçelerini tetkik etmiıtir. Müzake
reler sırasında Ekonomi Bakanı Ce
lal Bayar, muhtelif suallere cevap 
vermiıtir. Bu arada yeniden yaptırı
lacak vapurlar hakkında da izahat
ta bulunmuı, §antiyelere yapılan 

tekliflere 25 ıubatta cevap alınaca
ğını söylemiıtir. 

Neticede Akay ve Denizyollarmın 
yeni sene bütçeleri kabul edilmiıtir. 

Halkevinde Türkçe Ve Almanca 
Dersler 

Cumuriyet Halk Partisi Alemdar kamun 
kurağında uzman bir Alınan öğretmen ta
rafından parasız ders verilecektir. Bu ders
ler haftada iki gün cumartesi ve çarıamba 
akşamlan saat 1 7 den 18 e kadar. Dile 
biraz vukufu olanlara ve 18 den 19 a l>a· 

dar hiç bilmiyenlere mahsustur. 
Aynca Ötedenberi devam eden öz 

Türkçe dersleri yeni yıldan itibaren per -
şembe akşamlan ıaat 18 den 19 a kadar 
verilmeğe baılanacaktır. 

Akay işletme Direktörlüğünden: 
Şeker bayramına tesadüf eden Birincikanunun 27 ve 28 inci cuma ve 

cumartesi günleri Haydarpap • Kadıköy • Adalar • Anadolu • Yalova 
hattında pazar tarifesi tatbik olunacaktır. «8099» 

Dr. ETEM VASSAF Sinir v• akd 
baııtalıklım müt~haısısı 

Caiolo •• IA JCeç ö en aparlı oaD r L 2l0Jl EY. Ksda..ö1 lıaharlyo 1Jorl •oluk Te'. 6()71.) 

SON POSTA: 

Nezle 

Bronşit 

kullananl•rın 

Asla tutulmıyacakları 
haata~ıklardır. 

Ağız, burun ve nefes borusunu mikroblara 
karşı koruyan en mükemmel ve en seri 

tesirli antiseptik: 

Tecrübe edi:ıiz. 

., . ·' "'·' ' , .. : 

Tabii meyva usarelerile hazırlan -
mı§ yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklarında fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izale 
eder. 

INGİLİZ KANZUK ECZANF..51 
Beyoğlu • İstanbul 

Son Posta Matb•••• 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü 

, 
Güzel Yüz 

için ilk şart 

güzel diş 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
eaaı 'ı şart da 

RADYOLİN 
kullanmaktır. 

Birinci Kinun 26 

RADYOLiN 
Mikropları o/o 100 6ldUrllr, diılerl fırçanın ~İrmediğl 1erlere 

kadar nllfuz ederek temizler, parlatır, dlı etlerini 
bealer ve hastalanmalarına mlol olur. 

En mükemmel, en hoı, en iktısadi 

' Havagazı, Amyant, Gaz ve Benzin 

Fitilleri 
Her tUrlU gaz veya benzin 
llmbalarınız için yalnız 

"DEGEA,, 
Marka fitilleri kullanınız 

Arzu ettiğlnb: tam ziyayı veren 
Y• aradıtınıa da7anıklılıfı temin 

eden 7eglne fltlllerdir. 

Her hususta alzl mem
nun edecek 

"DEGEA,, 
Fitillerini 

Kullanınız. 
Her yerde aatılu. 

Taklitlerinden aakıaıalz 

lıAnlarınızı Yermekle hem kendinize ve hem de Kızılay' a yar· 
dım ctmiı olacakımıı. 

Fiatı ilin ıayfalarında santimi 30 kuruştur. Mllracaat yerleri: 
latanbulda, Postahane karıHında Kızılay satıı bürosu 

Telefon ı 22653 
lstanltulda, Postahane arkasında fJAncılak Şirketi 

Tele fon : 20094 • 95 

DÖNÜP DOLAŞIP GELECEGINIZ YER : Sattığı ekıer 
bi'.etlerine ikramiye laabetile maruf : 

KADER GiŞELERi 
Büyük ikramiyesi 500,000 Ura olan YILBAŞI PiYANGOSU için 
Bilet almak iıtiyeo müıterilerle dolup boıalmaktadır. ÇünkU KADERiıa 

cilnılne mazhar n mütttrileriain emniyet ve itimadına nail olan 

KADER GiŞELERi 
muhtırea halkın emirlerine amade bulundurmakta olduğu biletlerle blr~ok ailo· 
leri oıeıut n bahtiyar edecektir. Siz d• biletiDlz KADER ıioelerlnden alınız 
1atanbul: Emin ön il Valde Hanı iltliıalınde N o. 4, Beyoğlu latiklll caddeei No. 109 

1 KADER GİŞELER ı Muhterem müıterilerin• Beyoğlunun baıhca IİDemaları 
İçin : Meccani biletler tekdlm ediyor. 

Telefon : 23970 - 43696 

K ş E A • 
NEOKALMINA 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit ağrlları • Artritizm • Romatizma 



H 8ıcinc:i Ki.nan 

Bayram ve Yılbaşı Mün.asebetile 
20 Birinci KAnun ilci JO ikinci Kanun müddet zarfında 

peş.n para ile satın alınan her 

Elektrik aleti için 

SAT 1 E 
r 

0 /o 15 tenzilat yapacaktır. 

~------------------------------~ -- - ---- -·- ------------

Her eksile• dl9, canınızdan 
koparılmıt bir varllkbr ı 

PERTEV PiŞ MACUNU 

SON POSTA Sayfa 11 

aso gramhk amball) 

TURY AC aaf, hazmı kolay ve bUtün yemekleı 
için kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağıdır. 

Çok idareli olup, ateı teairile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhtevi değildir. 

Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 
edilebilir. 

Saf nebati TURY AC ile pİJirilen yemekler çok lezzetli 
olur. 

TüR~i.YE YAG VE MAMULATı 
S4N~Yii LiMiTED ŞiRKETi 

lstanbul - lzmlr 

İstanbul ikinci İflia memurluğundan: 

.KN. Alacaklı 

G. Blum 

Müflia laaak Şi§111&noilu ve ıürekaaı Kollektif firketinin sıra defteri: 
Türk L K. Kabul olunan Kayt olun-

Kaydı talep olunan Türk L K. duğu sıra 

1 O 5 5. 1 2. 1 İngiliz 
liralık beı senetten 

Reddolunan 
)ürk Ll K. 

Esbabı 

bakiye •••••• 5070 50 4383 00 6 687 50 fazla istendiğinden 
2 Besso ve Mongeri limitet 289. •. - . lngiliz 

ıirketi liralık bir senetten 
bakiye 15 65 00 

3 Manifatura Tozi anonim 456.15.10. lngili& 
ıirketi liralık üç senetten ••• 3355 29 

4 Ciovanni Colombo men • 90 l. 16. 1 1 lngiliz 
sucat firketi liralık üç senetten 

bak.iye ••.••.... 7009 86 
5 S. T ercemanyan 265 72.25. liretlik 

üç senetten 
Bir aenetle •••..• 

1565 00 

3355 29 

7009 86 

32)3 17 

6 

6 

6 

6 
6 6 Panayot Nikola 

7 Calip Hamdi 
8 Kotonifiçyo Kantoni 

anonim firketi 

Kiradan .•••......•• 
284. 19.5 fngiliz li
ralık iki aenet •.. 
Defter kaydile •.• 

3213 17 
444 00 
150 00 

444 00 
000 00 150 00 Veuik: •• nyc:U o1 • 

madıfından 

9 Hara]ambos Kara 
Yusufoilu 

2062 75 2062 75 6 

1722 82 1344 00 6 378 82 Fazla btendiğinClen 
t O Ziraat Bankası Mektup mucibince 2 160 00 0000 00 2160 00 Vesaik ve kaydi ol· 

26753 39 23377 07 3376 32 madığından 

Sultanhamamı Hamdibey geçidi 18 - 20 numaralarda manifatura ticaretile meşgul iken latnbul asliye birinci ticaret mahkeme
since 29/ 5/ 1935 tarihinde iflasına karar verilen fsak Şişmanoğlu ve şürekası firketine ait borç tetkikatı bitmiı ve yukanki sıra 
defteri tanzim olunmuıtur.lkinci toplanma için tayin edilen 20/ 1/ 1936 pazartesi günü saat on betteı alacaklılann ikinci iflas dal· 
resinde hazır bulunmalan ilan olunur. ( 18100) 

. -- ---

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Hindiıtao ceviıll, hıtıldı, kay· 
maklı, fandıklı, rüllü, bademli, ıa 
.kıılı rahat lokumlar. 

İki .kavrulmuı baderuoekeri, 
badem ezmesi alaturka, al•franga 
ıekerl•m•ler, haliı acıbadem .kura
biyeıi, çeşitli akide. 

Bahçekepı 

Kere köy 
Bey otlu 

Pengalh 
Kadıköy 

ANKARA 
KahJre 

SİMAYf YAllATAM AAYIHAOfQ 

Revedor , 
f SAN S-LOS10rt 

VE PUOQA \ 

_J 
. ,,,,,.--- • ' ~u 

L.T. Pi VER~ 
• 

PARIS 
dişlorlnlzl kerpefendon kurtarar. 41----"'1 '-----------., 

Parfümöri L. T. Pi VER A. Ş .. İstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 
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BU O ÜN KAB VE ALACAK BÜTfJ MÜŞTERİLERİNE BİRER 

• • 
1 

verecektir. 
Satlf yeri yalnız 

İstanbul Tahmis Sokak, Kurukahveci ham altında 

TELEFON 

Bayramlıklarınızı alırken 
ikramiyeli satışlardan 

istifade ediniz 

20425 

fırsatını kaçırmayinız 
Ankara • lzm1r • S•m•un • Mersin 

latenbul • Beyotıu • :mınönU • Keraköy • Kedıköy • Batlktaf 

BU KALEMiN 

AKMASINA 

iMKAN 

YOKTUR 

_.------
Her ne vaziyette bulunuraa bulunsun akmaz, doldurul• 

ması kolaydır. İki miıli mürokkeb alır. Her yazıya uymak 
için anında ayar edilebilir. Yeni EVERSHARP kalemini, 
herhangi diğer bir kalemle mukayeae ve tecrllbe edlnis. 
Hemen arad tınız ve ıizo lbım olan kalemin, bu kalem 
oldujunu a :ıhyacaksınır. 

EN MAKBUL 
YILBAŞI HEDiYE$i 

Basın Kurumunun çıkardı§• 

1936 ALMANA Ö 1 
En gUzel bir yılb•şı armaganıd1r 

BOtttn nylavlarımızla ga11teoilerimizin rt1lm albiimO içindedlı 
Birkaç gUna kadar çıkıyor 

50 kuruı ..-------•' 

..... ABD 
KIBARLARIN 

. ŞAPKASI 
Şekli, renk ve zevk ltlbarlle EMSALSiZDiR. En son modellerln 

aengln çefltlerl gelmlştlr. 


