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RuslaF - karşı Alman - Japon itilifından 
• 

sonra ltalyan - Japon anlaşması 
Donanmamız Yunanistanda Sovyet Hariciye komiseri 

1 k h .. J k J d anlaşmalann gizli askeri 
par a teza urat a arşı an ı ahkimı olduğunu söyled~ 
Atina adeta bayram yapıyor, şehirde Lehistan ile Romanya harp vukuunda 

b h • t•J • • · k •• t ·ı J Ak Alman ve Rus ordulannı topraklarından a rıye 1 erımıze arşı gos en en a a a geçirmemiye karar verdiler 

protokol hududunu-çok aşh /ngiliz laükümeti bir harp patlaması ihtimalini göz 
önünde tutarak Britanga adalarında bir senelik 

giyecek biriktirilmesini emretti 

Lonıdra, 28 (Röyter) - Atman - Ja
pon anlaşmasından sonra, İtalyan - Ja
pon anlaşmasının esaslan da kat't w
reıtte teebit edilmiştir. Bugün ili.n edil
mesi beklenmekte iken, imzası pazar
tesine kalan bu anlaşma, -birincisi ile 
hiç bir alakası olmamakla beraber M09 
kova mahafilinde şıddetli akisler uyan
dırmış, bütün Sovyet gazetelerini Al
manya, Japonya ve İtalya ya karşı ye
niden hücumlarda bulunuıalarına • • 
bep o1m11ftur. 

Bizzat Hariciye komiseri Litvinof, 
bu iki anlaşma hakkında beyanatta bu-

Yavuzumuz ve dil• Mrp pmilerimb Malta.ta lngilb harp pmııerile beraller ıunmuş ve bunlann Sovyet Rusyaya 
Atina 28 (Sureti mahıusada aiden 1 Zir karşı ıbazı gizli askeri af>kAmı da ihtiva 
-~) - Donanmamız bu M J 'd T d tin• iilliini ~ tariz eWrmlf-
a..L t a ta a urgu a e e ın tir. DiLr taraftan, So ...... ..ııı-----1•. ~ tam aaat 8,30 da F aler limanına f J h 6""' .. J- uu&&.a&lllll1a 

Iİrınittir. Reı·s caddesı· aa ıyet sa ası rı kumandanı Amiral Orlofun IÖ)"lecQi Sovyet Barieiye Kom'ıml 

Filomuz F'let açıldannda Yunan -========-----------=-ıı=:m::ıı---..-genı.şleti·lecek •• <Devamı 3 üncü •ıta•> utv1mt1 Y ..... 

'1oau ve tayyareleri tarafından kartı· Aıtma, 28 (Sureti mahsusada giden Ol d •• k • k• 
laıınııttır. Filo Faler limanına airer- arkadqunızdan) - Denizcilerimiz U ten ) ) sene sonra 
~il tehri top atarak eellmlamıt ve Yu- Maltada gördükleri misafirperverlik- Zıraat ,. iktisat Vekaletlerinin 
'aıı filosu amiral semi•i Averof da fi- ten dolayı pek mütehassis bulunmak- birleştirilmeleri de mevzubahis d k d ' 
loıaıuza ayni eurette mukabele etmit- ~=~ ~~~~ ~:: mey ana çı an a am. 
tir. isin kıymetli kılıcı Valii UmumfJik da ziraat Vekili Muhlisin istifa 
., . Filomuz demir atar atmaz Atina • iresinde itina ile muhafaza edilmek- edecegi. şayiaları yeniden Yaralanarak Mendirese ablan Hüseyinin dipdiri 
~e. Türk konsolosu Yavuza aiderek tıedir. Tutgut Reisin yaptığı muhare- meydana çıktı çıkagelmesi bütün Aydını hayrete düşürdü, katil 
"'lhıral Şükrü Okan'a mı·hmandar ~-- belere dair hatııralan da takdirle sak- 28 (H usl ··"--'-" · · d• h bl 1 d hl• d·ıd•l >iQ ~ !anmaktadır. Tüık donanmasının Mal Ankara, us mU&MIUırımız; ıye apse a an ar a ta ıye e ı ı er 
ttııı·~ilen Yunan zabitlerini takdim tayı Ziyareti vesilesile Malta idaresi ılen) - ııraat VekAletinin faaliyet sa- An.latacağun, hayali bir hiklye de- ,kat mahiyetlerinde fevkaladelikler bu-

lftır. büyük caddelerinden birine Turgut (Devama 3 üDcil ea,fada) .ğil, bir v&kıadır. Ben bunu, ismini yaz- ,lunan bazı hadiseler, bu beylik kaid• 
Saat dokuz buçukta Yavuzdan ka- ismini ko ğa karar ve tir. ,maya mezun bulunmadığım genç bir ,den müstesna tutulwılar. Çünkü fevka, 

">-a k b. bah · ·1~L d · f M h tp .ceza reisinden dinledim. Vftkıa, .-.. .J. ...... ,lide hadiseler, ne kadar eskiseler, ba-çı an ır rıye 81 IUlCn az mü - ki Meçhul Asker lbideeine giderek o- a mu aşa a~ 
~rniz müzikalarile birlikte Atinada- (Devamı 3 tindi aylada) ,cilikte taze bir havadisin kötüsü, bayat yatlamazlar. Hatti bu kabil hidiseleı 
~ ~ hamamı müze bir havadisin iyisine müreccahtır. Fa- (Devamı 6 ıncı sayfada) 

Sancakta tazyik bili haline konacak 
• dd 1 d d Sahiplerinin borçlarından dolayı fc-

şl et e evam e ı·yor ra marifetile satılığa çıkarılmış olan 
Mahmutpaşa hamamı 13,800 liraya Be-
lediye tarafmdan satın al.ınmıftır. 

Seçime girmiyen Türk köylüsü ~.;::::~~~~:~=: 
aç ve çıplak bırakılryor ~~~n~~~~~~ku:~~:~~ 

Hamama, bugünkü haliyle maddi kıy 

"~~alli hükumet Ermenileri silihlandırmıya baıladı, ~;to~~=~~:r~o,ooo lira değer tak-

kurt - Arap arasındaki gerginlik de Kittikçe arbyor Yaptığımız tahkikata nazuan, şiın-
(Devamı 3 üncü sayfada) 

--------------·--------r -, 
Miltelıalt, dul IJB 

Yetim maaşları 
Mütekait, dul ~ yetimlerin Kanu

nuevvel, Klnunusani, Şubat maaşla
n S Kinunuevvelde bqlayacaktır. 
S, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 14 günleri te-

Pamuk seferberliği 
Garbi Anadolu haprat enstitüsü bütün mesaisini 
pamuğa hasretti, enstitü direktörü " Ege pamuğu 

dünyanın hiç bir yerinde yetişemez! 11 diyor 

diye yapılacaktır. Ayın birinci, ikın- Garbi Anadolu lla§erat En ıtitüaü bahçesinde çahpnalar 
ci, üçüncü ve dördüncü günleri de E l l jribos Enstft ·· 
maaşlarını Emlak Bankasına kırdı- nstitü i im ci emince meçhul E unun pamuk sahasında 

• yaptığı tetkikleri anlatırken dedi kı: 
ranların vizeleri yapılacaktır. Maaş haşere/er keşf ettı - cTürkiyenin zirai bakımdan tet-
tediyesine ait mufassal liste yarınki İ2Jlll.ir, 28 (Hususi muhabirim.iz- kikb adlı bir kitap var .. .fS yıl önce .Al-

(Y UJM 3 tinci ..,&da) J nüshamızda çıkacaktır. den) - Garbi Anadolu Emraz ve Ha- mamar çıkarmıŞiar.. Eser almanca.dır. 
._ ___________ _, prat Enstitüsü Direk'töril Dr. Nihat (Devuu 6 mcı 9Qfatla) Güzel iakenderund,aa bir manıua 



2 Sayfa 

Her gün " Resimli Makale: 
... -

iplik derdi ve dokumacı/ık 
Tezgahları 

----Yawn: Muhittin Bi1"cen--• 

G eçende iplik derdi üzerinde bazı 

şey ier yazmıştım. Dün Denizli 

Kadıkö) ü dokumacıları kooperatüin
den bir mektup aldım. Bu kooperatif, 
hızım İzmir ve Aydın muhitlerinde e
kıp, guzel mahsullerini biçtiğimiz koo
perat "çılik fikirlerinin Denizli Kadı
köyünde yapmış olduğu tesirlerin mah
sulüdür. Bu kooperatifi kuranları 
iyı tanırım. Kooperatiflerinin esas mu
kavelenamesini ben yaptım. Onlara 
kullanacakları usulleri ben öğrett1m. 
Bu itibarla işlerini de iyi bilirim. İki se
neden beri bu teşebbüsü yürütmek için 
biıtün gayretlerile çalışan insanlar, ba
sit tahsıllı, küçük b~lgili insanlardır. 
Kat'i olarak temın edebilırim ki bu de-

Bazı kimselerde basılmış yazılara 
karşı sarsılmaz bir inanma hissi var
dır. Gazete böyle yazıyor, kitap böy
le yazıyor, o halde bu mesele bövle-
dir, derler. • 

(sOZ 
lıkanlılar işlerini ve işr1erine ait koo- Amerlhada velenme 
peratıfçılik tatbikatını çok iyi ve na
zari uıernaya rusbetıe daha çok fant~- Rekorunu hıran adam 
zisiz olarak bilirler. Yalnız içinde bu- Los Ancelosun 
lundukları şartlar çok mŞüldür. Çün
kü kendileri maddeten zayıf, muhitle;i 
çorak ve dikenli ve ayrıca da yardım
dan mahrumdw:flar. Bana gönderdık
leri mektubun ipliğine taallUk eden 
tarafları diğer bir E;ayfada neşrediliyo:-. 
Diğer dertlerinı gelince onu da burada 
ben teşrih edeceğim. 

* Garbi Anadoluda vaktile çok geniş 

tanınmış f&hıiyet· 
lerinden Vinter• 
mut, 61 yafında· 
dır. Ve hayatta 
yegane pyenin 
e-vlenmek oldur 
kanaatindedir. 

Bu zat aeçeı 
ikinciteşrinin ü . 
çünde, sekizinci 
defa evlenmiş 

hayretlerini izhaı 

bir dokumacılık sahası varmış. Bugün 
bu saha daralmıt ve dokumacılık, bü
yük fabrikacıhğın keakin kılıcından 
geçmif olmakla beraber tezgahların 
- eski tabirile baıkiyyetüssüyufu - ge~e tden halka da «ne 
yüksek bir mDmara baliğ oluyor. Yal- taşıyorsunuz .. bu 
nız şu Denizli Kadıköyünde bin beş bir fey deiil.. in· 
yüz tezgah vardı.r ki bu, bin beş yüz taallah pek yakın 
ai1enlin ekmS vasıtası demektir. Bu da on üçüncü dü. 
gün iplikçilik sanayii vasati olarak yüz- ğünüme ıizlcrı 
de yüz on kadar gümrükle himaye edi· davet edeceğimıı 
Ur. Bu, pe'k buit bir iş olan iplikçilik 
için fazla, dokumacılık için de ağırdır. de~iştir. Bu~unla. . 
Bundan dolayı bu dokumacılar müş- bellı etmek ııtemı,tır. 
kül mevkide ka1mışlaroır. İşleri kesa- da rakamın fCametine inanmadığını 
da ve darlığa gitrnıştir. Buna rağmen, v· t t' ed' L d b . • ın ermu un y ı 11:arısın an e-
gene bır kısım tezgahlar dayanmıslar- . ..1 .. "k' · ho 1 d Ad 
d ··nk·· ha l"d b . 

1 
· şı o muş, ı ııı şanmış ar ır. a-

ır, çu ·u o va ı e u ışe a ışını~ o-
lanlar, başka işlere kolayca geçemiyor- ~~n arka ar.kay~ bef karısı öldüğüne 
lar ve oralarda tabiat te buna pek mü- gore şeametıne ınanmamakta haklı o
saiıt değildir. Rençberlik dokumacılık- labilir. Çünkü şeamet kendiıindedir. 
tan daha düşkündür. 

Halen iş şöyle görülür: İpliği İstan-
bul, İzmir ve Adana tüccarları satar- B d d · ı d b ı 
l B b 

.. ··k b" . ld - . . .. asra a enız atın a mem a ar 
ar. u, uyu ır cıro o ugu ıçın uze- d V b 1 d 

Deniz altındaki tatlı su 

SON POSTA 

a.Basılnuş gazıııa hürnıet a 

Gazete ve kitap, dini yazı değildi::-. 
Hiç kimseden bunlara körü körüne 
inanma istenmez, ve böyle bir inan
ma, inanana fayda da vermez ... 

Kitabın ve gazetenin okuyana fay
da vermesi için tenkit gözü ile okun
ması, kitapta ve gazetede serdedilen 
iddiaların muvafık olup o1madığmın 
incelenmesi lazımdır. 

SIND J 
HERGUN BiR FIKRA 
Hayır maksadile 

Ekrem Talunun, Reşid isminde 
bir arkadaşı vardır. Bay Reşid, baş-

kalarının mer'asında otlakcılık et -
meyi seven takımdandır. 

Geçenlerde bİl' gün, beraber, ga
zinoda oturuyorlardı. Aralannda §11 

muhavere geçti: 

- Ekrem! Bir sigaran var mı? 
- Hayır, yok! Ben artık siıara al-

mı yorum. 

- Neden? 
- Seni tütün içmekten vazgeçir-

mek için.. ıırf bir bayır maksadile, 
azizim' 

•·--------------------------· Maymunlardan 
Geldiğimizi iddia 
Edenlerin delili 

Köpeğin getirdiği 
Çocuk 

• 

Bu karı koca, bir aün evlerinde o

tuturlarken, kapının tırntalandığını 
duymuşlar .. Erkek 11f8iı inmiş. kapıyı 
açmışt kapının önünde bir köpek bek-
i liyormuş, köpeafo ağzında da bir pa-

l 
ket varmış. 

Köpek kapının açıldığını görünce 
paketi bırakmıf ve kaçmış .. 

Paketi alıp açtıkları zaman içinde 
canlı bir çocuk bulmuflar. Çocuğu al
mışlar, adını da Mazes «Musa» koyup, 
büyütmeye başlamı,Ia.r. 

Mendillerin şekline dair 
kanun 

Mendiller, ufak, büyük olur, her 
rinde ne kazansalar kardır. Halbnki 1 var ~r. e un ar an tatlı ıu çıka~. 

ı rd k f z'l k 1 
Y erlı dalgıçlar bu membaların yerlerı-

son zaman a a ço a a azanmış o - . . . . . duklarını ve bunların fabrıkalarla ek- nı bılırler. Ve ellerınde tulumlar denı· insanın maymundan azma oldu- nevi kumaştan ve her renkte yapılır. 
seriya müttefikan \ e hazan da hatta on ze dalıp tulumları su fışkıran yerler- ğunu iddia edenler, bu iddialarını ve- Fakat bütün bu mendiller .şekil itiba
ların direktifleri ve onların menfaatle- den d'odururlar. Buralardan dolduru· sikalandırmak için, ellerinden gelen rile murabbadır. Bu tekil Fransada ka-
ri namına hareket elmiş olduklarım lan suda zerre kadar tuz bulunmaz. her 'eyi yapıyorlar. nunla tesbit edilmiştir. Kraliçe Mari 
zannederim. Çünkü fabrıl·a'ar piya a- I .. . Antuvanet zamanına kadar her tekil-
) ı ara1arında taksim etmislcr tüccar- tar, kooperatifçiligın· · basit tatbikatını şte son gunlerde, Londrada hır ma· d · d"l k 11 im k "k Mar" 

• ' v d .... 1 b "dd" e men ı u anı a ta ı en ı 
larla mukaveleler yapını lar ve ph a- kolay kavramış ve iyı' kalpli, sade san- gaza a ıoru en u manzaranın, 1 ıa- A k al · · d"l · l . l . .• . ntuvanet r a rıca etmış ve men 1 

savı da haraca kesmişlerdir. Bu cihet atlerinin ileri gitmesini isteyen insan- arını hır kat daha kuvvet endırdıgıne ki" · bba la - d · b" · . l ~e ının mura o cagına aır ır 

bence muhakkaktır; yakın bir tetk"k !ardır. Bunlara biraz yardım edilse bil- ınanıyor ar. k k 
h l

.. ı k b li · t·· · 
1 

k b anun çı arttırmı~ır. 
ma su u o ara ı rım. un ış er olayca düzelebilir ve u san- Resmini gördüğünüz maymun, D 

iplik, ti.iccann eılintlen danildeki tüc- at ileri giderek hatta kooperatif atelye- Londrada yahucli mahallesinde bir sa- ana fakabi/e anılan 
carların eline geçer. Bufflar da iplikle- ler kurulabilir ve çok sermaye iste~ en tıcının maymunudur. Hayvanlara pek şehir halkı 
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Sözün Kısası 

Babalık mektebi. 

!. Tal11 
1 A vusturya1ılar Viyanada bir ba " 

1 balık mektebi açmışlar. Genç a· 

1 
ile reisleri alelade talebe gibi bu me~
tebe devam ederek, orada çocuk terbı• 
yesini ve babalık ödevlerini öğren!yor" 
larmış. 
Eğer yapılmakta olan ilk tecriıbe 

müsbet neticeler verirse, bundan sonr&t 
1 aile kuracak olan erkeklerden, evle .. 
necekleri sırada bu mektebin diplo
ması aranacak ve ibraz edemiyenJer tı 
evlenmelerine izin verilmiyecekmi~. 

Hiç şüphe yok ki, babalık düny:ıda 
en güç san'atkfırlardan biri ve belkı de 
en gücüdür. Tam ve haki.ki ma· 
nasile, evlat yeti~tirmek, her a
damın karı değildir. İnsan yavrusı.ı. 
hercai menekşe gibi, biyar gıb·, 
Plimut tavuğu ve yahud ki Merinos ko
yunu gibi yetişmez. Bu sa) dıklarınıırı 
maddi varlık~arına gösterılecek ılı ı .. 
marn bunların az çok seçkin olabılme
leri için kafidir. Çocuk bt, maddi ıa· 
rafından ziyade manevi tarafına elıenı· 
miyet verilmesi icabeden komplek., bıt 
mahlıiıktur. Kendi haline bırakılacak o· 
lursa, hazan, fakat pek nadir olarak, iyi 
yetiştiği vakidir. Lakin milyonda bir, 
bir tesadüfün eseri olan bu vakıa, ÇO" 
cuğun manen ve maQ.deten mücehheı 
olınası için bilhassa babanın da terbiye 
bilgisine hakkile 3şina bulunması iti • 
zumunu ortadan kaldıramaz. 

İlk ve en önemli hayat mektebi baba 
ocağıdır. Bu mektebin başmuallinlİ 
mesabesindeki aile reisi şiyed kof o • 
lacak ve terbiye esaslarından bibehre 
bulunacak olursa, elbette ki oradan y~ 
tişecek ölal\ ~uk da hayatta ilk adfttt" 
!arını ters atmağa alışacak ve bu yan· 
piri gidişin bilfıhara tashihi de, gayri 
mümkün değilse bile, her hafüe çetin 
bir iş ofacaktır. 

Bu itibarla, Viyanadaki babalık mek· 
tebinin her halde faydalı, ve böyle b:r 
mekteb açmak fikr.inin de ~k doğru bit 
düşünüşün mahsulü olduğunu kabul 
ve teslim etmelidir. 

Ancak babalık san'ati ne kadar ince 
ise ve uzun bir ihzari terbiyeyi rnüs .. 
telzem bulunuyorsa, evladlık san'atı 
da o derece nazik, o mertebede bir ha· 
zırlık terbiyesini - hele şu müfrit Jail" 
baUlik asrında - müstelzem bulunmak• 
tadır. 

Aile düzeninin içinde, baban1n 
evlada karşı olduğu gibi, evladın da ~ 
beveyne karşı o kadar çok ve mi.ih:rJI 
vazifeleri vardır. 

Ve ben, Avusturyalıların yerinde ol .. 
sam, babalık enstitüsü'nün yanı basın
da bir de evJadhk ilkmektebi açardım. 

Biliyor musunuz ? 
1 - ııHende meenandan ruzun ipklık f:I• 

tldadı vat• 

uı\şlk Sadık benim nıecnunan anca.İ ri tezgah sahiplerine satarlar. Onlar ve: çok _mlasraflakadişlde~edn bedz falbtı.ikka la- meraklı olan ma~aza sahibinin bir de Fransada Bru adlı ufak bir •chir 
bu ışte pek az da olsa gene birşey ka- rını çoga tm er ın en ev e ı ur- it . . • .. J' z::ınır!ar; fakat, asıl kazançlarını verl~· tannaya yarayacak esaslı ve temelli .etsıd:~;dır. ~atınk alındıgı gundenbe- vardır. Çok zaman bu fehrin halkına mısraları kimindir ? 

s ye verd"kleri zayıf dokumacılardan bir hareket meydana gelir. rı,k ~ ı ı ~ ru b~rı d ';;~aş~~ may~un, ~ru danaları denilmiştir. Bu~~ sebep 2 - Beblrls'lcr kimlerdir ? 

adı var•· 

çıkarırlar. Bunlar :,a ipliği abrken b"r Kooperatifin mektubundan anhyo- ar ka aşın ahn hır .. la ı a ı ek aydrı ma- .e şudur: Krallık zamanında uç serse- 3 - 1931 de İspanya tahtından indlrlleı> 
az fazla f.qt öderler, yahut dokunmuş rwn ki gerek Denizli saylavı Bay Ne- ma ta, ve cp oy e oturma ta ır. rı bu tehre aelirler ve kendilerinin Kral .J • l " ' Alfons şlmcil kaç yaşındadır? 

(Cevapları yarın) malı gene ayni adamlara satarken b r cip Ali, gerek İktısat Vekaleti bunJara nsanın maymundan gelme oldu- kralın tiyatrosunda oynayan aktörler 
az ucuza verirler. B" naena ey h, liman- yardım etmek işı ile meşguldürler. Ge- ı ğunu iddia edenler diyorlar ki: olduklarını iddia ederler. Halk bunlara * 
lardaki ve satış merkezlerindeki iplik rek kıymetli İktı at Vekilimiz Bay Ce- - işte iddiamıza en büyük delil...

1
inanır, bir ahırı bunlara bırakırlar, ahı- (Dünkü suallerin cevabları) 

tüccarlarile tezgah sah"pleri aras•nda liıl ~ya.r, ~ere~ ~ay Neci Al.iye tecı ~- Kediler insandan başka hiç bir mah- rın kapısında dururlar ve bütün bu fe· ı - «Yirine cihanda ne şalıız. ne bende· 

mutavas.:.ıt olarak Ç ışan ve her yerde 1bestını .bıleddıklb~li ~ır k'k"oobperatıfçi sıfatı- luka sokulmazlar. Maymuna sokulma.- hir halkını para alarak ahıra koyarlar. yiı-
bir ı"kı" kı"şiden ibaret olan bu unsur e emın e ı rım ı unlara vapıla- 'l . . F k 1 . . . ı · ed- ı · " d ı· · ' ' • • • .J arının sebebı de maymunla msan ara- a at ahır do unca, kapısını kılıtleyıp 11Rlnd aba b uş akıru reven e) • 
ne olursa olsun, gene birşey kazanır. cak yardım, gerek o muhıtın lmarı, ge- d k" k l k k 1 y ld ld"kl . b" . ınısralarlle başlıyan şilr Yahya Kemalind r 
Tezgfilı sahibine gelince, eline ekmek rek mücavir muhitlerde dokumacılığın ~ .!_!.!,.~ ~~~ır:-·-~-----· .. , • .. açhar ar. ~l a rastge ı erı ırıne a- 2 _ Belçikanın merkezi hiikıimetı ol ıı 

· k" f ih t ek ·ıı· "kt b k "f" t . na tarı verır er: parası ancak geçebildiğinden bir türlü ın ışa ı ve n aye , ger , mı ı ı bat sı ve u ooperatı ın mutavassı sız ıp- . . Briikael sen nehri üzerindedir. Nufu u 
işlerini ileri götüremezler. İşte dert bu- hayatımızın inkişafı bakımlarınd~ı.n he- lik tedarik edebilmesinin temini onla- - .Sana derler, bır ahır dana hedı- S31.000 dlr. 

radadır. Bu derdin devası da güç bir sapsız faydalar verebilecek mahiyette- ra geni.<Jlik ve ferahlık verecektir. ye edıyoruz. 3 _ Romada senatoda kendi ini oldur ı 
şey değildir. dir. Büyük yardım ve himaye değil, Tekrar etmeği borç bilirim ki bunlar Danaların hediye edildiği adam, isteyenler arasında üvey oğlunu da gor e: 

* hatta küçük yardım ve himaye ile, bil- yardıma layıktırlar ve bu yardım bü- ahırın kapısını anahtarile açar ve da- •Sen de mı Brutus, oğlum? .• diyen dik töf 

Bu tezgah sahip!eri İzmir ve Aydına hassa şu iplik fabrikasyonunda ve ip- yük hayırlardan başka bir netice ver- nalara sahip olacaiı yerde ahırdan çı- Ju!J1ls Sezar'dır. 
gelip gittikleri için oradaki satış koope- lik ticaretinde mevcut tröstün kırılma- mez. Muhittin Birgen kanlardan bir temiz dayak yeri ------·---·- ---·-·-- ...-
ratifçiliğinin faydalarını görüp anla- Kendini hasta gibi gösterefl 
dıktan sonra ayni ruhu kendi muhitle- İ S T E R İ N A N İ S T E R İ N AN M A J. hayvan 
rinde de canlandırmak istediler ve ben 
de bunlara yardım ettim. Yukarıda 

si>ylediğim gibi bunlar hakikaten işle
rini biliI'ler ve bir kooperatifi kendi 
başlarına idareye ve inkişaf ettirmeğe 
muktedir, biraz okur yazar, fakat, san
atkar oldukları için aralannda kabil ol-

Bigada oturan arkadaşımız anlattı: 
Çanpazar nahiyesine bağlı Paşaköyü ha1kından bir zat 

büyük bir ağaç kütüğünü oyarak içine barut doldurup 

Ramazan .topu gibi patlatmak istemiş, fakat barut adamın 
uzaklaşmasından evvel tutuştuğu için biçarenin göğsünü 
parçalamak suretile ölümüne sebep olmuştur. 

1STER iNAN iSTER iNANMA l 
duğu kadar mütesanit, kafaları işe ya- ,._----------------------·---·--------------------

Bir Hintli alimin iddiasına göre. 
hayvanlar arasında temarüz etme~irıİ 
bilen yegane hayvan katırmıf. K ·ır 
istirahat etmek istediği zaman aya~ ..... 
da hiç bir arıza yokken kendisini -
t aı büküldü gibi gösterir ve bağını!~ 
1yere yatartnıf. 



• 

Bakkalköy cinayeti 
Dün de cinayeti aydınlata
cak bir ipucu bulunamadı 

Sayfa 3 

Sancakla 
1.,azyik Hala 

Franko mütareke mı istedi? Bakkal köy cinayetinin gittikçe 
genişlemekte olan tahkikatı yepyeni 
bir safhaya girmiş bulunmaktadır. 

Devam ediyor 
Seçime girmiyen Türk 

köylüsü aç ve çıplak 
bırakılıyor Otuz beş Sovyet harp gemisi Karade· Yapılan tahkikata, Cahit adında bir 

gencin de adı karışmaktadır. 
Cahit; öldürülen Hüsniye Gülsü

mün kocası Seyfettinin kardeşidir. Ya
ni Hüsniyenin kayın biraderidir. 

• 
nizden ispanya sularına gidiyormuş! 
.... Dün zabıta Cahidin ifadesini de al

mış, ve kendisini serbest bırakmıştır. 

Antakya, 28 (Hususi) - Türk hal
kına yapılan tecavüz durmamıştır. E\'
velki akşam gece saat 9 da caddede gez 
mekte olan birkaç Türk genci devı ı \ ~ 
tarafından sebepsiz olarak çevrilmiş v~ 
kışlaya götürülmüştür. Hadise çıkar -
mak emelinde olan bazı zabitler bun -
dan evvel de suçsuz birçok Türk genç 
!erini sokaklarda yakalayara1~ Divanı 
harplere se\'ketmişlerdi. Bunlar haI:i 
Berut Divanı harbinde mahbus bulun
maktadır. Bunların mahbusiyetleri 
müddeti dört ayı geçmiştir. 

A :;ilerin Madridi almak üzere yaptıkları planın suya düştüğü tahakkuk ediyor, 
Cinayet failinin veya faillerinin ele dün bir deniz harbinde hükumetin üç harp gemisi battı 

geçirilememesi, Emniyet Müdürlüğü-
tıı 1Iadrit, 28 (A.A.) - Havas Ajansı 

Uhabirinden: Yirmi rki günlük muha 
~tadan sonra asilerin her ne bahasına 
!tırsa olsun Madrit cephesini yar -
~k için kama şeklinde ilerlemekten 
Q are_t olan tabiyelerinin suya düşmüş 
k'dugu söylenilebilir. Halihazırda teş
/latları ikmal etmiş olan hükfımet kLtv 
hıetleri, mühim malzemeye malik bulun 
h·'l~ladırlar. Fazla olarak, Madrit cep
\·~ıncte harbe iştirak etmiş olan asi kuv 
~~ll~ri kafi mikdarda ve hattı ricatleri
d' hımaye edebilecek kabiliyette değil
\' r~er. Bu vaziyet, hükumetin bir kuv
~~lllin Aranjuez'den hareket ederek 
trı~lavereya yürümesi imkanını bahşet-
1Ştir. 

etmiştir. 

Dünkü deniz harbi 
Paris, 28 (A.A.) - Cebelitarıktan ge 

len bir habere göre, asi 'kuvvetlere men 
sup on bombardıman tayyaresi ve uç 
harp gemisinin bugün Carthagene li
manına karşı yaptıkları taarruz netice
sinde hükumete ait üç harp gemisinin 
batırılması, Tersanenin mühim bir şe
kilde tahrip edilmesi He neticelenmiş
tir. Cephane deposunun infila!k ettiği 
söylenmektedir. Taarruzun başlangı
cında limanda demirli bulunan ve kaç
maya başlıyan dört gemi asi tayy::ıreler 
tarafından takip edilmiştir. 

Milletler Cemiyeti Toplanıyor 
Londra 28 (Hususi ) -İspanya hüku-

Mütareke teklifi mi? metinin talebi üzere, Milletler Cemiye-

Q l>aris, 28 (Hususi) _ Bazı mahafil- ti konseyi gelecek hafta içinde fevka
t ~General Frankonun Valens hükume lade bir toplantl yapacaktır. 
~tıe bir mütareke le~finde bulunduğu Toplantının gelecek perşembe Lon-
~l~l~nmekte ise de, ispanyanın Londra drada yapılması muhtemeldir. 
~bu hususta ademi malfı.mat beyan Bazt Alman mahafile nazaran, İs-

Öo nan ma mız Yunanistan
da tezahüratla karşılandı 
t (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
~<la mevki almıştır. 

panya hükumeti konseyin toplantıya nün de nazarı dikkatini ve alakasını 
davetini istemeden, bu hususta Sov- çekmiştir. 
yet ricalinin fikrini istimzaç etmiş ve Cinayet tahkikatile yakından ala
rnuvafakatini aldıktan sonra Cenevre- kadar olmakta bulunan Emniyet Mü
ye m üracaat eylemiştir. düriyeti, öldürülen Hüsniyenin kocası 

Milletler Cemiyeti mahafili, vazi- Seyfettinle, Seyfettinin kardeşi Cahi
yetin çok nazik olduğunu söylemekte din bir defa da Müdüriyete celblerini 
ve İtalyanın cemiyetten çekilmesi ih- istemiştir. 
timalinden kuvvetle bahsetmektedir. Cahidin verdiği ifade üzerine Bak-

35 Sovyet Harp Gemisi ispanyaya kal köyünden iki kişi daha zannaltına 
Gidecekmit alınmışlardır. 

R oma 28 ( H ususl)-Stampa gazete- Emniyet Müdürlüğünde, bu tahki-
sine nazaran, 35 Sovyet harb gemisi katla meşgul bulunanların verdikleri 
Odesadan Barselon'a hareket etmiştir. teminata göre, cinayet in bütün esrarı 

Bu harb gemileri. Madrid hüku- bugün mutlaka çözülecektir. 
metine tank, tayyare ve diğer harb 
levazımatı götüren Sovyet ticari gemi
lerini m uhafaza edeceklerdir. Gazete, 
35 Sovyet harb gemisinin İspanya su
larında mevcudiyetinin ciddi hadisele
re sebebiyet vereceğini ilave etmekte
dir . 

Lehistana 
Karadenizde 
Mahreç 
Londra, 26 (Hususi) - Varşovadan 

Observer gazetesine bildirildiğine gö-

Ruslara karşı Alman -
J apon itilaf ından sonra 
İtalyan - Japon anlaşması 

bazı sözler de yıeknazarda bu mevzula 
alakadar görülmemekle beraber ehem
miyetle ileri sürülmektedir. Amiral, ge 
rek Baltık denizinde, gerek büyük Ok
yanusta mevcut Sovyet tahtelbahirleri
nin çok kuvvetli olduklarını, en son te
kfunülata göre yapıldıklarını, su altın
da uzun müddet kalabileceklerini bil -
dinniştir. 

Türk köylüsünün erzakı ve elbisel~ri 
alınıyor 

Antakya, 28 (Hususi) - İntihabata 
iştirak etmiyen Türkleri mutazarrır et 
mek için kanuni şekiller aranmaktadır. 
Bunun için silah ve tütün aramak ba
hanesile Türk evlerinin kapıları kırı

larak içeri girilmektedir. Bu taharrıyat 
ve baskınlar jandarma ve kolcular ta
rafından hodbehod ve gayrı kanuni şe
kilde yapılmaktadır. Maliye ve Banka 
tahsildarları da borçları tahsil için köy
lülerin erzak ve elbiselerini satarak 
onları aç ve çıplak bırak.maktadırlar. 

Hatta borçlu köylülerden akraba
ları yanında oturanların akrabalarının 
da borçlu imiş gibi mülkleri haczedil

mekte ve satılmaktadır. İskenderun 
ve havalisi ahalisinden olup da yaban
cı memleketlerde bulunan kimseler 
dönmek istedikleri zaman Fransız kon 
solosları vize vermemektedirler. 

Kürt, Arap Hüsumeti 

il\ Saat 1 O da Yunan donanması ku
~ "ndanı Amiral Sakelarin Yavuza gi

;tek Amiral Şükrü Okan'ı selamla
d·ıştır. Yunan kumandanı Yavuza gi
t ıp gelirken filomuz tarafından selam 
0ı:>ları atılmıştır. 

ataşemiliter ve ataşer.avalimiz, Başve
kil Metaksas, bütün Yunan vekıl

leri, Yunan donanması kumandan ve 
erkanı harbiyesile sivil ve aslkeri ilme- re, Romanya Hariciye Nazırı Antones
ra hazır bulunmuşlardır. ko ile Bek arasında yapılan müzakerat 

Sovyet gazeteleri Kızıl ordunun kud 
ret ve kuvvetine işaret ederek Sovyet 
Birliğinin herhangi bir taarruzu kentli 
toprakları haricinde ezıneğe muktedir 
bulunduğunu anlatmaktadırlar. 

Antakya, 28 (Hususi) - Kürtler
le Araplar arasındaki açıklık gün geç
tikçe artmaktadır. İntihap dolayısile 
Kürtlerle Vataniler arasında beliren hü 

sumetin sebebi: Kürtlerin istikbalde 
Suriye hudutları içinde Araplar tara
fından imha politikasına tabi tutula
caklarına dair elde etmiş oldukları de
lillerdir. Clk Bundan sonra Amiralımız Şükrü 

ti an karaya çıkmış, otomobil ile A
l' llaya gidip elçimiz Ruşen Eşrefi zi
d <l.tetten sonra Bahriye Vekaletine gi
~ ck:k Deniz Müsteşarı Papavasilin ve 
~~ aı:ııharbiye reisi Amiral lkonomu'yu 

Ziyafetin sonuna doğru Ba~vekil Me esnasında, Karadenizde Lehistana bir 
taksas ayağa kdkarak Yunanistanın mahreç temini meselesi de görüşül

dost ve müttefiki şanlı Türk donanma- müştür. Bu mahreç, Lehistandan geçe:-ı 
sının Yunan sularını ziyaretinden do- Vistul ile Romanyanın Besarabya eya
layı Yunan millet ve hükumetinin his- Jetinden geçen Deniester nehirlerini 
settiği sevincin pek büyük olduğunu ve bir kanalla birle.ştirm~k suretile temin 
iki millet arasındaki dostluk ve ittifak edilebilecektir. 

1
hret etmiştir. 

bağlarının samimiyet ve derinliğim ya J Bu büyük ve mühim teşebbüsün tek
dederek Türk milleti ve Reisi Atatür- f nik planları iki devletin mütehassısları 
kün şerefine kadehini kaldırmıştır. ı tarafından hazırlanacak, Hariciye Na-

Amiral Şükrü Okan da ayni samımi- zırları anlaşmanm son şeklini tesbit e-
~ . Amiralımız öğle üzeri diğer gemi- yetle mukabele etmiştir. deceklerdir. 

~ tıınizin kumandanları ve erkanıharbi- Ziyafetten sonra yapılan resmi ka - Kanalın inşası takriben ı o milyon 
~ C~ile birlikte Meçhul Asker abidesine bulde buradaki bütün kor diplomatik sterlinge mal olacaktır. 
c l'l1iş, abideye çelenk koymuştur. Bu ile Atina ve Pirenin en mümtaz ailele-

:~tasim esnasında bahriye silahendaz ri hazır bulunmuştur. 
v llfrezemiz selam resmini jfa etmiş Yunanlı dostlarımızın gösterdikleri 
•. ~ bandomuz Yunan marşını çalmış- muhabbet hakikaten pek samimidir Bü 
'lf A tün sokak başlarında büyük caddelerde 
~ .. rniral Şükrü Okan saat 12,30 da küme küme ahali toplanıp zabitlerimiz 
~ "-~ıciye Vekaletinde Başvekil Metak~ ve askerlerimizi geçerleclı::en alkışla -
d"'a 1 ziyaret ettikten sonra saraya gi- maktadır. Bugün Atinada bir bayram 
·tek defteri mahsusu imzalamıştır. manzarası göze çarpmaktadır. Ahali 

~ E'.!çimiz Ruşen Eşref saat üçde Ya- şenlik içindedir . 
~~~~ giderek Amiralın ziyaretini iade Ziyaretin ilk günü 
trııştir. Atina, 28 (Sureti mahsusada gön-

! Amiral Şükrü Okan saat üç buçuk- derdiğimiz arkadaşımızdan) - Donan
V Amiral gemisi Averof'a giderek mamızın dost Yunan sularını ziyareti
rlltıan kumandanı Sakalar in 'e iadei nin ilk günü protokoldeki ziyaretler !le 
1Yaret etmiştir. geçti. Bununla beraber Yunan ricaJi-

A nin ve halkının göst€rmiş olduğu alaka 
~ık mirahmız Averof'a girerken ve protokol hududunu aşmış ve Türkiye
tı &rken atılan toplar ile selamlanmış-

bt. Basvekil General Metaksas bera- ye karşı beslenen dostluk ve hürme
~t" • tin bir ifadesi olmuştur. Meçhul Aske-

Bundan başka, Romen Hariciye Na-
zırı Lehistan ile Çekoslovakya arasın
da bir yakl~a vücude getirmeğe ça
lışaca~hr. 

Kızılau B · şkanı 
General Ali bu 
Sabah vefat etti 
İstanbul Kızılay ba.<Jkanı mütekait 

general Ali Çalımlının bugece sabaha 
karşı saat beşte Veznecilerdeki evinde 

vefat ettiğini teessürle haber ald1k. Ge
neral Ali Kızılaya büyük hizmetlerde 
bulunmuş, kedisini herkese sevdirmiş 
bir zattı. 

Cenazesi yarın kaldırılacaktır. 
derdide ailesine taziyetler ederiz. 

L 1nde Deniz Müsteşarı ve Erkanı-
ıı~ b rin mezarına çelenk koyma merasimi Toka ita kardan 

İtalya - J aponya anlaşmasına dair 
tafsilat 

Tokyo, 28 (A.A.) - Resmen haber 
verildiğine göre, İtalya ile Japonya a
rasında bir itilaf yapılmıştır. Bu itila-

Bu sebepten şmdiye kadar Men-
fa göre Japonya İtalyanın Habeşistan d .. bd 1 · .. K"" b 1 . . • . u en Hmaye goren urt ey en a-
Imparatorluğunu ve Italyada Japonya- · l · · b d 

M kod k. 1 :.,ı.· . t" . t k sıret enm u ava etrafında toplama-
nın ançu a ·ı 1ii'.ırnnıye ını anıma · . . 
t d I·tu•t· J H beşıs· ya karar VNmıslerdır. Bu kararın tat-a ır. a name aponyanın a - . · . .. 
t d t . t h kk d t kt bıkatından olarak Cezıre ve Kurt da-an a ıcare a mı a anıma a ve w • • •• 

İtnlyanın Alman _ Japon paktına işti- gı arasındakı arazıde yaşayan Kurtler 
raki hususunda hiç bir kaydı ihtiva harekete başlamışlardır. 
etmemektedir. İtalyanın Sovyetler Bır- Aşiretlerin Silahları Toplanıyor 
liği ve İngiltere ile çok nazik bir mahi- İskenderun 28 (Hususi) - Üç 
yette olan münasebetleri böyle bir pak gündür Mendüb tarafından Arappınar 
ta iştirakini şimdili:k imkansı-z kıimak- mıntakasında oturan Tekhanlı ve Min-
tadır. gallı aşiretlerinin silahları topldttml-

Holandanın Endi.fesi maktadır . 
La haye 28 (A.A.) - Alman - J a- İskenderun 28 (Hususi) - 5ılah 

pon muahedesini büyük bir dikkatle to}lliaması işi bütün aşiretlere ve nahi
takip eden H olanda hükumeti, hu mu· yeler ,lıalklarına da teşmil edilmiştir. 
ahedeye gizli askeri ahkamın ilave e- Ermeniler Silahlandırılayorlar 
dilmiş olmasından korkmaktadır . Şim- Ş '>8 (H ") F .. am - ususı - ransız mu-
di nazarlar İngiltereye doğru çevril- messili herhangi bir harekete karşı kı
rniştir. Holanda, bir uzak şark devleti yam emelile Ermenileri silahlandır
olması itirabile A lman - Japon itilafı- maktadır. Ermenilerin silahlandırılma· 
nın Holanda Hindistanının İstilasını 81 için Ermeniler arasında propaganda 
da tasarlamasından endişe etmektedir. yapılmıştır. Bilhassa Kürtlerin mak-

Lehiıtan İle Romanyanm Karan satlarmın Ermenileri imha olduğu su-
Londra, 28 (A.A.) - DeyÜ He- reti mahsusada isaa edilmektedir. 

rald gazetesi, Beck ile Antonesco'nun Bu mıntakad~ki Çerkesler sükunet-
Varşovada Almanya ile R usya arasın· lerini muhafaza etmektedirler. 
da bir ihtilaf zühuru takdirinde Al-

y t İye reisi olduğu halde saat dörtte bi.i.tün şehir için bir hadise idi. Ön.erin 

1 \\~uza gelerek Şükrü Okan'ın ziyare- de bayrak ve muzika ile bir bölük as-
tıı. d .. 

man askerlerinin Leliı ve R umen ara
zisinden geçmelerine muhalefet etme-

M ünaka /ii l durdu ğe karar vermiş olduklarım haber ver-

Ziraat Vekaletinin faaliyet 
sahası genişletilecek 

ıa e etmıştır. kerimiz merasim mahalline gelinceye 
t.'I Başvekil General Metaksas bu ak- kadar askerlerimizin eıtrafı binlerce 
~ trı saat doRuzda Amiralımız ve er- halk tarafından sarılmıştır. Halkın yü
f 111harbiyesi ~erefine resmi bir ziy;ı- zünde misafirlere karşı derin sempati 

Tukat 29 (Husus!) - Şehrimizde ve mektedir. İki hariciye nazırı, komü
mülhaıkatta misli görülmemiş şidde:-tli nizm aleyhtarı misakı kabul etmeğe 
soğuklar hüküm sürmektedir. Mütemu- karar vermişlerdir. 
diyen kar yağmaktadır. Münakalat dur- İngilterenin kararı 

b~~l V~rrniştir. Ziyafetten sonra bir ka- izleri göı ünüyordu. 
" muştur. 

resmi yapılacaktır. Amiralin Jroyduğu çelenk üzerınde ------- -----
Londra, 28 (Hususi) - Milli Mü 

dalaa Nezaretile teşriki m esai et
mek üzere yeni bir iafe müdürlüğü 
ihdas edilmiıtir. 

General Metaksasın nutku şu elimle '.. ... nuyordu: «Türk donan-
cl. ~lina, 28 (Suret'i mahsusada göndm·- masının kahraman Yunan Meçhul As
cJ&ırtıiz arkadaşımızdan) - Ba~vckil kerine saygısı». 
lq eneraı Metaksas bu akşam Büyük Bri Bugün Ba:;ıhakan Metaksas büyük 
ita tıy~ otelinde Amiralimiz Şükr~i O-! bir ziyafet verdi. Yarın on birde Kral 
c4~· ıle Erkanı harbi~'esi ve filomu::a 1 Amirali kabul edecek-tir. Elçimiz de 
tı ıl gemilerimiz Jmmandanları sercfi- J bu kabul resminde bulunacaktır. 
e h"r · f t · t· · zıya e \1 E:>rınış ır. Gazetelerin ııesriyatı 

~?k parlak olan bu ziyafette filomuz Yunan matbuatı bugü~ başmakalele· 
\' ırali, kumandanla ve erkanı harb~- rini donanmamızın ziyaretine hasret -
e~ile Atina elçimiz ve elçilik erkaıu m1şlerdir. 

Mahmutpaşa hamamı 
müze haline konacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

diye kadar hamam şeklinde istifade 

Bir harp vuku.unda memlek etin 
iase vaziyetini organize edecek olan 
b~ m üdürlük , lngilteren:n bir sene
lik yiyeceğini daima hazır bulun

olunan bu tarihi abide yeniden tamir durmak için §imdiden lazım gelen 
ettirilecektir. Bu suretle hüsnü muha- tedbirleri alacakatır. 
fazası karar altına alınn11s bulurran .... k········A······:······-····d········t····f·········d·········· : . . . 1 ca lır. ynı zaman a, e ra ının a açı-
Mahmutpaşa hamamı, şehrımızı tezym larak meydan haline ifrağı dü~ünüı _ 
eden müzelerden biri haline konula - mektedir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

hasını genişletmek için tetki'kler ya
pılmaktadır. Bu yıl memleketin her ye
rinde mahsul hastalıklarile mücadele 
için tedbirler alınacaktır. 

Rahatsız bulunan Ziraat Vekili 
Muhlisin kendi arzusile istifa edeceği 
şayiası tekrar meydana çıkmıştır. Bu is 
tifa tahakkuk ettiği takdirde Ziraat 
Vekaletine, eski İktısat Vekillerinden 
Rahminin getirilmesi muhtemeldir. 

Ziraat Ve'kaletinin İktısat Vekaleti 
ile birleştirilmesi ve meb'uslar meya
nından seçilecek bir müsteşarın Ziraat 
Vekaleti işlerini idare etmesi ihtimalin
den bahsedilmektedir. Maamafih bü
tün bunlar şayia halindedir. Bentlz 
teeyyüt etmiş bir vaziyet yoktur. 



SON ro , .................................................................... ~ ,~----~ 
1 ŞEBiB BADE L .. ), 

İstanbul halkına iki biiyük müjde: 

Odun ve kömür 
ihtikarı 

Belediye ihtikara mani 
Oln1ak için a1akadarlara 

ıeınir verdi 

iktı sat Vııkat2Jj 
t9tkikat yaptınynr 
Mlihtelif ıviliyetlf'ır.de ıv.e 
kasabalard<\kİ havayjcl 

Hukuk a 4 senelikı 
tahsil meselesi 

Tatebeierin mürac:ıahna 
~evap verildi, rrs.Ü tesep 
haldan mu hafa z.a edi l! c-ek 

ABANYOSSY HAJKD 
25 ço~ktan mürekkep Macar Çingene orkestr•,. 

ıve 

LU PEBKiNS 
' 

LA KUKARA ÇÇA filminin artistı 
2 Kanunuevvel Çar~amba ak§amından itibaren Tepebllşı 

G A R ·o E N l-;lavalarm oguroa51 m;;ı.hrukat Jj - zaruriye f iatlarıı ~OrJJldu 4stanbul ıHJ.Jkuk ;f;akiiltesi . -nci ı-
1a~ları üzer~nde kısmen tesir ~·apmış- nıf talebeleri tah il ınüddeJinin dört '-.- • de başlıyorlar -'•••-•••••~ 
J.ır. Eylül !lYın~a tonu ~irmi üç pp.çµk fktısat Vekaleti Yilayetleıı:e gön- seneye çıkarılması üzerine bu şe.ldi•, -- • --
ıliray.a satılan ecnebi kok köro\irünün derdiği tamimde, şeker.> tuz .. gazyajı, ıke.odilerjne tatb'k edilmeme j ıhu u- ,_. Bugnu M 1 L L ı wa A z A K SİJl~JJlıtıllJ'ılflda 
fiyatı :hi\len arlm5lmış )se ôe. oduoun ben7:in, maden kömürü, ~ivi ve çime~- s.unda W".ekalete hi:- ,istida göndermi~-~I B~ ~n:nin iki bürük ıfilnu binlC:. 

~ekisi '220 kuruştan K>O ıkur.uşa kadar to fıy~tlarının 11J)emleke..tın_ muhte.~ıf Jer, Ye ayır.ıca telg:r.af:la ~a müracaat ıe.t- PO M P E i N • N SON G U N l. ER 4 
çıkmıştır. Yerli kok kömürünün tonu yerlcr~nde ~e hadde oldu_gunun etud 'mişlerdi. Dün A.nkac.adan yuksek teel- "9rihi Ye ınuhtefOlll film. Ayrıee. ilave olaralc: 

toptan on sek.iz buçu'k liraya satılmak- edilerek aceJe bildirilmesini emretmiş- risat umum .müdürü CeYaddan 'kioci tM İ l l ; '" (8 A Z A K ' da 
tadır. Mangal kömürünün kilosu ön~ tir. T d.grafla bildirilen hu tamimi İs- eınıf alebesine tdgrBfJa oev.ap ıg.elmif- Ehll Salip Mu har ,bel eri Bir Afk Geceel . 
üç buçuk kuruş iken, şimdi '5 lkuru~ t'1nbul Vilayeti aliltadarlara ve iktısı;ı.- tir. Bu cevaba naz.aran t.alebeoin mü.k- Tiirk(e .-Oz.lü muez.zaın film. Grace Muore'un •şk ve ihtira• fllınl· 
fırlamı tır. JÇasımpaşa nahiyes.inde, di dairelere tamim etmiş, 48 şaat isin- esep hak.ılarıru imaye için icap ede.n Gelecek pro,ıram: 
ilk olarMcı. bi,r .kontrol teftişi yapılnuş- tde Y.~P)lan etiidlerin sonu Ankaraya 1 tedbirler .düşüniilmektedir. Talebe Ş AR L O AS R f Z A M AN LA R 
a>.,r. Jklediye 9dun -:vr. :kö.rofu .ihtik(\rı- bildi.rilmişti.r. Bu tahkikin hazırlan- hakkının wtt.ilece.ğiı.lden e.min olarak CMARUE CHAPLIWıln en .... çewlrdill lllr herlke flltwtl 
1\8 ~ydan :veril~mesi iç.i.o alakadar- makta olan hayatı ucuzlatma için alına- derslerine süHınetk <levam etmekte· Ön1lm0zdeki Çarşambadan itibaren /her iki sinemada birden lbaşlıytı<'t.1'· 
W:a icap edctı!l emirJeri ~ermiştir. ca~ tedbirlerle ali.kadar oldu_ğ1.1 söy- dir. 

Karadenizde 
fırtına durdu 

lenme.ktedi.r. 

Berberler bugün 
T O R K siııenıasındn .? bii)•Ok 

ftlın 'birden Şirket Boğazda ] ' !6ugno 

·ı . k YEŞiL o ·oMlMO yeni eSISat yapaca l F;ansızca sö7Jll BALiENTll 
Mudanya önünde karaya 

oturan Alman vapuru 
kendi kendini kurtard' 

kapalı 
Berberler bu günden itibaren fıafta Mafısta denize inciir"leeek 

tatili kanununa tabidirler. lstan:bul yeni vapur direkt seferlere 
berberleri 'kendilerine hafta tatili hak- tahsi.s edJecek 

Danlel1e Darrieux • Charle• 
Yanel - Maur1ce Eseende 

Bır genç d<11dının maeera'Sı 

İlaveten : EKLER JURNAL, 

(La Mu.çaça) Frıııısızca .sözlO 

DOLORE& DEi. RIO 
En dünya haberleri son 

BugUn saat :U de temlnath matın' kın) bağışiayan bu hadiseyi kut!ulamak 

Cünlerden~ri Karadenizde devam ~in bugün T~simde Cumhuriyet ib~ Şirketi Hayriye İdaresi Boia~çi- ,~,~-~~~~~-~~~------~--------~~~ 
eaen fı.rtmalar haf/.'leşmiştir. Vapur - desine giderek çelenk koyacaklardır. nin kıymetli bcızı mesirelerioden araz.i ~-----~•••'5 .. ----------------~,I 
\ar gidip gelroeğe baş\aQ1ış1ardır. Merasime saat ) 1 de berberler mekte-- s .... tın almağa kara;r ve.r.rniştir. Bu kara- Bayan 

Mudanya önünde karaya oturan binden har.eketJe haş-lanac.ak ve abide rın da derhal t.atb"kirıe başlanmış vej 
Alman vp.puru kendi kendini kurtar - önünde Cemiyet reiai lsmail Hakkının iik olarak ıP.aşababçede Kum al deni-
mıttır. ve.receği bir nutukla bitirilecektir. len yer satın alımıştır. 

Çanakkale önünde karaya oturmuş Şirketin maksadı Bo~azda yaz mev-

SAFiYE 
Her akşam 

Olan f ransız vapuru ait o1duğu i<um- Ortamekteplerin yeni mudur simi )çi.n )'eni pİajlar ihdas etmek, es-
Taksim Abide karııunda panyadan bir emir atmamış olduğun- muavin~ri ki eğlence yerlerini .ihya ederek Boğa- -d~ henüz gemi kurtarma i~~T~si~e Gazi Osman paşa orta mektebi za rağbeti arttır~ktır. 

muracatta bulunmamıştır. Eregh onun müdür muavinliğine Fransızca mual- .. ~u ara~a Bog~zda. bulunan bazı 
Ak karaya otur&n Yunan vapurunu limi Ramiz Davutpa~a orta mektebi buyuk Bazıno sahıplerıle .de anlaşma .. 
kurtarmak üzere tahlisiye gemilerin .- doktorluğuna Niyazi Çetinkaya Gazillar yapılacaktır. 

Kışhk BEL VU salonunda 

OKUYOR 
ck.ıı biri dün akfam boğaz.dan çıkmıştır. Osman paşa orta mektebi riye.zi;e mu- Şirketin mayıs ayı jçinde denize in.. Her Pazar saat 13 de 
Gene bu .civ,arda parçalanarak le.araya allimliğine Nahide, Kumkapı orta direceği yeni vapur Sarıyer ve Büyük- dansla matine vardır. 
o~uş ~~ lzm~ şilebine ~nüzhiç m~~i müdür mua~nU~ne Adnan,Jdere ik l~anbcl arasındaki mesa~yi~~1~~--~~~~~-~~~~-~~-~·-~~~~-~~~ 
~ fCY f.'-PllJAAmJŞtır. Bakırköy ort• mektebi .müdür muavin .. lc.ısaJtmak maksadife direkt olarak iş!~-~ H k h d l Parkta bulunall 

• liğine Nuriye. Ca4lasaray lisesi ilk kı- tilecek.tir. Bu suretle mesirelere gidip em arISl, em e 
B;r ayda lstanbulda yapılan ··-IJ' l'-· M··l.. . K J_ gelmek de kolaylasacaktır. t . 1 M A mu·· cevherler . 1 sım IJlwu ım )gıne wısın, Un1kapı ' me resı 0 an usevı 

. bı~a .ar . orta mektebi müdür muaviJ)liğin~ A.. Bir ayda ne kadar et edik ' 
Beledıyece tehrımız.de yapılan m ,. li, }işyderpeff liseti fen bilgisi mual- . . . .. ! .. _ .. .. .. .., • sJI 

_ _, ıve taoair 111iktarlarını göıteren bi- ı· l'-' f'L t J b 1 v 1 . Bel~dıye lktısat ışlerı mudurlugun- Dun mahkemede metresı Meger çok eskı zamana ., 
~ ım ıgıne ı.a.re , •tan u ~ız nsesı l b' . . ·- K 1f 
rer cedvel tanzim olunmaktadır. müdür muavinliğine Makbule, Trab- ce !apı an ır ıstatıstıg~ :nazaran a- ile beraber mahkum oldu eski ve kıymetsiz şey)erf11 

Bu udvele nazaran birinci teşrin . k h" d k .1 raawıç mezbahasında bır ay zarfında __ ___ d' 
ayı arfında ıyeniden 42 'ev 2 apartı .. zton ortaf'tıc.aretll' meli_. te Vı edat tU!. o :,e 1,066,8'24 kilo koyun, 72.>i;c'i kilo ku- Yasef isminde bir adam büyük bir Bir kaç gün önce Gülhane park•~.; 

, a enogra ı mua ım gme a ngor 1 -7 k.l -ı k ?')'.> ,._,) k·ı ··k·· . .. · ·· 11" 
man & dü.klin v:e 6 taneded.e antrepo t · d'I · l d' zu, ;) 1 0 og 8 • --·J,:J / - 1 0 0 uz, çuval ıle dun Kerestecılerden Eyup o· bir kaç mektep talebesi tarafından .. , 

, ayın e ı mış er ır. '18 ı_·ı b .. 1'' - ·f') k'l k.c • 17 .,,>- iJ yapılnuttır. ı ~ ~1 0 oga, u.a-t., 1 0 çı. ··>-·> tobüsüne binmek iateıni~tir. Yanında lunduğunu .yazmış olduğumuz J11 ,9 
ln~ın an kesif olduğu m.ıntaka Bir otomobil kazast kilo dana, (j;},92!1 kilo i_nek, Gl.50J ~i- çuval olduğu için otobüae almak iste- ccvherat meaelesi etrafında yaP

11 

Fatih kaymakamlığındadır k.i yapılan Dolmabahçeden Kabatafa gitmekte lo. ~anda ve 33,SBl kılo :malak kesıl- memişler, fak.at Y ud kızarak bağı- inceleme bitmiştir. ,> 
evlerin yekunu 27 ye baliğ olmakta • olan Abdürrahimin idaresindeki oto .. mıştır. rıp çağırmaya başlamıt ve zorla ota. Anlaşılıyor ki bu mücevherat ~,p 
clar. S.rıy~ Üeküdar ve Beşikta ka .. mobil Befikta,ta köy i(inde oturan Kadıköy SU şirketi tahkikatı bitti bü~e girmiştir. F~.kat ot~b?a hareket eski bir zamanda bir hırsız tarafııı tıo' 
ulıannda da birer ev inta edilmiı;tir. A- Meleğe çarpmıf, aiu eurette yarala .. B' .. dd b . K d k.. . ettıkten sonra muvazene$ınt kaybede· henüz anlaşılamıyan bir yerden çş .t ı 

• ., . ır mu etten erı a ı oy su şır- k Zeh . . d b' k- .ı .. •. 1. l -k""l k }cıı 
clalaı, Bakırlroy, Beykoz beleaiyelen mıştır. k . d k' l 1 ki f d te ra ısının e ır aoınm uatune mış, kıymet ı taş arı so u ere • 1 ı 

,_ b' etın e ı yo suz u ar etra ın a yapı- d"" .. .. z h b .. '- _ • h f I b" k atı 
sevreai için hiç intaat olmadığı gibi ta- Melek ifade veremiyecea. ır halde l hk.k •1_ 1 d'l . . k . u'mu~tur. e ra u munaeeoetsız roetsız ma a aza arı ır enara "f an ta ı at ı&.ma e ı mıt ve şır etın l _ ı. . }''- • lP1 
mir edilen htna dahi yoktur. hastaneye kaldırılmıftır. l d . l f ) k h yo cuya neza.ır.etaız ı&. yapmama11nı. mıştır. Bu, eskiden taş oturt0

1 ı1 --~---~-~==~==~~~~--=~-~~~~=~aetınaınm~na aıroM uee ~.h . ?_h k E. . • 8 t ) k v k""l ed') . .• 1 tar etmıf Ve ~ ranın OC811 mın olan yerlerın, yagmur Ve çamur O~ 

Koçuk Haberler zırkana1ra bela ete arz 1 mı' ve mu- de bu ihtara ~tir&k etmiştir. Fakat da dura dura yosunlaşmış olmasın 
za ere ere aş anmıştır. y f b l .ı_ • ı.. _ ase un ara wa agzını oozmUf Te da anlaşılmaktadır. ır 

Ali Muhiddin bir çok yersiz ıözler aarfetmittir. Bu- Bu eşyanın nasıl bulunduğu rne~~' \ B~ Doktoralar Başlaclı 1 Beyotla Balk.erinde llusild Dersleri 
Bukut rütltealnde Seminer n Doktora Beyotıu Balltevlnden: 

blrtan b•t'••"8f. Amen derıılere de pazar- Evlnılz1n müzlk ötretmenı tarafından her 
&..a silnQndm IUbar•n baflanacütır. Ame- hafta pe11embe (iinler1 aqamı saat 19 - 20 
il dsllerln ,rolramı alJ.ltadarlara blldlrll- arasında J'U!'ddaşlarunıza 1st1klll maqı ..,. 
mlfUr. dlter mun marflar ~ektir. 

Oalataclald 11&7Yan Alurları Yıktırılıyor İ.lteyenlertn )'Ubl'da Jazılı Ciln n aaatıe 

Galata yolou alonımun yarunda bulunan erimize gelmelerin& rica ederiz. 
baynn ahırlannın yıktırılmasına başlan

Dllfbr. Buralara celecet hayvanlar bundan 
ıonra o civarda inp. edllen yeni ahırlara ko-
auıacaktır. 

Taku Umumi .ltitipliklerl 

Ankarada Merkez bankasına ballı takas .. 
umumi klUplltl ihdas edilecektir. Lüzum 
pülen yerlerde de birer takas büroları ku
rulacaktır. Bu bürolarda mümessUle.r bulu-
ııacattır. 

Daft Seferleri Yapılamıyor 

Ankara Ue İstanbul arasında yapılan ha. 
~a seferleri havanın muhalefeti yüzünden 
dün de yapılamamlftır. 

Cerrah,..ada Yeni Bir PaTiyon 
Maarif VeWetince Tıb Fakültesi için Cer-

rahpaşada yapılması kararlaştırılan proıe

IOr Nlssen paTlyonunun proje ve keflfierl llc· 
nuı..ı edllmlşUr. Pek yakında temel atma me
nWm.l yapılacaktır. 

-T AKVIM 
2 inci TEŞRiN 

Rumt eene 
186~ - 29 

2 el Teşrin Reamt ıene 
16 1M 

SABAH 
s. o. 
2 20 
7 03 

:::;, 1>. 
E. 7 19 
ı. 12 02 

PAZAR 

Ramazan 
14 

İkindi lFT AR 
S. 1>. S. D. 
9 48 tl 
14 29 18 42 

Arabi sene 
1856 -Kasım 
22 

iMSAK 

S. 1 D. 12 36 
6 18 

Yatsı 

S. D. 
1 37 
18 20 

,.. nun üzerine otobüsü durdunnu,lar ıine gelince, çocuklar bunları h0
• aı 

H A C 1 ve bir hadise çıkmamaaı için Y uefi o- ca, ailelerine, ailelerinin tavsiyeletı J 
tobüsten indirerek orada bulunan bi. zerine mekteplerine götürmütler, 1'116' 

B E K I~ R kahveye sokmu,lardır. Evi bu civarda tepde ise 0 gün başmuallim di~ıııt1; 
olan Yasefin metreıi Seher hldiseyi vazifede bulunduğu için nöbetçı ~t' 

Akide 60 Kr. Fıstıklı 120 Kr. Kay- haber almış ve kahveye gelerek Yue- allim ile çocuklar tarafından bir ı'I • 
maklı 120 Kr. Sade lokum 60 fin hürriyetine mani olduklarını zan- konarak mühürlenmiş, ve hafn'l"~~' 

Kr. elvan şeker 80 nettiği kahveci Faiii tahkir etmiştir. lim mektebe d5ndüğü zamanda f\ e~' 
~ı••••-•••••••111111' Neticede iş büyümüş ve hadise cürmü rif müdürlüğü tarafından polis dır 

meşhud mahkemesine kadar gelmiş- törlüğüne yollanmıştır. ~ 

tir. Mahkeme Yaeefi 1 ay 4 gün hapse -~· · ·· ·-···-· ···- tro!ltl 
Seheri 1 ay 2 aiin hapee mahkOm et- hlJrıbul Brıedıqnı Şehlfe~fı:şı 
miştir. Mahkemede hazır bulunan Ya- ~thir1Yya'trosu dram kısınıod• 
sefin karısı bu hükmü duyar duymaz \\\\\l\\\\\\\\\ 29/11/936 d;oo• 
ağlamağa başlamıf ve Seherin üzerine gtlndUz saat lO·:Jll ö' 

~~~miştir. ~ııııı ıııııı akşam saat 20. l) Taksimde Makıim BÜYÜK HA ıı 
varyete tiyatrosunda m Fransız tJyatr0

; 

Halk Opereti lUHlH\ Operet ıcı.; 1;od'' 
Bu akşam 21 de ı , gnndnz saat 1!·ıı>' 
Matine l6 da akşam saat ~0.30 da MASK / 

Zozo Dalma ve - -

:~mp~°ç~ ,_ KAZiNO DO PARiS ~ 
bOytık operet ~ AJ Jolaon·Ruby Keeıer 



SON POSTA Sayfa S 

MEMLEKET HABERLERİ 
,.... 

Hak3ri yolunda seyahat 
.. Saraydan bir görüniiş 

''En geniş geri garzm metreyi geçmigen ve 50 metrelik 
uçurumların kenarını teşkil eden yollarda katırlar 

geçerlerken öyle maharet gös~~~:~~~:.ıı~~,:;:geçenıerd• Saray kasabasında herşey 
oiur. İşte bu rcveNnslı geçiş; onlarm b O ı 
ekseriya haya'tlnrını kurtarmağa kafi v e u c u z 
gelir. Faıkat hazan yüklü olarak gc.-çcr
lerken kayalara ufak bir dokunuş; nc
men 40-50 metre yükseklikten onları 
yuvaI'lar ve parçalıyarak Zabe atar. 
Asırlardanberi bu uçurum1u keçi yol
larında yapılan seyahatlerde binlerce 

Sarayın 
inşaatına 

bütün yolları yapı1dı, şi~di 
ehemmiyet veriliyor, 2 mektep 

6 mektep daha yaphrılıyor 

mektep 
yapıldı, 

insan ve hayvan ~lef olmuştur. 
Bahusus kışın sık sık vukua gelen 

çığlar da ayrıca bir tehlike teşkil et -
mektedixler. Şehrin şarkında eflake 

Hakari yolunda Sünbül dağı deaile n ve yerliler arasında Tırnakaökeıı sed çekmiş gibi duran Sımbır dağının 

Saray (Husu i) - Saray ha\ası su-, Vize, Çorlu kazasındadır. Öldürülen 
yu çok iyi bir kaza merkezidır. Vaktıle hayvanatın bedeli mücadele heyeti ta
Çingenc sarayı denilen bu kasabada rafından takdir edilerek sahibine ve
hiç de ~ıı~~i yoktur. Kasaba~ın 3,5.00 :rilmektedir. Kaymakam mektep işleri-
parç3 koyu vardır. Kazanın nufusu ıse ne çok ehemmiyet verm· t' K kl 

dağı ismi ye rilea dai çığları; saat1arca devam eder ve knr 27 b, a· ç k k" ·· B kı.: .. . ış ır. apa ı, 
m ır. er es oyu, eyaz uyu ıs- ve Beyazkoy·· de ve · 1 k 

· d 'k' h' · b' ., nı yapı an ve pe Hakfui (Hususi) - Hakari mmta - büyük ihtiyacı karşılamağa koyulmuş- parçaları büyük bir hız ile Zabe do~ru 
kasının merkezi olan Çölemerığe (Dağ- tur. yuvarlanır, müthiş gürültüler husn~e 
lareli) demek daha muvafık olur. Bu Mumarleyh, husust bütçedeki pek az gelir. Saatlarca akisler yapar. Ade~a 

mın e ı ı nn ıyesı ve otuz ır t'.>arça m .. . . ~ . . .. 
köyü vardır. Her sene ağustosun 3 ı inci uk~nıel olan ıkı mektebm resmı ku-

hava.ide seyahat eden kimseler, Çöle - bir tahsisatla ve Meta yoktnn bir var- top sesleri gibi. .. 
llleriğe yaklaşırlarken çok genç ve dinç lık yaratarak ve gece gündüz çalışarak İşte böyle tehlikeli yerlerde olan bu 
dağlnrla karşılaşırlar. Üzerlerinde da- bu büyük sıkıntıhın önüne geçmiştir. yo11aı·dan halkı kurtarmak içın ilbay 
hni surette kar kalan bu dört bin met- Herşeydcn evvel 22 odalı bir hükli- M. Kemal; bu uçururnlnrın arkasından 
l'elik dağların duruşunda daima büyük met binası vücuda getirerek dağınık ibir geçmek suretile başka bir yol yaptırrna
bir haşmet göze çarpar. h~de bulunan .resmi daireleri bir araya ğa karar vermiş ve bizzat iyi bir güzer-

günü açılan Trakyanm en büyük pan:ı- şadı yapılmıştır. Dığer altı köyde de 
yırı burada kurulur. üç gün devatn e- Rltı mektep yaptırılmaktadır. 
der. Bir kaç yüz bin liralık alış verış Sathıbnhriden 180 metre yüksekli -
olur. Belediye de bu yüzden çok istı - ğinde buluna Edirne - İstanbul şoseSi 
Iade eder. Kasabada her evın kendine üzerinde bulunduğu için her tarafla ir
mnhsus bir bahçesi vardır. Evleri sey- füba'tı vardır. Her hafta çarşamba gün
rek ve sıhhidit. Yolları muntazamdır. lerl pazar kurulur. Çok nefıs tereyağı 

Buralara ilk seyahati yapanlara Çö- toplamış ve kasabanın yeni evlerle süs- glıh bulmuştur. 
lenıeriği şöyle tarif ederler: lenmesine çalışmıştır. Yaz aylarından Bu sene pek kısa bir zamanda (25) 

«Mahruti bir çadırı tersine çeviriniz! beri devam eden yeni inşaatla şehrin kilometrelik bir yol açtırmağa muvai-

Burada ruarn mücadelesi de yapıl - \rardır. Kilosu altmış kuruştur. '.Herşey 
maktadır. Ruam Filyasyonu, Saray, bol ve ucuzdur. ............ .-........ ~~~-

İ§te şize Çölemerik.-. çehresi tamamen değişmiştir. fak olmuştur. 
Doğrusu bu biraz insafsızça bir teş- Bu meyanda bir va~i konağı da vü - Beşkale hududWlda birleşecek olan 

bih olur. Halbuki biraz daha münslf cude getirilmiş, çarşı kısmen ısllıh bu yoldan gelecek seme - biraz daha 
Olanlar; dağlar arasına sıkışan Çöleme- edilmiş bir çok yeni dü'kkunlarla asri işlendikten sonra - otomobillerle ko -
tiği bu kadar dar görmezler. bir fırın da yaptırılmıştır. layca seyahat etmek mümkün olacak-

Bununla beraber ana yurdun bu u- Merhum vaıli Fahrinin yaptırdığı es- tır.Yayla yoluna ;nazaran bu yenı yolun 
2a'k köşesinin kendisine mahsus tabii ki yayla yolu düzeltilmiş ve bozulan senede 6-7 ay işleyeceği muhakkaktır. 
eiizellikleri vardır. Baharda her taraf yirmiden fazla köprü ve menfezler ye- Mesafenin uzaklığı ve vesaitin a~lığı 
tfunrüt gibi yeşillenir. niden yaptırıılarak otomobillerin işle - yüzünden Hakari.de hayat, oldukça pa-

Van - Hakari 
yolunda bir 

kamyon kazası 
Yolcular uçuruma yuvar
landılar, iki gün kar 
yığınları altında kaldılar 

Bu yeşilliğin seyrine doyum olmaz. mesinı müsait bir hale getirilmiştir. halıdır. Şarık vilayetlerinin ekserisinde 
Iier taraftan sular akar. Bu suların hu- Bu .sene bu yol mükemmel bir surette olduğu gibi burada da halk; kışlık yi -
6Ule getirdiği çağlıyanların· tatlı gU _ iilemiştir. yccı:?ğini yazdan tedarik etmek trtecbu-
rüıtülerle akışına bakmaktan insan Bakirinin bu yayla yolunun aenelık riyetindedir. Buna rağmen alınan her Hakari (Hu~usi) - Vandan yayla. 
derin bir zevk duyar. ömrü pek kısadır. Bu yoldan ancak 3-4 şeyde bir pahalılık göze çarpar. yolilc Hakarıye gelmekte olan ve un 

Ya 
1 1 

ı.... "k b" h ti ay istifade edilmektedir. Ondan sonra Bugün ekmeğin kilosu 20, etin 25, şe- yüklü bulunan Rizeli Osınanın kam) o-
y a annm ıuuyu ır ususıye k 1 b ı b 11 k kerin 70-80, gazın 60, vag· ın kilosu60 nu Nebirnav denilen rnahald~ -şoförun 

\raz'Ciır Bin bir ne · k . kl .1 .. ar ar aş ar ve u yo ar apanır. ,, 
· vı ır çıçe erı e sus- Bilh kı "nl · d b , 1 kuruşa alınmaktadır. Sebzelerin kilosı:- dikkatsizliği yüzünden - devrilmiş ve 

lenen bu yerler; insanın gönlünü ferah- .assa ş gu. e~ e urala~c a o bild landırır kuş bıle uçmaz. VılAyetın bu mevsım· nu da 30-40 kuruş arasında almak uçuruma yuvarnanmıştır. tomo e, 
· de ifleyen bir tek yolu vardır. O da mümkündür. ailesini getirmekte olan bayt r müdü-

Her sene halk, çadırlarını bu yayla· B k ı ı d Odunun kilosu da bugünlerde alt • rü Cevdetle muhafaza ve polıs memur-
ilara kurar, sürülerini buralarda otlatır aş a e yo u ur. 
lar. Yerlı halk, bu yayla çıkışa zoma der va:rrolun da mühim bir hususıyeti ~ıı:~ı: ~ı:::ıı~ı;~ 1!~~=~h P:~ ~:ş~ta~~:~/~~c~~~:. Cezreden gelen 

ler. Üç ay kadar süren bu yayla haya- Zap suyunu takiben giden bu dere tabiidir. Devrilme esnasında kendilerini di -
tuıda şe:hir, kalabalığım kaybeder, ten· yolu bir çok uçurumlarla doludur. En şarı atan şoför muavirıile yarası hafif 
haıaşır. geniş yeri yarım metreyi aşmıyan bu Bursa köylerinden birinde olan baytar müdürü; büyük bir soğuk-
Kasabanın evleri çok iptidaidir. Ker- kayalıklı yollarda her zaman ölüm teh- bir tabanca kazası k::ı.nlılıkla VI? saatlarca çalışarak yara-

Piçten yapılmış olan bu kUlübe gibi likeci vardır. Yerliler bu uçurumlara Bursa (Hususi) _ Küçük J3alık1ı ıanan ve çuvallar arasında kalan yol-
l'erlerde yaz aylannda sıcaktan otu - Kaban derler. Buralardan insan ge • köyünde çok feci bir ölüm vak'ası ol- cuları kUrtamıağa muvaffak olmu~lar
ruıamaz. Bu sebepten halk, asırlardan- çerken ıtitrer. Ölüm, her zaman için ya- muştur. Ethem adında birinin on iki dır. 
hert bu yayla Metine devam etmekte nınızda demektir. Ufak bir dikkatsizlik yaşındaki oğlu Hüsnü, evde kimsenin Bir hüsnütesadi.if neticesi olarak yol
dir. HattA cumhuriyet devrine kadar hemen hayatınıza ı:mlolur. Derhal uçu- bulunmadığı bir sırada merak saikasile cuların hepsi de hafif yaralar almışlar-
lıükfunetin de halkla beraber bu yay- rumdan yuvanlanarak deli delı' akan d rd 1 b tab d 
lal 

uva a ası ı ulunan ancayı aımış- ır. 
ara taşındığı söylenmektedir. Kasa- Zabm kuvvetli akıntllarınn kapılır ve t o .ı. ım k , .... ı d 

ba 
ır, ynar.ıs.en tabanca ateş a ış, çı- Geceyi soğu ta ve ~r ar arasın J 

içinde oturabilecek evler, eski vali- sürfiklenir .aidersı·nız. Her sene bu yol- k - be ı K t 1 ~ k ı ıe an kurşunlaııdan biri çocugun ynine geçiren kazazede ere o rli1lı:; kara ·o-
erden merhum Fahri zamanında ya- lar; yirmiden fazla insan ve hayvan saplanarak ölümiıne sebebiyet vermis- !undan lazun gelen yardımlar yapılmış .. 
Pılınıştır. Bugün bile merhumun yap- kurban verir. Bu uçurumlu yolların r . 
tığı bu eserler takdirle karşılanmakta böyle sebabiyet verdiği kazalara göre ır. tırKaza; vilayet merkezinde derin bir 

ve mumaileyhin ismi daima rahmet ve ayn arz: ~~e.ri vardır. . Babaeski hükOmet doktorlug~ u teessür husule ~irnıi~tt-. Derhal ocil 
iÜkranla anılmaktadır. Her bır ısım, mulaka o mevkıde geç- 5 .. d (H .) H"'k" d k tedbırler alın.mıf ve sıhht ımd t kolu 

Ondan fazla o1an bu binalar; bugüne mit bir faciayı hatırlatır. ıır ususı - u umet o to- lmışt 
kadar resmi Aairelerle memurinin 

0 
_ B 11 cefak1:. 1 k ru Zeki Butur terfian Babaeski hüku- yola çıkarı ır. 

}' u yo arın en 11r yo cusu a- d k 
1 

A • d'l . Yaralı1ar, iki gün sonra merkeze gel-
'turmasına tahsis edilmiştir. Son zaman- tırlardır. Bu uçurumlardan geçerlerken me~ 0 tor uğuna tayın. e . 1 mış, vazi- mişlcr ve sıhhiye müdürü Habip Poy-
1arda vilayet merkezi olunca memurlar o kadar korkmazlar. İçlerinde yüksek fesı başına hareket etmıştır. Burada raz ta.rafından tedavi altına alınmışlar
Çoğalmış ve mesken buhranı başgös - maharet ğösterenler de vardır. Uçuru- bulunduğu müddet zarfında kendisini dı 
termiştir. mun çok dar olan yerlerine gelince du- bütün halka sevdirmiş olan Zeki Butu.. ~a1ımın böyle kolay geçirilmiş ol -

Bereket vexsm ki ilbay M. Kemal Al- rurJar, Adeta tehlikeyi hissetmiş gıbi run buradan ayrılJfı teessür uyandır • ması umwni bir sevinci mucip olmuş-
~oğlu tam zamanında yetişmiş ve bu olurlar. Oradan çok dikkatli ve yavaş- mıştır. tur, 

... Hasan Bey, gazete yazıyor. Oku. 
dun mu? 

•.. Şehir pliını tatbik edilince ... 

-=--:-===-========---ı======-ım:=ı1====:!:::::%~======---========== 

.. , Şehrimızde bırkaç tane tunel 
yapılacakmlf .. 

Hasan Bey - Eyvah .. Beledıye but 
çesinde gene buyük b1r delik açıla
cak desene ... 

Bursada bir 
kamyon devrildi 
iki yolcunun ayaklan 

kırıldı, şoföre bir 
şey olmadı 

Bura (Husu t) -- Bir kamyon hen
değe yuvarlanarak parçalanmıştır. Ha
dise şöyle olmuştur: İhsan adındakı bir 
şoför l amyonatine üç arkadaşım ala
rak hava Y.Qrardığı !bir mrada ziraat mek 
te'bine doğru son sür'atle gitmeğe ba -
lamıştır. Aptal köprU civarınQ geldik.:
leri sırada kamyonetin lambaları bir· 
denbire eönmüştilr. Bu sırada kamyon 
son sür'atle gittiğinden durdurmak ka
bil olmamış, orada bulunan bir hende
ğe yuvarlanmıştır. 

Kamyon parça parça olmuş, içinde 
bulunan Ahmet'le Baninin ayakları 
kırılın.ıştır. İhsana bir şey olma~tır. 
Yaralılar bağırmağa başlamış, seslerini 
duyan civar halk imdada ko§uşmuşlar
dır. Bu aralık miiddeiuınumt muavini 
de gelmiş, yaralılar hastaneye kaldı -
rı'lmış. şoför nezaret altına alınmıştır. 
Tahkikr. t devam etmektedir. 

Tarsusta bir kuduz vak'ası 
Tarsus (HU6USi) - Gözlükküle sem

tinde bir kuduz köpek bir kadını ısır
mıştır. Köpek bundan sonra Pamuk 
pazarında bir hanın lai(ım deliğine kaç
mış ve orada belediye memurları tara
fından kurşunla öldurülmüştür . ............................................................. 

Hidiımr ~ ~ 
kars1&1 -

Zaharofun ölümü 
Bu haber bir top gfüi patladı. Bir 

Illitr.a~ybz ağ-lından Mayan kurşun
lar gibi etnfa yayıldı... Bazılarının 

kaJı>1erine süngü gihi saplandı: 
- Kale gibi sağlam bir adamdı. 

Mermı bile yıkamazdı .. 
Dediler .. Fakat yıkılmıştı. Ölümün 

tankı onu da altına ~ czrn'şti. 
Z haroftan, kasatura bacakları mer 

mi kollaıile bü~un harp meydanla
rına yeti,.en silahlı dfuıyanın en meş
hur f>llahcısı Zaharofıtan bahs~i}O
rum. Onun için : 

"Yıkıldı .gitti cihandan, dayansın 
ehli kubur. 

Dıycc "ctıırn ama, kabirlerin sükki -
nım duşun um .. Gözümün önüne 
harp meydanlarında ölen milyonla!'ca 
insan gelıclı. Sözümü değiştirdim: 

«Yıkıldı gitti cihaııdan, dayan~ın 

ehli kubm-a .. 11 

Dedim. 
lMSET 
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HSPOlt-
istan bul liki B. 

takımları ıİıaçları 

•• 
Oldükten iki sene sonra 

meydana çıkan adam! 
Yaralanarak Mendirese atılan Hüseyinin dipdiri İstanbul Lik şampiyonasının beşin-

çıkagelmesi bütün Aydını hayrete ,düşürdü, katil ci haftasında karşılaşan B takımları 
müsabakalarının dünkü neticelerini a-

diye hapse atılanlar da tahliye edildiler şağıya yazıyoruz: 
(.Baş tarafı 1 inci sayfada) kaşa kızıştıkça kızışır. Mudarebe halini Vefa • Hilil 

içinde, tıpkı şarap gibi eskidikçe kıy- alır. Neticede i~ yumrukla, tokatla, Her iki taraf bu maça lazımgelen 
metlenenler bile vardır. tekmeyle de hallolunamıcağı anlaşılır. ehemmiyeti vermişti .... 

Benim bir ceza reisinden dinlediğim, ve söz silahlara havale edilir. Eyi hazırlanar~k 8 h k t • 
. - hAd• d .. . b M lA tl R a aya çı an a ve şimdi sıze anlatacagım a ıse e es- Huseyın ta ancasını, ev u a e - k 1 h k Sa . T"',~ . . .. . . ım ar, maça, a em mım aıunun 

kıdır. Fakat o mustesna cmsten, yanı .cep te kamalarını çekerler. "d . d b 1 d 1 V f b" .. d 
bayatlamıyan cinstendir. Üzerinden iki Hiıseyin tabaneasını ateşler, Receple 1 aresın e .. aş. 8 .1 ar~ . e a ır ~~ -
üç gün geçmiş haberlerin bile kokmuş Mevllıt ta kamalarını sallarlar. d~t sonra. hakım.ı.ye.~ı el~n.e aldı; bırın
sayıldığı bir zamanda, üzerinden ıki Mevlut kolundan çok hafif bir yara ~ 1 .de;reyı 2 - 1 ustun hıtıren Vefalılar 
üç yıl geçmiş bir hadisenin tazelenme- alır. Fakat Hüseyini baldırından bıçak- 1kıncı devrede 4 gol daha çıkararak 
si, ilk bakışta acayip görülür. Fakat an !ayıp kıskıvrak yakalar. Ve arkadaşı- maçı 6 - 1 kazandılar. Oyun çok eüzel 
latacaklarımı, okuyunca, bu hadisenin, nın da yardımile, biçareyi Menderes ve çok hararetli oldu. 
üzerinden geçen uzun senelere rağmen ,nehrine fırlatırlar. Bilhassa hakemin iyi idaresi, iki ta-
bayatl~am~sı~daki 

1 
k~rameti.k~~ra - .. . . .. *. . .. .. rafın nizamlı oynaması maçın ba~tan 

makta hiç guçluk çeKmıyeceksımz.. Huseyın, bır gun, ıkı gun, beş gun or- sonuna kadar tek bir favl yapılmadan * tada görünmeyince dedikodular başlar. t s·n· t · tt' cereyan e me ı ı emın e ı. 

Hadise Aydında ıgeçrniş. Raziye adın- Zabıta tah!kikata girişir. Yapılan ihbar Fener • Süleymaniye 
da bir kadın, Hüseyin ve Mevlut adın- lar üzerine Mevlutla Recep yakalanıp B t k d h"k" 
~" iki delikanlı tarafından c-evilmektcy · t• t k k'1' 1 aş an sona a ar a ım oynayan ""' ., ıs ın a a çe ı ır er. F l·ı b J 1 
miş. Fakat R:aziy~, iki delikanlının da MevlUdun Hüseyine bir kadın mese- ener ı er u yı ı~ _go rekorunu yap~~-
ısrarlarına, tehdi.1.1erine rağmen, iki a- lesinden kin beslediği zabıtaya mallım lar .. Sıfıra kar.şı (. n) gol yaparak, mu
ıığın.dan birini bir türlü diğerine ter- edilmiştir. Bu kinin mevcudiyetine şa- essır ve teknık hır takım olduklarını 
cih edemezmiş. · hadet eden birçok kimseler vardır. ispat ettiler. 

Hüseyinle Mevllıt ta arkadaş. İkisi de Recebin ve Mevlüdun kamalarında, Galatuaray • Anadolu 
ayni kadınla düşüp kalktıklannın far - esvaplarında kan lekeleri görenler de Bu müsabakada Galatasaray takı-
kındalıar. Fakat karşı karşıya geldikleri mevcuttur. mı güzel bir oyundan sonra sıfıra kar-
zaman, sağır sultanın bile kulağına va- Fakat zabıtanın daha faZ'la delil ara- şı t ı gol atarak büyük bir sayı farkile 
ran aşklarından bahsetmiyorlaır. Hatta masına lüzum kalmaz. Çünkü istintak galip geldi. 
ayni kadını sevmekte bulunduklarını biraz sıkıştırılınca Recep ve Mevlüt Beykoz • G .. 
bilmiyormuş gibi davranıyorlar. cinayetlerini itiraf etmeye mecbur ka- B d ld k un~ 1 1 Bir yaz günü, MevlUt Hüseyini, bü- lırlar, ve Hüseyini nasıl bıçaklayıp u .. maç. a 0 u ça . eye~ ı. 0 

-

yük Menderes kenarında bir rakı ale- Menderese attıklarını çatır çatır anla- d~. Gu.neşlıler mahsus hır hak.imıyet 
mi yapmaya çağırıyor. Bu i:leme, Mev- tırlar. Bu itiraflar üzer1ne Adliyeye tes gosterdıler. Ve maçı 1 - O kazandılar. 
!Udun arkadaşı Recep te davetlidir. liın olunan caniler de bittabi mahkum Bu Günkü Maçlar: 
MevlUt, Menderes kenarındaki içki sof edilirler, ve hapse sokulurlar! İstanbul lik şampiyonasının A ta-
rasının başında, ra]dbiyle kozunu pay- * kımları arasındaki beşinci hafta maçla-
laşmak, ve içini kemiren kıskançhğı, Hadi.senin buraya kadarki safhaların rı bugün Kadıköy, Taksim, Şeref 
kini kökünden temizlemek, kü.rutmak da bir harikuiadeHk yoktur. stadlarında yapılacaktır. 
niyetindedir. Ve işin harikuladeliği bundan bir 

Bunu arkadaşı Recebe de açımı§, on- müddet evvel, Hüseyinin ortaya çıkma 
dan, icabında muavenet vadini de al- sile başlamıştır. 
nuştır. Yaralı olarak Menderes nehrine {Jr-

Askeri mektepler 
voleybol maçları 

Büyü.k Menderes, Aydının bir saat latılan, ve öldüğüne kanaat getirilen 
ötesinden geçer. Mevlut düşünürken, Hüseyinin elini kolunu sallaya sallaya Kuleli ve Deniz lisesi 
orada bir tek adamı değil, bir sürü a- Aydına gelmesi, herkesi haklı ve bü - l b / t k l l" 
d hak] :k vo ey o a ım arz ga ıp 
amı ama bile 1ehlikesizdir. Çün- yük bir hayrete düşürmfuıtür. 

kü orada kopacak .bir feryadın değil, a- Kendisi1e konuşulunca da anlaşılmış geldiler 
tılacak bir topun bile şehirden duyul- tır ki, Hüseyin, Menderese fırlatıldık- Dün Beyoğlu Halkevi salonunda 
masına ihtimal yoktur. tıan on, on beş dakika sonra sahile çık- askeri mektepler arasındaki voleybol * mıştır. Çünkü mükemmel yüzmek bil- müsabakaları yapıldı. 

Recep tarafından bu aleme çağırı- mekted'ir, ve aldığı yaralar hiç te ağır ilk maç Deniz lisesi ile Maltepe )i-
lan Hüseyin, bu i§in ucunda hiç bir teh- değildir. eesi arasında yapıldı. 
fike sezmiyecek kada.r saf değildir. Fa- Fa~~t Hüse~, sahile çıkar çı~~z, Maç çok heyecanlı oldu. Neticede 
kat 0 , bu davetten kaçmayı, bir kavga- kendısıne tecavuz edenlere karşı sılah 15 l2 15 5 15 13 ·ı D . 
dan kaçmak gibi korkakça bir hareket kullandığını hatırlamış, ve bir cinayet 1. •• ']' - ld•. - sayı ı e enız 
sanmaktadır. Ve herhangi bir tehlike- işlemiş olmaktan korkarak, firara ka- ıseaı ~a ~P ge ı. . . . . 

Pamuk seferberliği 
Garbi Anadolu haşarat enstitüsü bütün mesaisini 
pamuğa hasretti, enstitü direktörü " Ege pamuğu 

dünyanın hiç bir yerinde yetişmez! ,, diyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Aıbdülhamit devrinde bir Alman heye
ti, sarayın müsaadesile Türkiye mahsul 
mıntakalarmı tet~ke gelmişler... Tet
kikat uzun sürmüş .. İncelemeler, tecrü
beler ya..pmışlar.. Bu kitapta verilen 
nınlümattan öğreniyoruz ki heyet kü
çült ve büyük Menderes ile Gediz mın-
1akaları üzerin9e uzun uzadıya dur
muş .. Bu mıntakalarda yapılacak pa
muk zeriyatının, fenni usullere istinat 
ettirilmek şartile kalite ve kantite ba
kımından bütün cihan pamuk mınta
kalarında yetişen mahsuMen daha üs
tün olacağı neticesine varılmış. 
Haşarat ensti.rtüsü, pamuk ~eferber

liğine başlamış bulunuyor. Şimdi bü
tün tetkiklerimiz pamuk mahsulü üze
rinedir. Bu hafta Vekalet, Vilayet ka
naliy:ıe bize bir emir verdi. Ege mmta
kasındaki pamuk hastalıklannı, pamuk 
sahalarını ve pamuk sahası olmağa mü 
sait yerleri tetki!k ediniz, dedi. 

Tetkikleri bizzat ben yapacağım. İlk 
önce Menemen, Dikili ve Bergama mm 
takalarını gezeceğim. Ondan sonra sı
rasile Torbalı, Bayındır, Tire ve Öde
miş, Çeşme, Seferihisar, Kuşa dasına 

ve Selçuka gideceğim. 
Hastalık noktasından pamuk mınta

kalarının tahdidinin &leyhindeyim. Çün 
kü pamuk ekimine müsait olan bütün 
tarlalarda hastalık a1A'bi1ir. Tahdit fay-

Hastalıklı bir pamuk kozası 
sayesinde pamuklarımız yüzde 96 niS-
betinde hastalıktan kurtulacaktır. 

Enstitüde tütünlerimize musallat o· 
lan haşere ile de mücadele edilmekte· 
dir. 

Tütün rnahstil.lerimize musallat olaJl 
Trips Tapazi haşeresi yalnız 1929 yıhtı 
da 15 milyon kilo tütünümüzü mahvet• 
miştir. 

Direktöre sordum: 
- BilUınum haşerelerin mahsulü .. 

müz üzerinde yaptığı zararı tahnıinf 
biır hesapla ortaya koymak münıki.iJI 
mü? 

Direktör derhal bir dosya çıkardı. V• 
şu cebaı verdi : 

- c Umumi zarar yüzde 62 dir. :au• 
bubat yüıxle seksene kadar zarar görü· 
yor. Devamlı ve ilmi bir mücadele il• 
bu zararı telafi etmek mümkündür.» 
Sağlam esaslara. istinat eden bir mü• 

cadele usulü bizi çok iyi neticelete ulaŞ 
.tırabilir. Şimdi pamuk seferberliğin' 
başlamış bulunuyoruz. Bu mücadele
mi:zxie Nazilli pamuk istasyonile elel' 
verdik. Nazi.illi pamuk istasyonu iklin'll 
ve sanayie müsait olan pamuk cinsleri" 
pi ayırıyor. Enstitümüz ise pamukların 
hastalığa mukavemet derecesini mey • 
dana çıkarıyor. Cinsi iyi, hastalığa mı.ı~ 
kavemeti az olan pamuldarın bastahlc 
mukavemetini arttıracak tedbirler bul"' 
mağa savaştık. Bu müşterek çalışma• 
nm kısa zamanda iyi neticeler verece
jini Umit etmetdeyim.• 

Enstitünün mahalli bir keşfi 

ye atılma!ktan çekinmiyecek kadar da rar vermiştir. lkıncı maçta Kulelı lısesıle Denız 
cesurdur. Ve 0 günden sonra da uzun müddet Gedikli mektebi karşıla~tı. Garbi Anadolu .Jlaterat Enstitü.U 

Bu itibarladır ki, Mevliidun teklifini Aydına dönememiştir. Kuleli sporcuları bu maçı 15 - 5, · bması 

Ziraat Vekaletinin haşerat enstitüsi\, 
üç yıllbk uzun bir çalışma neticesinde. 
dünyada henüz adı bile bulunmayaı> 
elli kadar haşereyi meydana çıkararalC 
üzerinde tecrübeler yapmış ıve tetkH• 
için Londradaki beynelmilel Britisb 
Museum'e göndererek ad konmasını ıri"' 
ca etmiştir. kabul ederken, ufa!k bir tereddüt bile Fakat geçenlerde tesadüfen, Mevhlt- 15 - 1 gibi büyük bir farkla kazanmış- dasızdır. Mücadele lazımdır. İzmir mın

göstermez! Fakat bir kavga ihtimalini la Recebin sağ olduklarını öğrenmiş, lardır. ta~a~ında~ şimdi!ki pamuk sahasını on 
de düşünür, ve yola çıkarken tedarikli ve Aydına dönmüştür. Bu suretle finale Deniz ve karaya mıslı ~enışletecek kadar saha mevcut-
davranır!. Bu vaziyet karşısında, Yci sene ha- mensup iki askeri lise kalmış oluyor tur. B~rg~ma ve Menemen ovaları al-

Bulunan haşereler arasında bu y1I 
Menemen bağlarına musallat olan v' 
henüz adı bifle olmıyan bir haşere d• 
vardır. Britih Museum'ün başerat IlbO 
ratuvarları direktörlüğü yiımi gün d~ 
vam eden bir tetkik devresinden sonr' 
bu haşerelerin hepsinin yeniden keşfe
dildiği neticesine varmış ve bunlar• 
Türkiyeye alem olan adlar vermiştir• 
Menemen bağlarına musallat olan bS"' 
şereye Megaıneküs Şevketi adı verildi
ği gi1bi bir pancar haşeresine de Turı' 
hal pancaı1annda bulunduğu için Tut• 
ha1U5 adı verilmiştir. 

* piste yatmış olan MevlUt ve Recep ye- ki aralarında cereyan edecek maçın he- tın ~ay~ag~r. .. 
Menderee kenarında rakı 90frası ku niden mahkemeye gönderilmişler, ve yecanlı olacağı şüphesizdir. Bız şımdiye k~dar .yaptı.g~z pamuk 

rulur. Kalaların hayli tütsülenmesin- beraet karan alarak tahliye edilmişler ·-·--~ hastalıkları tetkiklerınde ıftiharla kay-
den sonra, Mev'lUt, içine dert olan bah- dir. ~K/JJ' eti,' dedebileceğim neticelere vardık. 35 pa 
si açar. Bir münakaşadır başlar. Müna- Selim Tevfik muk haşeresi bulduk. Dünya pamukla-

===========================~~ rında~~~~ın~şercl~k~b~i 

-CÖNÜL iSLEl<I 
l geçmez... Diğer hastalıklara gelince; 

:\ Bir çay bunlar Türkiye pamuklarında yoktur. 
c 1 •• •• Pamuklara arız olan iki mühim haşe 

Sofrasının susa re Egede yoktur. Biri Antonomus deni
len hortumlu bir böcektir. Amerikada 
mevcuttur. Diğeri pembe kurttur. Bu 
haşere Adana pamuklarında mevcuttur 
Bu yüzden Adana pamuk tohumu, İz
mir mıntakasına ithal edilemez. Bu 
memnuiyet bir kanunla aleniyete ko
nu'lmuştur. 

Ziraat Vekileti Burnôva haşerat enr 
titüsünün bu mühim keşfi, bütün diltı"' 
ya haşerat enstitülerine bildiırilmiştifl Bir Jıagınoalide 

Hikayesi 
Mektubuna (A. T.) inisyalini a • 

tan bir okuyucum ref ikasının an -
nesinden şikayetçi, diyor ki: 

Evlenirken alacağım kızın ahva
. !ini sort..ı.jturdum: 

c- Annesi çok bilmiş, büyüye 
itikat eder, içinden pazarlıklı bir 
kadındır. Kızını sık sik görür, ona 
kendi aklına uygun öğÜtler verir, 
ieni rahatsız eder,» dediler. 

Evim ayrı, uzak bir mahalledey~ 
di, söylenenlere ehemmiyet verme
diın, kadın kızına yuvamızı bozacak 
şekilde telkinatta bulunursa çare • 
sini bulurum, dedim. 
Düğünümüz oldu, az sonra da bi

lenlerin ilk tahminleri tahakkuk et
miye başladı. 
Karıma: 
c- Annen bize sık gelmesin, sen 

de pek sık gitme, dirliğimiz bozul -
masın,» diyecek oldum. 

•- Elbette gelecek, gülünü seven 
dikenini de sever, ben de sık gide
rim, ıkarı.şamaz, menedeme7.6in, de • 
di.» 

Hfila da sık görüşmeler herde • 
vam. Lakin bundan fenalık doğa -
cağı da yüzde yüz a.şikir. Acaba ne 
yapayım?» 

* Yapılacak hiç bir şey yoktur. 
Kadın kızını, kız annesini görmek 

l6ter, taıbii hakkıdır, önüne geçilc -
mez. 

Okuyucumun dikkat edeceği ilk 
nokta, zevcesine bu bahsi açmamak, 
izzeti nef:sini kırmamak, meseleyi 
inat sahasına götürmemek olmalı -

~ ... 
dır. Bundın sonra eger kadının kızı 
üzerine hakikaten menfi tesiri varsa 
önüne geçmiye çalışılabilir. Görü -
lüyor ki bir tJrafta cahil bir kadınm, 
karşısında da münevver bir erkeğin, 
karşılıklı tesirleri çarpışmaktadır. 

Eğer erkek bu mübarezeden mağlup 
çıkal'Sa iUÇ kendisinindir. 

TEYZE 

Dört köşe bir bez üzerine bir yap
rak resmi işleyip bunu bir çay masa -
sında çay fincanı altıııa koymak arhk 
geçmiş bir modadın başka bir şey de
ğildir. Şimdi bu fincan altlıklarını dört 
köşe bezler şeklinde değfl, resimde 
görüldüğü gibi oyulmuş yapraklar ha
linde yapıyorlar. Bu tarz daha yeni ve 
daha caziptir. Bir çay sofrasında göze 
boş görünür. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 
tedris müddeti 

Egenin pamuğu dünyanın hJç bir ye 
rinde yetişemez. Ben geçen ıene bir Ecnebi ve Akalllyet mektepleri ili 
tetkikim esna!ında bir pamuk tarlası tahıil müddeti bazılarında 6, bazıl-: 
içinde bir fidanda 300 koza saydım. Bu rında 6 ve bazılarında 7 eene olar.i 
rekor, dünyanın hiç bir' yerinde yok- kabul ediimi,tir. Bu hal müfred•I 
tur. proiramlarının tatbikinde bir çok rniif" 
İstasyonumuzda iyi pamuklara mub- külitlar vücuda getirmekte idi. 

telif hastalıklar ~ılayarak bunların Vekalet bu mekteplerin bir talt-
mücadele çarelerini tetkik ediyoruz. t .. d h"l" d t dri' 
G · k h t 1 kl rl ma name ve program a ı ın e e 

h 
addyem~zd~ameukt· as a ı arını asga eat yapmalarını kararlaftırmış ve ke~ 
a e ın ıım ır. ·r 
P ... 1. • • • 'l....+'k h t lık . fiyet Maarif müdürlüğüne bildiriJrrıı amUA cınsı ıyı ""i'.ı çe as a nıs- . 

beti de artıyor. Meseli Akala pamukla- tır. 1} 

rmda hastalık daha fazladır. Bizi kor- Bu mektepler bundan sonra 6 y . 
kutan hastalık değildir. Hastalık müca müddetle tedrisat yapacaklardır. ' 
delesinin pamuk zürraı tarafından mü Akalliyet mekteplerinde birer d; 
himsenmemesidir. kütüphane bulundurulması muvafı. 
Şimdi pamuk teli kurduna karşı mey görülmüş ve bunun temin edilmesi ı• 

dana getirilen Derrinak isminde yeni çin lazımgelen teşebbüslerde bu)uıı• 
bir ilacın tecrübelerini yaptık. Bu iIBç muşlardır. 



POSTJE 

Erkekler kadınların 

,r;tJ (<Sabahlan f8Pkamı bqıma ıiyer, 
.. ı.a.ı-......... '-'U paltomu ıırbma ıeçirir, ocluında v• 

ılfl , eberiya karyofumda bir kedi ıibi naz. 
lı nazlı yatan kanma <cAHaılıa ıımarla
dık kancıjım» elerim.. Her ıeferinde 
ne cevab vene beienireiniz: 

- Ne o.; alıiclen gidiyor musun, ,.,. 
kerim>--

Kag•erllle etliı 
Kllo•a 12,6 lıarfll 
KapsU1 ~ lııldıiden 1ılr 

mettub ald*- .. " 8. barGlrt Dl ......_ 
ran 1nilaal b!rü brlflk. P* tıt otmımu
JOI', füat aıılattıtlan t9ldDde dural -
mın deler m..W-

- ,.......... ..... ~ .,., .. , 
fakir, bttt.oeıerl Ar, banan lolD llOnlldım 
seçen her teJI J&p&llU10flar. l'üat bO.ı_ 
çeye ıaall6k etmlJeD bul 111ıer .ı ki J&
pılabWr.. BunlanD blrlnclll tepıtıllt, l -
tınd8l de ucuzluk itlerine dlkbUlr. 

Mesell ben. elmUılln cuam Jll'Jerde 
1atııdılma dikkat ecUJorum, tseıtne il -
nek mnabWr, tos tonabWr.. aonra bul 
maddelertD flaılarma da mutedllm.e lla-

lmm DJMalıılıe .... ldlolu 12,1 kunllılr • 
....... INan .... bir ıaı.at JeD18k 10, il 
brala •Ulu' • ....., bbftlerlnde ~ 

" cw aaıı c1a ı btUIWl ...aı dlll .. 
dir. 

Okur.....,an ......... 
c. ..... 

Alrltleer ....... •ı ••Jr_..: 
- JıılenaQ bebeettllh'" nlabaJI tellllD 

..... bpkAn ,--. Tefriblanıt hMta 
Tulmı .1111n .,.,._ bıralDJOnuı. Ve n 
IUl'8tle _......... fKUmlf olan JoaımlmQ 

temba edOmll o1Melm1 unıyoruz. 

• • • 
......... b9'Daio4 .&. )'&: 

- Pllhakika anlattıtıms vat'a ctdcleq. 
Jtlrüler paralaJ..:Mlır. Pabt m de ıee-

Um edln1z ki, bu llbl lnsanıar lallhaneler
den blle kaçarak dBenlyorlar. Zabıtanın b9 

buauatald llran J'lftııdedlr. 
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MOND-EXTRA 
' • bir tanedir ve (R01'8ART) mamulQbndnndır. Her yerde satılır . ...:1 

• 

Yazan~ Muazzez T•haln Berkand 

SON POSTA. 

• 
8/R AVE.VVEL 

BENİ 

J<URB GA 
DE İLİ 
HAf)IN DİYE 
ÇAGIRIYORLARD• 

Şimdi I• , 
cildim 9 yanı h yret bir 
derecede açık ve tazedir. 

Çirkin bir tene malik olan binlerce 
kadınlar; bu yeni ve basit tedbir saye
sinde on beş gün zarfında açık, taze ve 
yumuşrı.k bir clld sahibi olmağa muvaf
fak olmuşlardır. Clld mütehassısları, se
nelerdenberi, cildi tasfiye etmek ve yu
muşatmak için en tabii tedbir olarak su
reti husu.slyede istihzar edilmiş taze kre
ma ve musaffa zeytinyağı tavsiye et -
mektedlrler. Bu unsurlar, bugün (yağsız) 
beyaz rengindeki Tokalan kreın1nln ter
kibinde mevcuttur. Bu krem mesamata 
nüfuz ederek sabunun teml.zllyemed~l 
bütün çayrl sat maddeleri erltlr, siyah 
benler zail olur. Beyaz rengindeki Toka
lan kremlnl.n, mesamelcri kapatan, clldl 
ııençleş~irerek beyaz ,yumuşak ve nermin 
kı.lau mukavvi ve besleyici unsurları da 
vardır. 

HO 
Eminönü eczanesi yanında. Her 
gün akşama kadar hastalannı 

kabul eder. Tel. 24131 , ... _._.. .............. 
KIŞ GELDil! 

PALTOLARINIZI 

MUŞAMBA 
PARDESÜ 

MANTO ve 
KOTÜMLERiNiZi 

Teminatlı ve her. yerden ucuz 
yalnıı Galata,da 

EKSELSYOR 
Elbise müessesesinden 

Tedarik ediniz 1 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada herglln 
öğleden sonra hastalurıw kabul 

~ .. --~~ eder. 

lkincite~rin 29 

Türk Hava Kurumu 
•• •• 

B 
rşimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2.cl k 9lde 11 /Birinci kAnun ı 936 ded1r. 

Büyük ikramiye: O. 000 liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır • 

DiKKAT: 
Bilet alan herkea 7 I Birinci kanun / 936 günü akıamma kadar 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı ıakit olur ..• 

............... __ ... __________________ ...... ______________ ... __ .. I 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
~----6.664 Adet lakarta çuval 

7.625 Kilo Yamalık kanaviçe 
9.496 « lskarta kanaviçe 
1.625 « Yamahk çul 
1.267 u lakarta çul 
1.111 « lakarta çuval 

Pllfabahçe Fabrikası 
Ahırkapı bakım evinde 

(( (( (( 

(( (( (( 

(( (( (( 

(( (( (( 

336 « Gayn mamul kıl çul (( « (( 
1.200 « Çinko Karaağaç Fitek deposunda 
500 <( Çuval <'KetflllJ> Kabalaf Levazım anbe.rındlı 
250 Adet Tuğla (( « (( 

1.500 « BOJ bobin 1811dıklari Cibali fabrikasında 
97 « Bot fıçı Likör fabrikasında 

727 Kilo Çul Şemsipqa bakım evinde 
Yukarıda cinı ve miktarlan yazıh · iskarta ınalzemenin satışı 1/12/936 

Salı günü saat ona ~11'. İsteklilerin malları görmek üzere her gün 
hizalannda gösterilen mahnllere ~ e pazarlık için de tayin olunan gün ve 
saatte% 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabatafda inhisarlar levazuıı 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki ıahf komİflyoıwna müracaatları. 

«2721» 

Bedia teyzesinin boynuna sarı • - Ekrem beni ıeviyor •. Ekrem beni da kalıp hemen dönmü~tü. Fakat aynı 
hp onu öperken gülüyordu. düşünüyor. yabancı adamdı. Yalnız ilk geldiği za• 

- Yüzünde o kadar memnun bir Bu ne rahatlık verici ve dinlendiri • man gözlerinde bir saniye için bir se--
mana var ki seni çiçekler ar.asında ra- ciydi ..• Yorgun ve yarı uyuyan kafa - vinç ışığının yanıp söndüğünü Mualli 
hat ve sakin bir gezintiden dönüyor- sında ve vücudü:ıde bundan başka hiç görebilmişti. Sonra gene ayni uzak ,,o 
sun sanıyoııwn. Halbuki soğuktan el- bir hiı yaşamıyordu şimdi. Ne isyan, soğuk yabancılık ... 
lerin ve ayakların donmu~. • ne göz yaşı, ne de helecan! Onun bu halleri Muallayı hüsbiltilfl 

Haydi gel t-ıcak çorbamızı içelim. Halbuki bu son bir ay ne azablı ve sinirli ve zavallı bir kadın yapmsia kl"' 
işkenceli saatlerle dolu geçmişti. İlkin fi geliyordu. İstiyordu ki kendi.si on " 

- Mua1la, bu kar fırtınası içine a-JMuallayı içinin en ince tellerine kadar Yemekten sonra Bedia ertesi günün Ekrem sanki ona ~arşı göstermekte ol- &ıı uzak olduğu halde, ondan hatli 
Jılmayınız ... Mualla, bu havada yürü- titretmişti. der~ni hazırl,\rken Mualla sıcak kimo- duğu yakınhğı geri almak istiyormuş ufacık bir dostluk bile bekleyemiyect:' 
meyiniz... Tekrar hastalanırsanız ne - Bediacığım, Bay Özkan beni bu- nosuna bfüünmüş yerdek.i ayı postu gibi uzaklaşmış. onun varlığım unut- ğini her halile ve sözlerile haykırdıS~ 
yaparım ben} raya kadar getirdi .. hiç üşümedim. Hem üzerine uzanmış, sobanın alevlerina muştu. Hatta gözleri bile tanıyan ba- halde g~ne o uzaklaşmasın, kendi~itıl 

Benliğinde kasırgalar koparan bir esasen senin söylediğin kadar fırtına bakıyordu. kışlarını ondan esirgemi~ti. bir yabancı gibi görmesin l 
çift göz, yaşlı gözlerinin içinde titri - yok ... Boş yere üzülmüşsün yavrum. Odunlar çıtırdatıkca hırıltılı bit dal- Bir iki bün bu soğuk hava Muallayı işte bir gün böyle içli ve derin dur 
yor, boğulan ve boğan bir ses kulağına - Fırtına mı yok? Mutlaka senin ga kabarıyor, titriyor, dağılıyor ve a- titretmiş ve hırpalamıştı. Sonra bir gün gular arasında çırpınırken büsbütii~ 
fısıldıyordu: etrafına melekler kanadlarile duvar levler par~ parça mor ve kızıl ışıltılar- An karadan gelen bir mektupta, Bay rnaddi "e bağırtacak kadar kuvvetli bl~ 

- Mualla .. Mualla...... ·çekmişlerdi. Görmüyor musun, adamı la yayılıyor. Taylanıın ayiardanberu oraya gidece- acı zaaf benliğinde en büyük fırtınar1 * yerden kaldırıp bir çöp gibi uçuracak ka Kuvvetli u~ultularla rüzgar dışarı - ğini haber vM"diği halde hala görün - koparmıştı. 
- Teyzeciğim, seni beklerken ne dar şiddetli bir rüzgar esiyor. Saat beş- da kükrüyor, buzlu karlar çttırdıyarak memesi işlerin yolunu bozmağa baş • O gün her nedense işi eYkenden bi: 

kadar üzüldüğümü bilemezsin. Bu müt- te Üniversiteden çık.tığımız vakit Feri- camlara yapışıyor, pencereler gıcırtile ladığı yazılı olduğunu görünce !evİnçle miş, eline bir kitab alıp okuyacak vakıt 
hiş fırtınada nasıl geldin} dunla bir adım yürüyemedik. Bereket titriyordu. acı gene kalbinde çarpışmağa başla • bulmuştu. Dalgınlığı arasında Elcre " 

Bedıa bir taraftan teyzesinin donmuş versin boş bir otomobil bulduk ela beş Genç kız başının altındaki yumu - mıştı. min odasından gelen ince bir ayak se-
ellerini nefes!erile ısıtmağa çalışırken, arkadaş güç bela kendimizi evlerimize şak yastığı omuzlarına çekerek gözle- - Benden uzaklaşacak, onun amir sini duyuyor, fakat orrJa birisiJllll 
bir taraftan da helecan ve telaşla ve attılt. Ö "·akittenberi rüzgar ve kar da- rini k ... padı. Vi:icudünü bayıltıcı bir yüzünden, ağır taVlrlanndan ve beni olab

0

ileceğini düşünemiyordu. O sıra• 
cevab beklemeden soruyordu: ha da arttı. gevşeklik kaplamıştı. görmiyen bakışlarından kurl.ılacağım, da kapm açıldı. Beyaz kürkü i~' 

- Bir otomobil bulamadın mı? - Görüyorsun ya sağ salim yuva- Kalbindeki ılık saadetle oracıkta ne iyi r başmdaki kürk. şapka ile bir beyaz gı.ı• 
Tramvaylar hiç mi işlemiyordu} Çok mıza döndüm. Kaşlarını kaldır ve be- ömrünün sonuna kadar ~ıptrdamadan - Fakat onu kim bilir ne kadar za· vercine henziycn küçük bir kız içeriye 
üşüdün mü? Karlar üstünde kayıp düş- ni öp h kayım. Daha ne duruyorsun yatmalt istiyordu. Dışarıdaki fırtına ve man görmiyeccğim .. burası bana rin- girdi: . 

1
, 

meden buraya kadar gelebildin mi? yaramaz? Yüzüme öyle dikkatli baka- soğuğa karştlık içinde sıcak bir siiku • dan olaeak, ne fena! - Bonjur Bayan .. babam daha ge 
Bcdianın bu sıcak şefkat ve sevgisi c~k ne var) net vardı. Ekrem ancak dört~ gün Ankara• medi mi? (Arbtı var) 



lttlhad ve Teralılılde on aene 
lkincıl ln.m No. 10 

IHAN HARBiNE NA il G RDIK ?. 
,___ __ .................... ....: Y ... n ı I! 1 Tanin Baımuharrirl Muhittin Birgen 

Tal t "1 ted·ğin ·biyız, fakat 
müzakere kapısını açık b k Alman 
ların b .. una harbe ginııiyelim!,, dedi 

.................... ......,..: 

......... eilletiadeldJer : 
AbaraJda : (Şeref). Alemdarda : W1 
Hila). Batırk6)'Üllde : (BlW). BeJ&m
ıa : (Alador Vahram>. BmJnönOnde : 
(8&Jlh RecaU). Fenerde : <Hilsameddin). 

KaracOmrtitte : <Kemal>. KüçökıJaar -
da : <RecaU>. Samaı,ada : (Teomoıl). 

IJebremlnlnde : (A. BamcllJ. Oehzadeba.. 
'1Dda : <Öniver te>. 
..,oil• eilletiadeldJer : 

Oalatada : <Spertdll». Haskôyde : <Nl
llm Aseo>. Kaaımpaşada : <Müenect>. 
Jf#lull ~ : <Kanat. Gfinlf), 
Nde ; <Baa>. Tablmde : (Takaim, iu
IDad>. 

• 

BiZiMKi 

lstanb Sıhhi müesseseler artbnıı 
ve eksiltme Komisyonundan : 

Enanma nümune hllmlıme.I icDa eatm almwelr 85 ..._ ldiaqevt eca 
•• 123 lnılem ec:z&JI bllWJe " mili _.__ -.k ....... , .. ,. ...... m..,. ..... 

ı - EDilbm Caialailm* ......._ •• ı..· at a 11Nllıll ......._ 
W. rnb kurulu Jswa•.,.onda 2/12/931 "'1• h -wıt 14 lluçuktıi 
,....ı.ce1mr. 

2 - Tahmini fiat 1110 ....... 
3 - Muvakkat ....-: 83 .. 25 kuruttur. 
4 - llhWiJv ....... w llt.,i her IÜD .._.,..... ...... in. 
S ..- Ltelı:IR• ced .-qe ait ticaret ocl.a T"ihla W..,.. 

da pmh Wpler Ye ... ite yee. muval&bt ..... -M'llZ w,a l 
... ...... Wrlikte Wli ... ~· ........ ... 



10 Sayfa. SON POSTA İkincitqciıı 29 

• 

YEDi 
ARAS1NDA 

A ..... 

Dirseklerini masaya dayayan, çenesini avuçlarının 
Yazan : Hugh Aa•tin tngilizceden çeviren: Haanun UıaJıl,.iJ 

içine alan; gözlerini Maşanın gözlerinden ayırmıyan 
Cemil onun kalbindeki yaranın ne olduğunu anlamışh Oda kapısı vuruluyor! 
Cemil, yemek odasına geçmişti. kararttım. Önümde açılan uçurum ne 

Biraz sonra da, Maşa sessizce kapıdan kadar derin olursa olsun, ona atıla .. 
girmişti. Genç kızın duru beyaz çeh • caktım. Ve .. atıldım ... 
resiQ,de gözlerinin etrafı kırmızı bir - Maşa 1.. Hangi uçurumdan hah· 

Genç kadın polis amirinin suallerine derhal cevap 
vermiyor, vakit kazanmak istiyordu 

halka ile çevrilmişti. Bu hal, ona çok sediyorsun? .. - Bakalım bir defa: Birinci kata j her şey bundan ibarettir. 
hazin bir güzellik vermişti. - Hangi uçurumdan mı?.. işte.. _ 31 - çıkıyorsunuz; soyunuyorsunuz, bir Kent ~abırsızlığını yenmiye çalıfa 

- Otur Maşa. bu halden .. bugün, içine yuvarlandığım duş yapıyorsunuz, ve o zaman sizin rak: 
- Hayır ... Bırakınız; böyle konu· uçurumdan... TEMETI'OLER için Mösyö Patton ile konuşmanın - Kapılarına vurulduğu zaman C<' 

şalım. - Yani?.. pek mühim olduğunu keşfediyorsu - vap vermiyen adamların odalanna heı 
- Niçin oturmuyorsun L - Yani.. feyden .. hizmetcilikten .. · ( Saat 6, dakika '7 - Hat 6, dakika 41 ) nuz. Ve bunu o kadar mühim telakki vakit bu derece kolaylıkla ~rer mı· 
- Ben, hizmetçiyim. Sizin karfı .. Benim gibi... edjyorsunuz ki ayağınıza bir pantalon siniz? diye sordu. 

nızda, nasıl oturabilirim. Maşa, birdenbire ellerini kal~ırdı: tıforman Lang şiddetli bir sarsıntı geçirmiye bile vakit bulamıyorsunuz. * 
- Hayır. Artık, arkadaşız ... O .. Kendisini azab içinde yaşatan hıslerı ile kendisini Teğmenin kolundan kur- Mösyö Lang siz hisle hareket eden bir 

O H h 'b' b .. Genç adam polis amirinin sualle nun için rica ediyorum. tur... a , dağıtmak istiyormuş gı ı aşının us • tardı ve gözleri hiddetle kıvılcım sa - ada~ınız, bir empülsifainiz. 
N rine hiç bir zaman derhal cevap ver şöyle... Şimdi söyle bakalım. . için tünde salladı: &arken: Delikanlı şaşırmadan cevap verdi: . d k. k lı 

~ı d ? A k . d . KAf' . d . kaAf' artık be . . w• d' b w B . M" .. p ·1 k mıyor u, va ıt azanmıya ça fıyor ag a ııı .. mma, ço rıca e erım. - a ı .. rıca e erım, •·· • _Hayır, gıtmıyecegımt ıye agır· - enım osyo alton ı e onuş- d .
1 

b.
1
. d. 

C .. l t h d' · d h f l .. 1 t eyı'nı·z k · w · b' d b' d · .. d B enı e ı ır ı. ene oy e; eve , ayır; ıye cevap nı, a a aza ~oy e m · dı. ma ıstegım ır en ıre ogma ı. u-

verme ... Şöyle, adamakıllı konuşalım. Diye bağırdı. Kanapeye doğru yürüdü. Fakat do· nu daha evvel düşünmüştüm. Nihayet - Hayır, tabii! diye manttiı kabul 
Maşa, derin derin içini çekti. Göz- Dirseklerini masaya dayıyan; çene· kuzuncu mıntakaıun çavuşu onu bir karar verdiğim zaman kararımı tat - etti. 

Ierin i önüne indirdi. Masanın örtü - sini ıwuçlarmın içine alan: gözlerini dirsek hareketi ile uzaklaştırdı. Elinde bik ~çin fazla vaktim kalmamıştı. işte 
sünü~rma~Mının~undak~rM~Mapnın~*ri~~~rmcy~~mil;~~~~u~b~~vM~. =~~========~==============~~~=~ 
ezgin bir sesle cevap verdi: . onun kalbindeki yaranın ne olduğunu Kanapenin önünde diz çöktü, bire· Geçen Bilmecemizde Kazananlar 

{Arbaı nr) 

- Niçin, ağladığımı size nasıl ızah. şimdi anlamıştı. li ile Madmazel Patton'un başını kal· 
d k k l d (Dünkü niishamızdan kalan kısım) edeyim, bilmem ki.. bunu, istersenız, Aradaki sükut, a i a arca uza 1• dırdı, viski içirecekti. DİŞ FIRÇASI 

bir sinir zayıflığına atfediniz. Cemil vaziyetini hiç değiştirmeden: Aradan bir saniye henüz geçmişti. İstanbul erkek lisesi 2/ A dan 53 M. 
- Pekala. Öyle olsun. Fakat sen, - Pekala, Maşa ... Bu bahis, b~gün Norman Lang kolunun tekrar yakalan- Yılmaz, Vefa erkek lisesi 2/B den 1.3 1 

bir yaradan bahsettin. Kalbindeki bu burada kalsın. Fakat, zamanı gelınce, dığını hissetti, ve arkaya dönmeye Ali, Fatih Fevzipaşa cad. Altay 141) da 
yaranın ne olduğunu sorabilir miyim? buna tekrar devam edelim. mecbur kalınca, teğmenin önüne geç- Sait ünsü, Fatih Sarıgüzel cad. 20 de 

Maşa, tekrar içini çekti. Diye mırıldandı. ti. Bedia, Beyoğlu Senpülşeri kız mektebi 
- Bu yara mı'>.. * Kent zor zaptedilen bir hiddetle: Ayda El üstü. 
Dedi ... Ve sonra, hafif hafif ba~ını _Mösyö Lang, dedi. Kanunu tem· DİŞ MACUNU 

C ·1 t k odasına çekildig-i za - L··1 b gaz çocuk mektebi 2 den sallıyarak ilave etti. emı • ya a . . . . sil eden bir adamın ihtarlarını dinle • u e ur 
_ Bu yara, yalnız benim kalbimde ma~; bü.t~n h~~ler~ ve sı~.ırlerı.: ısy~~ memek suretile kendinizi neye maruz 448 İlhan, İstanbul Fatih Çırçır Hacı 

değildir ... Bu, memleketin yarasıdır. halınde ıd~. Çunk·u·; bugun g?zlerın bıraktığınızı bilirsiniz, dedi. Hole ge- Hasan sokak 18 de Enver Toprak, An-
fhtiyaç, zaruret memleketi ateşler için- aç!ığı _da.kaka.dan ıtıbaren maruz kal- ç'ını'z, yoksa sizi zorla götüreceğim. talya lisesi 1 O uncu sınıftan Sakip, Di-

d - h-d f h ld yarıbekir P. T. T. müdürlüğünden mü-Öe yakıp kavuruyor. Bizi, her gün se • ıgı . a. ısat, onu ena a e sersem • Bu, bı'r t-Ldı'd degwil, kat'i karar ha· 
on tckait Vasfi oğlu Servet, Kumkapı or· 

faletin derin çamurlarına batın yor .. · letmıştı. linde söylenmif bir vak'aydı. ta mektep 2/ 3 den 504 İrfan, Lülebur-
Vaziyetiınden, çok müteessirim. Bana, Prensea Emma Cemilin gözlerin • La h'dd t' · t · ·ı t't · d o gaz ilk mektep 2 den Latif, İstanbul • ·· .. N' · · ·· . .. ng ı e mm esırı e ı rıyor u. · ılk gunu sormuştunuz. ıçın hızmet - d .. dagw gibi büyüyüvermiştı. Pııaması· d h ld b .. "k k , dogw erkek lisesi Ercümend Celal. . . . . . . . k ~. ayı o en ayıran uyu apı} a ~ İ çalık edıyorsun, demıştımz ... Sıze, ı- nı giyerken adeta onun 0 heyecanlı, .. 

1 
k d b l n la MUHTIRA DEFTER 

. . 1 k' .. w • ru yarı ıtı ere , yarı yanın a u u u • 
3

•
8 
Aı' 

saca cevap vermıştım. ~ adem ı, og- Lerrak, her türlü riya ve yapmacıktan ak .1 l d ' Ankara erkek lisesi 3/ Adan ' ,ı, 
renmek istiyorsunuz. Şu halde size va- ari olan sözlerini duyar gibi oluyor: r ~ ıler e ı. 1 • t t kt l Kent' in Gedikpaşa Nev'iye sokak 39 da Aldis 

· · · b ' dah · h d · • Ü "-0 unu e an u ma a 0 an Çap,\·an,Antalva hususi muhasebe mas-~ıyetımı ıraz a ıza e eyım... ç _ ister· asaletmeab ve müteveffa 'k d ı·k 1 b. k d' i e ge J 

1 b b f l ıd . O ' tazyı ı e ı anıyı ıraz en ıs n - raf memuru Nevzat oğlu Vedat, Ka -sene evve a ama e ç ge ı. za • Prens F eedorovna hazretlerinin sul • . d' 
b k 1 k ·k h tır ı dirga 61 inci mektep 2 den 221 Sevim ~anda~be~~ ir ü çe et ve emı. a· bünden gelmiş, hakiki hi~ asılzad~ ~l· H

0

olde Norman sıkıştırılmış bir hay- Yunus, Ankara Erzurum mahallesi 
imde hır koşe~e yatıp duruyor. Bır s~ sun .. isterse, oda u.ş~ğı hılmem ~ımın van gibi hücuma göğüs gerdi. Artık Aytan sokak 8 de J. yüzbaşısı İbrahim 
n~ evvel, fabrıkada anne~ k~l.unu ;a· piçi olsun .. aslan aıbı kız, vesselam .. · genç kızın baygınlığını düşünmüyor .. oğlu Orhan, Nuruosmaniye Alibaba so
kıneye kaptırdı. Kol~, .dırsegıne0 ka.: Bütün hayatımda, hakikati bu kadar du. Pattonun odasındaki müthi, man· kak 34 de Naciye, Cihangir Ku.mrıı so-
dar parçalandı. O da ışsız kaldı. Ç u· açık ve dürüst ıöyliyen bir kimseye .. .. .. .. .. ld' kak Kumru apar. 3 de Ayşe Gü.ler, 

.. · B 1 k ., zara gozunun onune ge ı. Ö 
çuk kardeşım var. un ar, e mege rastgelmedim ... Hele; bu kadar refa· . . . Ç-Orlu polis İbrahim Çelebi oğlu z -
muhtaç. Fakat, ekmek nerede?.. Size hı, tantanayı, debdebeyi ayaklarının Bu cinayet, onu elb~tte. bırısı .yap • can. 
söylediğim gibi, iş aradım. Onları aç altında çiğnemeyi göze alarak meçhul mıştı. Norman Lang şımdı ke~dı ha - TARAK 
bırakmamaya çalıştım. Fakat; her çal- akıbetlere atılmak .. hem de, gözlerinin yatını müdafaa etmek zaruretınde bu- Beyoğlu 11 inci mektep 10S de Meh· 
dığım kapıda, büyük bir mania He önünde, yüz binlerce misal varken; Si· lunduğunu anladı. . . met İstanbul 2 nci mektep S91 Yusuf 
karşılaştım. Ve, eve bo~ döndüğüm biryala.rı, zindanları, kırbaçları, Mosko· Kent ona manevra yapmak ıçın v~- Özk~n, Halıcıoğlu topçu okulu 2 den 
.camaıılarda; o, beş aç midenin şikayet Ya meydanlarının birinde, bir kulaç i- kit bırakmadı. Ve Norma.~ Lang P?,1ıs 147 Münip oğlu Abdullah, İstanb.ul 

1 k d d k l d " d h d e<l on erkek lisesi 5 / A dan 385 Ekrem, Is-~·e ıztırap arı arşısın a; şaşır ım, a. pin ucunda bacaklarını sallamayı göze memuruna ogru a a onm en • tanbul 49 uncu mektep 180 Feyzi. 
dım ... A'"tık dayanamadım. Gözlerimi almak .. her babayiğitin karı değil. .. ce ilk suali sordu: PARA ÇANTASI 

r .............. -· ..... _ ·-··. ~- işte; anadan doğma, kan kırmızı ko • - Niçin Pattonun oda kapısına vur· İstan'bul 44 üncü mektep S/A dan 62 

miteci, buna derler ... Ah, alemde, ne dunuz? Mihriban, İstanbul 44 üncü mektep 
E ir Doktorun olmalı idi de ben, ıerbest olmalı idim. Delikanlı hücumun ani oluşu kar - 3/ A dan Ülker Baykal, Galata Lüleli· 
Günlük Pazar Bugünkü kayıtlar, şartlar altında bu • ~ıısında biraz şaşırarak derhal cevap hendek cad. Papadüpolo apar. Yıldız, 
Notlarından (*) lunmamalı idim de, şu kızla elele verip vermedi. İstanbul erkek lisesi 476 Celaleddin 
----------.-....·---•çalışmalı idim ... Alimallah, Çar haz - Kent: . E\'rem, İstanbul 6 ncı mektep 33 Ke -
Kiiçiik Çocukları retlerinin o haşmetli saraylarını harman - E söyleyiniz bakalım, dı}'e ısrar maleddin. 

. BOYA KALEMİ .,em eden kesme yerine çevirirdim. ettı: .. 
ırıı Diye düşünüyordu. - Fakat tabii onu görmek ıçın.. İstanbul Cumhuriyet kız mektebi 
Za11ıanı P l 1 d . 275 Hüsnive, İstanbul 2 nci mektep Lambasını söndürmüştü. Karyolası· o is amiri eğ en ı: . J ts 

44 h k 1 ? 5fB den 164 Yaşar Erilçin, tanbuı . Memeden kesme çocuğu kat•i olarak an- na girecekti... Koridorda, evvela bir - Tabii bir are et öy e mı. _ üncü mektep l / A dan 
43 

Yaşar, Fatıh 
nesinin memesinden ayırmak, ana sütü ıayak sesi, sonra da Maşanın kapısının Ve çok seri bir hareketle delıkan. 

12 
nci mektep 

2 
den 

42 
S. Selçuk, Ka-

yerine inek sütti ve unlu bulamr.çlar ver- kapandığını işitmişti. Düşünceleri, şim· lının ropdöşambrini tutup a~ıverdı. bataş erkek lisesi 1 /C den t 249 Refet 
meıt demektir. di de Masanın tarafına kayıvermişti: Delikanlı beyaz bezden kısa bır don Aksoy. 
Tecrübelere nazaran çocuktan geç, yani _ Ya.' bu kız .. bu zavallı mahluk .. hariç olarak çırçıplaktı. · 

KİTAB on ikinci aya doğru memeden kesmek 

1 

E K t. 
bu da, büsbütiin ayrı bir mevzu... • ent ısrar et ı: . . 

icılb ediyor. Annelerin çocu 12-15 arasın- minim ki, bunun damarlarında da Em· - Birisini ziyarete gitmek ıçın bu 
da memeden keserler. b J '\ 

1 manın kanından bir kaç damla var... kostümü tabii mi u uyorsunuz' Anne snttinün kıt olduğu defalarda bile ı k hn' · 
Ancak ııu farkla ki; Emma gibi ser - Lang sapsarı esi ıştı. yavrucukları bu aylara kada emzirmek T k · k 

hayırlıdır. Memenin eksiğini kapı sütlle best ve pervasız yaşamamış. Talih v~ Ropdöşambrının i i eteğinı avuş -
tamamlamak her zaman kabildir. Böyle 1 kaderin darbeleri altında pek çok ezil- turarak: 
karışık bir emzirme sırf anne emzirmesi- diği için, ödek ve sinik bir hal almış... - Hayır, diye kabul etti •. fakat onu 
le memeden kesme arasında bir köprü O göz ya~larının, o hıçkırıkların haki· görmeyi çok istiyordum, bıraz . fazla 
h!:ı:metinl görmüş olur. Mesela anne ikl ! ki sebebini bana doğruca söyliyebildi bekleyince giyinip aşağıya inmesınden 
ve yal1ud üç meme verir. Geri kalan üç imi? .. Hayır... Yemin edebilirim ki, korkuyordum. 
veya dört meme yerine de çocuğun ya- bu kızın kalbindeki yara, büsbütün baş· Teğmenin kuru sesi: 

Nazillide Not oğlu Nimet Usberg. 
Gireson belediye sağlık memuru Şadi 
kızı Ayşe, Kozlu Kömür İşte Hidayet 
kızı Gülen, Gireson Sokakbaşı No. 170 
de Milat Oktan, Ankara Ulucanlar Ak
bas mah. Günlemeç sokak 1 de Gönül, 
Baİıkesir Lis. 50 Fevzi Üngör, Diyarı
bekir postane karşısı Meş Tedmevi 
vasıtasile Sami, Eskişehir Sakarya cad. 
125 Nimet Erccl, Beyoğlu Musevi Lis. 
384 J an Pepo. 

KART 

mit Ulu Gazi mek. 4/ A dan 672 Ziya 
Yusuf, Taksim Cumhuriyet cad. Uğu~· 
lu palas 2 de Refik Çelikel, Ankara 
Devrim mek. 4/B den 6S8 Nureddin, 
Eskişehir Orta malı. Köprübaşı bakkal 
Ömer oğ. Kema.J., Ankara Demirtaş 
mah. Hacı Musa B. cad. Yeniyot 30 da 
Ceylfın, Ankara Atila cad. Gündüz so. 
5 de Oğuz Özdeş, Ankara İktısat Veka
leti Zat İşleri dairesi Zekiye kızı Gü· 
nay, Afyon AYukat Nazif oğ. Rüştü 
Kutman, Ankara Akif Bey mah. 193 
Süheyla, Beyoğlu Sen Pülşeri mek. 
2025 Şefika, İst. Bozdoğan kemeri Ki
razlı mescid 1 7 de Pakize, Eskişehir İs· 
tasyon Akarbaş cad. Taşköprü yanın -
da 1O7 de Neriman, Fatih Tezg3hlar so. 
45 de Zehra Özadası, İst . .f.f üncü mek. 
5 / A dan 164 Hikmet Demirel, 43 üncü. 
mek. 3/ B den 52 Ömer Faruk, Davud· 
paşa ortamek. 2/ C den S 7S Muammer 
Deniz, Fatih 12 nci mek. 42 Selçuk, İst. 
Erkek Lis. 3/F den Asaf, Fatih orta -
mek. Hasan Özenç, Küçükayasofya 
Mehmet paşa yokuşu 25 de Fehmi, 44. 
üncü mek. 339 Mazhar, Konya Pinü -
çüklü malı. 27 de Semahat, Ankara Do. 
ğan bey malı. Taşdöşeme so. 7 de Remzi 
Türk, İst. Erkek Lis. 2/ E den 1020 Zi
ya, Cağaloğlu Kapalıfırın 1 de Haydar, 
İst. Erkek Lis. 724 Ali Türkiy, S2 nci 
mek. 3/A dan Yaşar, İzmri Birincikor· 
don 366 da Nesrin Şeker, fst Erkek 
Lis. 2/ C den 456 Özbey, İst. Erkek Lis. 
3 / A dan M. Enver, Kadıköy 1 inci mek. 
Sacide Balim, ist. Haseki Hastanesi ec
zacı Sabri kızı Enver, Ortaköy Dere · 
köyü 67 de Münevver, Zeyrek Yeniakıl 
so. 1 de Mazhar, Beyoğlu 12 ncl mek. 
45 3 Feyzan, Şehzadebaşı Feti Bey cad 
7 3 de Süreyya Meriç. 

RADYO! 
Bugünkü Program 

%9 İk.inciteşrin 193' 
İSTANBUL 

Ölle neşriyatı: 

12,30: Pl!l.kla Türk musikls1, 1%,50: BaTa. 
dls, 13,05: Plakla haflf müzik. ıu~: lılub 
telif pl!l.k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Pl~kla dans muslklst. 19.30: Konfe· 
rans : Suat Derviş tarafından. 20: Belma Te 

arkndnşları tnrafından Türk moslldsl ve 
halk şarkıları, 20.30: Nezihe Te arbdafları 

tarafından Türk musikisi ve halle prtıları 
21: Orkestra. 22: Plakla sololar. 

Yarınki pro~raa 

30 İkinciteşrin 193i 

İSTANBUL 

Ölle neşriyatı : 
1230: PlMcla Türk musikisi, 12.50: Ban· 

dls. 13.05: Pl~kla hafif müzik. 13.25: Yubte· 
Ut plll.k neşriyatı. 

şma core un uave edilmış ınek sütünü ka ... Adeta, vicdan azabına benzer bir _ o halde niçin soyunmadan ev • 
emzıkle verir. şey ... Zavallı, bunu bir türlü söyliye - vel git~~di~iz} diye sordu. .. 
( *) Rtı nottan kc•ip u.klayınız, ya • medi. Ve, söyliyemezdi. Çünkü, Pren- - Çunku konuşmıya hen uz karar 
but ı ir albüme yapıftınp kollckıiyon ses Emma gibi, tamamile serbest, ve vermemiştim. 
yap•• -. Sıkıntı nmanınızda bu notlar 1 hayatına hakim değil ki.. . - Bu kararı ne vakit verdiniz. 
bir · tor gı'bi imdadınıza yetiı~bilir. l (Arkası var) - Duş yaparken. 

!.---~----------------~-

Akşam neşriyatı : 
Gebze ilkmek. 5 den Nevzad Öz - 18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Çocu~

merç, Şehremini Ereğli M. Pazar Tek- ıarn masal : İ. Galib tarafından. 20: Rıfat 
kesi so. 19 da Hüsnü Çelen, Göztepe ,.e nrkadnşları tarafından Türk ma.sl.ldsl ve 
Çifte havuzlar Yeşilbahar so. 1 de Meh- halk şarkıları. 20.30: Safiye ve artadaştarı 
met Cella Bilgin, Balat Tahta mağa.za tarafından Türk musikisi ve halk .prJt1!3rı. 
Çiçek bostan so. 18 de Raşel Kerşon, Iı- ıı : Orkestra. 22: Plakla sololar. 



iL YAS KARAKO 
ve Biraderi heletl Tlceretheneel : 

BBYOÖLU 'DBBSINDBBI 
Mutbah edevatı ve porselen takımları 

Delrelerlnl 

Yeniden en eon elstem levazımatla tezyin ederek 

30 ikincitetrin yarınki Pazartesi günU 
Tekrar açacağını muhterem müşterilerine müjdeler ve lutfen vaki 
olacak ziyaretlerinde pek ~utedil fiyatlarla en zenain ve müntehap 
çeşitleri bulacaklarını temin eyler. 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri ~ Her eczanede arayınız. (Po.ta kutun 1255 Hormobiı( 

KUMBARJ\ 
• - 1 

Sinirli ve ciğerleri Ç A M HUIAsasile banyo 
zayıf olanlar yapımz. 

Çam ağacuın bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu tenef· 
fliaft kolaylaştınr. Sinirleri teskin eder. Cildi giizelleftirir. Kokulan 
izale eder. Neienizi artınr. Şifesi 60 kuruıtur. Her eczanede 
arayımz. DeposuTaksim eczanesi. ÇAM isim ve mark•mna ve etiket 

üzerinde Taksim eczaneel firmama dikkat ediniz. 

o 

BIRE 
1000 

Doktor Hllflz Cem .. 
Dalw.i,. ....... 

Pazardan maada hergQn a • e 
Divanyolu(104) No. Telefon: 2239.:1 
Tel. Kand1W S8 - Beylerbeyf 4d .......... -

.. on Posla Matbaa• 

Neşrly.& Mel. : SeU.m ~ıp EMFJJ 

&AHIPLERh { A. Ekrem UŞAKLIOIL 
s. BaaıP ElıliÇ 

NEVROZiN 

Zavalll kadın 1 
Son gtlnlerdeki havaların bazen yağmurlu ve soğuk bttzen açık ve 

güneşli gitmesinden b.rdenbire hastalandı, müthiş baş ağnlanna daya
namıyordu. 

Fakat cNEVROZlN• gibi kıymetli bir ilAcı derhttl aldı. Ağrı ve sızı ·ı 
geçti, yataktan kalktı. Mideyi bozmadan ve kalbi yormadan bastalı[p 
geçiren ( N E V R O Z 1 N) i dnıma hatırdan çıkarmayınız. 

Mektebe giden çocuklarımzı 
Kınl, difteri, grip, nezle ve boğaz 

olmak tan korumak için 
çantalarında birer kutu 

AKRiDOL 
bulundurunuz. 

AK Hl DOL 
Botu ve bademcik iltihaplannı da 

pek çabuk geçirir. 
Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 36 kW'Uflur. 
40 lt • 70 • 

KAŞE 

NEOKALMiN 
Grip • NevralJI • Bat ve dit a Arllara • Ar .r i tizm • Romallz a 

Hakikate ınugayir ve halkımızı aldat~
cı gülünç ve yalan reklamlara inanarak 
paranızı israf ve cildinizi tecrube tahta-' 
sına çevirmeyiniz. Yazıktır. Fransa, Al
manya, 111giltere ve Amerikanın ınil
yoolarca halkı bugün umumiyetle Ve
nüs fDrmülü krem kullanıyorlar. İyi bi
liniz ve inanınız ki dünya yüzünde Ve
nüs kreminden daha güzel ve daha üs
tün bir krem yoktur ve keşfedilmemiş
t ir. 

Musiki sevenlere ~-

erilen b.. çal
ırılardaa •iz c!e ıııt lalt. 

Eakitehir Ahenk musikı tıcaretbancsi 

~--~ S. &uod 4m_llDI., 
Son Posta 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İS T ANBUL . 

· ilan Hatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Balıife 

• 
: ı- '" kant 
: 1 -HI • 

• :S-211 • 

• : t - lM • 1 
Diğer yerler : - 61 ı 

Son fJlhlfe - 31 ı \ Cildinizi besleyici bütün unsurlar 
krem Venüs terkibinde mevcuttu:-. Bu 
hususta mütehassıs cildiye doktorları- 3 - Bir santimde vasatı (8) ~· :i-
nızdan i7.ahat alınız. Bir tecrübe bin na-ı me vardır. 
sihatten evllclır. 4 - İnce ve kalın yazılar tutn ... 

ları yere göre santimle ölç 
...................... lllml! ....... __ .... 



-ı 
En tehlikeli 
noktada en 
emin nöbetçi 

Ağız ve dişlerinizi 

RAD,YOLIN 
'e temizlerseniz vücudü
ıüzü birçok hastalıklara 
karşı korumuş olursunuz l 
Ağız, mikroplara b.rfı daiına 
açık olan bir kapıdır. En büyük 
hastalık mikroplan bu kapıdan 
girer, ağzın içinde yerleşir ve 
çoğalarak "ücude yayılır. Çü • 
rük, bakımsız bir tele dişin üı • 
tünde milyonlarca mikrob ban
nabileceğine göre tehlikenin bil
yüklüğü kolaylıkla anlaşılabilir. 

Bu açık kapıya 

A OLiN 
gibi mikrob öldürücü hassası % 
100 olan bir nöbetçi dilemelisiniz. 

RADYOLIN mikrohlan öldOrmek
le beraber dişleri beyazlatır, dit 

etlerini sa!tlamlaştırır, ağız 
kokusunu keser. 

~-----------------. 4it· -~ :· $. : ~.; ' 

• • Beyoğlu ~stlklil caddesi, Tokathyan kartısında 

BiRADERLER: Ankara, İstanbul, Beyoğlu, lzmir 

Kalori randımanı hiç bir vakit Kok 
randımanı ile mukayese edilemez. 

Son tecrübelerin bir daha 
teyit ettiği hakikat: 

• ra ın 
az n 'yüzde k r 

v u bir dah sabi 
faik 

oldu 

Satış yerleri ı 
Merkezi: Maden Kömürü işleri T.A.Ş.Bahçekapı Taı Han Telefon:21195 
Galata: Türkiye İş Bankam ıubesi. Telefon: 44630 
l.tanbul: Adapazar Türk Ticaret Baiıkuı, Bahçekapı, Taı Han Telefon: 22042 
Ankara: Y eniıehir, Ali Nazmi aparbmanı. Telefon: 1162 
Ankaraı Adaoa,..ar Türk Ticaret Bankan Tel. tube 2316, Mtıdiriyet: 2319 

~/ JUVANTIN KANZUK 

• Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter n ,Uan· 
malda çıkmaz. Yegane IW'lU'S1Z 
ve tanınmış sıhht saç boymııdır· 

İNGlLlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

YaşadıAımız ekonomi 
devrinde olze pahahr• 
mal edUmek isten n 
nasihatlera fUphell 115-
rUnUz. 

Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev' 
kullannbilirsinız. Yanın sa· 
at zarfında o tesirini gö&
termiştir, bile. 

Krem Pertev'in -yarım asır· 

lık şölıreti asılsız değildir. 

YUz binlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi 
kanaaUerlni sorabilirsiniz 


