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Sallt teşebbüsü 
karş1.m11d~ 

. , ·Fin tayyareleri di.in· anya ••• 

S · Ah I Berlin Amerikanın teşebbnsnnn 
ovyel kararga arını snrprizle karşılamış 
bombardıman etliler Amerika Hariciye Nazır muavininin Avrupa 

merkezlerini ziyareti bitaraf memleketlerde 
memnuniyetle karşılandı 

. ~,· J -'etlı• muharebeler -'evam d • K.openhag \ 1 - Havas: ravya himaye idaresi ve şark huoud Y j U U ~ U ~ e l g O r Berlinden Nationale Tidende gaıe- laT· üzeri!_lde herhangi bir uzlaşma ve • 
tesine bildirildiğine göre. Amerikan te yahud muzakere mevzuubahs 01mıy3-

So-.... ti 9 bin Lf f 100 t k k b ttll şebhüsü Almanyada sürpriı:le kaTşılan caktır. a.a. 
• ı3 8 er & ' V8 &D ay 8 er, mışhr. Bu teşebbüsilp Almanyada pr~ Vatikanda 

l'inlbtU'll'ahl&riD da •avf&tl binleri gectf tik neticeleri. olmıyacaktır. Halbu~ Vatlkan 11 (A.A.) - .Welles'i Av -
~ ~ T Amerikada hilkfunetin Avrupa işleri rupaya göndermek suretıle Ruzvelt tA 

ne bir karışması tarzı.ndıi muhakeme rafından yapılan t-.ebbüs Vatikan ıne 

A .k 1 t ·ı Kızıl ordunun olunabilecektir. Welles Berlinde nazik hafUinde müsaid bir surette kaTŞı -
merı a 1 ayyarecı er fa.kat ihtiyatk!r bir şekilde karplana- lanmıştır. Mezktlr mahfiller bu teşe!:>-• 1 • t•ıa caktır. . büsü Amerikanın .Avrupada devamlı 

F• J" d• d J ISV8Ç IS 1 Di~er taraftan nr. Frick, Almanya·- . . .. in an ıya Ya Var 1 ar nın hedeflerini bildirmiştir. Bu hedef temellere ddyana~ bır barışın tesısı ı-

1 A ı ler. hayat sahalı bir Alman sulh\ldür çin imkAn nisbetmde çalışmak husu -p G n 1 e e ve sulh yapılırken. Bohemya ve Mo - (Devamı a inci sayfada) 

geçirilmiş Macaristan Romangaga 
Londra 1 1 - Sunday Chronicle ga-

zetesinin Stokholm'dan öğrendiğine ga k t k •t •l A ./. • • 
re. komünist merkezlerinde yapılana- arşı e rar l l a,g ~ırız 
raştırmalar esnasında İsveçin Rus or • 

~tarafından iatilAaı planı bulurimUf bir -oazinet aldı 
Bilhassa Lysekilde pol2~, ihtilAl tak- '::I 

dirinde kurşuna dizilecek İsveçlilerin 
bir listesini ele· geçirmiştir. Bu listede 
ht1k0met azasının isimlerl en başta 
gelmektedir. (Devamı 8 lnd sayfada) 

Romanyada 
ihrac resmi 

Macarlar toprak 
talebinden 

vazgeçmiyorlar 
iki taraf matbuah arasında 

mücadele başladı 
Almanyaya gönderilen 

Buda peşte 11 - (Havas): Belgrad 
bazı maddeler üzerine konferansının neticesindenberi Ma -

ihracat resmi kondu caristanın veziyetinde blr değifiklik 

1 
1 

Karla örtülü cmıd<U ilerli 11~ Mr Fit\ kefif kohı hasıl olmuştur. 
Loncıra 11 (Husu.st) - Sov,...t ordu • retlerlne ratmen ıimdiy• kadar hi9 bir Bükreş 1 1 - Milli ekonomi nezare- Bidayette Macaristanm vatziyeti 

~1:'1 .Maııerhaym hattını yarmak i9iıi netice elde etmemişlerdir. ti, petı:ol. mazut, yağ veren nebatat muhterizdi. Bugün ise Romanyaya kar . , _ 
~iklen büyü'k taarruzun bugüa 0 • Heltinkiden gelen remıf maltllnata gibi şimdiye kadar herllangi bir lhrac şı ftilafghiz bir mahiyet almıştır. Şakı Gcıfenko 
--~~-~-~-n_w_G_~-b~y~e~~;r~~=-t=b~p:y~-~-~(~D;w;a:~~3;~~~":Y~~~~~~J--~~neUhlcl~yMuhlTha~Af- ın"m~oom~~bfil~~t-t~~ahp~~~Tram~M~h~ 
· man) aya gönderilmekte bulunan bir buat tasrih ediyor ki. Macarutan Ro- surunda Rumen gazetelerile tekrar ş;d 

Denizde harb takım maddeler üzerine ihracat resmi mmı.yaya karşı toprak tadllAtı talebin- detli k:Jlem mücadelesine girişmiş bu-
koymuştur. den vaz:;ıeçmek niyetinde değildir. Bü- lunuyor. (A.A.) 

Tayyareler iki lngiliz 
vapurunu batırdılar 

Kıymetinin yüzde onu ile 1 S i ar• 
sında tehalüf etmektedir. Bu riisu.m, 
milli müdafaaya tahsis olunacaktır. 

(A.A.) • 
~~---~~~~~-

Karla beraber 
denizlerde 

fırtınalar da 
başladı 

İki hattadanberi iyi gitmekte olan ha
valar dün yeniden bo~ ve sühunet de 
recesi düşmüştür. EvveDri gece yansın -
das sonra dün akşama k .. ar karıpk o -
larak yağmur ve kar Y•lmlf, rü2gjr fi -
mal istikametinden san.iyede 6-8 metre 
hızla esmiştir. 

(Devaım 8 iaci sayfada) 

ı··········-············-............... _ ............. \. 
il Yeni zabıta ' 
~Romanımız 
i Baştan başa entrika, 
i 

~ıman tcıyuar.ım.nı. '""1ı: . 1 heyecan, hareket 
Londr '4flleue taarru zlann' göıtererı temsiU bir rt&im : . k k d ) 

1'. al • 
11 

-:-- Robest Bow- ve Fort kında ... mütemmim mal.Qmat verilmek - i ( Bır aç güne a ar 
y l~.Miler:iılila baUnul hld.iseai haı ı r · •-..1- \ I 

1 ır. (Devama 1 iad •7.&llUll) , ................................................ .._.., 

Dünkü maçlardan bir kısmı yapılamadı 

Beşiktaş Vefa ile 
O· O berabere kaldı 

Bqiktaf - V C'fa maçından bir göriinif , 
(Dilaki ~ara ve kotalara aid yazı ve resimler 8 inci -.,fada). 



Z Sayfa 

Her gün 
Türkçe bi;:-g;;;mer 
Hazırlanırken 

. Bazı düşünceler 
_ Yazan: Muhittin Birgen 

N ihayet an'ıyonız k i Maarü VP. 

klleti, Türkçeye bir gramer yap 

mayı kararla§tırmışt l:t'. Bunun ilk hazır
lıklarının yapıbnası işi başlamış, bu ha
zırlıkları takiben gramerin .kendisi de 
meydana çıkacaktır. Temenni edelim ki 
haz.ıdık devri .kısa sürsün ve gramer, ya
kın bir zamanda mektcb çocuklarının e
line geçmiş bulunsun. E n ya1nn zaman 
gelecek EylUldür; o zamruıa kadar da 
meydana bu gramenn gc!.mesi, herhangi 
bir mucizeye muhtaç olacak işlerden de
ğildir. Fakat, fimdiden süyllycbiliriz id, 
geçirilen boş yıllara bakarsak, gramerin 
EyHU ayında hazır olması, bıraz da mu -
cizelik bir §eydir! 

* 

SON POSTA 

Resimli Balrale : -- Göze görünmigen kusur t:ega meziyet .. -:::z 

Şubat 12 

·Sözün kısası 

ihtikar manevralarından 

\. E. Ekrem Talu _ 

Dükkanın birinden içeriye giriyorsu .. 
nuz: 

- Sizde fa!an şey var mı? 
- Kalmadı bayım! Biz de sipariş ver-

dik .. bekliyoruz. 
- Vah, vah! Acaba başka yerde bula· 

'.bilir miyim? 
- Yok bayım; bulamazsınız. Bizde ol• 

madıktan sonra, hiç bir yerde yoktur. Ko• 
musyoncu en evvel bize gönderir. Esnseıı 
bu markayı da piyasaya tanıtan biziz. 

Hepsi yalan! O mal, hem de ayni mar• 
katlan olmak şartile bol bol mevcuddur. 
Ancak alıcısı yok, rağbeti ziyadedir. O· 
nun için mevcudu kalmamış ve getirtil • 
metti. zor, geleceği şüpheli gösterlliyor. 

İsterseniz biraz daha deneyin ... 
- Acaba buna benzer ne vnr? 

Bu gramer üzerinde yapılacak çok bir - Var, bayım amma, doğrusunu fater· 
1§ de yoktur. Hakikaten. Osmanlı dninın ı seniz aradığınız şeyjn yerjni tutmaz. O 
kaıdecılen tarafından ihdas edilen bir ta nerede, bunlar nerede? Pek aceleniz yok· 

1run gramer ıstılD.hlan, bizim türkçeı{°in B:Xyük mevki sahibi olan basit düşünceli, faknt zengln adnmı mutlaka kabiliyetsiz sanmayınız, sizin g5zünü%C ilir sa bir hafta daha sabredin: Belkim gelir. 
Oıtiyaçlannı tatmin edemeL. Maziı c::lhu- a...ı--, ........ ddı" ve manevı· kabı'lı"yete malik oımnsına rağmen _,_,_.:a,n_ · .J..: d - r - Yahud ki sizin için aratır, buldurrnağa :r wuu ...... miyen bir değeri olınası müu.L.l'i.u.uuı.u, nıtı::&.im egerıı. go - 1 
di, Rivayeti nakli vesaire g'bi sözler, sa- fakir kalmış o1anı istihfaf eder, beriki de öburüne lliyık ol- ça şrız. 
..a... ı k ·u · d ründüğü halde geri k-ı_,,., bir ademın da mühim bir kusuru Aranılan malın dil' olsa aftaki k tu uı: ge ece nesı enn eğil, bızim kulak - matlığı mevkic çıkmış bir gasıb naT.arile bak~, hakikat te- ~ 1 

' r u • 
larımız için de birer ıstılah değil, birer l&kkinin ne birinde, ne de diğerindedir. bulumıcaktır. Görmesini bilirsen.is lrusurunUJJU eksiltmenin lann, tezgahın altındaki dolabın içinden, 
diken olmuştur. Bizzat cgeçmiş> kelime- Büyük mcvkie çıkmış, zengin olınu~, saadete ermiş bır yolunu da bulmuş olursunuz. muzib bir mahalle çocuğu gibi, size: 
ıri içinde mazi fikri bütün canlılığı ile - Kukuk! diye seslenecek. Zira gün· 

g;~~;§;t~:~?i~k~ gs~;:i~:~gJ~::f ~f §~~:f 
ıe miikeııettt. Kacasuıdan 50 bin lira r - .......................... ·-····-·--, Ömründe nezle dükkana uğradığınızda dükkancı sıze: 

Bunda hiç fÜphe olmamakla ~raber, 1 H b• f k - Aradığınız şey geldi amma maalesef 
kork.arız ki. w canıı .. geçmi~ kelimesi- T11zminat alan ergUn lf 1 ra 0/mıgan bu defa bize pahalıya ma101d'U .. eski rıa· 
ni bırakıp büyük Türk dilinin hiç bır şu- sı·nema gıl",.IZ l Bir gazete Belıretrrt ta veremiyeceğiz! 
besinde mevcud olmıyan bir nizam ıle, 1 

,. 1 Ben sairifilmenamım Buyuracak. Ve sizde biraz tereddüd 
yani fantezi mahsulü olarak, yeni yeni Holivudun en gil ! Soğu'k alına n('-

1 
sczdimi, ilave edecek: 

cmazh mukabili icad etmemizden kur _ zel vücudlü k:ıdı • 1 : Bir seyyah, bir gün lweçte kü~k dir bilmiyen hu - Zaten topu iki düzüne getirtebildik. 
lrulabilir. Me.sela, geçik, geçin, yahud gc- nı diye anılan si -· J bir şehre gitmi§ti. Şehrin yegane ote- zatın :lsmf Mister Bundan da gelmiyeceği anlaşılıyor. 
çi gibi, ~azi• olmasın da, varsın geçi, nema yıldızı ATli- linin sahibi, otelde b04 oda olmadığı- ı :r:azık'tır. ~a~aa. - ı Ve siz istenilen Iiata itiraz etmedikten 
hatti, isterseniz, keçi olsun, diye düşü _ ne Yudge, kocası -

1 
nı, eğer isterse kendi oda.ı--ınct seyyıı)ı tı muharrırlıktir. başka bir yerine iki alacakşınız. 

nenler de vardır. Ben onlardan değilim; nı, zulüm işkence için de bir karyola 1coyaca!}ını söyle - Bundan elli beş se İşte bezirganlık, orostopuğıuluk bu • 
benim gönlüm ister ki, türkçc·yi arabca - yapmak iddiasile di, §Unu da ilave etti: ne evvel Çenel Ar dur. Ne o!uyoruz? Avrupada harb oluyor-
nm,, farscanın kanun hakimiyetlerinden mahkemeye ver - - Yalnız, :lirin rahaıB1z olmanız - landda doğmuş, a sa bire ne? Muharib devletlerle ticareti· 
kurtarırken onu bizim, yazı masaları üs- mi7, davasını ka - dan korkarım. Çünkü ben geceleri : ~O se~e 1:0~ • miz kesilmedi ki. Bilakis onlar kendi 
tf'.ı.nde zorla uydurduğumuz ölü kelimeler zanarak 50 bin İn- horlanm. ~ . ~a m e, memleketlerine döviz sokmak için, ha::b 
ve ölü kaidelerle do'durmayı değil, bun- giliz lirası tnz:rni - Seyyah cevab verdi: mer: ezm e ve ce- levazımı imaline yanyan nesnelerden gay 
lann yerlerine tam manasile canlı ve di- nat almı§tır. - Geceleri horlamanızın ehemmi - ı;ıubunda yaşamıştır. B~dan on sene ka- risini daha çok satmağa bakıyorlar. !t -
lin içinde asırlardanberi uyuyan kelime- Esasta genç ka- yeti yok. Nihayet benim de buna beıı- dar evvel n~ ola~ ~ster Frank~ 0 - halatmıız hemen hemen normal durumu-
leri ve zaten mev'Cud kaideleri getirmeği dın sevişerek evlendiği kocasından pek zer bir kusurum vardır. Ben de sairi- turduğu yetlen degıştırerek bu beladan nu muhafaza ediyor. Ve bundan dolayı • 
~ yapalım. çabuk bılanış, boşanmak için de filmenamım, geceleri kalkar, oda.da • kurtulmuştur. Tatillerin nezle muafiye -1 dır ki cümhuriyet hükf:ımeti her türlü ih· 

Gençler arasında hfıkim olan modaya onu çileden çıkaracak hareketler yap - dolaşır, türlü türlü hareketler yapa - tini bo~uğuna inanır. ~uh~ Frank:n tikan şiddetle takib ve tedib edeceğini 
b!ik&rSak, korku!acak ikinci bir tehlike mağa başlamıştır. Bo yüzden en zalim nm. senede uç hafta mezuruyetı vardır. Mıs- ilan etti. Şu halde, tasvir eylediğim şe • 
daha vardır: Arabca ıstılahları atarak bir erkek haline geldikten sonra koca - Otelci ile seyyah o gece aynı odada ter Frank altı senedenberi, memniyctini kildeki manevralara tevessül etmek, böy-
yerl)rine fransrr.cayı getirmek. Mesela, sından boşruunıştır. yattılar. Sabah olup seyyah uyanın - kah Finlandi~a, kih Almanyada veya 1 ıe adi d'alavereler çevirmclt vatandaş dü-
caktff tamamlayıc1>, cpasif tamamlayıcııo, ca otelci: Marmarada geçırmektedir. rüstlüğüne sığmıyan, onunla tearruz e .. 
suljonktif gıbi, Nitekim, bizzat cıstılah> /ki ha/tada 333 kız çocugu - Siz sairifilmenam olduğu'!ln .. -u Mister Frank. Deyli Ekspresin baş sek den en çirkin bir hareket değil de nedir? 
kelhnesi ka~, yerine terım kelimesi i söylemiştiniz. Bu gece kalkıp odada reter muavinidir. Geceleri çalışır. Sabah Fırsat düşkünlüğünün ııısanları bazan 
gelmiştir. Niçin? Terim kelimesi bın a - Pariste son iki hafta zarfında tutulan i dolaşmak şöyle dursun yata(jmızdu saat onda kalkar, bir dilim tereyağb kı- alçalttığını, ihtikar meraklılarına hatır 
llrdanberi «lrkçe olduğu ıçin mi? HayJr, istatistiklere göre tam üç yüz otuz üç 

1 
dönmediniz bile. sal>ahıı kadar 1ıap ~i- zar.rnış ekmeğini yer. Şekersiz kahvesini latınm. 

frenkçe olduğu, frenkçeden çıkarılıp uy- erkek çocuk dünydya gelmiştir. Acaba ze baktım. ı;;; ı;;; ı ,..,-
duıııiduğu için! kaç tane de kız 90cuk doğmuş derseniz Dedi, seyyah güldil: içer sigarasını tüttürüp gazetesini okur. G. Gkıuun • L,..;alu 

derhal ilave edeyım· ki, gene bu düddet Ew b b" z b' - ı On bir buçukta zorla yataktan kalkar. - .. ·- ···· ............ _ ••• - ............... --... -··-
Gene {tÖnül istiyor ki, türkçenin gra - 1 - ger en oy e ır {CY soy e'ne- Sıcak bir banyo yapar. Elinden gelse on 1 İ 

meri kurulurken, kafamıza frenkçcnin zar!mda tam ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇ kız • seydim, siz, sabah nkadar uyuyacak, iki ile bir arası dışarıya çıkmaz. Bir bu- Ankara - zmir - stanbul 
grameri hAkim olmasın ve yüreğimiz çocuğu doğmuştur. 1 uyuduğunuz zaman da horlayıp beni çukta öğle y~e.ğini yetr. hava s~ferleri 
frenk kelimelerine değil, Türk kelimele- 'rahatsız edecektiniz. S11irifılmenam 
rine bağlı kalsın. Şunu da unutnuyalım: ,fUila çok dikkat edelim: Yapacağımu iş. olmamı SÖ1Jlemem, sizi ı·orkutta, uyu- . Saat 

4
,3o da otomobili ile gazetesine İzmir 11 (A.A.) - Devlet Hava Yol 

Türk kelimesi demek Allah tarafından türkçeye mükemmel bir kanun kitabı ı madınız, uyumayınca da Jıortıyama - gıder. Otomobilinin pencerelen yaz k-ış ıarı Umum Müdürü dün şehrimi7.e gel 
halkedilip Levki Mahiuz'da muhafaza al- cicad etmekı. değildir. bu, sadece türk • 1 dınız. Ben de Tahat uyumak fırsatını açıktır. Saat beş ile altı arası gazete ida- miştir. Umum Müdür Nisanda baş1ıya 
tına almm~ olan kelimeler demek değil- çede cmevoud: olan• kanunlan, kaide ve • buldum. resinde arkadaşları farlcınd'a olmazlara~, cak olan Ankara - İzmir - İstanbul hava 
dir: Türkün asırlardanberi kullandığı, misal ile teebit edip herkese öğretmekten \ -··- -' ~ulunduklan odanın pencerelerini açma- seferlerinde halkın daha kolay ve rahat 
kulJanmaya alıştığı ve kendi dilinin dön ibaret çok barnt bir reydir. Bunu yapabil4 

._ ga savaşır. seyahat edebilme.sini temin içın tetkik 
düğü tarzda talMfuz edip onu kendi di _ mek için de kafamm. fantezi meralon - D 'kkate deger bir Saat yedi buçukta ayakta bir bardak ıer yapmaktachr. 
linin kaideleri altında yaşamaya alıştır - dan kurtarmak, hakikat olarak meydan~ f° t ilan ı bira Pe ekmt!k peynir yer. Saat on. bfrde, Dün Karşıyaka ve Burnowı civarın 

fiilen ne mevcuda oııu kendimize mev - ıqa ro odasında sandviç ~r ve gece yarısından da hava mevdanı ittihazına elveri~li bas 
dığı her k~lime türkçedir: clstılah> gibi. J :.-

Çilnkü, Avnıpada cıstılah» fikri bile he- zu olarak almak lb.undır. Grameri ter - Geçenlerde Fransada bir tiyatro bir sonra sant ikide de otomobili ile evine yerleri tetkik etmiştir. 
nüz intişar etmemiş olduğu bir devirda, tib edecek olanlar runu hiç bir zaman hayır müessesesi menfaatine bir oyun döner ve yau,tına girer. 
biz 'l'ürkler, 'rurkiyede, İran ve Kafkas gözd'en uzak tutmamalıdırlar kı biz Türk vermiştır. Tiyatro oyunu ŞU suretle Mister Frank günde ~ tane sigııra i - Hindistanda sükunet 

milletine türkçe öğretecek değiliz. vazi · ı · t' ~1 k k k Azerbaycanlannda bu kelimeyi kullanıp ilan ey emış ır.: çer. Yaz kış keten 6v ... e , eten cc et, Yenı· Delhı' 11 (A.A.) _ Doguw c:ı·mal 
duruyorduk. f emiz, Türk milletinin ölmez olarak bil- -:ı etiği ve doğru olarak kuUandığı türkçeyi . . .... menfaatine . . . . . . piyes verile- .ve hafü yünlü elhise giyer. Bazım evde hududunda Hind hükiıınetine muhal~ 

Kor rulacak §eylerden biri de Türk gelecek nesillere dotnı olarak öğretmek- ccktir. kışın sırtına bir ~ek takmayı lüzumlu kalmış olan yegane ttşiret olan Şedi 
nahvinin temi esnasında cümlelerin tir. Yeni yeni nizamlar ve kelımeler icad Halkın nazarı dikkatine: görür. Yağmurda gunefle bap açık ge - Kehl aşireti de bükfunete mutavaat 
bfinyelerinl fransızca bünyesine benzet - k 1 ç kl b k Ti Elcliven, atkı n~ bllm- kuran edip fürkçenin baflna silindir ve ar asına - ocu arın aşlıca ha ları: - zer. --. - etmiştir. • 
m~ ruhunun hAkim olmasıd!r. Halbuki, frak giydirmek suretıle onu Avrupalılaş- yatroya gitmektir. derde oturur. Sobadan, f&nineden ka - ..................................... - .......... - ....... - • 
Tilrk cümlcst.nln b-:inyesi ile fransızca - h _,,_ kl ~1 bil n ... 'i""' T A K V 1 M tıracak değiliz. Türkçeyi Türk eu&I 2 - BabaıJar ~uklara refakat eyle- çar. Aya· an g,ıansa e gene '"'i' ...... ez. 
nın ~e umumiyetle kaidelerini Latin gra- -yani varlığımızın bütün kütle.si!- na- melidirler. 
menntn hakimiyeti altında tesis etmiş d tmemu mamalı. onlar da tiyatroya götürülme-
olan dillerdeki di.rnle bfinyeleri arasında sıl biliyona on~ öyle. evam. e 3 - Zevceler kocalarına refakat ey- lidir. 

bOy(lk bir zıddiyet vardır. Eğer biz, dili- =nde:1:i ~eb:=~~~~ lemelidlrler. 6 - Aile ahengi ancak ibu suretle te-
Rumi HDe 

2365 
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mizde böyle btr cereyana yol açarsak sa- tir. '4 - Genç kızlar tiyatro salonunu 5U edilir. - Resmi 11en• -Kuım 
de yarınki türkçc ile dfinkü türkçc ara - c2J tezyin etmelidirler. Bu ilan tiyatroya bUyük rağbet ka-

1 hıcikiauo 1940 
sında uçurumlar açmakta umır eden bir - il I •. - • • ıı ___ so __ ~-"".",,,_,~~'5"'--9'1---:D 

~l4.lılll.iA UIJ4# 5 - Yaşlılar evlerde yalnız bırakıl- zandırmıştır. 111
' PAZARTES • 

gidişi hızlnndırmış olmakla kalmayız, "'":;:===========~==:;:::::;::=;;;;:;;;;;:=~;;::::::::;:;:;;;;:~:;:;;;;;;:;;:;;:;:;:::::;:=:;;::;:;:;;;:;;;::===:======:=;;~ 
belki de bizim tfirkçcmizle diğer knrdEş- ~ 1 
Jerlmizfn dilleri arasındaki fnrklan da 1 s T E R 1 N A N. 1 s T E R 1 N A N M A 1 
çoğaltmı" olurus. 

Maarif Veklletiınizin erkanıharbiye _ 
sinden rica edelim de gram.erin tertibi es
nasında bu nevi fen!llıklara meydan ver-

uıesin-

Gazetelerde f&1lıe bir haber gördük : 
c- J aponyaya n1hnune olarak g6:nderilen rakılar Japon 

bQlkının büyü: ralbetine mazhar olmu,otur. Bunun üzerine 

Japonyadan mühim milrtard'a rab siparlJleri başlamıştır. 
İlk partiler ihraç ed11miştir. Japonyaya ın<lhim miktarda 
rakı gönderilebileceği anlaşılımftır.• 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! Evet, bir gramer yapalım, yapmalıyız, 

yapacağız· Fakat, bu grameri yaparken ~~-------------------------··----------------------------------------·------------~· 
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R zvelt Sov etler 
aleyhı.nde şı.ddetıı· Konya 11 (A.A.) - Adliye Vekili dün 1 parti ve umuml meclis erkanı, cemiyet 

öğleden evvel refakatinde Vali olduğu ler mümessilleri vardı. Yemek çok sami. 

bir nutuk so""yledı· halde ordu müfettiş!iğinl, kolorduyu., bo mi müsahabeler arasında yenildi. 
lediyeyi, vilayeti. jandarma· ve emniyet Müsahabe esnasında Vekil Konyaya 

Vaşington 11 {A.A.) ·- Beyaz Saray dairelerini, baroyu ve mahkemeleri ziya- hapishane binası yaptırılacağını vadetti. 
avlusunda toplanan seneliıt Amerikan ret ve adliye, tapu teşkUAtını, hapisha- . . . . . • 

l.k k . . . , neyi teftiş etrn~..tir Vekil asliye hukuk Vilayetin maden vaı.ıyctı ıle de alaka· 
genç l ongresının 3 bın azası karşısın- ' ~· · d 1 k · ah t 1 y k'l kt 

ı fların 1 

g ·ıtere ile ticaret 
ga maların 

r 
• 

muarız 
da bir nutuk irad eden Ruzvelt bilhassa mahkemesini ziyaretinde görülmekte o - ar o arşeha . ız a ·ı a : e / '. ~ en 

I<openhag 11 (A.A.) - Politiken ga 1 Fra'flk'ın beyanatına tahsis ettiği baş- demiştir ki· lan davayı dinlemiş, öğle yemeğini parti oonra nn gezı ec yer ennı zıyaret 
zetesi b·t fi 1 So 1 · . ·~· .. . . vilayet reisi Halisin altmıc: kış' ilik ziyafe- ve saat 17 de baronun Halkevindeki ça-

' 1 ara ~ ngiltere ile ticaret makalesinde şöyle yazıyor: vyet er Bırlıgı cfünyadakı her hangı . . . . -Y • • nda at 20 de Beledi nin Orduevin • 
)"a~ması aleyhınde cDeutscfıe Allge - Alm:ln umumi valisi Polonyadaki bu bir dikdatörlük kadar kat'i bir dikdatör- ·t~nde yemıştir. Zıyafette Yalı Nızamet - yı ' ~ . . ye 
~e.me. Z~itung gazetesinin bir maka - günkü vaziyetin kafi ve nihat olduğu- lüktür. Rusya başka hır diktatörfükle it- tın, Korgeneral Nafiz, general Fahri, gc- de verdiği zıyafette hazır bulunmuştur. 
esın.! ıktıbas ediyor ve diyor ki: nu ve Polonyamn yegane meşru mü - tifak ederek kendisine fenalık edemiye • neral Hakkı, meb'us Şevki, rneb'us izzet, Bayan Okyarla kızı şehirde ayrıca ge-

Boyl<' bir taleb. harbin ilk ayların- messilinin bizzat kendisi olduğunu söy cek kadar küçük ve bir demokrasi ola· meb'w Kazım, meb'us Vehbi ve adliye, zinti yapmışlardır. 
da Alman sefiri von Hassel'in İskandi- !emiştir. rak sulh içinde yaşamaktan başka bir ga 
~~a memleketlerine vermiş olduğu Büyük Fransız şairi Victor Hugo, ye.si olmıyan bir komşu.suna taarruz et -
:nı~ata tamamile mugayirdir. Alman heyecan içinde bulunan millete oğlu - mi§tir. 

y bıtaraflara norm<Tl ticarette bulun- nu gösterirken, Ntpolyona şu sözleri Ruzvelt Amerikan gençliği kongresi -
nı~·~hakkını tanımıştır. söylemiştir: İstikbal benimdir. Ve şa- nin mahalli cemiyetlerinden birinin Fln

ıger taraftan National Tidende ga ir .. "unu ilave eder: Hayır istikbal an- lAnetiyaya kredi açılmasına karşı cephe 

Büyük Sovyet arruzunun onuncu 
ıetes· p 

L olonya umumi valisi doktor cak Tanrmındır. aldığını ve bunu bu paranın Amerikalı 
günü de nefic s"z kaldı 

Yugoslavya 
Başv kilinin sözleri 

biı-~eJ.w_aa 11 (A.A.) - Yugoslav Radikal 
ığının eyalet komitesi dün başvekil 

k\t~ ~u.gosıav Radikal birliği reisi Tzvet -
<>vıtch n· • . Bu .. yasetinde Nış'de toplanmıştır. 

ınunasebetle bir nutuk irad eden bnş
\'ekll bilhassa demiştir ki: 

1*zcSulhü arzu ediyoruz. Çünkü ~ 
ıne~ ~a~rru~ etmediği takdirde harbe gir
l ıçın bır sebeb görmüyoruz:. Hudud
.. ~zın dışında hiç bir emelimiz yok -
•l.U" B" .. 
lek · . u~u.n yapıcı kuvvetlerimizle mem -
t . etı.nuzın ilerlemesine gayret ettiğimiz 
çın SUlha ihtiyacımız vardır. 

Kasırga bir şehri 
harab etti 

Alb ~~ . ~ny Georgece 11 (A.A.) - Albany 
Ölü rı~ ~arab eden kasırga, elli kişinm 
Cib :~u, 500 kipnin yaralanmasını mu -

uştur. En ziyade müteeair olan 
Yer Gar mahaP 'd· 
ler halin . :.esı ır. Kiliseler, hastane-
ta e ıfrağ olunmuştur. Her taraf -

n, tren otom bil 
chın ' o , ve tnyyare ile yar -

gelmektedir. 

Çocuk tiyatrosunda 
çalışacak!ar seçiliyor 

Anka 1 aıııa .:a 1 (A.A.) - Haber aldığı· 
azasın~~re: ~cuk tiyatrosu komitesi 
fes:jr F l\ seç~len Nurullah Ataç. pro
Bedr t; Elevıa, Sabahattin Eyüboğlu, 
11. A~ t.n Tuncel. Münür Hayri Ege -
Mürn nıtd Muhibden mürekkeb heyet 

taz F"ı'k F 'ki . . in.üt b .. enı n nyasetınde ye 
cuk ~·~ssıs Karı Ebertin iştirakile Ço
tır. sırgeme Kurumunda toplanmış • 

CUkB~· komite hazırla'nmakta olan ço -
tiye ıyatr~ kadrosunda çalışmak ;1 • 

tır. n gençler arasında seçme yapmış -

lerTl iyatro komitesi eser için de bu js-
e meşg~l ·· 1 "' etnı munevver ere müracaat 

Ver]~k~e~ir. Bütün memleket münev -
y, rının bu snhad~ Çocuk Esiraeme 
.n.ururnuna 1 ·· h .., 
VetlP- . . n~za aret edecekleri kuv _ 

· un:ıd edılmektedir. 

Japon İmparatorlu~unun 
kuruluşunun yıldö~ümü 
Tokyo 11 (A A ) J 

luğunun kurul~~ -.ki ap~n iınparator
eü Yıldönümü .. un ı bın altı yüz:in
J n . . munasebetile İmparator 

apo mıllctıne hitaben neıı:rettig- · b" b yann ed v ı ır e-
m ktaın e J aponyanm bugün karşı koy 

a a olduğu "şk••ıA v .
11 

mu u atı iktiham etmesi 
e mı etin nüfuzunu arttırması için Ja. 

Pon ırkına has ı . 
~e . . o an mezıyetleri gösterme 
ıs mılletı davet eylemektedir. 

lnriliz · lspanyol ticareti 
Londra ı ı (A.A ) 

gazetesi t · • · - Sunday Times 
lllasın ' ngılız - İspanyol ticaret anlaş -
Yazıy ın yakında akdi beklenebileceğini 

or ve diyor ki: 
İspanya b" "k . uyu elçisi dün Lord Hali _ 

!aks t~ uzun bir nıülfıkatta bulunmuş _ 
:İ kı memI.eket iktisndi münasebetle -
b n .~eniş bır tnrzdn tesisi meselesinin 
,Jv.ulınmuklak~tta görüşülmü1 olduğu zanne
w.ı c tedır. 

Bir ital1•an tayyaresi 
düştü, 10 kişi öldü 

Roma 11 (A.A.) - Roma • Brenchıi 
İtalyan hava hattında çalışmakta o1an 
bir nakliye tayyaresi Kalabr'da düşmüş, 
4 kişiden ibaret olan mürettebatı ile i . 
çindekilerden 8 kişi ölmüştür. 

Miittehid harb 
Fransası 
Faris 11 (A.A.) - Havaıa: 

işsizlere tahsis edi?mesi için değil böyle 
bir hareketin Amerikayı bir imparator -
hık harbine sevketmek mahiyetinde ola
cağı için yaptığını haber aldığını söyle -

(Baştarah 1 inci sayfada) gönüllü olarak Finlandiyaya gelmiş • 

miştir. 

Sovyct tebliği 
göre dündenberi Sovyetlerin taarrm:lan tir. 
Summa kasabasının şark ve garbında 

tekasüf etmektedir. 12 ili 13 kilometre Moskova· 11 (A..A.) - 1 O Şubat ta
rihli erkanı harbiye tebliğinde mühim 
hiçbir hadise mydedilmediği b:tdiril
mektedir. Tebliğ. Sovyet tayyarele
rinin istikşaf ve bombardıman uÇuşla
rı yaptıklarını bildirmektedir. 

Ruzvelt demiştir ki: 
imtidndında olan bu cephede çok şiddet
li muharebeler cereyan etmekte, Finler 
Sovyetlerin hücwnlarma !knhrarnanca 
göğüs germektedirler. 

Bu muhakeme saçmadıt. Aklı selim 
sahibi olan her insan Finlfı.ndiyanm Sov
yetler Birliğinin tamamiyetine göz dik -
memiş olduğunu kolayca tahmin edebi • Londraya gelen bir rapora göre Sov -
lir . 'yetler son taarruzlarında 9 bin kişi kay-

R. lt Am 'k t· . . .. betmişlerdir. Bu muharebelerde Finlan-uzve erı an ~mpa ısının vuz - . 
d 98 · bet· d F' u. d' 1 h' d. ı. dıvalılar 100 tank tahrib etmişlerdir. e rus ın e ınuın ıyıı e ın e or · 
duğunu kaydetmiştir. Finlandiyalıların da zayiatı binleri 
Rusyanın kendi işlerini kimsenin yal'- bulmaktadır. 

Viborg'un bombardımanı 

duruna muhtaç olmadan halledeceğini, 1 Bugün Finlandiya tayyareleri büyük 
Sovyetler Birliği hükfımetinin belki de bir faa1iyet göstermişler ve mütcaddid 
Rua milleti tarafından sevilen bir hük0-1 Rus karargahlannı bombardıman etmiş

Bütün gazeteler meclisin gizli ko - ~ olacağını, sulha bağlı kalacağını ve l lerdir. 
mitesinin içtirnaına nihayet veren mil komşularının işlerine müdaha1e etmiye - Fin tebliği 

Helsinki 11 (A.A.) - Stokholm Ti
dingen gazetesi, Viborg un dün c:idc.let 
li bir bombardım~na maruz kaldığını 
bildirmektedir. Şehrin çok güzel olan 
tarihr kilisesile diğer birkaç bina ta • 
mnmen harab olmuş ve müteaddid bi
nalarda yangın çıkmıştır. İki ölü ve Hd 
yaralt vdrdır. 

li ittihadı tebarüz ettirmektedirler. 514 ıw • ı ü 'd · ld ın. söy ı ce6.nı, evve ce mı etmış o u6 ... nu H 1si ki 11 F' ı· d' t b .,._. K 
kişi reyini ittifakla Daladier harb hii- Uyen Ruzvelt netice olarak şöyle demiş-

1
. ~- ızahı • nd -dü ın ant ıya el lı.s.: da: 

Hangö de bombardıman edilmiş • 
tir. • 

kı1metine Yermiştir. tir· 1 re ı ·ı.n:r ı a şman aarruz arına e-

G d · B .. ld · .r·ıık dü ü tür vam etmiştir. En şiddetli hücumlar bil -izli komitenin sonun a Herriot ta- c u um şımuı suya şm ş . 
f d İl 'd b ık· b. .. 'd d 1. ı hassa Summa mıntakasında ve Taipali 

Finfand.iyaya yardımlar 

Montevideo 11 (A.A.) - Reisicüm
hur general Alfredo Badomir parHl -
mentoya bir mesaj göndererek Finlan
diya-ya y3-rdım için 1 00 bin pezoluk bir 
kredi kabulünü tavsiye etmiştir. 

ra ın an irad edilen nutuk hakiki bir erı e e ı ır gan yem en 05ar.> 
vatanperverlik tezahürü ile karşılan - ' nehri üzerinde vuku bulmuştur. Bfitün 
mışt:r. Gener· I Vevgand bu taarnızJar tardedilmiştir. Şiddetli top 

Gaz"'te1er. mUttehid harb Fransası _ } çu ateşi kaydedilmiştir. Finlandıyalılar 
nın, hükumetin etrafında sıkı bir çen- Türk·ıyenı·n askeri be, düşman tankını tahrib etmişlerdir. 
ber halinde toplandığını kaydediyor _ Ladoganın şimali şarkisinde 70 atlık 
l k t · d b h tt • bir düşmnn iaşe kolu imha olunmuştur. Bir Rumen ticaret 

Heyeti Sof11ada ar. İtimad takririnin metni ıy me ın en a se 1 Topçu faaliyeti olmuşsa da piyade hü -
. . . cumlan vukubulmamıştır. 

Paris 11 (A.A.) - Dün mevcud 534 Kahıre ~l (A.A.) - C:eneral ~t~ıgand, Finlandiya hava kuvvetleri düşman 
b' 'tt'f k .1 kab 1 d'l t• Anadolu a3ansının hususı muhabirıne be- tec -ı .. bo b d . ir 

SofyR 11 (AA.) - Romanya harici-
ye neztıTeti ekonomi şubesi dlrektöril 
Karamfilu'nun riyasetinde bir Rumen 
ticaret heyeti, yeni klerlng anlaşma • 
sı haklnndn müzakerede bulunmak U
zere di\n Sofyaya muvasalat etmiştir. 
Müzakerelere Bulgafista.n namına jştf
rak edecek olan heyete. Bulgar harici
ye nezRreti ekonomi ve konso1os1uk iş-

me usurı ı ı a 1 ı e · u e ı en ı ı - bul ak Tü ki k 
1 

ı emmu ennı m ar ıman etmışt . 
yanatta unar , r yeye arşı o an .. . . 

mai! takririnin metni şudur: p.hsf muhabbetini ilade etmiş ve Türki-1 Düşman hava Jruvvetlerının faaliyeti 
cMec:is yilksek vatanperverlik ha - . k vt k k rl k cephede bazı hareketlere ve Viborg şeh-. yenın gere mane gere as e ıyme- . . . 

vası içinde cereyan eden gizli komite- tini d h'ld h ri d k d' . h' t nnın bombardımanına ınhisar etmiştir. n a ı e ve a c e en ını ısse - B d b' k . ·ı .. 1 .. t·· İk' s 
nin mü;ı:akerleri esnasında hilkumetin tirm kt ld )1.,,.,.. be 1 · t· ura a ırço sıVJ o muş ur. ı ovyet 

e e o u6 ...... u yan ey emış ır. t esi d" .. "l ·· tü' 
kendi~imlen taleb edilen i:ı;ahatı dinle- nyyar uşuru muş r. 

GeneraJ Beruta döndü 

Kahire 11 (A.A.) - İngiliz kıtaatı ku
mandanı tarafından diliı tcrefine verilen 
ziyafette hazır bulunmuş olan general 
Weigand bugün Kahireden Beyruta hı • 
reket edecektir. 

(a.a.) 

Amerikalı gönüllUler 

Helsinki 11 (A.A.) - Bir miktar A
merikalı gönüllü Finlandiyaya• gelmiş 
bulunmaktadır. Meşhur Amerikan pi-

leri direktörü Baçef riyaset edecek • 
tir. 

iki lngiliz vapuru çarpıştı 
lotu William Sullifan gönüllü tayya - Lcmdra 11 (A.A.) - Koranton ve 

dikten sonra maddt ve manevi kuvvet
lerimizi ecdadımızın kahramanlıkları 

seviyeı;ine yükseltmek için sarfetmek
ten geri durmadığı gayretlere karşı 
takdir hislerini bildirerek kendisine 
?.afore kadar hRrb parlrunentosunun yar 
dımile harbin sevk ve idaresi husu -
su:ıcia itimadı olduğunu beyan eder.> Bauburdda zt>lzeleler reciler arasındadır. Bu tayyareciler İn- Comedian adındaki 2 İngiliz gemisi. 

Devam ediyor giliz. Alman, Polonyalı, İskandinav - sis dolayısile Karında sahilleri açığın-

Bursada ticari birlikler 
• yalı ve Baltıklıdır. da müsadem<' etmişlerdir. 

Bayburd 11 (A.A) - Bu sabah sa- Diğer taraftan. seferber edilen F'ın- Tek.ncc;inde delik açılmış olan Co -
Bursa 11 (A.A.) _ Şehrimizdeki ipek at 3,5 7 geçe ve 4 te şiddetli ve 4.40 ta landiyalı doktorların yerine köylerde median'ın mürettebatı gemiyi terkct -

flatür fabrikalan dün Ticaret Odasında h.a.'fif üç zelzele olmuştur. Dokuz gün- çalışmak üzere bir çok İsveçli doktor miştir. 
top1 anarak kendi aralarında bir birJjk ı dür ayni saatte vuku bulan gürültülü .............................................................................................................. ·-·---··--

ynpmak mevzuu etrafında görüşmüşler _ zel7.eleler halkı korkuya sevketmekle· Sabal.tao Salıaha 
dir. dfr. Merkezde eski çatlaklar geniş -

Bursadaki meyva ve sebzeciler de Jcpn lemiştir. Yeni hasar yoktur. 
di aralarında bir birlik yapmağa karar lzmirde 

vermişlerdir. Bu maksadla Pazartesi gü • İzmir 11 (A.A.) - Evvelki gece Di-
nü Ticaret Odasında büy:ik bır toplantı kilide 4 defa hafif zelzele olmuştur. Ay 
yapılacaktır. ni giin sabah 6 da Bergamada 3 saniye 

Sineklideki heye'an hafifledi 
İzmir 11 (A.A.) - Sinekli mıntakasın

daki heyelan ha!iflemiştir. 'l'ehlike kor -
kıusu mündefi olmuş sayılıyor Ve7Jr ve Os 
mnnağa sulan ana borularındaki hasann 
tamiri için çalışmalara devam edilmekt~ 
dir. Üç güne kadar bu suların tekrar is -
tifade edilecek hale geleceği tahmin o -
lunmaktadır. 

-
Holandada vergilere zam 

Amstcrdam 11 (A.A.) - 1940 senesi i
çin fazln masraflan karşılamak üzere ba
zı vergiler ve gümrük tarifeleri arttın • 
lacaktır. 

Bu arttırışlardan 1940 senesi için 18 
milyon florin ve diğer seneler için de 
27 şer milyon fiorin vermesi bekleniyor. 

süren bir zelzele ka'ydedilmiştir. 

Müttefikler Ameri! " -lan 
10 vapur daha aldılar 
Vaşington 11 (A.A.) - Deniz ko -

misyonu bugün 1 O vapurun İngiliz ve 
FrAnsı7. bayrakları altına geçmesine 
müsaade etmiştir. Bu vapurlar 1918 
ile 192~ seneleri arasında inşa edil -
miş'erdir. Vapurların mecmuu toni -
latosu 62 bindir. 

·lsveç Sovyet Rusyayı 
protesto etti 

Stokholm 1 J (A.A.) - İsveç hükU
meti, 5 Şubatta Wirgo vapurunun bir 
Sovyet !ayyaresinin hücumuna uğrıya
rak batırılması hAdisesini Sovyet hü
kftmctl nezdinde protesto etmiştir. 

Stadg11.mda deve 
Yakın Tiliyet merkezlerimizden birinde buyilk ınasraflar ihtiyar edilerek mo

dem t.ir !tadyum yapılmıştır. Bu stad cençliğin fizik kültürini arttıracak Te meın. 
lf'kete mükemmel at.eUer, sporda munllaklyet kazanan şilaretlcr yetiştirecektir. 
Bu stadın tribünlerinde oturanlar Türk eençliğlnin bedeni faaliyeUerlnl. adad 

mümareselerlnl seyredip memlekette çevik, cesur, attet bir ıençlik yeUştlğtnl gö
rect'kler Te yarına emnlyetle bakacaklardır. JJ&t sıadın pist.inde koşan, aıhyan, " 
•J>orun teknik kaidelerini öğrenen gen,..ter de yalaız memleketlerinde defll buılud
larımız d.ışmda Türk pcü.nü ve Türk apornna temsil etmek aı:ml ile çalı.pcaklar· 

ılır. • 
Binlerce Ura masraflar edfterelr atadyunı y11.p1Jm~sındald ... m~ksad işte budur. 

Fakat ıazetelerde okudutumuza röre ba yakın •llayet merkezınılekl o azametli 
mndern stadds deTe ıüreşlerl yapılmış, orta çağın bu emektar nakil vaıııtalan uzun 
boyuıt.arııu, r.ini höJTiiçlerinl birbirine dolllyıp çarpışarak rene orta çat sevlr.ln• 
uy~n beblmt müarealar yapm!şlar, ba a gelentere mük~latıar verilmiı ve bıı 
Vllhşfyano hayvan maçmın tafsilatını yermek gayretne musabakayı tertib edenler 
telgrafhanelere koşmuşlar, ba mühim nk'adan başkalarını ela mahrum etmemek 
için gazetelere teıvanar yafdırmış:ar. • 

Hadisenin müntehası da iptidası kadar hadndir. 

Bir A vnıpa stadının kapısından horoı, deve, koç ve emsali bayvnnlann ~dik. 
lrrl cörülmemlştir. Sporun meden) ccmiy~t hayntmdaki yeri liklr ve terbiye se.. 
Yiye inln mlhrak noktasıdır. Yaptığımız parldarın ~lmenterine serilip p:ıtlıClUI 
dolması yemek, açtığımız ııtadlara develeri sokup güre.1tirmek, asfalt caddeleri
mb:de çocuklara kayd~k oynatmak Iehlmfze kaydedilecek lhareketlcr dekilıllr. 
llele bu hareketler cemıyet terbiyemizin idııTeSini deruhde edenlerden sacllr olursa 
asil affedilemez. Batti bana kalına ehlJ. olınadıklan bu vazifelerden umk1 ı... 
~ ~ 



SON POSTA Şubat !!-

( r abe 
Şehrin ekmek fabrikası 
inşası geri mi kalıyor? 

- ) Berberler cemiyetinin dnnkd 
-Y-erl-i m-~m-u~-ata,_J toplantısı münakaşalı geçti 

alameti f~rika 

konulacak 
idare heyeti ile azalar sıksık söz aldılar, 

yeni idare heyeti seçildi 
~~~~----------~~~-Bu arada değirme ~ciler ve fırıncılar zarar ettik)er!ni Öteden beri yerli mallann yabancı isim Geçen hafta ekseriyet temin edilmedi- Münakaşaların ruzname haricinde et 

ile · ·· k k k fi ti .. k 1 ·ı • • • ler altında satılmasının bir takım şika _ ği için tehir olunan berberler cemiyeti. - reyan etmesi üzerine 'l'icaret Odası esfı~ 
rı surere e me a arının yu se tı mesı ıçın nin yıllık umumi heyet toplantıs• d;..ı'n be . ··a ,1. 

b 1 d 
yetlere ve mahzurlara meydan verdiğini • şu sı mu ürü Kazım Yorulmaz müu 

e e İyeyi mütemadiyen sıkışbnyorfar gözönünd'e tutan İktısad Vekaleti, mem- öğleden sonra Esnaf Cemiyetleri merke- hale ederek hükfunete ve odaya verilel 
Şehrimizde inşası kararlaşan ekmek ve leket mamulat ve masnuatını tanıtmak ve zi binasında yapılmıştır. Saat 13 den lG- ruzname haricinde münakaşa yapııarııı 

süt fabrika~arınm İngiltereden temin e - bunları yabancı isimlere esir olmaktan ya kadar 3 saat devam eden bu toplantı yacağım, ancak azadan yirmide biri~ 
dilecek kredi ile ı·nşası kara .. l!><>m1<-+.ır, lru hayli münakaşalı geçmiştir. re.vi ile ruzname haricınd"' baska -; • ~~-ı• rtarnıak üzere, 1705 numaralı ticaret- '° ~ İngilterenin kredisi ile birçok ihtiyaç ön- Toplantı açıldıktan sonra kongre ri - maddenin görüşülebileceğini söyJeJ1l 

te tağşişin men'i ve ihracatın mürakahe t <lJ. · tih b ·" lenecektir. Siya.si hadiselerin gittikçe yase vanı ın a ı yapılmış ve kongre bunun üzerine münakaşalara nihayet v· 

gerginleştiği bir anda İstanbul Belediye- ve korunması hakkındaki kanuna müste- reis~iğine Asım, katibliklere de Adem \'e rilmiş ve toplantı istirahat için beş d8 
sinin inşa edeceği ekmek fabrikasına bu niden yeni bir nizam.name hazırlamıştır. Süleyman seçildikten sonra ruzname mü- kika tatil edilıniştir. 
krediden pek azı kalacaktır. Bu nizamname, Veki11er Heyeti tara- zakeratına geçilmiştir. Toplantının ikinci devresinde hesabS 

Bu bakımdan şehrin ~kmek fabrika..q,. fından tasdik edilmiş ve mer'iyet mev - Berberler cemiyeti Reisi Mustafa Tu- tı tetkik encümeninin raporu okunfl11ll 
na kavuşması bir müddet daha gecike - kiine konu.lmuştur. ran, idare heyet~nin ~...r ~Ilık faaliye:i bu sırada da berberler kursu kapalı ol 
cektir. Halbuki değirmenciler ve fın~cı-. Bu nizamnameye göre; Vekiller He _ hakkında umumı .h~yete ızahat ~c~ış 

1 
duğu halde yapılan aoq lira masraf iiıl 

lar zarar ettiklerini Heri sürerek ekmek yeti tarafından tesbit edilecek yerli ma- ve esnaf hast.anesınm esnafa .yaptıgı hız-1 rinde azalarla idare heyeti arasında nıU 
fiatlannı yükse~tmesi için mütemadiyen ınul ve yarı mamul sınaıA m Jd .. metlerden mınnetle bahsetmış, hastane I nakaşalar 01muş neticede hcsab tetıdl 
B 1 d 

evacı ın uze- t hh .. d t t . ed' 
e e iyeyi sıkıştırmaktadır. Bu hususta rine, zarflarına ve ambalajlarına veya e- y~a. u a ının .. amamen tesvıye ıldı - encümeni raporu da kabul edilmiştir. 

malfunatına müracaat ettigwimiz ekmek • . . .. gını, 939 yılı ıçıncfe masraf hususunda a- B d . .. de tiketlenne cTürk malı;.) ibaresi yahud am.1 t rruf . t dil • 8 . un an sonra ruznamenın mud 
çilik mütehassısı Esad İren şunları söy - cT. M.> rümuını veyahucl da buclara ilaA lkz d asb.a a rıay9e40 yılıe ered.ıt 

1
47 l~ra biten berberler kursu idare heyeti intİ 

!emiştir· - a ar ır paranın na evro un;..ıu- h b . . . . . · veten ·ır r . y a ına aıd maddesme geçılınış cernı) 
- Her işin avrı bir teknigıY• vardır. E- ayrıca mı ı a ametı koymak mec- gunu ve bir yıl içinde idare heyeti tara- ·a h . . . · ' :.ı 

J buridir fınd 
320 

. . ı are eyetı reısı berberler kursunun !1.1' 

ğer maksadunız ekmekçiliği iptidai va • Ekmekçilik miltehassısı Esad !ren Ü .1 . . an azaya .?1-uhtelü şekilde yar - de açıldığını, beş sene için bir idare hef 
ziyetten kurtarmaksa; hem ekmekrileri zer ermde bu ıbare veya işaret bu - dını yapıldığını, olen yedi azanın cena - t• ·rd· w· . k n 38 d b . k J ~ ıu dd 

1 
. . . e ı seçı ıgmı, ursun .,. en en sır 

refaha eriştirmek hem de halkı temiz, ekmeği yapamazlar. Bu san'at farkı ek ~ nmıyan meva ın memleket dahilinde ze erının ıdare heyeti taraiından kaldı -sıhlıt ucuz ekmeğe kavuşturmaksa ... Bu mekçilik san'atının gerilemesinden ileri satışı ve harice gönderilmesi yasaktır. Ay nldığını bildirmiş ve eski idare heyeti h ~u.lun~ğunu .ve kur~un yeniden ilı~ 
iş ne asri tarzda günde 25, !'iO, 75 bin kilo gelmektedir. San'atkA.rlar arasında tabii nca bu nizamnameye ek olarak çıkarı!~- zamanında berberler kursunda vazife ~ ıçın ~~~ ~a:li fe~arlıklar yapılJll tf 
km k ık k f 

cak 
00 

k 
1 

, b . görmüş olan Sırrı tar----d 1 hl . ıcab ettıgını soylem1şt!r. Bundan soJl 
e e ç aran otomati ırmlarla, ne de fark olabilir. Fakat çok büyük farklar o- zı ararna.me er.e u mevad tayın a.ı.ıu an a ey erme ku b .. nkü . . . . ~ buğday. un fiatlarını sabit bir hadde tut- lam.az. Ekseriyet birbirine yakın olur. ve tesıbit olunacaktır. · açılan davanın temyizde bulunduğurıu rsun u~ vazıy~tıle ıdamesıne dl 
makla olur. Her iş ihtısas meselesidir. Ekmekçile!'i Yapılacak kont:rollar esnasında nizam- söylemiştir. vam ~:yah ~-aye: v~il~esi hususu(lı 

Senenin bütün aylarmd.ı buğday, fennr ve asri tarzda çalıştırmak icab edi- nameye muhalif hareketlere tesadüf e _ Cemiyet Reisi Milli Şefe, partiye ta - ge:ıe ı~ ay 
1 

muna ~şa ar ~e.r~yan e., 
fi tl t h .. 11 •· t k , dild•Y• t k..:ı..: d zim hisl · · b·ıd· · d _c mış netıcede kursun ıdamesı ıçm vafl 

un a an ayn a avvu er gos erere ' yorsa ancak o san'atin teknigıny· i tatbik ıgı a uır e, derhal zabıt tutularak enru ı. :ııınll§ ve o a esnc:u. şu- d t b 1 k . b d to~ ....,...,.. lir al 1 M h ll ı· k be · "d .. ·· K' te ekk.. . . a mem a an arama ve ıca e en w 

J"'4.Ase ' ça ır. a su er ıcaret anu- etmekle, bilgili san'atk~r yetiştirmekle o- maha11l cü:mhurlyet müddeiumumilikle - sı mu uru a2!1l'Ila ş ur etmiştır. . . - e 
mma tabidir. Eğer buğday 5,5 kuruş ol- l•"" F t -~ t d 1 k k rine f..evdi ed'ilecektır· Mu··dd'e·um ·1·k 1 İdare heyeti reisin<fen sonra cemiyet bırlen almak uzere ıı.zalardan Asım '1 

....... enn ve <:ıSrı arz a ça 1şaca e - · 1 umı ı - ı· M v·1· ! ·ı H kkı M h d }t8 
sun, unun 72 kiloluk çuvalları 650 kuru- mekçi, bilgi~i ekmekçidi.r. Bu tatbikat ta ler de zabıtlardan bir nüshasını alakada- muhasebecisi bir yıllık muhasebe rapo - ı, ... ı ~: smaı a ' a mu , . t 
p satılsın ve bununla beraber ekmeğin runu okumuş, idare heyeti ve muhasebe san, Şukru Saşmaz ve Mustafa Galıbd 
kil'OSU k t f l t l d elanekçilik okulu ile kabil olur. Okul, ra 48 saat zarfında tebliğ edecek, diğer raporu 'ttifakl ta b l t B müteşekkil bir heyet seçilmiştir 

on uruş an az aya ~:ı ı masın er , tkıı- t kn;~ ıhhA f ~ . . ~ nüshasını da a . .. dd t f d ...,_t ı a svı o unmuş ur. un- · 
sek buna hiç bir zaman imkan olmadığı- san

1
: C:lra, : !At s 11 • :nnı !çtımaı sad Vekaletin;1

1 ~ud e zka~ ın a5 ıKl 1 
- dan sonra hesabatı tetkik ıçin 3 kişilik Müteakiben ruznamede başka bir Jll~ 

.. .. .. F. 
1 

• k. d ma umat verır. Ha1km ıyı sıhhl uct1z gon erece hr. uç sırı b" h t .....,.;1.,....,;,. .d h . iki. . d'e k 1m dı. d ·d h t• · tih b tıl nı gor.ıruz. ıat ann aynı şe ıl e, ayni · ' ' t b. dil . . n- eye ~~ ve ı are eyetı ncı a a gm an ı are eye ı ın a ı 
kıymette durmasına im.kan yoktur. Fiat- ekmek yemesi için de böyle ekmekçilere es ıt e e~er: 5 bın liraya kadar ağır reisi Adil berberler kursu hakkında u - geçilmiş ve gizli reyle yapılan seç-im so 
larda daima anormal bir kıymet farkı ihtiyaç vardı~- Yoksa buğday,. un, d~ği.r- para cezası ıle mah~m . edileceklerdir. ı mumi heyete izahat vermiş ve eski idare nunda Mustafa Turan. Adem Gök vt 
mevcud oluyorsa bunnn da sebebini ipti- men meselesı, ekmek meselesı değildir. Şayed ceza kanunu ıle dığer kanunlaTda heyeti sırasında 4000 lira sariedildiği hal Şü kril asil, İbrahim Safa. Ahmed '" 
dal şekillerde aramak ıaıım geltr. Teda- Her biri ayrı ayn mevzulard'ır. Ayrı lh- b~ s:zçl~r için daha ağır cezalar derpiş e-

1 
de kurstan tam randıman alınamadığına Mahmud da yedek azalık' ara seçilmiş 

viye muhtaç blr hac:.talık, bir san'at ge • tısasa muhtaçdır. Hepsini birden karış - dı1mış ı.se, bunlar tatbik' olunacaktır. işaret etm~ir. Bundan sonra eski idare lerdir. rtliği mevcu.ddur. Buğday, un, ekmek tırırsak hiç bir iş yapıla.maz. Bu IS'Uçlann tekerrürü halinde para ce- heyetinden ve kurs müdürü İhsan söz .......................... no••••••••••••••••• .. •••••••••',,.. 

meselesile ayn ayrı meşgul olmak onları Memleketimiz en iyi buğday yetişti - zası iki .. rnisline ib!ağ olunmakla bera~r ,alarak ikinci reisin sözlerine cevab ver • r T 1 y AT R o LA R 1 
iptidai tesirlerden kurtarm.a:ı:t lazımdır. ren toprak1ara maliktir. Biz, en çok ek- ayrıca. uç yıla kadar hapis cezası veri - , miş ve kurs faaliyetini anlatarak hiç bir \.. ~ 
Bu mesele riyaziye mese'esi gibi yahız mek yiyen bir milletiz. Onun için şehir- lecektır. randunan alınmamış olduğu id'dialannı Şehir tiyatrosu İstlklru caddesi 
kalemle halledilemez. Pratik asri ve fen- de evvelA ekmek meselesi dıye bir şey Bu su~lan işliyenler, masraftan ken _ reddetmiş, berberler cemiyeti idare hey- komedi kı.smında 
nt malfunatla halledilebilir. Bugün ek - o1mamalıdır. Şehrin ekmeği halledileme~ dilerine aid olmak üzere yevmi gazete _ eti ile kurs heyeti arasınoa anlaşama - altp.m ,~aat 20,30 d• 

mekçilik san'atına vakıf çok az ekmekçi yince hangi işi halletmeğe kaL~1şabilir - lerle ilan o'unacak, f.iccar iseler Ticart t mazlık olduğu söylemiş, bu sırada ce : Oğlumuz 
kalmıştır. İstanbulda mevcwi fırınlaı· - siniz, nazariyatı bir tarafa . bırakarak. Odasında bu husus için bulundurulacak miyet reisi Mustafa Turan, ikinci Reis 
dan bir çoğuna ayni unu verıniz. Ayni tatbikata geçmeliyiz.> kara listelere ad1 azı1 ak Adil ve kurs müd'ürii İhsan arasında ba-

Raik Opereti: Bu akşam 9 d& 

La Maskot an y ac ttr. .. kaşa! Im tur zı muna ar o uş . 
Suçlan itiyad halinde tekrar edenle -

Kendisine yorgan 
yapQıak üzere 

tiPik çalan sabı_kah 

Türk - İngiliz ticaret 
muahedesini imza~ıyan 

heyeUmiz dun t"e~di 
Evvelki gece Sirkecide Antalya amba- İngiltere - Türkiye ticaret anlaşmasını 

rin malları müsadere edileceği gibi bun
lar iki yıla kadar ticaretten menedile -
ceklerdir. 

Bakırköy açıklarında 
. bir cesed daha bulundu 

rmdan altı kilo tiftik ça'arkcn yakalanan imzalıyan heyet dlin sabah Londradan 
sabıkalılardan Ahmedin duruşması, nö - şehrimize dönmüştür. Heyetin reisi Sü -
betçi cürrnüıneşhud mahkemesinde ya - merbank umum müdürü Bürhan Zihni 
pılnııştır. Sabıkalı Ahmed mahkemede: gazetecilere şunları söylemiştir 

Lo dr b 
.... k 

1 
. . 

1 
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1
.k . Zabıta ve ad!iye evvelki gün Davud _ 

- Benim yerim yurdum yoktur. Bü - - n a uyu. e çımız e ır ı te .ü- ıpaşada bulunan cesedden başka dün sa -
tün varlığım bir yorgandan ibaretti. Onu 1 caret anlaşmasını ımzaladık. Bu anlaşma hah da Bakırk.. ah.lind b. I il - - ıı 
da çaldılar Bundan rnü•eessir olarak bi- Şubatın 19 uncu Pazartesi gününden iti- cı· bır· d. otahy skikı t e lukunan tun · • b . .. . . cese m ama e oymuş ur. 
raz içtim Düc:-.-ındüm bana bir yorgan 1 aren menyet mevkııne gırecektır. Dü'n hah Bak k'· h·ı· d d . · ,..- ' • . . . . İn . . . sa ır oy sa ı ın e emz 
bunun için de yu .. n ı~zımdı Ambardan Tacırlerımızın gıltere ıle ış yapma • ··ze . d b. k k sed. . .. . . 1 · .. . . u nn e ır er e ce ınm su uzerınoe 
iki torba yün alırken bekçi tarafından lannı guçleştıren sebebler, yenı anlaşma yu··.,..... kt ld ğu b lık 1 t l d 1 ·ı t . . . .... ,e e o u a çı ar ara ın an 
yakalandım. demiştir ı e ortadan kaldınlm.ıştır. ngıhz fabrıka- .... 1 k b t h be .1 . ı · 

1 1 
k t" . ·. 

1 
k h ~ goru ere za ı aya a r verı mış ve ce- I 

Hakim suçlunun itirafı :izerine sabıka- arı mem e e ımıze ma verme u,,u - ed hil k lm c d ·· d sını da nazarı dikkate alarak üç buçuk sunda mümkün olan bütün kolaylıkları ~ul sa eb.çı anik ıdştır.b ese S uzer;n t ! 
h 

. k . Ah d d h 
1 

gösterecektir.,. İ unan ır ves a an unun ama ya ı 
ay apsıne arar vermış, me er a :ez.et olduğu anlaşı~ da, Samatya -
tevkif edilmiştir. İnçff z trt·~n h ... y•ti nın nere.sinde oturduğu ve ne iş1e meş -

Ankaradaki temaslarını bitiren İngiliz gul bulunduğu tesbit edilememiştir. 
tütün heyeti şehrimize dönmüştür. Yeni Cesedde bir yara ve bere görülmemiş
anlaşmaya göre mübayaatta esas tutula - tir. Haruseden nol>etçi müddeiumumföği 

Mahkemelerde: 

Bir polis rüşvet iddiasile cak Türk parasının sabit kıymeti üzerin- de haberdar edilmiş ve tahkikata baş _ 
tevkif edildi den muamele yapılması kararlaşnnştır. lanmıştır. Dünkü nüshamızda Davudpa _ 

Sulta hmed b•-ı 
1 

ulh hk Hey'et, buradaki temaslarına bugünden şa ile Samatya arasında denizde bulun 
n:ı u ne s ceza ma eme- . . -

il dün Nnzad adlı bir polis memurunu !·üş- ıtıbaren başlıyacaktıT. duğunu yazdığımız cesedin hüviyeti tes-
'fet almaktan suçlu olarak tevk:U etmiştir. A k d lb' . . bit ed'ileme~ir. Cesed dün ölüm sebe _ 
JIA.d\senin mahiyeti şudur: r a aşının E ııesım binin tayini ve hüviyetinin tesbiti için 
~ob a<'!_ında bir dükUncı Polis Müdür _ çıılan bir genç Morga kaldırılmıştır. Zabıta ve adliye ı 

lQii"le mi'racaat ederek Nevzad adında bir Arkadaşı Mustafanın bir takım elbisesini tahkikata devam etmektedk 
poUs memurunun kend181nden r~vet Lste- çalarak Bur.sa.ya kaçan ve Bursada satan 
dlt\nl söylemiştir. Zabıtaca kendi.sine polis betonarmeci ismallln İlıtanbula geldiği ha- S 
memuruna verUmek üzere numar t bit ber alınm1ş, yakalanarak adliyeye verilmiş. uriye ile Türk:ye arasında 
edilen bir 2 buçuk liralık tevdi oıu':::ıuşes ,e tir. ismaU dUn suıtanahmed birinci sulh kaçakçılık yapan 
bu para bıra:ıı sonra A bl k ceza mahkemesinde yapılan SOl'gudan 300-

• go a on~tuktan b• 
sonra y:ı.kalanarak üzeri aranan polls me _ ra tevkif edilmiştir. ır şebeke yakalandı 
nıuru Nevzadın kolunun kıvrımı !çeri.sinde Arkadaşı tarafından bıçaklandı Gümrük . A 
bul4nmuştur. Tutulan zabıtla birlikte dün Ferah sinemasında çalışan Ali evvelki gece . ~ulıa!aza teşkilatı Sudye ile 
Bultanıthmed birinci sulh ceza mahk saat 12 sıralarında arkadaşlarile berabl',!r memleketmuz arasında iş gören bir dö -
aine tevdi olunan polis memuru Nevzad,e:~= evine giderken, aralan açık bulunan Nuret... viz şebekesi yaka1amıştır. Döviz kaçak -ı 
guau esnasında Agobdan r~vet almadığını tin tarafından bir kama lle sırtından yara- çılığı şehrimizdeki bir tüccarla Halebli 
bu parayı kendisi farkında olmadan bir dü~ ıa;m:~ır.t r d tüccarlar arasında cereyan etmektedir. 
manmm kolunun k a ı a ara ın an yakalanarak adliyeye k labllec•ğl ·l .. ı ~vnmı arasına koymuş o. vernen Nurettin, dilıı nöbetçi Sultanahmed Kaça çılık gayet mahirane ve· şifrelerle 
Nnzadın r te:~~ em Ur. Mahkeme, polıs birinci ~ulh cua mahkemesinde yapılan du- yapılmaktadır. Gümrük muhafaza teşki
mur Tevklfhan~;: :~:fe~::~i~ suçlu me- ruşma sonunda 20 ııttn hapse mahkiim odll. latı şebekenin bütün faaliyetini meyda -

· ml.ştir. na çıkarmakla meşguldür. 

Bir dakikalık bir zaafı yüzünden bütün saadetini bozan, 
hayabnı yıkan, bir aile babasının romanı 

TU.KK ARı ıs·ı LERINİN ŞAHE~l:.ldDı.R. 
Baş Rollerde: 

ERTUGRUL 
CAH 

MUHSiN 
i DE 

FERDi TAYFUR - NECLA - NEViN • 
SUAVi - SAIT - GÜLSEREN 

lstanbulda i p E K - M E L E K 
Ankara da YENi ve HALK 

ELHAMRA Sinemalarında birden lzmirde 
Filmin Uk şerJl temsili 14 Şubat Çarşamba akşamı saat 9 da MELEK 

S1nemas1rıda verilecektir. Bu mll::ıtımertı için numaralı koltuklar 
MELEK gişesinde bugtınden satLmaktadır. 

r••----•,. Memleketimizin en meşhur komiği 

iSmA.iL DÖDİBÖLL'İi 
Türkçe Sözlü ve 

kahkahalarla güldürecektir. 
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Mu temel büyük tehlikeler 
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i Emekli general B. Emir Erkilet ! 
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ve kat'i safhasında. Sovyet Rus J 

~:VVetleri Knreli berzahındaki Fin 1 
mustahkem mevzilerine sayıc~ ve mal-

1 
~mece ~ok üstün kuvvetlerle yaptrlt -
lar1 kesif tanrruzlar neticesi bazı mu-j 
vaffakiyetler elde ettiler. Ancak bu 
muvaffakiyetler Fin müstahkem mü -
drıfo:r hattını yarmak mahiyetinde ol
madık!arı gibi bu hattı kolayca söküp 
düşürec-1.'k bir k1}rmette dahi değildir -
ler. Şu anda bu cephede bahis mevzuu 
olan rnullarebeler. Ruslann Şubatın 
birinrlrn itibaren y;~makta oldukları 
fid-ietli. kesif ve oldukça hazırlıklı \'e 
sistema :k taarruzlarla zaptettikJeri, i
leri mt>vıil~re a;d, bazı ehemmiyetli -
ce noktaları müdafaa ve. Finler bakı
mmdatı. bu VP'"leri istirdad hareket1e
rin"1cn :h:ı N>ttır. 

Ancak hu rnevıii muharebelerin sü
rec,,.i?i zanıa:ı mahrlud olacaktır. Tah
min olur•ur ki Ruslar v<'ni bir hücumu 
S;c;trT'T'rı•Oı: qırpttp hazırladıktan sonra 
ber1~h·:ıki -=•1 F n mevzilerine tekrar 
tnarru1a lu:ı""'""kl<>r ve Ladooa sima -
lintlnk; taıvi1·1rrine drvam edecekler -
dir. GE'ne tahmin olunur ki bu gel!'cıak 
Ru~ tıuırruıları da kat'i bir muvaffa~i
vet gctirmiv.erPk reddolunacaklarrlı.r. 
Fak;:t m-dı ım.ıc:ı kes!lm'vecek olan ke
sif Rus •aarru'7lırının bir avuç Fin 
kahr " f ..ı 'l tır ''lrıl'!n son~z surette 
~ d'l ,.., r,..,.ı...ı"ıu,,abilecckleri düşünü-
e!N'7 "J:'; ... rr ,_ ı· k d · r ·· ı""~VPTT'e • ne a ar azım 
1
' vnl.•:ıı;ıJ !"iP Of'""PC"e fevkalbe-ser. mü

teharr:}., m"hnr"'tli. siddetli olur'\a 
ol~ıın 'Rnit~l kıı rvrt karşısında bir gün 
ezılıııı-k ·ıht' 1. • • 'TTl"' • ı·ardır. 

k Gecen Rııviik Harbde ayni Brütol 
uvvet T Phist~nda ve f:alicva-da 

'1an - Tl\rk - Avuc:+urva. Mara; cep 

"~!f1t:,·~ii~?l::rs= ~1,ş;;id~<l.:e·t~ ve inadla ay
~ · ede mu -

Frannı keşif kotlanmn ta atiyet!erinden. bif' ~nÜJ 

manların sayısını a.rtınnamak• siy:ısi 

ve sevkülcey.şf preıuıpıne müttefikler
c-e riayet pf"k tabiıdir. Nihayet ckuv -
\'etleri dü~anların en kuvvetlisine 
- Y~ni A:manyaya - karşı teksib m -
rurcti de milttefiklerin Finlandiyay? 
k3~ı olnn. tereddüdltı resml hareket 
tar1larını iuh etmf'k~ir. 

Buna mukabil istikbalde Avrupa.~ -
nm do~usunda Almanvava karşı em 
nıvetle duracak kuvvetin bittecrübe 
Ru~lar dı>ğil, !,ehliler oMuPı.ınu kuv -
\"etle idaia edenler vardır. Bu itibarla 
[ Phİ ·tan18 Ukrnnv&Vl VÜCUde getirme 
nin her şı>vdtn evvel Rusyanın AlmaT' 
VB ile hirlıkt~ ma;;lt\b ve muzmahil e
dHmesine mütevakkıf bulunduğu pey 
aşı kar~ır. 

·~"•vvctlPrin en 1ruvvPtli düsmana 
• *~-"ivf'tine gelince bu d? 

• • .,,e V!ızjvetP 

askeri ve sivasi hala olmaz mı! diye 
düşünmemek kabil değildir. 

Dı_z Finlfındiyaya müessir bir yardı
m,, JngiJtere ve Fransanm buraya• an
cak müşekkel asken kıt'alar yani fır
kalar göndermesi şeklinde snlarız. Bu, 
ster resmi şckılde olsun veya 1talya -
nm İspanyn-..i.a yaptığı gibi, gayrires -
mi ve gönüllü adı altında vuku bulsun. 
Finlfmdiyaya yani Pctsamoya derhal 9 
fırknl•k bır ordu çıkarılmasını ve son
ra garb cephesinde girişilemiyen kati 
mü~gdemclcrin Fmlandiyada aranılma
sın• pek tab"i buluruz. 

Faknt görüliiyor ki müttefiklerin 
harb tabiycsi hep ve hala müdafaa şek 
!inde devam ed.yor. Diyebilirim ki ge
çen Büyük Harbde müttefikler, hare
kette tckaddümü bugün gibi elden bı
rakmamışlardı. O zaman. Alma'!lların 
~arb cephesindeki taarruzlanna rağ -
mPn. ta Çanakkaleye ve SeJaniğe or -

ne\bilmjiıa.~z:a;~ bü-

1 Hadi.eler Ka""anda 1 
CÇ MEVZU 

Cene ltöprl ı ~endi kendime: 
Fıkrayı bilirainiz: l - Bizim radyoda konuşanlar ansında 
cAdamın bın e!inde btr paket top • ~ öyle'eri var ki. dedim. zengir. olsana 

yormuş. Bir tanıdığı ıormüş. b!r ~eyrek susmalan lçın 26.000 lira ve-
- Acelen ne, demlf, Mreye koşuyor • rirdım. • sun? 
Koşan cevab vermiş: 
c- Karuna ~ rnO<f.a bir şapka ald'mı. 

modası geçmeden eve i6türmek istiyo -

OpeTa ve liaan 

Belgrad operasındaki 

Bahriye Haciç demiş ki: 
:Primadonna 

nnn .• 
Bir hafta sonra beni aokakta koprken - Bütün opera repertuv_anmı sırpça 

görecekler ve· okurum. Hepsi s:ı.rpçaya tercum.e edilmiş. 

Acelen
. 
0 

lı: 
1 

tir. Dış memleketlere gidince almanca 
- e, nereye oşuyorsun . 
Sualini soracaklar, bulunacaktır. O ve~~~~alyanca 0~ 

gün onlara cevab vermek yüzünden va _ 1SUiilbU~ bel~ıyesı hesabına Alm~n • 
kit kaybetmektense cimdiden sôyliyey:im. yaya ta_lısıle gıden ve memlek~te don • 
Yeni köprünün tami'ri btıecekmi~ tekrar düğü zaman sesini radyodan dinleten Se
borulmad.an üz.erinden ,eçmiye ıidece • miha da opera parçalan okuyor. A 'man
ğim. yada iken türkçe mi okurdu: onu b!lmi -

yoruz. Fakat burada almanCil okuyor. 

* Radyoda söz •Öylemek 

Dünkü Son Pastada fU yazı 
gördüm: 

Şu n-0ktaya da işaret edeyim. Acaba ka 
bahat Semihada mı, yoksa bir ikı opera 

başlığını parçası tercümesi ortaya koymamış olan

.Radyoda bir çeyrek konuşmak 
26,000 lira alan adam.• 

için 
lard'a mı? 

C unlan b"liyor mu id:niz? =ı 
Tayyare üzerinde buzda 

kayan cambaz 
Şikagolu bir 

cambaz tayyare il- ~(; 
zerine konulmuş ,<:l ,j , 

buzda, tayyare ha 
valandıktan son • ~" 
ra kayacaf!ını Ufın 
et~-;, tayyarerun 
üzerinde cevel!n edeceği meydana gir • 
mek için 125 dolar dühuliye koymuş. 

Bi'etler pek çabuk satılmlfı cambaz tec
ru h"'yi muvaffakiyctle ba~rm:ş. Ölüm 

tehlıkesi karşılı.jı ile büyük bir ıerv~te 

k:tvuşmuştur. 

* 37 42 nin oğursuz\uğu 

160 parti oynayan şatranç 
şampiyonu 

Belçikalı Kol -

tanovski. dünya -
da en iyi şatranç 

oynayan atlamdır. 
Meşhur şatranç -
çılarla 19 30 sene-
sinde Amsterdam
da birbiri arkası- { :; 
na oynadığı 160 ~ 
partiden 135 par- \ f~ ' 
tisini kazanmış. 7 8" !al 
parti kaybetmiş ve 18 parti de berabe
re kalm;ştır. 

* 3424 1isan 
Japonyada 3 742 numar~ı telefon 

kimseye verllmemişttr. Çünkü Japon- Çok lisan bilenler arasında en rne'i
l b k - ld - idd' hur olan kardinal Mezzofantıdır. ı 14 
ar u ra amın ugursuı 0 ugunu 18 lissnı anlıyordu. Doktor F~ito kardı-

ederler. Avrupalıların uğursuz addet- nalın rek()runu HO Iısanı anlamakla 
tikleri 13 rakamı gibi. uğursuzluktan kırmı.şt.ır. Fakat bu rakamlar dünyada
çekinenlf'ri sık .sık korlcutmJyacak bir ki lisı:n ve lehçelere göre pek a7dır. 
rakamdı::-. Çünkü nihayet 37.f2 rakamı Çi.inkü konuşulan lisan ve lehçeler 
pek seyrek kullanılır. l.f2.f tanedır. 

* * Çiçeklerin harareti 
Şemsiyen'n F ransaya girişi Holandalı bir nebatat alimi çiçekle 

Şemsiye ilk defa Fransaya on rin ha~nrctini t.esbit edecek bir termo
dördüncü Lui zamanında girmiştir o metre ıcad etmış ve bu termometre ile 

. · çiçeklerin tabii hararetlerinin cice>k 
devırde seyah6tten ,elen sefirlerin nev'ine go··- l..... d il ·"' ·~ erece e on derece 
şemsiyeleri Fransada beğeni!,....: r·..., ....... - • - ., eu veya ıı ..... \ u. 

""- ~r - .a .. -·· smu hem kısa hem şişman gösterir. Boy-
-------- lan ince uzun olmıyanlar bunları u -

l , YEMEK BAHSi l 
·-----.-J_) 

SütlU badem çöreği 

Saat 17: 

Sade bir etek iberiıı . . . . 
itli .. ..:ı • gıydığinız çiz-

ora .. ceketle ötl«len sonra gı· . . 
iliz tamamlaıunıttar. yunı 

Saat 20: 

ÜzP.ri işl~U yün 
ir gece elbiaesidır. 

takım. 

Elleri beyazlatmak ve yumuşatmak lecek bir halde iken beyazlaşır fibi o
l 2.5 gram şeker. .f yumurta. 125 için size bugün ucuz bir losyon tarif lur, tüyleri yatar ve eski kadife h&:lini 

gram un, 20 gram badem, 65 gram taze edeceğiz. Bunun için eczaneye başvur- kaybeder. Bunun için bu gibi ayakkabı
tereyağ. Biraz süt. mıya da değmez. Lazım olanları alır ev Iara hususi bir itina ile bakmak lbım

de kolayca kendiniz yaparsınız. Faydası dır. Böyle ayakkabıları bezle silmeli, 
Yumurtaları şekerle birlikte iyice çok geçmeden kendini gösterir. Seksen daima fırçalayarak. temizlemelidir. 

dövilnüz. Uzun zaman dövdükten son- derece kolonya suyu ile ayni miktarda Çtinkü bez tüyleri yatırır. fırça bilakis 
ra buna 125 gram unu katınız. Badem- gliserini ve süzülmüş limon suyunu bir ceıılandırır. Buna rağmen günün birin
leri ufak ufak kırıp bu hamura ilave birine karı~tınp ağzı sıkı kapalı bir şi- de süetin tüyleri yatıverince geniş bir 
ediniz. (Takriben 65 gram badem. Biraz şede muhafaza ediniz. Ellerinizi her yı- kabda su ısıtmalı aya'kkabılan bu su
dahn az veya çok ols~ ı.arar etmez ) kadıkça avucunuzun içine bu losyon - yun buharına tutmalıdır. Yatan tüyler 

dan biraz damlatınız, uğuşturunuz. veniden kadifeleşir. ayakkabı yeni gi-

zunluğuna yapmalıdırlar. 

* K1S1k boyunlulara dik yaka. tombul 
yüzlülere kapalı yaka ya'raşmaz. Bo
yunlarını daha kısık. yüzlerini daha 
~eniş gösterir. Birinciler herhangi şe
kilde olursa olsun umumiyetle açık ya
kaları, ikinciler önü si\?ri açık ya-kalan 
bütlin diğer yakalara tercih etmelidir
ler. 

* Dik yaka omur.lan darlaştırır. Bu te
siri gidermek isterseniz elbisenizin sonrao tereyağmı ısıtıp eritiniz. Onu da * bi görünür. 

ötekilere karıştırınız. Sütü de kattıktan * f)mu1 yerlerini kaoorık yaptırmalısınız. 
Dirseklerinizin sertleşmemesi veya 'Oç yıldır devam eder -yukarısı bol-

sonra pişiriniz. Yeniden şeker serpme
den sıcak sıcak yeyiniz. 

sertleşmiş ise yumuşaması için içine Erkek yakalannın kiri amonyakla pek - kol modası buna pek müsaittir. 
biraz zeytin yağı katılmış ılık suya kolay ve pek iyi temizlenir. Ancak fazlası * 

Çikolatah kestane 
arada bir çeyrek saat daldırıp tutunuz. kumnşm rengini alır. Kirden daha fena Saclımnızın rengini açmak jstiyon;a-

* bir hale koyabilir. Bu noktaya çok dik - nız Almlln papatyagını oksijene tercih 
1 kil k z . - . . . h f'f kat etmek !Azım. tm ı· f • ,..:ot k"" t ıh" b' - o estane. 80 gram toz çikolata, eytın yagı; mobılyalaır ıçın a ı B k k bi k k k k t- e e ı~ nu:. \ tın u papa va saça ıç ır 

125 
. . eı1 aşı suya r aşı amonya a ed·,;.· h ld k .. 

gram toz ~eker. 20 gram badem. bir ve zararsız bir cıladır. Bır tabağa hır mAk kafidir. Ternh bir beı:i bu amonyaklı zarar vcrm ıı.;ı a e o sııen zamanla 
litrenin yirmide biri rom, on iki tane kaç kaşık dökmeli. bir pamuk parçası.~ı suya batırır, yakayı silersiniz. Sonra dıer- om: kırar, uçlarının çatallaşmasına se-
badem. batırıp mobilyanın donuklaşmıya yuz hal üzerinde hAsıl olan köpüklü suyu beh olur. 

Kestanelen· d . i d kik h tutmı yerlerini oğmalıdır. Fakat bol kuru bir bezle alır, ikinci bir kuru ve te-
su a yırın a a as- if k h f 'f - ı lavın .. . : yağla değil ... Haf · pe a ı yag an- miz bezle de ıslanan yerı kuru tınıya ça-

ni; ~~· s~yup. ez:nlz. Suzgeçten geçırı- mış pamukla... l~ırsınız. En sonra bir tülbend üstünden 
· ilzgun btr pure yapınız. Bunu rom * ütülersiniz. Amonyaklı suyu kumaşın ü -

ve çikolata ile kanştırınız. Bu pilred~ Yağ lekelerini herhangi bir madde zıerinde mümkün olduğu kadar az tut • 
tatlı kaşığı ile alıp her kaşık püreye ile çtkarmıya girişmeden önce bir kere malıdır. 
eliniroe kestane şekli veriniz. üstilne gazete kağıdı parçası .koyup ütü 

Bademleri soyun F d k t- temelidir. Bu aı.meUyeyi bırkaç kere Elbı..selerden, mobilya üstlerinden 
uz. ınn a ızar b b .. t.. b' ı k · k '" t" ı · · b ""· 

t k 
. tekrarlıyarak azan u un ır e evı ecu uy erını ça uco:"' çıkarmanın ko-

ı tan sonra ezınlz. Toz çikolata ile ka'- id ek k b"ld" ~ 1 d tamarnile g crm a ı ır. ayı var ır: Bir sünger parçasını ısla-
rışl.ırımz. Yapma kestaneleri bu çiko- Pek moda olan süet ayakkabılar va- hp iyice sıkınız. Ve bu nemli süngerle 
latalı badem tozuna bulayınız. zık ki pek te naziktir. EtTa'fa tema; e- tüyleri siliniz. Kumaş derhal temizle-

* 

Nefis bir tatlı olur. den kısımlan daha ayakkabı yeni deni- nir. 

* Parmak uçlarınız ev isinden. sıcak 
ve s0ğuk sudan. fazla islemekten. vaz
maktan sertle,.ivorsa vakit Yakit 
kahve telvcsile oğunuz. Yömuşad,.kla
rım görf'Ceksini7.. 

* Ya~lı saçları yıkadıktan sonra limon 
suyile çalkalamalı. yağsızlr a çalkan
mış yumurta dökmelidir. Limon kepek
leri azaltır. Saçı yapışkan görünmekten 
kurtarır. Yumurta saçı besler. Kuru- • 
maktan korur. 
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1 C: ARİHT 
abakçı 

Şubat 12 

N SA YF ALAR:J 

st fanın i ı 
Üçüncü Selimi tahhndan indirmiı olaa bu zorba güveJ 
girdiği gece, uyurken kafası kesilerek öldürülmüştü 
C .. Son Posta,, mn tarihi bahisler muharriri yazıyor ::ı 

K rkanç 
Yazan: CEVAD FEHHi 

bir s a hne U~ncü. Selimin 9Ukutu ve fellketi ile şı.sının evi, (17) yanında Hüseyinin evh 
neUcelenen 1807 ibtilAli, Türkiye tarihi· (16) yanında Dingiloj'lu kwrun evi, (19)' 
nin en kanlı ve korkunç irtica hareket • yanında imam Hacı Oaman Ef endinln eviı 

1bdvan Sadullah tabanca71 kadının e- lerinden biridir. Bu ihtiUıl, Boğaz hisarla· (20) yanında kale cephaneliği, (21) kale-. 
tinden alarak ~ boplttı, ma • nnda muhafız olarak bulunan ve yamak nin kumbarahan~, (22) yanında kale • 
sanın ü:zerine koydu, serlromilere: denilen yeniçerilerin, üçüncü Selim ta - nin top tabyesi .•• 

- Osman Bey, işte Necdet.in kaybolan rafından yeni teşkil edilen Nizamı cedid Gene ayni vesikada, Rumelikavağı ka· 
silıllu.! dedi. askeri elbisesini giymemek için ayaklan- lesinden Yeniınahalleye doğru olan sa • 

LeylA Hanmı. yattığı yerd~n doğrul - ~ ması başlamış, Kabakçı Mustafa adında- hildeki yapılar da sahihlerinin adı ile 
muştu. Yüzü k d gibi bembeyaz, kor- ki bir zor.ba da ihtiHilın en büyük kahra- şöyle kaydedilmiştir: 

kudan büyüyen gözlerile Rıdvan &dul - :manı olmuştu. Üçüncü Selimin taraftar • (1) Rumelikavağı kalesi, (2) tatlısu 
!ahın hareketlerini takib edıyord.u. Ser- lan olup ihtilalde Rusçuğa kaçan ve Rus- çeşmesi, (3) mekteb; (4) camiışerif; (5) 
komi&ef' oturduğu yerden ayağ& kal~ çuk ayanı Alemdar Mustafa Paşaya sığı- bir kahvehane ve kayıkhane; (6) salha-
v kadının yanına gidip dikilmi§ti. narak tarihte Rusçuk y~ranı diye anılan ne; (7) Salih usta kızının kahvesi; (8) 

Rıdvan Sadullah bir iskemle çekerek zevatın teşviki ile Alemdar paşa, kendi kale neferleri kışlası, (9) Mustafa refa ve 
masanın başına geçti. Bariz b!r istihza ile milisleri ile üçüncü Selimi tekrar tahta diğer Mustafa reis ve Ali reis ve diğer 
Leyli Hanıma bakarak: oturtmak üzere İstanbul üzerine yürür • .Mu.stafa reisin evleri ve kayıkhanesi; 

- Hah şöyle? d'edi. Her işimizi süku- ken ilk icraatında11beri, Rum~likava~ (10) yanında serapa kahvehnneler; (11) 
netle örmek imkinı varken ne diye gü- hisan dı.,.o;ında oturan Kabakçıy-. idam et- Rumelikavağı hisarının smıri ... 
rültü etmeli ... Siz daima sessizce çalışır tirmek olmuştu. Bu vesikada, Kabaçkının idamında bü· 
v tabancny ancak son d kikada müra - 1Bugün için t~ sohbeti me:rzuu ola - yük rol oynaıruş olan Kitabcıoğlunun e-
ca t ederdiniz. Bu sefer ne oldunuz? O rak Kabakçının ıdıınuru seçmış bulunu- vini buluyoruz. Gene ayni vak'ada zikre-
harikulide Z'eldıın: artık i§lemiyor mu? yorum: dilen kahvehanelerin d'e yerlerini öğren· 
Cinay t alemi için n b4.iyük zıya! On Leyla Hanımın eyycıları bizim ap artım.ana tCl§tndı. (Yarınki tefrikarru.m !İstanbulda ihtilal olduğu ıaman, dev • miş oluyoruz. 
kuruşı. adam öldüren bı.kahlara ben- aid ~esimlerdcn) let, Rusya ile harbediyordu. Bazı mevzii Şimdi Kabakçının idamını anlatalımı 
zediniz ... Size baktıkça, hareketlerinizi koyu bir ln.luk ı,.;ne gömüldü. Sonra dı- S 1 d . k . . . muvaffakiyetler müstesna, harb, umu - Uzun Ali ağa ve Kitabcıoğlu ile arkadac-
takib ettikre dnayet bı· ' ttı d" -s ·-· a onu erın, orkunç bır sessızlik kap mı' etle aleyhunı· "zde cereyan edı"yordu. ıı 

~ 4 
r san a r> ı • ıran çıkarak delikanllnın yattığı odaya lamıştı. Bu sessizliği Rıdvan Sadullahın F Yk t N 

1 
y

1 
A b 

1 
R 

1 
ları 1807 yılı Temmuzunun 25 inci gecesi, 

yen müellüe hak v ıirdim. Meter ne ka- gı"ttim On k R d S d . -..:: ... eh... 11...k a a' apo yona mag u o an us :ır, gece yarısı Kavak kalesi önu··ne geldı'ler. 
d ılı . a ve genç ıza ı van a u .. • """..,~ - so6 ... ve merhametsiz sesi yırt- i t il Tü" k" .1 d b" 
arK.ayandı yonnuşum. · · lahın söylediklerini tekrarladım. cGöre- tı: mpara onın ısrarı e r ıye ı e e •r Atlardan indiler. Neferlerden birkaç ta-

nın ütrek sesi ilk defa olarak işi- . mütareke yapmışlardı. . . 1 d b k 1 B 
Wdi: ı ceğiniz manmra. her n~ ~lursa olsun ses 

1 

. Bravo ... Çok güzel... Bu pruvayı Sadrazam İstanbula dönerken Alem- ncsmı nt arın yanın a ı~a tı ar.. ay. -
_ . . . . çıkar.ımyacabınu; yennızden kımılda - cıdden beğendim. Artık elektrikleri a- . . . ' . vanlan orada bulunan bır değırmenın 

- ~b~nndızdı· en hıçbır feY anlamıyo· mıyacaksınLZ> dedim. Bu tarzda hareket knbilirsiniz çocuklar. y dar Paşa da 5,000 kişı ı!e. beraber g:lmıdş- duvarları arkasında gizlediler. Kitabcıoğ'. 
nmı. srz ır e isiniz! . . ti· ve Kabakçıyı kenclisı daha Edırne c k 1 k k 1 _ Evet, henüz .aöı.lerini.zden bir ~7kl~~~ verdıler. N~d~ti yata - Ben elektrik düğmesine doğru koşar- iken idam ettirmişti. lu ıla~ o;~u, y;~a ? ~ra a; ~·nr~: 
_,, anlıyaınıy~·'""'> diyebilır· sın,· loz•nı_ 5 .n an a NeclA ile bırlikte kol - ken Necla Hanımın hıçkıra hıçkıra ağla- S d .1 d u Al mdar ·ıe şuna ya aş ı ar. ç enn en aç goz 111 
.,...,, ............. u• .. 1 girdi"k '-'l..1~ k h" d .. ..k a razam ı e or un n ve e ı dam er ki b" kah h . .. tl 
Öyle _. söyledlklerim hep bot !Aflar... arına , ,p ..... rne te ıç e guçlu dığını duydum. Düğmeyi çevirdim, oda .1. 1 . . Ed" ed 1sta bul d .., a ı ora a ır ve aneyı goze e • 

,,_ çekmedi d n1 dı mı ıs ennın ırn en n a ogro meğe yolladılar. Birçok geceleri yamak· 
Fakat bakalım, yanın saat sonra kendin- · ay ı an : hareketinden iki gün evvel, Alemdarın bi k bu kah h d bah 

.;a_ aynı· so··zıen· tek-rlamak -nretı"ni Bu vaziyette salon kapısını Q1'arken Serkomıser LeyJa Hanımı yere b1rak- . . d p h" .. U H l lardan r ısıru ve anc c sa -
\.lC .... ~ " maıyetın en ınar: ısar ayanı zun acı k h · · 'k" · 

bulabilecek miain? Hakkın var. Artık gc- Rıdvan Sadullnhm sesini duyduk. Serko-1 m.ıştı. Genç kadın upuzun döşeme üre _ Al" ğ il b" k .. . .. d kb !arlardı. Bu gece a ve tenhn ıdı, ı ı Uç 
misere: ı rinde yatıyorou. Necdetin yüzü bcmbe • ı a a e ır aç yuz guz~ e se an, or- kişiden başka kimse yoktu. Bu hnb- r ü -

vezelij?i bırakalım. Ben müddeiumumilik dudan ayrılarak meçhul hır semte doğru . . K" be ğl p h" 1 - Osman Bey suçlu,,,....ı iyi gözetiyor yazdı. Necla ellerile yüzünü kapanuc::._ 8 ıL • • • t . . h" 1 zerıne bızzat ıta ıo u ınar ısar ı ser 
ııfatmı takınayım. Suçlu kal'flmda. •• • J • P 6- gıtmiştı. çlennde sabık Rumehkavağı 1- d . d kiş' .1 ~ .1 r 
Müddeiumumi muavini bey ve sen cina- musun? diye soruyordu. larnıya devam ediyordu. sarı dizdarı Ketencioğlu da bulunan bu engeçtıler. en on k hı ı ed sc~stız 1

1 
er ıbyc:.-

- Merak etme hocam. Rıdvan Sadullah nefret ve istikrah ifa- . . b k rek kahveyı ba9tı, a ve e ) a an arı a5-
y t masası serlromiseri, siz de hlkim olu- . . . n:ker1er, Rumelıkava~ı hısarma Ka a çı 
nuz.... Muhakeme başlıyor. Fakat bakın Kapıyı iterek içerı gırdık. de eden bir tavırla yerde yatan kadlna Mustafanın kaydını görmeğe gidiyordu. !adılar. Bunlar kale yamaklarından iki 

k ,_ -..:ıı... Bı·zım· ı""eri gırm· emı·z·.·e değışen .. ahne baktı. Sonra serkomiserle müddeiumumf . b. "k R hayta ile bir oduncu idi. Üçünü de Uzun az &1.3ın unutuyonnım, hidler, nerede, ~ " O d'evrin kıymetlı ır vesı ası, ume-
cidd ko kun l ..:ı... o k ı 1 k · · ımınvinine hitab ederek: Ali ağanın yanına götürdüler. Ali ağa, phid.lerl isterim ... Cevad Fehmi sen de en r ç o uu. oyu oş u ıçm- likavağı kalesi ile Boğaz d'ıjma doğru sa· 

m<i:ba§tr ol, haydi bzakayıın, tahidleri de dehşet ifade eden, uzun, çok uzun bir - ~öyled'iklerini iş.ittini~, ya- de~l. Bu hildeki evleri, sahihlerinin i.$rnleri ıle bunları, ısmz bir köşeye çekerek iyice SI· 

getir! iç çelonesi duyuldu. Bu tüyler ürpertici ferkı baygınlığı siıhıdendır. Haydı artık _ 1 k d d. . kıştınp söyletti: 

ık 
.:ı: • . yıl 1 şoy e ay e ıyOT'. . 

Ne demek istediğini anlıyamıyarak sesi ömrüm oldukça unutamıyacağım. enu.ısını a tınız. .. . (1) Rumelikavağı ka1esi, önil kale va' Kab~kç~ M~fa o ge:c evl~nmı~ ger-
yarun.a yaklaştım, yavavaşça fısıldadı: Akabinde genç kadın ayağa fırlıyarak b" N;:ıe~e i~:nç k~ denerek bıra:ı: sert roşu; (2) Rumelikavağı ustasının evi; (3) ldeğe gırmış, yem kansı ıle .cvınde. ımfş ... 

- Necedtle genç kızı getir. Delikanlı- kendi sesine hiç benzemiyen hır sesle ve ır 'a. 1 e ave ettı. . Onun anında Hokkacıoğıu Mehmed rci- Bunlar olurken, saat de ılerlcmış, se -
:t.....·nn 11 bütün kuvvetile ba)hrdı·. - Sızden soğukkanlı olmanızı rıca e - Y (4) 0 d 0 . . her vakti yaklaşmıştı. 

nın IA.V nna girerse:aiz pek l yürür. 5• , • • _ sin evi; nun yanın a sman reısın , 
Yalnız tenbih et, burada görecekleri rnım- - Yaşıyor, kerata yaşıyor •.. Yedi can- de~. He~ şeyı an~ad~gın~ıt ~aman oyle evi; (5) Onun yanında Kitabcıoğlu Ah - Bu haberi veren yamağın bacağına suu-
uıra ne olursa olsun ses çıkarmasınlar. lı bunlar •.. Öldürüyorum, hortluyorlar .• taıut:~n edıyorum kı şı.mdı gosterdiğintz medin evi, (6) onun yanında Hüseyin rel- sıkı bir yular bağlandı. Yuların öbür ucu~ 

teessurdS!n mahcub olacaksınız. . . (7) d p oıoıııu M·· .... f nu da Uzun Ali agvanın karakul::ı~· 1• - • Bwıu kendilerinden adliye ve nbıta ta. Ya~yor, alnının ortasında kurşun deliği . . sın evı, yanın a raç 6 u.:aa a· . 
leb ediyor. Biraz rtçe konuş. Ha, d\tr, yok ... Halbuki daha iki saat evvel ben Lokmanruhu Şlş~sı tekrar ~eydana nın evi, (8) yanında Hokkacıoğlu İb - beline do1adı. SeJ.+~ .• 
giderken şu avizenin IAmbalannı da sön- oraya ateş etmiş değil mi idim? Şu halde çıktı .. :S:nij~r~~rn:rd ve müdde~ın;;umt rahimin evi, (9) yanında Mandıracıoğlu de ci':t"'',....b <Jbu.un ıaadetın: bozan, 
dilr. Bir tek ampüliln yanması kafi. Bu kimi öldürdüm! Yaşıyor ... Yaşıyor ... Ya mu~nı, 'r~:n1u7Ök 1.\ enO g~n~ : ı~~ Mu.stafanın evi, (10) yanında Fev.,. •• ·, oır aı e 8 asının roman 
kadar ziya cereyan edec~k ıahn için faz.. ıym-... yan ~na ızdimç k~ b·. • 

1 
~ ar en - :rade Ahmedin evı VP 

1 

me malık değil ı u ış en adeta gay- ~,.. . ~---.::wY''ffl""'"'llıw-..:f.~ıi~iJW...,."v"' ..... ~~k1~ 
ladır. Genç kadın ayakta çırpınıyor, saçını .. di d S k . 1 ~ d vanında 

Rıdvan SadUUaha bir makine gibi ita- başını yoluyor, kuvvetli bir buhran geçi-ı nd ı:a :_'!pıyor ~1:1·d er okmılsıke; e ..._mu - • 
t tti /\ . • .. ,.__ . . . ._ . d Nih t k d" . . 1 d eıumunu muaTiru e şaş ın p 1undu a e ,.... ..................... TTTI,.lf'nJ ,...,...'JrPt"' .... -~V-Or u. aye en ısını omuz ann an ., , • •••U IJU 

lbetçi cürmümeşhud mahkemesınde ya - .... . ._ . y •• - ... • • ~ ~ 
pılmıştır. Sabıkalı Ahmed mahkemede: gazetecilere şu~l:n so~le.:ıııştir: . . Zabıta ve ad!iye evvelki gün Davud -

_ Benim yerim yurdum yoktur. Bü - - Londra buyu~ elçmuzle bırlıkte .tı- !Paşada bulunan cesedden başka dün sa -
tün varlığım bir yorgandan ibaretti. Onu 1 caret anlaşmasını ımzalad~k ... B~ anla~n.a ıbah da Bakırköy sahilinde bulunan ikin-

ald 1 B d -~ . 1 nk bt Şubatın 19 uncu Pazartcsı gununden ıtı- ci bir cesedin tahkikatına el koy:muştur. 1 da ç 1 ar. un an rnu.eessrr o ar • . k.. . k . 
. Dü - d.. b b. yorgan 1 baren merıyet mev ııne gırece tır. Dün sabah :Bakırköy sahilinde denız raz içtırn. şun um, ana ır , . . . . İ . .

1 
. _ . . 

. . d _ la d Ambardan Tacırlenmızın ngıltere ı e ış yapma · üzerinde bir erkek cesedinin su uzerınoe 
1 bunun ıçın _ e yul nk zbrmk ~· t f dan 1annı güçleştiren sebebler, yeni anlaşma yu··zmekte olduğu balıkçılar tarafından 

tld torba yun a ır en e çı ara m t . . . ı 

k d d 
. ı· ile ortadan kaldırılmıştır. ngılız fabrıka- görülerek zabıtaya haber verilmiş ve ce- I 

ya alan un> cnuş ır. 1 1 k t" . al k h ru ·· d . . .. . arı mem e e ımıze m verme u~ - sed sahile çıkanlmıştır. Cesed uzerın e 
Haklın suçlun~n ıbrafı :ızerı~~ sabıkak- sunda mümkün olan bütün kolaylıkları bulunan bir vesikadan bunun Samatyalı 1' 

sını da nazarı dikkate alarak uç buçu .. . 
. . Ah d d 1 1 gosterecektır.:. İzzet olduğu anlaşılıruşsa da, Samatya -

ay hapsıne karar vermış, mc erııa . 1 
tevkif edilmiştir. İns-ıff z trrn h'"y•ti nın nere.sinde oturd~ğu ~e ne ı~ ~ me~ -

Mahkeme erde: 
Ankaradaki temaslarını bitiren İngniz ,gul bulunduğu tesbıt edılememıştır. 

tütün heyeti şehrimize dönmüştür. Yeni Cesedde bir yara ve bere görülmemiş
anlaşmaya göre mübayaatta esas tutula - tir. Hadiseden nöbetçi müddeiumumiliği 
cak Türk parasının sabit kıymeti üzerin- de haberdar edilmiş ve tahkikata baş -

Bir polis rüşvet iddiasile D . . . efen muamele yapıhnaSl kararlaşm1ştır. lanmıştır. Dünkü nüshamızda avudpa -
tevkıf edıldı Hey'et, buradaki temaslarına bugünden şa ile Samatya arasında denizde bulun • 

Sult.an:ıluned birinci sulh ceza mahlte~~- itibaren başlıyacaktır. duğunu yazdığımız cesedin hüviyeti tes-
11 dün NPV7ad adlı blr polis memurunu • ....,. • .. .. .. b 
__. 1 • kt n •nçlu olarak tevkif etml§tlr. bit ecfileme~tir. Ccsed dun olum. se e -
. ç .. a ma a .... Arkadaşının dbiıesini t b t• i · Bft.d1senln mahiyeti şudur: . binin tayini ve hüviyetinin es ı ı çın 

Agob aa.ında bir dükUncı Polls Müdur - çalan hır g enç Morga kaldırılmıştır. Zabıta ve adliye 
lilğüııe mt'racaat ederek Nevzad adında bir Atkadaı:ı Mustafanın bir takım elbisesini tahkikata devam etmektediı-. 

" - .. d'·i d ·· "e• •~te çalarak Bursaya kaçan ve Bursada satım po • .,, memurunun .. en ..,, n en ruş. " ~ - ı., 
dlt\ni sb lemi tir Zabıtaca kendisine polis betonarmeci L<ı.mallln tanbula geldiği ha-

y ş · ber alınmış, yakalanarak adliyeye verllmiş. 
memuruna nrllmek üzere numarası tesblt tir İsmnll dün suıtanahmed birinci sulh 
edilen bir 2 buçuk liralık tevdi olunmuş 'VC ce~a mahkemesinde yapılan sorgudan aon. 
bu para biraz .sonra Agobla kon~tuktan ra tevlı.lf odllmlştir. 

Suriye ile Türk;ye arasında 
kaçakçılık yapan 

bir şebeke yakalandı 
sonra y:ıkalanarak üzeri aranan polls me - t h d b klandı 
muru Nevzadın kolunun kıvrımı içerisinde Arkadaşı ara n a n ıça lki Gümrük muhafaza teşkilAtı Suriye ile 
bul\•ıımuştur. Tutulan zabıUa blrllkre dun Ferah &nemasında çalışan Aliııevveb gbece memleketimiz arasında iş gören bir dö _ 

saat 12 sıralarında arkadaşlar e era er 
BultanRhmed birinci sulh ceza mahkeme. evine giderken, aralan açık bulunan Nuret.. viz şebekesi yakalamıştır. Döviz kaçak • ı 
sine tevdi olunan polis me~.uru Nevzad, sor- Un tarafından bir uma ııe sırtından yara- çıhğı şehrimizdeki bir tüccarla Halebli 
cuau e.5nasında Agobdan r~vet almadığını, ıanm~hr. tüccarlar arasında cereyan etmektedir. r 
bu parayı kendi.si farkında olmadan blr dUş Zabıta tarafından yakalanarak adliyeye Kaçakçılık gayet mahirane ve şifrelerle 
manmın kolunun ltıvnmı arasına koymuş o. nrı:en Nurettin, dtln nöbetçi Sultanahmed lmakt d G.. .. k h f t k" 
labllece~ir•i söylemiştir. Mahkeme, polıs birinci aulh cua mahkemesinde yapılan du- yapı a ır. umru mu a aza eş 1

-

Nnza~ın tevklfıne karar vermiş, auçlu me- ruşma sonunda 20 ııün hapse mahkflm edll. latı şebekenin bütün faaliyetini meyda -
mur Tevkifhaneye gönderilmiştir. m!ftir, na çıkarmakla meşguldür. 

TUK.K ARı IS"l LERINİN ŞAHE!:>l:.ldUıR. 
Baş Rollerde : 

ERTUGRUL MU 
CAHiDE 

SiN 

FERDi TAYFUR - NECLA - ~EViN -
SUAVi - SAIT - GÜLSEREN 

lstanbulda i p E K - M E L E K 
An karada VENi ve HALK 

ELHAMRA Sinemalarında b irden lzmirde 
Filmin ilk şeref temsili 14 Şubıtt Çarşamba akşamı saat 9 dn MELEt< 

Sinemasrnda verilecektir. Bu mOsıımer~ için nuınarslı koltuklar 
MELEK gişesinde bugünden satı.mıtktndır. 

r••----•,. Memleketimizin en meşhur komiği 

iSM:AiL DiJDIBiJLLti 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

kahkahalarla güldürecektir. 



Ber saat 
örgü 

Saat 13 : 

Gece 

Yukarıda solda: Si
yah. yeşJI ve kırmızı 
dört pomponla süslü 

küçük bir tarak 

• 
Yukarıda sağda:Pem-

SON POSTA 

,apka arı · 

Sayfa 7 

Güzellik 
bilgileri 

Örgü elbiseırlı:i ıfy~ilirsiniz. Re
eiındeki elbl.Beyi tercih ettiğiniz örgü
den yapınız. Model güzel ve pratiktir. 

be kordelA ile süslü 
ipek konotye 

• 

Allığınızı yanaklanruzın daima en 
çıkıntılı yerine sürmelisiniz. Çünkü te
nin esas rengine nazarmı az çok koyu
luk sayılabilecek kızıllık; sürüldüğü 

yeri düz gibi gösterir. Eğer - kazara -
yanağın az çıkıntılı. (yahud daha fe
nası) çukur yerine sürülürse buralarda 
tıpkı bir gölge tesiri yapar. Ve çukur
luğu arttırır. Birçok kadınlar bu yan
lışlığa düşüyor ve bol allık sürdükleri 
halde en renksiz bir insan kadar zayıf 
görünüyorlar. Bilhassa' yanaklarının iki 
tarafı yaradılıştan tiiraz çökük olanlar .. 

* Yalntt üst kirpikleri kozmctiklemek 

Saat 17: 

Sade bi r etek {bıe-ı- . d' - . . . itli örgü k ı w.e gıy ıgımz çız-
n{z tanı oe etle ötleden sonra giyimi 

aınıalllnlftu'. 

Altta solda: Kadife -
den yapılmış toka 

• 
Altta sağda: Siyah 
taftanın süslediği 

kilçilk, güzel bir 
tuvalet şapka 

( , YEMEK BAHSi ""'ıl ·meli 
SütlU badem çöreği J 

Elleri beyazlatmak ve yumuşatmak lccek bir. halde iken beyazlaşrr gıl>i o-
125 gram şeker. 4 yumurta. 125 için size bugün ucuz bir l<>syon tarif lur, tüyleri yatar ve eski kadife hafüıl 

gram un, 20 ,gram badem, 65 gram taze edeceğiz. Bunun için eczaneye başvur- kaybeder. Bunun için bu gibi ayB:kabı-
tereyağ. Biraz süt. mıya da değmez. Lazım olanları alır ev lam hususi bir itina ile bakmak lAzım-

y . . . . de kolayca kendiniz yliparsınız. Faydası dır. Böyle ayakkabıları bezle silmeli, 
.. .~~urtaları şekerle .. bır.~ıkte ıyıce çok geçmeden kendini gösterir. Seksen daima fırçalayarı& temizlemelidir. 

dovunuz. Uzun zaman dovdukten 6011- derece kolonya suyu ile ayni miktarda Çtinkü bez tüyleri yatırır. fırça bilAkis 
ra buna 125 gram unu katınız. Badem- gliserini ve süzülmüş limon suyunu bir canlandırır. Buna rağmen günün birin
lerl ufak ufak kırıp bu hamura ilave birine karıştırıp ağzı sıkı kapalı bir şi- de süetin tüyleri yatıverince geniş bir 
ediniz. (Ta';{riben 65 gram badem. Biraz şede muhafaza ediniz. Ellerinizi her yı- kabda su ısıtmalı ay8kkabılan bu su-

d h k 1 kadıkça avucunuzun içine bu losyon - yun buharına tut.malıdır. Yatan tüyler 
a a az veva ço o sır zarar etmez ) - 'd k d' · 

w dan biraz damlatınız, uguşturunuz. yenı en a ıfeleşır. ayakkabı yeni gi-

kafidir. Alt kirpikleri tabii halinde 
bıralonalıdır. 

* Kgşları alttan alıp kaşla göz arasını 

1 
açmak gözleri iri gösterir amma di i'ier 

' taraftan da alnı darlaştırır. BinaenaJ~h 
nJınlan dar olanlar kaşlarını kısmen 
alttan. kısmen de üstten almalıdırlar. 

* Sımsıkı bir bel; boyu ikiye böleceği 
için kısa gösterir. Yalnız ince uzun 
boylulara tavsiye f'dilmelidir. 

* Gerek korsajda, gerek etekte enine 
çizgikr. kesikler, pli veya nervür in
sanı hem k1sa hem şişman gösterir. Boy
lan ince uzun olmıyanlar bunlan u -
zunluğuna yapmalıdırlar. 

* Kısık boyunlulara dik yaka. tombul 
yüzlillere kapalı yaka yc.'raşmaz. Bo
yunlarını daha kısık. yüzlerini daha 
geniş gösterir. Birinciler herhangi şe
kilde olursa olsun umumiyetle açık ya
kalım, ikinciler önü sivri açık ya·kaları 
bütiln diğer yakalara tercih etmelidir
ler. 

* Dik yaka omll1:1an darlaştınr. Bu te
sırı gidermek isterseniz elbisenizin 

* 1'mu1 yerlerini kabank yaptırmnlısınız. 
Dirseklerinizin sertleşmemesi veya O" yıldır devam eder -yukansı bol-

sonra" tereyağını ısıtıp eritiniz. Onu da * bi görünür. 
ötekilere karıştınnız. Sütü de kattıktan 
sonra pişiriniz. Yeniden şeker serpme- 1 . · i i Erkek yakalannın kiri amonyakla ~k " · sert eşmiş ise yumuşaması ıçın ç ne ,.- kol modası buna pek müsaittir. 
den sıcak sıcak yeyiniz. biraz zeytin yağı katılmış ılık suya kolay ve pek iyi temizlenir. Ancak fazlası * 

Ç"k 1 arada bir çeyrek saat daldırıp tutunuz. kumaşın rengini alır. Kirden daha fena SııcJannızın rengini açmak istiyorsa-

1 
1 0 atah kestane * bir hale koyabilir. Bu noktaya çok dik - nız Alm8 n papatyasını oksijene tercih 

1 kilo kestane 80 gram toz çı"kolata· Zeytin yağı; rnobilyala'r için hafif katBetmkek klbım. bi k k k kat etme1isini7.. C"l'nkii papatva saça' hiç bir 
ı ı • • . eş a.-n suya r aşı amonya - . • . . . 

Saat 20. 

Üzeri : 
bir ı~ıe~u yün 

gece tlb· 
ısesfdir. 

takım. 

ı 
. 5 gram toz .şeker. 20 gram badem. bir ve zararsız bir ci!ad~r. Bir tabağa bır mnk kafidir. Temiz bir be:ıi bu amonyaklı zarar vcrmedıgı halde ok~ııen zamanlı;ı 
lıtrenin Yirmfd b" . ik' t kaç kaşık dökrnelı. bır pamuk parçasını ruyn batınr vakavı silerc:.iniz Sonra der- onu kırar, uçlarmın çatallaşma.sına se-
b e ın rom, on ı anc .. • · J· ~ • heb olur 

adem. batırıp mobilyarun donuklaşmıya yuz hal üzerinde hfisıl olan kl5püklü suyu · 
Restanele . tutEtn yerlerini oğmalıdır. Fakat bol kunı bir bezle alır, ikinci bir kunı ve te- * 

ıa'Yınız. soyu rı :uda yi~i dakika h.a~- yağla değil ... Hafif, pek hafif yağlan- miz bezle de ıslanan yer; kunıı:mya ça- Parmak uçlarınız ev işinden. sıcak 
niz. DUz ü P_ z~~iz. Suzgeçten geçırı- mış pamukla... Jışırsınız. En sonra bir tulbend ustünden ve soğuk sudan. fazla işl(:'mekten, yaz-

. g n bır PUre yapınız. Bunu rom * ütülersiniz. Amonyaklı suyu kumaşın ü - maktan sertlcşivorsa vakit vakit 
ve çıkola~a ile karıştırınız. Bu püredeil Yağ lekelerini herhangi bir mndde :rıerinde mümkün olduğu kadar az tut - kahve telvesile oğunuz. Yümuşad .kla-
ta~lı. kaşıgı ile alıp her kaşık püreye ile çıkarmıya gi~rneden önce bir k:r.~ malıdır. rını gör<'Ceksini7.. 
elinıide kestane şekli . . üstilne gazete kağıdı parçası koyup utu * * 

Bademleri soy verınız. lcmeUdir. Bu a<meliyeyi birkaç kere Elhlselerden, mobilya üstlerinden Yaolı sarları yıkadıktan sonra lı'mon 
unuz. Fırında kızart- b b"'t'· b" ı k · k d' t•· ı · · b e- :s -

t kt n So . 1 tekrarlıyarak azan u un ır e eyı c ı uy erını ça uc.rk çıkarmanm ko- ·1 çalkalam l v 1 ı . a nra ezın z. Toz çikolata ile ka'- tamamfle gidermek kabildir. layı vardır: Bir sünger parçasını ısla- suyı e a ı. yagsız r a çalkan-
·ırmız Yap k mı~ yumurta dökmelidir. Limon kepek-rlŞ ·· · ma estaneleri bu çlko- Pek moda olan süet avakkabılar ya- tıp iyice sıkınız. Ve bu nemli su"ngerle l s 

b d · leri aza tır. açı yapışkan görünmekten 
tam latalı a em tozuna bulayınız. zık ki pek te naziktir. Etra'fa temas e- tüyleri siliniz. Kumaş derhal temizle- kurtanr. Yumurta saçı besler. Kuru- , 

Nefis bir tatlı olur. den kısımlan daha ayakkabı yeni deni- nir. maktan korur. 



1 Sayfa SON POSTA 

s n rosıa 
maclardan eşihtaş u ıa ne 

berabere haldı 
' bir kısmı yapılamadı 

Diin f stanbul lig maçta!'tnda-ııl ba -
rılan oynanmış, Kad•köydeki Fena -
ba~ - 1stan!:m.1sp01'. Taksimdt:ki 
Beykoz - Topkapı maçı da sahalaT!n 
beTbadltğı ve ha1'a'lın uird~nbinı boz... 
ması yüzünden 0!/1'UlnmamıJ1u-. 

Dünkü maçlarda Bepk!a.Jla., Ve -
fanın St"ır sıfıra berabere kalma.ft dcı 
haftanın bir sürprizi olmuştur. 

Beşiktaş - Vefa 
Ug maı.:lar nm dun yapılan en mühim 

maC.:a!'lndan olan Beşikta4 - Vera maçı haL 
tanın cıürprlzle lıiten blr oyunu olmuştur. 

L.g liderinin geçen hafla mağlübtyetl, dün 
de berı:tbe:-ll~i. Fenerbah~nln vaziyeU üze. 
rlnde c.!ddl bir tesir r.ıpacak: mahiyettedir. 

Çamurlu bir saha Ye bozuk blr havada ya. 
pıhn bu macm ilk on dalcikı.ısı Beşiktaşın 
mü ~lil vuiyeUerı savuşturmuı il• geçmlş- · 
tir. 

Bu rnfü!dııt z4rfında ~ miidafusı, 
Vch bücum!arını cidden zorlukla tut.abil -
mtşU•. 

Bu fr.."S2tlardan birlndt' Sulhi g\izel bir şüt 
telcııtl~. MehmeC1 Ali muhakkak bir golü kur
tarmıştı•. Bu vaziyetten sonra oyun daha 
ztyade ~sil;taş lehine bir ~ekil almıştır. Be. 
şiktaşın, yaptığı hücumlardan bazılarında 

topn ernt~en k"çıran Snfanın bu hataların
dan !stl!:ıdf' edememesı yüzünden devre sı

fır sıfn:ı. bitmiı:tir 

İk\•1el dıovTe ba~lar ba$\amaz, Beşiktaş P'"k 
a~ır bn".nn bır orunla Vf'fa karşı.nnda ciddi 
bir hftk!rr11yct E:-lde etmiştir. 

G· lat~saray Altıntuğu 8- O, Sülaymaniye Hilali 
2 - 1,. Beyoğluspor Galatagenç!eri 6 - O yendi 

Befiktaı - Vefa 1naçın dan heyecanlı bir safha 
! tile bi~ti İkinci devrede Beyoğluspor üç roı 

1 
daha y:ıprnış, oyun da havanın (.ttlkçe bo

~d~~~~'~ .zuln.:ısı yiiziinden bitmesine 10 dakika kala 
tatil edllini~tir. 

Yiik'ick mcktebler voleybol maçtan 

Yük.set mektebler arasındaki voleyb0J 
maç!ıınr.a dün Beyoğlu Ha11<en salonunda 

devam edtlmiştlr. 

•abat 12 .... 

Sulh teşebbüsü 
) karşısında Almanya ••• 

(Baştuafı 1 inci sayfada) 
sundaki hararetli arzusunun yeni bir 
delili olarak telakki etmektedirler. 

• 
Bclçikada akisler 

Brüksel 1 1 (A.A.) - Havas: 
Belçika rt-!'m.f mahfilleri Corde1l 

Hullün bitar<l'flar nezdindeki istimzac 
lan hakkındaki haberleri me.mnuni -
yet!e kar~ılamıştır. 

Ma1urn olduğu üzer@ Amerika hüku 
rneti. sulhiin or~anizasyonu bahsinde 
bitaraf hiiklımP.tlerle re~mi diplomatik 
görü~melere ba.şla'Inak üzeredir. 

EeJçika ajansının tasrih ettii?ine gö 
re, Ameri1':anın bu teşebbüsü Belçika 

Karla beraber denizlerde 
fırtmalar da başladı 

hükfunetinin hattı hareketine uymak· 
tadır. fakat Brüksele henüz herhang! 
bir teşebbüs yapılmış değild ir . 

Romanyada tefsirler 
Bük.reş 11 (A.A.) - Havas: 
Romanya siyasi mehafili şu kanaatt~ 

dir ki, Amerika hariciye müsteşan W f'I· 
les'in vazifesi devamlı bır sulhün esasla
rını kurmak ve ayni ıamand3 bitaraf 
memleketlerin şimdiki vaziyetlerini tar 
sine hadim olmak hu!msunda bitaraf • 
lara zımni davet teşkil eder. 

Gazetelerin heyeti umumiyesi, muha. 
samatın şimdilik inkıtu uğramasının ™' 
derpiş edilebileceğini ne de mümkün 01-
duğunu kaydeylernektedirler. 

KızıJ ordunun lsveçi istila 
p~am ele geçirilmiş 

(Başta-rafı 1 inci sayfada) (Başta rafı 1 inci srn1fnda) 

Yeşilköy. mt>teo~loji istasyonundan Stokholm 11 (A.A.) - Bütün 1svpq 
alınan malumata gore hava yurdun do -, matbuatı, komünistlere karşı hükümetın 
ğu b~lgesinde mevzii yağışlı, d~ğeT böl - almış olduğu şiddetli ted'birlerı müttefı
gelerınde kapalı ve yer yer yagışlı geç - kan tasvib eylemektedir-. 
miş, rüzgar1ar bütün bölgelerde cenub Social demokraten Ji?azetesi, bu husus--
istikametinden orta kuvvette esmiştir. ta yapılacak en ufak bir müsamahanın t-

Ege denizinde lodos f1rtması dev:ı.m 1eride çok vahim tehlikeler doğurabile· 
etmiş, Marmara ve Kara.denizde karnyel 1 ceğini tebarüz ettirmektedir. 
fırtınası başlamıştır. Denızlerde fırtına Yugoslavyada komünistlerle mücadele 
çıkt1ğı alakadarlara ~ildtriı_mis ve sefere Belgrad ı ı (AA.) _ Yugosla\::a 
çıkacak vapurlann dıkkatlı davranmala- ayan meclisi reisi Korosec bugün söv
n ~mtaka liman reisliğı.nden kaptanlara 1ediği bir nutukta Sloven gençliği t~s
tavsıye olunmlliitur. kilatmın komünistlif!e karşı açmtf 

Ledi Ha lif J-1ks Roma da 
Roma t 1 (A.A.) - Ledi Halifaks 

dün akşam oğlu ile birlikte Romaya 
gelmiş ve istasyonda İngiltere sefiri. 
sefa'J'("t memurları ve İtalyan protokol 
ser\'isi mümessili tarafından karşılan -
mıştır. 

olduğu mücadeleyi teşvik ederek de -
miştir ki: 

Komünist faaliyetini ihbar etrnı>lt 
cinayet değildir. Fakat onu gizlemek 
va1.ana ihanettir. 

Denizde h-ırb 
B0şlktacıın gri•tikçe büyüyen tehlikeli hli

cumJ:ırın ~rtı\raf ttmek mecburiyetinde 
kahn Vefa. dah'.1 zlvade müdafaaya ehem -
miy'lt ver-nelr:. s;ıretile <:ok mü ... kül bir nzi. 
yet.ten kurtuJnıaf,a muvatıak oldu. Hukuk - Mü~ndis arasındaki maç 1~_12. ================ (Baştarafı 1 inci snyfoıfa) 

vern r,; c!afilerl -.e muavtnlertnln eiiz;Pl 
b1r mud.,fıı.ao.;ı k:ırşı~nna iher türlü tf'dblre 
btt,.vııran IJi'c:ll{ta'J biiy~k bir hakinıJvet t -
çinde c!"vrım Pden oyununa rdmen nettcevt 
de~lqtrer.ıediö;ınaı.. .. ın .. , sıfır sıfıra b1ttl. 

'Rl'~flı:tncı: ı.ıe 'm .. ..ı AH Tn('f, İbrahim -
Hü~e~ in, P..ıfal, Feyzi • Hayati, Hakkı, Cihad, 
Şeref. E•"f'• 

Vefa: S:ıf Vahlc., Garo - Mvhtf'~e!ll, 

H~kkı S;ikrü Necil.. Hakkı, Sulhi, Hüae -
yln . Meh!l'ed. 

Hakem: Mım0d Adem (AJtıntu~). 

SiHPvrnatl1ve 2 - Hilal 1 
Sülevm~,,l~e. HllAl mncı ümld edlld111 ka.

dar hevtta'1ıı bir oyunla Vf'çml~tlr. 

S•ı<ı bh ml\car1Ple t!e bl\~lıyan mRq, ay:ıt 

'h•Vet!"n tr!rıcle df'vam t-f:mlş nı neticede :!-1 
Sülrvrnnlve r::ıl!b gelmfqtlr. 

Gnlabı~nr 5 - F~ner;rılmn O 
Ovıınd:.t bih·ii"!r bir hhlm!yet teırts ed!D 

Galata"po~ b11 macı 5 O kazanmıırtır. 

Ana#1olnhisar 3 - Anadolu O 
Am'!nnhrhlcıa !"m hAk1mlntlnden kurtul -

nııys.n .!rıa::1oln tu aıaçı S-0 kaybetm1't.1?. 

GalııtnsarRy 8 - Altıntui" O 
Qnlatacu:ıyla Altmt11ğ (Ka.."1mpıışal arn

smı1r.kl ovun KartıJı:liv sahL,ının cot sıııu ol~ 
ma-:ı rlolııp"llE' biiyiik bir müşkfüM içinde 
oynenmı..' ve !kinci devrenin bltmesJne 9 da. 
klkıı. v rlı:rn Aıtuntu~ takımından Mıhada 6 
kist ~·t 1 dt~ı tein hakem ntznmt vazı"~ bo _ 
zulduğu!ldan oyunu tatile mecbur kalmt!J -
tır. 

Gelatas ... ~avın merkezden batılıyan hücumu 
Ballm!n l"klnel dakikada birine! golll yap _ 
ma!ll1e nlh.ıyet buldu. 

Rıı ~•vıclan sonra ovun hem~n htmen 
Galatııear'.lvın haklmlvetl altına gird!~ln -
dl'n her dakika yapılacak goller beklenip 
dunıYordn 

Bır ınüddet de"Vam eden GalatMaray hü 
cumlarıntl" 2l inci dakllrasında Saranm L 
ktncl ı;olO. yapt L Artık füıtfüıte hücum ftrıı'.\
tı bıılar. Oa!3taııarav. Cl'mil vasıtıuılle 28 
inci ll'.l lrtk:ıda nelincü golü kaydetti. 

DPrll!onlu cıvnamak tmkAnı ol1TK1.dı2"1n -
dan l!U ilP. rapı1an mnc-adele de neti~ ver -
~tş "' devre 3.0 Galatasaraym lehln. 1 
11e ::,ıtmiçttr. 

_i~ınct devrenin baflRngıcı Galaıtua.rayın 
büy,ık hl'ı.1<ım!yetı altında !dl. 

Üstilste yapılan hücumların yedinci da -
kikıı,sırıcla Sarafım 4 üncü l" 

15-d, MühendJs, Tıbbiye - M.imar arasındald 

maçı da 15.10, 15.12. Tıbbiye takımı. Orman 

I FakfütE'sl, Yü~sek Mualllm maçını da lb-4. 

l 
l 4-15, 15-11 Orman Fakültesi takımı t.az.&ıı. 

m~tır. 

Ankaradaki fig maçrarı 
1 

Ankara Ug maçlarına bu hatta da dn-am 

edll'!l!.,t1r. Güneş _ Blrlik.~or. 4-4, Ask.er! Ayni maçtan. di#er bir görüııüı 
Fabrikala:-~ucü - ~nçlerbirli~ O.O berabere 

pqsnın bu kadrosu nizami nz:l.yette olına-
dıtınd.:ın oyun da tatU edildi. bltml;, ~mlrspor - Muhafızgllcil de 3-1 J•-

Sabah ve ikinci küme maçlan 
Tak..rjm .stadında yapılan hususi sabah 

maçlarına dlin ae devam edllmlştır. Oala _ 
tuaray B - Kurtulut uwndakJ maç .sırır
a?frra t:ıt.mtttil'. Günef, Kurtuıuı arasında. 
ki maçt:ı da 1.0 Oun~ ıalib gelmiştir. 

Karsgümriik 1 - Davudpaşa O 
h1nt1 Jriınıe takımlan arasındaki oyun 1-0 

ıtaragümrütün galibiyetile bitmiştir. 

Rcyoğluspor 6 - GaJatagençler O 
Beyo~Ju."P<>rlfl Oalat.aeençler aruındakl 

OTun baştan sona tadllr Beyoğlusporun hı\. 

tı.miyetl altında r.eçmlştir. 

İlk dcvr e 3...Cl Galata gençlerin rna~lüblve -

n1şenıcm1'jlerd.1r. 

Balkan güreş şampiyonası 
Ankan CHusnst> - Beden terblvesl umum 

müdürlütft tarafından tertib edllıon TI! Mart 
ayında istanbuJda yapılacak olan B!llkan 
güre' şampiyona.sına aid haıırhklar Uerıe_ 

mekt~dir. Bu şampiyonaya YunanJstan, Ro
manya 1'e Yug~la vya federuyonluı lşt1r1Jı: 

edecı::kleı1nl blldlrmişlerdlr. YunRnlstan ıu-
reş federrusyonundan gelen bir melı:tubtıı Br-

zino!ao ft'llkett dolayıslle E.en gençli~n!n 

Ti.ırk .sporcu gençlltJne taziyetler! blld1rtL 

mektedlr. Bundan başka, hası.latı felaketse-

C Dünkü sokak koşulan ) 
~----------------:___----~ 

kik 1 c 11 - · go u, 16 ncı da _ 
!len em oe beşinci gorn yapn 
Yavnş yavll.9 oyucu aertl!~e d b. _ _ Dünkii kOŞ1J1ıır.ı. iştiro.k eden gen.ç atletler 

Alt t 5 ....r.-" Ors• u ~•uren Ha 1 bir k un u •• """6 ... rın yardımtıe de 0 1 yd:ırpa.şa L1.sesi wafmdan terL!b ed - madalya, takıma da upa -.erllmlştlr. 
ı ] a atasa - 1 . ray ::ı es! c varında r!ol~m r.ıt ba•• d t n ıo;ı:ak koşu.su dün Fenerbahçe stadı - Kadıköy Halkevi tarafından tertıb f!dUen 

1• • el h 'l'a ı. Bu açı" cwuNıan :ı a :zlyrı dl' ı t.lf:ıd .. c:areler:ı. Kalamış _ Feneryolu a.n.sındakl yol üzerinde sokak ko,lt.füna 21 atlet iştirak etmiştir. 
nl ~rıvnn G:ıl'ltnsaray, 26 ncı dakikada sa. &ldiş gtllş olarak yapılmıştır. Fener si adı - Kuşdili _ Kadıköy .iskelesi a-

lr~hflnt\ ıva1sıtJ~itı: a11ıtırıcı, 28 ınct c!Rklkada Ssı- Mü.>abakı.ya Haydarpaşadan 6, Robert ra.sında gldiş, geliş olarak yapılan müsabaka 
" a • n ıı şu u e Y<dlnci ve 31 inci dakl. Kolejden e, Ban'at . 

ka.dn Bülcı dın ayağlle sekizinci golleri bir- m.lştlr. mektebinden 8 atlet gır- neticesindt>: 
biri ü?erl:-e y~p•ı. 1 - Rıza Maksud CFenerbahçe) 18.51 5, 

NPtlrede: 1. - Vlldrntr <Kolej) 12.25.9, " 2 S d es·· . kad } 19 30 9 " H Artıı~ nıdçta bir; zevk kalmam••, d"~e 'ıtaJ_ Ah .. es - - ua uyu aspor . . , " - a . 
..., u., mev an at mektebi) 12.42, 3 - Al>dul bib (Atı tik kl-b) 19 il d 

ka. t-0p r,eşlnde k'lF.an ovunculardan bir Jruı_ !ah (Ilf.ydarpaşa) 12.~. - e u ,35.t. e erece almı~ -
m.ı d:t ı,!\..hayı terke başlam~lardı. lardır. 

Takım ititıulle: Haydarpaşa 22 PU'V'a" Ro M" b •·-ı 
B'" .. r.ı.J k Galatasaray •ekı· .. ki ... , Altun _ ... K ı · 26 -. - UB!l a.,.. ardan sonra derece alan atlet-

.... .. .. .. 'l• .. en o eı puvan, Ban'at 30 puvan. ı K d ıc · 
tu,; da nihayet 6 klii kaldı. ve ta.bil K"'"'-- Mü b kad ere 

8 1 oy Halken b~lc.am tarafuıdan 
il!"> ._...._ sa a an sonra derece alan aUeUere hed!J•eı~r verllıuıgt1r. 

delere hasredllmelt üzere bir TÜrk-Elen gü

re~ t"mas•nın da icrası bbU olacağı bllh:ı.s
sa kaydedilmekt.edir. 

Meşhur bir ltafyan takımı 
mem!e~<etim:ze gelmek isf yor 
İtalyanın me~hur takımlarından Bolonya 

Temmuz veya Atustosta dort maç yapmak 
üzere memleketimize gelmek arzusunu gös
term!şt!r. 

Merke:.r.1 Avrupada pek çok maçlar kazan
mış, İta17a milli takımına her zaman en çok 
oyuncu veren Bolonya takımının bu tf'klifl 
kahııl edilirse ıkı maç İsta.nbulda, iki maç ta 
Ank~ rada yaptlaca.ktır. 

İtalva takımı bu maçlar i~ln t.000 lira b.. 
ıen.ekteı1lr. 

Boksör Melihin Amerikada 
kazand gı muvaffakiyet 

Bir senedenbı!rt Amerikada tahsilde bulu
nan dei~rll bo~örlerlmlzden Gala ta.saraylı 
Melih muntazam btr şekilde yaptığı boks ha
zırtılciarından .sonna ilk maçını bllyl\t bir 
muvaf!l\klyetıe yapmış ve kazanmıştır. 

Amerikada btrçok maruf boksörlerin ye
tlştığı mt-~hur Golden Glues tarafından 
tertib ~!len turnuvaya Broplln Arovola ış_ 

tırak f'ctcn Melih Amerikalı raklb!le vaptığı 
maçta hasmını iki defa mık davun yaptıktan 
sonra nakavut !le galib geiınlştir. 

Amerikada kapalı salon 
musabaka!arı 

~e•..-yorkta sentltk kapalı salon atletizm 
musabııkasına iştirak eden at.Jetler çok yü.k. 
.sek dcrcıcelcr eld~ etmişlerdir. 

Miisnbnkalarda alınan dereceler: 
880 7erda: Woodruf! 1.52.8 dakika. 
Bıı mil: Fer,.she 4.7 .5 daıtllı:a. 

Bu yarışta m~hur Cemingham il9 metre 
gerıde Jlı:lncl olmııştur. 

600 yarda: Herbert 1.11.4 dakika 
60 yardn: Thompson 6.3 dakika. 
2 mll : La .sl1 9.0.9 dakJka. 
60 yarda manıa: Tilmu1ch 7.3 
440 yarda mania: OhugJey 50.2 

lngiliz mil:ı takımının 
.... 

yapacagı maç 
İngiltere mlll! takımile, İngtllz hava Jruv 

vetlerı ara..,ında yapılacak olan futbol -
tehir edilmiştir. maçı 

Balkan kros musabaka!arı 
Ankra (Hmıtl.!t) - U Martta Heybelide 

ya~lla.cak olan Bıı.lkan kros müsabakalarına 
Bu.garlstan ve Yugoslavya federasyo 1 tlriık edeceklerini bildlrmıo.terdir y n arı iş. 

· unan ve 
Rumen atletizm fede.ra.syonıarından hen' 
malftmat gebncmişUr. Ü2 

Ankaradaki gUreş kursu 
Ankara <Hususi) - Beden terbiye.&1 umum 

müdtirlüğUnün burada açtıit gti.re.ş kursu 
24111940 da 10 bölgeden ıeıen 10 gilreşçlcin 
i.ş-tlraklle taallyete ıeç.m.11 n nzt.!es1Di ikma.ı 
etmt~tıt 

Birdenbire bulutların arasından çı 

kan Alman tavvarelerı fort Roval' i b~
tırdıktan sonr~ .Robert Bowen .. üzerine 
iki torpil atarak batırmışlardır. 

(::ı.a.) 

Bi-r '\'apura 16 homba atıldı 

Londra 11 (A.A.) - Bo~ton Tc-afeı va
puruna taarruz eden Alm::nı tayyaresi 16 
bomba atmıştır. Bu bombııJn~ vap;; ·a M'l 

çok yakın mesafelere düşmü~lerdir. İkı 
denizci hafif surette mitralvoz atesinderı 
yaralanmıştır. Üç İngiliz avcı ta~·varesı -
nin hücumu üzerine Alman tayyaresi bu
lutlar arasında savuşmuştur. 

Bir llo1imda vapurunda infiJak 
Nevyork 11 (A.A.) - Mouhay rau

yosunun Burgerdjik vapurundan al • 
dığ: bir telsizde Biskop kavalıRların -
darı 60 mıl mesafede şiC'kletli bir inf1-
Jak neHcesinde batmakta olduğu bil • 
dir.lmektedir. 

Holandcı Jı olan bu vaour 685 3 ton
luktur ve Holfında ile A..1Tlerika arasın
da :şlemektedir. 

Amstr-rdam 11 (A.A.) - Burgerd.ii!< 
vapurundan alınan haberlerde va'Pur 
mürettebat ve yolcularının tehlikede ol 
madığı bildirilmektedir. 

Garb cephesinde 
Paris 11 ( A.A.) - Umurnt k8rar · 

gahm 1 O Şubat tarihli ak-;am teblııii: 
Giin umumiyetle sııkin geçmiştir 

Rh~n sahiI!erindeki istihkamlctr ara . 
sında ateş teati edilmiştir. 

Paris 11 (A.A.) - 11 Subat ak~am 
tebli~i: 

Mevzii devriye ve topÇu faaliyet -
leri olmu~tur. 

Eitliste şeker buhranı 
Bitlis ( Hususi ) - Ziraat Ban-

kasınca satılmakta ol:ın yerli şe
kerin vaktinde bankaca ce1b v• 
depo edilmemesi ve mevsim n"h · .. ~ 
kiraların yükselmesi, yolların kamyon 
islemesine müsaid bulunmamasından 

her bakkala haftada ban.1<aca verilPn 
bir sandık şeker halkın ihtiyacına kA
fi gelmemekte, halk sıkıntı çekmekte -
dir. Bu vaziyetten istifadeye kalkan 
b!lhassa kaza ve nahiye merkezlerin -
deki esnaf yüzde 40, 50 kuruş fazlasile 
şeker satmaktadırlaT. 

Ac!apaunnda kibrit bubram 

Adap:ızarında kurban bayramındanbert 

kibıit buhranı başlamış bulunmaktadır. Ka
sabanın hlçblr bakkalında veya bayl.l.ııde blr 
kutu olsun kJbrlt bulunmamaktadır. Halk 
sıkıntı çekmektedir 
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aşağı kalmıyorlardı. Nihayet kadını a -
yı1ttık. Beraberce kanapeye götürdük. 
Serkomiser yanına oturdu 

Hareketlerimizi göz ucile takib eden 
Rıdvan Sadullah: 

IİNBİRDİREK 
IA TAK HANESİ 

- Şimdi beni dinleyin! dedi. 
Cebinden iki telgraf kağıdı ~ıkardı. Ma 

~anın üzerine yaydı ve ilave etti: 
27 İkinciknnun tarihli bilmecemiz- kız orta okulu sınıf s...:e de 317 Nermin - Bu!llar Skotland Yardda tar.ıdığım 

de kaz:ınanları aşağıya yazıyoruz. Is- TurnaoğJu. bir polis müfettişine ve Giresun valisine 
Çınarlarda•d cesedler 

tanbulda bulunan talihli okuyucuları- ALO:MiNYOM BARDAK çektiğim ıki telgrafın cevab!andır. 
mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ-, . <Son Posta hat.ıralı> Sözlerime bunları okumakla başlıyac3 - Bu muameleyi, gülümsiyerek seyreden 
leden sonra hediyelerini bizzat idare- Istanbul Suadiye Çatalçeş~e Fevz1paşn ğım. Londra polis müdüriyetinde çalışan Yandım Aliye de, kebabcının çırağı, yılı-
hane . d 1 1 lA ..1 T caddesi 14 numarada Fem~ Istanbul 44 ün- eski b" d 1 İ .liz .. f ı· . şık ve küstah: 

m z en 8 ma an azımuır. a~ra cü Uk okul sınıf 2 talebesinden 104 Zülal, ve ır 06tum 0 an ngı mu eL ışı S bah Id" Ü d · · t" 
oku l ·ı bakın telrtoo f da d" - a tan ge ı... ç e.stı ıç ı. .. 

yur..ı anınızın hediyeleri posta ı e Lanbul 62 ncl ilk okul sını1 •-A da Raif IE "6.a ın ne ıyor: K 11 dr 1 .u5ı u uk çor.bacısı şimci't görür, gayri ta -
a eslPrine gönderilir. Ünal cYapılan tahkikat neticesinde Gene - hanı dayansın sopalara ... 

Bir kilo çiko'ata KOKULU SABUN ral (Ket Gart) _m biliıvaris vefat. ettiği Dedi. Yandım Ali cevab vermedi. İs -
İstanbnJ l5 incl mekteb sınıf 3 talebesin- <Son Post.a hatıralı) anlaşılmıştır. Bınaenaleyh generalın ah- tanbul wkaklarında ve batakhanelerin -

den HilAJI. İsttınb•ll Şlşll Terakki lisesi 1244 Hasan. !~dı.nd~, ~~sko ~ö G<ıma isimli .Porte • de büyümüş, süt içecek yaşlarda iken 
Bir futbol topu İstanbul Gelenbevt orta okulu sınır 2 de kızlı bır muhendı.s bulunamaz, hürmet - şarap tas'arı yalamış olan bu serseri de-

+~- nbnı Be k •ft kul "/A Ayh:ın Koru!, İstanbul Samatya Ağaçkakan ler.. 1 likanlının hafızasında, a"ryaş ve derbc -
.uıı;a y oz "' .. dan SelL 16 numarada Kemal, İstanbul Boğaziçi lisesi ., 

mı Gülcan or 
0 

talebesinden Orhan Kiper, İstanbul Gedik- Anlıyorsurıuz ya efendiler, bu telgrafla der dervişlerden, harabati şairlerden, gün 
M İ paşa ııamam caddesi 23 numarada Sedad. davanın bir safhası kendiliğinden berta _ 1 de birkaç kapının tokmağını çalıp ayan 

IDITIRA DEFTER ALBÜM raf oluyor. Bu noktaya şıındilik bu ka - ve eşraf sofralarına çöken kaselilerden i-
<Son Pmta hatıralı) .J•-. l t ed k G 1 M (Son Posta hatıralı) Udr a ernas ere iresun valisinin ce- şitilip bellenmi§ divan kırıntısı mısra ar, 

ersin telgraf muhabere memuru Hüstyln b. t ;ı f r ı t b t 1 f d · • ls bul k • 
Gfır tw Belki;;, Kütahya lise sınıf 4-A da Çcrlu Şucaettin fit okulu mııl 2 de 913 va~ ı e gra ına geçe ım. ş e u e gra a beyıtler, kıt ~lar v~rdı~ t:n o~uit -
219 Fetlye Yürür fstanbtil Kadıköy (1 ıncl Mustafa Dolapçı, Sinop sıhhat. müdürü kızı §U. ları, bazı kehme!erın Oz manasını bılme
~knl sınıf 2 de 2' numaralı Kudusl Özel, İs- Nezahet öner, ~nbul kız llsesi 2-A da 381 cRüstem Paşa ailesinin rakibi olan Ha- mekle beraber, bu şiir parçalarını, YP.rin-
nbuı Fatih fO ıncı okul talebesinden 164 Gfizln ÖZglray, I&tanbul Sellınlye Harman cı Hasan Efendi ailesınden sağ kalan tek de kullanabilecek kadar sökerlerdi. Yan 

Vedad. sokak 16 numaıada Cahid Güner. evladın Süre)'Ya ismini taşıdığı, erkek de- dun Ali: 

MüREKKEBLt KALEM BOYA KALEMİ ği1, bir kız çocuğu 0 1dugu ve o zaman - - ôyte sermestim ki idrak itmezem 
<Son Posta hatıralı) Aydln Oazl bülvarı caddesi sokak 14 nu- danberi akibetinden haber alınamadığı dünya nr>.dtT, 

f.stanbul Şehremini 34 t\ncü llk okul sınıf marada Cüneyt Yolcu, Mal~tya lisesi sınıf tahkikat neticesinde anlaşılmıştır, efen- Ben kimim, sak~ olan kirııcHr, meyi 
!ft~e Cevdet Sezen, İstanbul erkek ll.9esl tale.. 3-B de 8H Nejad Sümer, J.stanbul paket d" sahba ned;r. 
·uaıılnden 206 • İsta b 1 postanesi başkAtJblerlnden Hayati Meriç ım.• . 
Cat numaralı At. Uygur, n u kızı Yurdanur Meriç, İstanbul 49 uncu llk Rıdvan Sadullah ırusarak birkaç sanıye Dedi. Kebabcı çırağı ağzınm bütfın ge 
ııı al<>llu orta okul 1-D de '74 numaralı 
~ nunet Gonca, İstanbul kız lisesi talebesin- okul sınıf 3 talebesinden 147 numaralı Selma. düşünclil, 90nra Leyla Hanımı işaret • - ni~liği ile sırıttı, Yandım Aliye bön bön 
~ 84.2 numaralı Ay.sel, İstanbul Pertevniyal AYNA derek: bakarak: 

orta kl.!lm talebesinden Ayhan Aksan. <Son Po,,ta hatıralı) - Hanım, Raif Beyle evlenmeden ön- - Bre ağa sen katib imişsin .•• 
KlJRŞtrN DOLMA KALEM İstanbul Nişantafı Hacımaııaur sokak 29 ce Şehir Tiyatrosunrla çalışıyordu, dedi. Dedi. 

(Son Posta hatıralı} numarada Hamid, İstanbul Hayriye 11.sesı Tiyatroda tetkikat yaptım. Sahneye tnti- Delikanlı yalnız bu aptal çocuğun de -
8e~ıeu1 caddesi Azimkar sokak No. 42 de talebesinden 231 Nejad, İstanbul Kandllll kız sab etmeden evvel Süreyya ismini taşı - ğil. şiir zevki ve bilgisi muhakkak ki bir 
nunı rn. stıuıbı:J erkek Uses! talebesindPn l!J40 llsea1 sınıf 3 talebeslnoon Leyli Akotuz. yormuş. aktris olduktan sonra Leyli adı- baldırı çıplağın, bir serserinin bilgisin -
okuı:raıı Safa, İstanbul Ca~loğlu erke~ orta KİTAB nı almış! den ço'k aşağı olan kebabcmın gözünde 
4,_ aınıf 3 t.a1ebe.alnoon 45 numaralı R~ha, • (Arkası "8t") d bü" •· ,;.,+,; st d 

bir kalabalığın önünde neşeli çığlıklar 

atarak yüzüp çırpınıyorlardı. 
Muazzam imparatorlu.le tersane~inin 

bulunduğu Kasımpaşa mamur, büyük bU 
şehirdi. Yalnız tersanede 12,000 bahriye 
askeri, 300 kaptan, 70 tane alem ve tuJ 
sahibi tersane ağaları vardı . Tersane 1Jn
danlarında 30.000 esir bulunduğu sövle • 
nirdi. Geceleri camileri ve mescidleri, 
tersane gözleri kandillerle donatılırdı. 
Çarşılarmda dükkanların önünde, ma • 
hallelerinde de her evin kapısı önünde 
sabaha kadar bir kandi.l yakmak kanın
dan idi. 

Kırk mahal!e olan Kasımpaşanın aha.o 
lisi üç fırka idi: 

Bir fırkası, nefer, ağa, kaptan, vardı• 
diyan. dayı, geınicilerdi. Cümlesi Ceza • 
yirli elbisesi giyip kırmızı fes üzerine 
kabesi destar sararlar, arkalarına bıırmıt, 
demir koparan, kaput giyerler; bellerin
de çatal, pala, bıçaklar, ayaklarında to • 
maklar, bazıları da baldırları ve ayaklan 
çıplak gezerlerdi. 
Kasımpaşanın serenb:ız, cundabaz gazi 

yiğitleri idiler. 
Bir fırkası, Kasımpaşanın yirmi bir ka 

dar hah•eti, uşşaki, mevlevi ve diğer ta
rikat tekkelerindeki dervişlerdi. Bağdan 
bağa gidip ibadet ile vakit geçırirlerdi. 

Bir fırkası da esnaf tayfası idi: Bahçı
van, tüccar, dülger, kendirci, demirci ve
saire idi. Kendilerine mahsus bir kıya • 
fetleri yoktu. l> ... nbuı Şehremini MeJekhatun mahallesi Turhal ilk okul sınıf 2 de 4.50 Pepl, Niksar e yum""'i' ... ; u a a: 

~ngu sokak ıs numarada Hilmi, İstanbul maarif memuru Mümtaz kızı Lem'an Yavuz., ······---····-·-····-·--···-- - Sende çok şeyler var görünür de- Esnaf içinde de bilhassa terzileri pel:: 
llse31 talebesinden 1443 numaralı Türkln Samsun Fasıl~ndı okulu sınıf 2 de 18 H!le Polis f fJ: likanlı ..• Yanıklardansm galiba... meşhurdu. Cezayir biçimi elbiseler bi .. 

Dobn. Serter. İzmir Iklçe~ellk 773 tlncft sokak 84 
'1T.,,, Dedi. Yandım Ali, on bardak ~arabın çerler ve öyle iğne vururlardı ki, 1st~m • 
... v vARLAK Dt'"'~'A KALEMTR.!lŞ numarada Güler Baltacıoğlu, Eskişehir Pa-

_mı I ~ıı. şa mahallesi Candemir sokak 8 numarada Bir Hrhoı kavgası tatlı tesiri ile, Te!:bihcıyi bu1uncıya ka - bul üstadları vuramazdı. Tersane zindan-
İsta <Son Posta hatıralı) Oguz Şenler, Ankara Cebeci Tanyeli sokak Knsımpaı::ada Mustafa oğlu Hayri lsmlnde 1 dar şöyle bir sahile kadar gitmek, orada, 1arında zincire vurulmuş iorsalarda na • 

Büza nbul 5 tnc.ı okul sınıf 4 de 1 numaralı 27 numnrar!:ı Meral, Balıkesir lise birinci dev- birlsl Mes'ud l.!:minde bir sarhoş taratın - •denize doğru çıkmış tahta iskelelerden kişli eldivenler, çoraplar işlerdi ki, eşleri 
'--ınndOoryon, İ.!tanbul 44 üncü ilk okul taıe_ re ~ını! 1-E de 713 AgA'- Erguvan. dan bıça"la b<"'ın"ftn aıı.ır surette yaralan ıb· · · ·· t•• d k · t d" B · k 
VÇ4 en 228 " wı r. ....,. ..... 6 - ınnın us un e uzanma ıs ı:> l. u ıs ·P- ancak Gürcistan ile 'Firengistanda olur .. 

. 't'an:voıu B! numaraıı Şülcran, İstanbul DL neoeoı·MLI' EL İŞi. MOD..- • mışcr 1 1 d " " . h t" ..1 mn İst çkfyUrdu sotat ıı numarada Tah- ... .., ~ . e er e, gunun ve gecenın er saa ın•ıe, du. Fakat Kasımpaşa esnafının en kaba-
~~ 295ar;;~1 Selçuk kız enstıtıisü talebesin- Ankara Samanpazan Bacı mahallesi ot sotat t Yaralı. ~oğlu hastanesine kaldırılmıf- uzanmıc;. uyuyan yahud düs~nt:'n işsiz - dayısı, zorbası debağlar idi. 

uzeyyet. 2 numarada Ayhan, Antalya avukat FeyziL ır.. . - ler. serseriler, yorgunlar, yurdsuzla:- hu- Kasımpaşada üç yüz kadar büyük de • 
Diş FIRÇASI tın oğlu Necati Tümay. ZOnguJdak Mehmed Bır renç köprOde!I denıze duftO lunurdu b ğh dı ki h b' . d . . · a ane var er ırın ~ yırmışer, o-

1:>1 <Son Posta hatıralı) Çelikel llsesl sınıf 1-D de 1688 Cevdet Glineç, 17 y~arında Balld oğl_? Z~ftr 1smlnde bir Yandım Ali, arkası ü"'tü yatarak gök - ttnar dev gibi pehlivanlar işlerdi. Ka • 
varbakır Gazi Samsun 19 May 1S mahallesı hmet paşa cad_ genç. kopn.&den denize dıışmUJ, zabıta t.ara- yüzünü seyrede ede düşünmeyi çok se - sımp<>=nın sarı sahtiyanı, kırmızı ko~sc " 

llurnarad F caddesl Konbar sokak 5 desl 5 numarada Kemalettin Mete, Balıkesir fından kurtarılmışsa da fazla su :yut.tutun_ d' y Jd z1 b 
1 

1 • 1 1 .....-
blbt a eyYaz Yüce Tokat hükfunet ta- Mithapaşa ilk okulu sınıf 3-A da 533 Şlkir dan Cerr:ılıpaşa ha.staneslne natledllmtş - ~er ı. a ı ı, u .u.t ~· masmavJ. a ev - lesi ve tutkalı çok meşhurdu. Kasımpa-
l~e,ı ~~u Ziya Erçağ, İstanbul Galatasaray Orkun, Ceyhan ille okulu birinci sınıf 142 nu- tlr. lı, pembe, esmer, zıfırı kara, yıld171ı, sa - şa debağları arasında bır katil '\'ey• 
bangır are lmtrl ~uri tızı Fatma Aşan, cı- maralı Bilge Önay. • d 

1
_ b d man yollu yahud ay nuruna boğuJmu§ bir hırsız girse, cümlesi baş kaldınp 0 AsmaJım~cld sokak No. 8 da LeylA. Bır oa:umacı vapur am anna OştO -tr.." •• h .. .. b' b" h . . .. . . hAki 1 d" A KART gon/UZU, er gunu ın ır evecan 1C?ın- mucrımı i:I me vermez er ı. mma, o 

Ad DIŞ MACUNU Etmı:ydanında, Sümüklü sokak 6 numara- de geçen bu serserinin bulaııık hafızası - katil veya hırsız da ölünciye kadar bun-
0 ana Po.ı ta ~e11 F.dlb İzmit Dcmlryolu caddesi 202 numarada Şe_ da oturnn dokumacı Ömer, dün İzmlre ~it- ı.. , __ 

lil, Geıner Gül kızı Kadriye habet'lo Sunay, Elflzığ kız ..... ~tıtus·· u·· "'"ıt k 1 nı süzüp durultan ·uir süzgeç olurdu. lann içind€11 A·uıtul:ırnazdı. Hemen bir fi 
raıı Necıı ek ilk ok!-'Ju sınıf 4 de 227 nunıa- " ...... _.. mek füer", Akdenlze hareket edece o an .. ek d b yl k "ğ t• 1 h 
sınır 

5 
ın Erköse, Istanbul 23 üncü ilk okul 1 de 38 numaralı Ayşe Gerçek, Kırklareli orta Kndeş vapuruna binmiş, ambar kapağı et- Yandı1:1 ~1~ kebabcıdan, Kasımpaşa - g~~~erer e a? ı_ o r~ ır er ve nra -

de M lA.h okulu sınıf 1-C de 258 Mustafa İlhan, Adana rafında gezerken müvazenesinl lcaybedeı:ek nın en cıvcıvli zamanında çıkmıştı. De - ı mı ıkten vazgcçirtırlerdı. İşte, İstanbu -
Yet k•~ 1,. __ c at Onur, İstanbul Cümhurl- ı 1 ·1 · d b · 1 T 

""" ... ~1 .sınıf 3_A da Cemile Çipekdağ. Nec'Jtlbey ilk okulu sınıf 3 de 161 numaralı amı:mra c!tişmhş, başından ağır surette ya_ reboyundaki dükkan ve kahvehanelerin un en azı ı sersen erın en m o an rs-
Q.JRILMAZ DÖKÜLMEZ HOKKA YurJ::ıkul, Konya nafıa su tşlert fen memlru rnlnnmıştır. Yaralı Ömer tedavi için Beyoğ- önleri bir adam derya..-:ı halınde idi. De _ bihçi de, bir haftadanberi Kasımpaşa de-
ist <Son Posta hatıralı) Must..'lfa Erkan oğlu Turgud Erkan. Ju hastar.csine kaldırılmıştır. niz kenarında, iskeleler üzerinde omuz bağlarının eline düşmüş bulunuyordu. 
~:~~~~~~ul~u~~~=--~=~G~=~~-~~--~===~==~===~==~~-~~~~~~-~~zk~~ınBirhili~an~~~~af~İ~· 
B de 

75
u
2
n. Jstanbul Eyüb orta okul sınır 3_ alatasa·ay Lisesi Müdürlüg"' ünden denize düşmesine daha çok vardı amma, bul kadısı ve sübaşı, diğer taraftan Yan -
Meh d . okuı 498 me • Istanbul Bakırköy orta Ylltılı taiebenln Uçüncü tablt zamanı 1/Mart/1940 tır. Vaktinde yatırılması nAn olu- yüzlerce çocuk ve delika:uı denize gir - dım Ali bu tehlikeli şakiyi anyorlardı. 
Muıauer Özynlçın; İstanbul Fatih nur. (1085) miş, sahil boyuna saf aya çıkmış büy!ik ( Arka3ı var J 

Ve Eş f k linıi b" re apıdan çıkar, çıkmaz elle - muvakkaten bir gazinoya koydular. Et • 

~et~!~~~~uldu. "Son Posta,, nm tefrikası : 1 1 I rarımdakner hem bana bakıyorıar, hem 
renkt zaman, muhakkak ki, konuşuyorlar. Sözlerinin arasında mut • 

lrluşı:; renge gird.iğimizin farkında ol- s.· h1.· rli go·· z kon••ş••yor '· tasıl: 
.. .. - Perde, muşamma, kaldmm, takım, 

- Dev ed sahan, masa, havlu, sabun, yorgan gibi 
am ıyonım efendim' 

- Dinliyoruz bay Şener!.. .• Yazan : Ze nal Besim Sun türkçe kelimeler geçiyor; hayret ediyo • 
Radyo, sihirli tek yeşil gözün.. b" nım. 

~t:tan sonra tekrar söze ~ad;~az Türk olmadığını alelaşi)<ar görüyordu. 1 aza Jilan yokmuş.. 1 Kaptan bu ciheö de anlatıyor: Gazinoda beni .susturup orkestraya • 
Gaı ... he; t~a_r <?a asa dönilyorum. Tuhaf bir meraka düştüm Karşıdan Bu mallımatı edindikten aonra ilerle-, - Ahmed Paşa imdad ıstemiş; Meh - mir veriyorlar. Müzisyenler parçayı biti 

_ l{a;r~ıttiniz mı?. gelen kılavuz istimbotu vapurumuzu dü- rneğe baş'adık. Tunanın üç ayağından med Paşa Ahmed Paşaya kızgınmış; im- rir, bitirmez ellerine birer fincan taball 
_ Sana Tuna .. . nıen suyuna alarak yürüd:i. Gittik, gıt- birisinde yürüyorduk. Bir aaat .sonra neh-1 dad yollamamış. Ahm'XI Paşanın askeri alarak der.hal para topJamağa batlıyor • 

latayun: ya •Sülına .. dan girişi an- ti~; bir ağızdan Tunaya gı.rer girmez ne- rin üçe aynldığı yere gelince asıl Tunaya aç kalmı,; HWıeyin Pap erzak gönder - lar. . . 
Lehülh . hır boyunca uzanmı~; şerid gibı bir mem 1 girdik. ı memif. Ruslar da karttlarında aç ve za- Geceyi gazinoda geçırıyorum. Sabah • 

liyetim am~ ınsan olmadı~m için .mil- lekete~ geldik. Burasının adı Sülına imiş. I Tek gözümü açarak suya bakıyorum: yıl. bir kuvvet bularak yüklenmişler.. leyin beni 'tekrar vapura n~klediyorıarı 
lAn da hv~ dınım yoktu.r: Bızde ecdad fi- . Önunde durup demirlediğimiz binaya Türk! .. Sağ sahile dikkat ediyorum: YolC'U mınldanıyor: bir saat !IOl'lra Galasta demırliyoruz. 
asırJ d a . getire .. bu ıtıbarla ne geçmiş dikkat ettim: C.ephesinin üst kısmında Türk!_ Sol sahile göz gezdıriyonım: - Bu bir hiyanettir!.. Tunaya dikkat ediyorum: Vapur1arla, 

1 d.;r a dın uğruna birbirimizi boğaz _ Yedi devletin arması var: Türk! Kaptan cümleyi tamamlıyor: hububat mavnalarile, romörkorler1e do-
~ ; ne de şimdi milliyet aşkına heın - İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya Denize doğru saatte üç miı wratle - Hiyanetlerin en alçakçası'- lu ... Karada kerecıte yığınları gözü ilk 
:tı;:n~~~~oruz. Sizde ins~~lı~ teferrü- A~anya, Rusya ve Türkiye... • koşuşan dalgaoklar hep ttirkçe sarkılar Kim hiyanet etmiş, ne olmuş; pek far- çeken şeyler .. · Müthiş bir a1 ış veriş, da• 
bakarsı~ız. ~l~:~ za~ettı~ı~ız ş~y.lere Hani Romanya arması? Yok! .. Sebeb?. söyliyerek ilerliyorlar kında d~illin. ha doğrusu sadece alış faaliyeti var; ya .. 
mıyan ve mill' tiı beb n1 ım gıbı mazısı ol· Bereket versin geminin süvarisi, buraya Sağda bir abide göründü. Kaptan, ya- Vapur, nehrin ortasına atılmış şam:ın - banC'l bayrak taşıyan vapurlar muttan1 

ıye u unmıvan makı"n..__ Y""; l · :ı..· • • ..__\., • d l d 1-ra ,ru"klen .. yu"k hububat ve kereste al l lellde aslolan· d ğnı . • .::- ~'": ge mış ·uır y.olcuya bır takım izahat nındaki yolcuya :ı&a-ııat venyor: ıra arın arasuı an su- ., "" - ıyor ar. 
um "alıQ""' k,t 

0 
N gıtmek ve munta - verıyordu; ben de dinUyerek öğrendim: - Bu abide Ruslar tarahndan dikil - lene ilerliyor. Tuna, türkçe şarkısında Nasibe bakınız: Buradan cimendifere 

lr y-u8 ır eyse· b .h t' ~~~ 
lim. · ' u cı e 1 geçe - Buraları vaktile Osmanlı imparatorlu- miştir. berdevamdJr. bindirilerek Bük~, hızım markan n a-

Evet; bende 11 ğunun rnalı imiş. Osmanlı devleti inhitat - Ne münuebetle?. Rusçuğu .solumuzda bırakarak geçiyo - centac:ına götürü;orum; bir müddet san-
lı halde va ~ ıyet d~~gusu olmadı- halinde iken cDilveli muazza:na> bir Tu _ Türkleri buradan nehre dötm:ıper .. ruz. Evlerile, sokaklaril~, umumi çehre-
bu1andığı s!ur, a~a?enızın boz renkle na komisyonu teşkil etmişler. Bu bina o Ben harb fenni nedi!'.' bilmem amma, sile hAiiı eben Türküm> diye, barbar ra da Biikreşten satın alınarak tekrar 
Türklük k kuaya gı~~nce burnuma bir komisyona aidmif. Komisyonun teşekk:ılü bu lşdıe bir yanlışlık olacağını sanı~ - bağıran bu şehirden birkaç saat sonra Galasa avdet ediyorum. Bilseydim veya 
Evveliyatı 0 ~ geldı,_ ~aştı:n, kaldım. tarihlerinde ortada sadece bir Eflak-Buğ rum. Rusların geldiği taraf göz alabil - Galası da sağımızda bıraksraı{ evvela elimde olsaydı Ga1asa gelir, gelir gelmez 
bi'lırniyonı:. ;;:~ı~klçı~ ~ı~tabi tarih d~n beyliği varmış. Bu komisyon gelen, diğine kadar ova ••. Türklerin bulunduğu fimdiki adı Brai1a olan İbraile geliyoruz. doğruca Niko1eskonun evin\? giderek 0 • 

Z(bn buralard 
11

' sıhırlı yeşn gö - gıden vapurlardan para alarak Tunayı yer mükemmel ••• Nasıl olmuş da suya Demir fundaaa!.. tururdum. 
• 

18 
anan bayrakların temiıletirmiş. Şimdi komisyonda TllTk dökülmüt1er?. Burada, markamızı reklam için, beni 

Arkası var) 



10 Sayfa 

Sadece su membaları arasında çok eskiden yapılan 
bir beton su l:analında bir çöküntü hasıl oldu 

Çöken kayalardan bir kısmının görünüşü 

Bursa (Hususi) - Geçenlerde şehri - Kanalın yıkılmış oldutu,nu, IU dep~ 
mizde bir heyelan vukubulduğuna dair sunun bekçisi farketmif, gece vaktı, de -
bir haber intişar etmişti. Yaptığım tah - poya bu kanaldan gelen suyun gittikçe a
kikata nazaran Akağlayan ve Devrengeç zaldığı ve nihayet büsbütün kesildiğini 
su membaları arasında, çok eski zaman - gönn<q, belediye su !en memurunu o an
tla yapıl.nuş bir beton w kanalı vardır, da telefonla haberdar etmiftir. Su fen me
bu kanal şehrin içme su deposuna Gül - muru İhsan da belediye reisine malCtmot 
pınar, Akpınar, Akçağlıyan ve Dcvrengeç vererek dcrhnl harekete geçmiş, vak'ayı 
gibi çok kıymetli su!ar getirmektedir. mahallinde tesbit etmiştir. Şehir ıuyu -
Çok fazla yağan yağmurlarla kar erinti- nun birdenbire azalması müstacel ted -
!erinden husule gelen suların süriiklediği birler ittihazını istilzam ederek icab eden 
kum ve taş parçalan kanalın temelini işlere başlamışlardır. 
bozm~ Mağarakaya mevkiinde eski - Yapılan etüdler neticesinde yeni bir 
liğinden mütevellid bir çöküntü hasıl ol- kanalın ynpılmasına ·müstacelen im -
muştur. Kana ıın çöken yeri on dört met.. kan görülememiş, muvakkaten. tah· 
re uzunluktadır. Yoksn bu hadise arzın ta oluklarla icllrin suyu temin edil -
iç tnbakalarındaki &arsmtıyı icab ettiren meei derpiş edilmiştir. Derhal tahta oluk 
herhangi bir vak'adaa mütevellid değil- inşa ve tesisatına tevessül edlimiştlr. Bir 
dir. Tabiatin her fani için 'hazırlanğı bir kaç gün içinde şehre eskisi gihı su sevke
tilobettcn başka bir şey vukubulmam11 -ı dilm.iye başlanılacağı ümld edilmekte -
~ d~ 

SON POSTA 

zengin 
bir eczaneye 
ihtiyacı var 1 

Bitti ten yazılıyor: Vlliyd merte _ 
r:imiı41e bir tek ec:.ı;ane vardır. 8'u tek 
eczaneye beledJye maddeten birçok 
yardımlar da yapıyor. Fakat buna 
rağmen en lüzumlu n en mübrem 
fiir.Jarm ekserisi eczanede mevcud 
de!'ildir. . 

Balk bu mübrem n lüzumlu lllç -
Jara fifddetle mahtao bulunduğa için 
&ıkıntı cekiyor ve Diyarbakırdan gc _ 
tirmek mecburiyetinde kalmaktadır. 
Hu da birçok maıhnırlar tevlld et • 
melde ve tehlikeli addotunmaktadır. 

Bu eczanede yalnız ağır hastaların 
flaçları değil, sttJato, göz damlası ve 
buna mümasil basit ilaçlar n tıbbi 
ma..zeme bile bulunınamakbdır. Halk· 
tan erhangf kimse eczancıe müra. 
cııat ettiği z man p cevabı alıyor: 

- Sipariş edildi, rclecek! 
Koea bit şehrin flddetfe mubt~ ol

duğn zengin bir eczanenin süratle te. 
mini için alakadarlann harekete reç. 
meslnl hekliyoruz. 

Gerede adliyesinin 
b. r yılhk çahşma ı 

Gerede CHususll
Gerede adliyesi hu.. 
kut dairesi 939 • e • 
nesinde 1.4afıdııkl ra 

Şubat 12 

•• 

1 
Şehir baştan başa donandı, köylerden atlı ve yaya 

olarak kahraman milisler geliyor 

................................................. 
l\'laraş kahramanlannın bu

g-ün yeniden bayrak asacak

ları kurtuluş awtı 

. ............................................. . 

'!oım-!§ (Hususi) - 12 Şubat 1940 Pa - hazırlndıklan sembollerle toplanmış ola -
zartesi günü !\faraşın kurtuluo bayramı· caklar ve bunu müteakib Halkevi ban
dır. dosunun i§tirakile resmi geçide baş!ana

Bu kurtuluşun c20. ncl yıldönümünll caktır. 

diğer senelere nisbetle daha canlı bir iU- Merasim yeri olan belediye önünde ya. 
rette kutlamak için geniı mikyasta ha - pılncak resmi geçidden sonra merasimi 

kanıları gösteren u zırlıklar yapılmıştır. mahsusa ile Türk bayrağına madalya ta-
liye ve sulh hukuk 
işlerini ıntaç etmLI- Biı" haftn evvel kutlama komitesince kılacak ve bunu müteakib saylavlanmız· 
ur: tesbit edilen programa göre bayram günü dan Hasan Reşid Tankut bir hitabede bu-

Asliye hukuk mab şehir, baştan başa süsle~ olacak ve lunacak, bunu kurtuluş savaşına ald nu -
kemesinin 938 sene. saat (8) de Ulucamide savat oehidleri a- tuklar takib edecektir. Bilfilıare asri me-
s!nden devredilen dına okunan mevlüdden sonra Mara, kah zarlıktaki ~hidler abidesine gidilerek çe-
dava miktarı l33> ramanlannı temsil eden milialerle halk- lenk lronu1acaktır. 
939 seneJtlnd~ yeni_ tan mühim bir kısım kaley" hücum ede- Gece tenvirat işlerine fevkalAde ehem-
den gelen dava mile 
tarı C423) devir il• rek cbayrak h!disesini> canlandıracaklar· miyet verilecek ve bandonun i§tirakile 
beraber varide ye _ Gerede hukuK bakimi dır. Milli mücadele yılları içinde olan bu muaz.zam bir fener alayı tertlb oluna • 
kunu (<456), 939 se - ibrahlm Tokar 1 hadise, Maraş kahramanlığının ve cesa- caktır. Aynca belediye tarafından kur
neslnoe Oerede asliye hukuk mabke- retinin bir nümunesidlr. tu uş savaşı kahramnlan ıerefine bir zi -
meslnden çıkan dava mıktan <433), 94D O zaman böyle bir hlicumla yiğit Ma- yafet verilecek ve bunu müteaklb Halk-

umurbey ko··yunde b·r 1·o··y1u Kızı.caham m cocuk ısl" h evi aenesıne devır m. mnracaate kalan cı7> ı 1 · d. ·1 ba kı d d d b" ·ı 1 ıı ıı kt f. davadır. raş ı ar, ın ın en yra annı - ara an evin e e ır aı e top an sı yap aca ır. 

bir memuru öldOrmek ist di y:l<ılmak tehlikesinde Sulh hukuk mahkeme.sinin 938 senesinden çok geçmeden - tekrar yerine çelune~e Kurtul~ gününe kıymetli saylavlarımız 
. . <lcvr<:n gelen \27), 939 senesinde gelen (668) muvaffak olmuşlardır. do dnvet olunmuşlardır. Aynca Hatay 

Bursa (Hususi) - Gemliğin Umurbey Kıdcahamam (Hususi) - Yırmi bın devir ne beraber varide yekunu (Gg5), 93D S at ona kadar Halkevi clvanndald saylav1annın da gelecekleri büyük bir 
köyünden İbrahim oğlu Tahir Okçu köy lıra sarfile geçen sene inşa edilen Ço- aenC'slndl'! cıkan dava miktarı C679) dur 40 d nd k h 1 skerl k t' 1 sandığına olan borcuna ödemek isteme - cuk ıslah evi. geçenlerde yağan sürekli senesine devir (5), milracaatn kalan · (11) mkueylla a a r

1
amanilallr, a h hı ~~· memnuniyetle haber alınmıştır. 

diğinden köy ihtiyar heyeti haciz yolile yağmurların tesirile yıkılma tehlikesi- r. ' ' dl 

1 

o ar sporcu ar m ve ayır au - Şimdi bütün Maraşlılar; soruıuz bir 

t h ·1· k · t G ne rna .... tz bulurunaktadır. Tetkik mercUne Cl03> dava gelml•, _bıın - rumlar, sıhhi mücadele te~ldlAh, fabrika heyecanla bu büyük günü beklemekte 
paranın a sı ıne arar vermış ır. em - • ~ '" 

İ ların taın:ımı lntac olunmuştur. Mecmuuı ve bankalar, esnaf teşekkülleri, köyler • ve !hararetle hazırlıklarına devam etmek-
lik hususi muhasebe t hsil müfettişi z - Binanın zemin katına hücum eden 

C1254) dava olup, bunlardan 11 tanesi H-0 den gelen halk ve binicilor bugün için tedirler. 
ıtcttin bunu tatbik için Tabirin evine git- sular. alt kısmı bir metre kadar istilA sent'slne derdesti rüyet olarak dencdllmtı. 
mi~tir. Fakat borlçu buna da kızarak blr etrrjş dt~ ve iç sıvalardan sızan sular C28J dava da müracaata kalmış ve 12111 da. Yalovada bir hiç için 
balta ile memurun üzerine hücum etmi§ Islah evini harab bir haie getirmiştir. va Gerede adliyesi ıı.illre ve sulh mahkeme- d ld 
~e öldürmek istemiştir. Komşular tara - Mürldeiuınumt Cevdet vaziyeti der- 81 knt'1 olarak 939 senesinde htıkım b 1 - bir köylü öl Urll Ü 

~m~~ Yl tından İzzettin kurtanlmış ve mütaauız hal Adliye VekMetine bildirmiş. gelen Gueclede havalar Bursa (H~) - a ovanın Çınarcı 
üa şehrimiz ağırceza mahkemesine sevke- miihendis binayı gözden geçirerek bu Kıızamızda bugünlerde havalar çot lyi köyünden İsa oglu Mehmcd, ayni köyden 
Ciilmiştir. huc;usta bir rapor hazırlamıştır. ~ltmeıctedtr. Devıım eden aoğuklar fiddetınt Hasan Orucun fasulye tarlaa:ından g~ -
~~~~~~~~~~~~~~~~=~===~~~~~====~ b~Hm!ş~ın~u~banç~uda--m~ ~. H~~ın b~ ~ ~~ 

Çorlunun güzel bir köyü: Çiftlik köyü 

Çorlu (Hususi) - Trakyada umumiye tle plAnlı inşa edilen ve yava.f, yavaş 
sazdan kiremide ve kerpiçten tuğlaya do km giden inşaat ve tesisata sık, sık tesa
düf edilir. Toplu ve güzel manzara ane den beyaz sıvalı k.ırmıu kireınldli bil.yük 
köyleri güler bir yüzle seyretmek daima mQmkündüır... Bu büyük köylerden 
lbiri de Çorlunun Yeniçiftlik kcyüdür •• Fotoğraf bir merasim esnasında köyün 
Oümhuriyet meydanını göstermektedir. 

malt tehlikesi başgöstttml.ŞM de tertibat a- önüne geçmek istem.iştir. Bundan öfke -
lınmıştır. Çiftçller havalardan memnundur. Ienen Mehmed eline geçirdJ.li bir bal -
lar. Havalar daha m(l.,akf gltttfl takdirde e- tayı Hıısan Orucun başına vurarak .za -
klm 1,ıeri başlıyacaktır. Tarlalar çamur hıı.- allıyı öldürm;;,,.+,"'\ M-"'--d k lan 
llndcd!r. v ""j .... r. t:.ıuuc: ya a a-

cı d d Jht
,._.,...,_ _ '.» 

1 
rak şehrimiz ağırceza mahkemesine gön-

ıere e e ~ mucaue • . . 
Knzamızda lhtlkl\r l~rlne batan komls- derilrnıştir. Yakında muhakemesine b&f -

yon iht!ktır yapan esnarı 4iddetle taldb et - !anacaktır. 
tirmektedir. Bu arada bazı uncular fhtlklr ----------
komisyonuna verilmişlerdir. 

Gerede l\lüddehununıllllt 
Kazamız müdoolummnlllğlnc Çannktale 

müddclumum1llğl muavinlerinden 8am1 Er_ 
kan tay!n kılınmış, gelerek vazl!eshıe başla
mıştır. Bu cenç ndllyeciye yeni l'azi!esinde 
ba.şanlar temennl olunur. 

Bursada bir otomobil kazası 
Bursa (Hususi) - Geçenıero. sabah 

saat 10 da İsmet İnönü caddesinden boş 
olarak geçmekte bulunan Bursa-146 plA
ka nwnaralı kamyonun sağ kapalı birden 
bire açılm.ış, yanından geçmekte bulu -
nan saatçi Lfüfinin başına çarparak ha -
fifçe yaralanmasına sebeb olmuştur. Şo • 
för hakkında takı"bat yapılmaktadır. 

eu ·sad bir katilin hUkmU 
tasdii< edildi 

Bursa (Hususi) - Bundan iki sene ev
vel Dcmirköyünde bir düğün esnasında 
Ahmed Demir adında birisinin Bursa Du 
rak jandarma karakol efradından Hakkı 
Yılmazı öldürdüğü ve katilin de 14 tene 
8 ay ağır hapse mahkılm olduğunu bil
dirmiştim. Bu hüküm Temyiz mahkemesi 
tarafından tasdik edilerek evrak ,ehri -
mize gelmiştir. 

Çorluda sıhhat işleri 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Çorlu (Hususi) - 1 7 senedir Çorlu 
hilkfunet doktorluğunu ita eden doktor 
Sabri Kişmir köylere varıncaya kadar 
geniş bir sempati kazanmıştır. Hiikil
met doktorluğu kadrostmda d6rt sıhhi
ye memuru vaırdır. Bir ıene içinde 
2312 ki~iye birinci ve ikinci tifo qm 
ve 5213 kişiye çiçek aşısı yapılmıştır. 
Kazada sari ve müstevli hiç bir hasta
lık zuhur etmemiştir. Köylerde de 
vak'alan derhal karşılayabilmek için 

ceza dolapları bulundurulmuştur. Dok
tor köylerin sağlığını sıhhiye memur
ları _ile sık. sık kontrol ettirmektedir. 

( Balıkesird n kUçUk haberler) 
Balıkesir _ Bandırma taknnlan ara.sında 

lhtlllflı futbol milsabakıı..sı yenlde.n yapıl -
mıştır. Hakem Saml Keşkck'ln 1dare&1ndetı 
oyunda Bandırmalılar ikinci devrede attık
ları bir golle rallbiyeti elde etm~erdir. 

k SeylAbın tahribatına maruz ltalan ve 
bu yüzden bir müddettenberl l~eyemıyen 
Balıkesir _ Kütahya hattının devamlı btr 
surette tal~ılarak tamiratı ikmal edllmlş ve 
seferlere başlanmıştır. 

"* Balıkesir Muhasebe! Hususiye toıerını 
uzun bir müddettcnberl tedvir e~n Raşid 
Sekendiz İstanbul Belediyesi MüfeW§llğln.e 
tayin edllm!ftir. * Balıkesir zUrraına ilkbahar etim mev. 
alm!nde ödünç olarak daiJtılDUf bulnnıın 
Almlıı p:ımuk tohumları çiftçiden aynen ge
ri alınmağa başlanmıştır. Bu tohumlan a7. 
nen geri veremiycnlerdcn lse klloso B,& ku • 
ruş üzerinden para~ı alınacaktır. * Balıkesir Ziraııt Müdürlüğü tarafından 
ba?:cıhğın lnki§afı için evvelki senelerde ol
duğu gibi bağ dikeceltlere köklü olnrat A • 
merikan asma çubuğu tcmatma baflan • 
mı§tır. 

Bundan başka gene Ziraat Müdlirltiğü ı... 

rafından ucuz flatla ve üç boy üzerln~en a.. 
tılı muhtelit cins meyva fidanı satı.p da ya.. 
pılmattadır. 

Samsun Halkevinde fotoDraf 
sergfii hazırlamyor 

Samsun (Hususi) - Halkevinde Şu· 
bat ayı içinde büyük bir resim ve fC>" 
toğraf sergisi açılması için hazırlıklara 
başlanılmış bulunmaktadır. Halkevt 
aza~ından birçok heykeltrnş, ressam v• 
fotoğraf amatörü gençler şimdiden 1§.. 
zım gelen faaliyetlere başlamış buluil"' 
maktadırlar. Serginin gayet zenglll 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Akçakocada bir kız kaçırma 
vak'ası 

- Hasan Bey bak ne 
. garib bir haber var. 

. • . Birisi elinde istida 
vilayete müracaat ede -
rek ..• 

• . . Komşusunun evine 
takılan radyonun anteni -
nin midesini bozd.l.ığww 
p.kAy~ .mu,. 

Hasan Bey - Bu ada • 
mm duygularının midesi 
ile alA.ka.tı. ne! Sakın mu
dld~i naa olm~ 

DenlzU Belediye Meelht ~dı 
Den!zJt Belediye Mecli.sln!n Şubat lçtlınaJ 

2/Şubat/19'0 Cuma günü aaaı 12 de 78.Pıl
mıttır. 

Akçakoca (Hususi) - Afyondere kf 
yünden Osman, ayni köyden Smıiye:f 
kaçırarak lekelemiş ve sonra kaçmıt 
tır. Osman Düzcede yakalanarak M
liyeye verilmiştir. 
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12 Şubat 

T. i S B A K 
194 .. ç .. k cari esaplar 

İKRAMİYE PLANI 
Keşidelcr : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkincite§rin 

tarililerınde yapılacaktır. 

Kumbcırıı.h ve k"Umharnstı: hi>ııap?annda en az em lirası bulunanla~ 

kuray(l dahil edilecelkerdir. 

r940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık =-= 2000. - Lira 

3 " 1000 " = 3000. " 6 ,, 500 ,, ~ 300J. " 12 ., 250 " <t= 3000. - " 
40 ,.. 100 tt -== 40 ... 0. - " 
75 " 50 " === 3750. " 210 25 " -=== 5250. 

2'ü1'.ki31e lı Bcınkaatnıı para yatlf'makZa t1C1lnı.ı por.1 biriktirmif 

ohwız, cıy'lı zamanda t111iinizi de den.emil olurı1muz. 

Devlet demir ulları Ye imanları isletmesi umım idaresi ilAnları 
&ski.tehlrde Devlet Demlryollan ç it 

elett.rtk, kalorlfer tes atları lle sıt ıra mektcb! inşaatı lkmlH nenkıaı Lf1ne ald, aıhh1, 
den elı:alltmeye .konulmuştur. nak inşaatı kapalı zarf uaullle ve vah.Ldl ti&t üzerin_ 

1 - Bu işin muhammen bedeli 165 000 lir 
2 - uteklUer bu işe aid fartname .v adır. 

Blk11eh r nzı elcrinden •82Sa kuru esalr evraıcı D. D. Yollarının Annra, Sirkeci Te 
1 nıulı:.abl.llndc alablllrl 

3 - Eltslltme 1/3 940 t rihlnde Cuma er. 
dalres nde toplanacak merkez 1 incı k gü~ü saat 18 da Anb.rada D. D. Yollan yol 

4 - Ek&Utme)le girebilmek için lst.ekll~ yonunca yapılacakW'. 
teminat Te ~ iki ayni gun saat 15 e ka~r n teklif :mektublan ile birlikte qatıda yazılı 
ıy 24~ ayılı kanun ahkCımına uygun ıı:~o k~rrJsyon reisll~lne vermeleri lAzımdlr. 
bı Bu kanunun tayin ettlğl vesikalar ıralıt muvakkat teminat. 

~· Bu 1ş için M nak Ilt VeUietlnden ~erilmiş ehli t 
hllyet Vesikası için lhale gunünden en az seki ye vesikuı, 

lctıne müracaat edilmesi llizımdır. •960a z ıün evvel istida ile Mthıakallt V•lcl-

~ · 
Mt h m~n bedel, muvakkat teminat n milctarıan 

SON POSTA 

OLA 
a:!Jo 

Sayfa 

LUks Radyolarmm Piyasaya çıkarılacakları tarihtir. 

FevkalAde evafı ve Lüks mııfma men.sup ahizeler olduktan halde, 
tamtılmalan için. alelAde Radyolann fiatına aatılacakbr. 

S MÜES ESATI lstanbul Galata P. K. 1400 Telef. 44616 

ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ağrılan ve 
GRiP, NEZtE, SOliUK ALGINLIKLARI 

Derman kaşelerile derhal geçer, icabında günde 1- 3 kaşe alınır. 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Genç kızlarda v• 
Kadın tarda 
Baş ağrıları 

Birçok defa ıenç kızlarda •e geno ~
dınla .. d:ı vakit nklt görülen fiddeW bat 
ağrılan çok muannid n üzücu bir TuL 
yet gösterir. Ha.atanın ald.J.lı muh'tellf bat 
ağrısı lllçları ve diğer mfiaekklnat hJ9 bir 
tesir yapmaz, bazan bu hal bulantılu ile 
refakat eder Böyle hallerde alle t&blblnln 
nar.arı dikk tin! celbetme.s11cnb eden &J
b!lşı h'll1er1n1n intizam nyahud lntlsam. 
s zlığıdır. 

Hak katen bu arazı ıöeteren birçok 
genç kız ve kadınlarda ayba11 hall tetkik 
cdil!ncc hayzın bazan eVYel geldiği be.zan 
geçikt.iğ1 v9)'ahud az miktarda Teyabud 
aksine olarak mebzulen bn lı:aybetnıekte 
olduğu meydana çıkar. Ve !ite yumurta
lıklar "Ye rahmin bu ıa:Jrl tablll111d1r kl 
baf ağrılarını •• dlğe.r arazı me,dana 
getirmektedir. Derhal bunun llbebleri 
araştınlır "' 'teda.viye bqlanılır ft bu 
sayede hasb. rahat eder. Ba huauta J&
pılac:ı.k gayret ve dikkat 7alnm böfle 
munıtkat ıztırablann teıelı:ln1 delll Jı:adı.. 
nın mll.!takbel tenaril hayatı tmr1De 
de fnkallde müe&ird!r. Ba tedaTI a,e
slnde yumurtalıtlarda ftJ&hud :rabimde 
mevcud mtızının Dtlhablar .eyalıud PY
n tab!lllkler "YeJ&hud natamamlJttlertD 
eskimiş bir hale ceımeatne n çabuk IJ:l
leşmelerıne medar olur. tah.st ft ıoumal 
hayatımız 1qtn ertet " tadın ıenadl 
fontaiyonlannm aılı: ilk lront.roı edilmul 
11\zımdır. Halbutı maalt.aef bizde eu 90t 
ihmali! uğrıyan te:rlerden bir de badar. 

O.'f&b ı.aı-ıı ~ ...... 
pulu 70llamalana' rta edfttm. &al..._ 
Cl1rdt ~ autı.belulıl a•ab•ur. 

............................. --·--·····----

ilan Tarif em iz 
Birinci .ah ile 400 
ikinci ao.hil• 250 • 
O~ncii eahile 200 • 
Dördiincl .ahile 100 • 
iç •ahilel.r 10 • 

.Son ıahile 40 » 
Muanen bU mtlddet artında ıu

laea :m1lı:t&rda llln JSırtıracaklar 
aynca tensillUl tarıfenmden latifade 
edeceklerdir. Tam. yarım '" oerrü 
.sayfa lllnlar ifln ayn '* &arlfe deıplf 
edllmlftlr. 

eon Posta 'mil ticari Dlnlarına aSd 
işler için .. adrMe mtlraeaat edil

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi! 100.000.000 Türk Lirası 
Şube n ajanı adedı : 265 

Zirai ve tıcart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlaTa senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli -
na eöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet ı.ooo Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 ,, 
4 • 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 • 50 • 5,000 ,, 
120 "tt 40 • 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

ntKKAT: Hesablanndakl paralar bir .ene içinde 50 liradan •talı 
cıiifmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, t EylılL J Birincikin~ J Mart ve 1 Bazl. 
ran tuthlerlnde çekilecektir. 

Ö<inlti--~ ·-Büyük Te küçüklerin barsaklanuda kanlannı emerek yetiıen tnver.sler her liste muhteviyatı ayn ayrı ihale edil ne cintlerı qatıda yazılı ahp.b 
günü saat 15 ten itlbaren ve kapalı zarf usulü ll met Ü7.ere 11/2/1940 tarihinde Cama 
caktır. e Ankarada idare biIUWllda utın alı.na- iı~ıldt J[olleltıtf ıın.a 

melidir. ye bir çok tehlikeli hastalıklara yol açan (Salucanlann) en birinci 
devasıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 20 kuruştur. 

P.u i ıere glrmek btıyenler hizalarında gösterilen m J[abranaansade Baa 
ettığ v kalan ve teklifleri aynı gün aaat 14 e .. _duvakkat 4ıeminat lle kanunun tayin • .-.~~.-.ı.-.ı.-.ııı.,Anka~"'ralll"llllıııı_....~ll"'llııııll~~l//J 
lhımdır. - ar komisyon reısutıne vermeleri "' 

Şartnameler 312 kurU§a Haydarpqa Ankara hnıır 
maktadır (966) • • Te Bslıitehlr Temtlerinde •'11-
LUte 

No. 

ı 

' 

Mlktar 
adet cınaı 

111.'10& Cari hat lı:aJm trt.wnı& 
ıaooo K6pril Lranr.ı mqe 

Beherinin muhammen 
bedeli 

Llra Ku:rut 

1 • 
• u 

Muvakkat 
teminat 

Ura Kurut 

11.803,
f.375,-

······--·····-··--------------··--
Son Posta Jılatbaua 

Netriyaı Mü.düıil: S•.. Ragıp .I~ 
B. Ragıp •MIÇ 

sABlPLERİ: A. Ekrem UŞAKLI01L 

'---_. (Sıhhat Vekaletinin resmi Müsaadesini haizdir.) .._ _ _.,, 

KiRALIK F ABRIKA BÜFESi VE LOKANTASI 
Muhit1nde elll aile Te ilç bin işçi Tt ustanın bulundutu Malatya bez ~ tpl1k fab. 

rlkııJannın btUe ve kanLını mevcud dem.lrbaflartle blrllkte kiralıktır. Tallblerin ıo 

Şub:ı.ta b4ar fabrikaya mtıracaaUarı. 
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lZ Sayfa SON POSTA 
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Vitamin 
Kalori 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 

N ş'e 

Enerji 
Zeka 

Çocuklarınıza en büyük ziyafet 

H .. z un 
Yedirmekle kabildir. 

HzD, dünyada 'mevcut çocuk 
gıdalarının en mükemmelidir • 

1 
Pirinç 

· Yulaf 
Buğday 

irmik 
Patates 
Mısır 

Turlu 
Mercimek 
Bezelya , 
Badem 
Çavdar 

. 
HASAN DEPOSU: Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay dura~ı karşısında 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizlemek lazımdır 

ÇOnkO unutmayınız ki: 
Bakmwı.alıktan ~yen diflerin ba -

demcik, kızamık, enfloenu., ve hattl ıa

türrieye yol açhklan, iltthab yapuı dit 

etlerile k6klermcie mide hummuı, apan

disit, nevrutui, sıtma ve roımatimıa 

yaptılt fenıı.en anla§1lmıJtır. Temi:& atız 

ve sallam difler umumi vücud ısajlıpın 

en birinci şartı olın~. Binaenaleyh 

dişlerinizi her (Ün - lAakal 3 defa - (Rad-

• 
yolin) diş JnMUnile fırçalıyarak ııhhati -

nizi garanti ede'bllirsin.i%. Bu IUI'etle mık· 

roblan imha ederek diılerinlı:i korumu1 
oluraunuz. 

RADYOLIN 

Bütün tehlikelere karşı slhhatinizi koruı. 
Sabah, öğle ve ak~am her yemekte• ıonra ,.tinde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayıaız . 

BAŞ 
DIŞ 

SOGUK 
ALGINLIGI 

GRiPiN 

.. 

• NEZLE 
GRiP 

ROMATiZMA 

GRiPiN 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 
, • · r:.1, ·"·· ·•-.....,.._., ,.. .. _.,....,. •. ,. ··~~ ı.:. 'ı .ı , , ,• • 

I• ·~ ~ ... \:;. ~,.~~ I~ ~~ 0 '~.,. 6'" ,~\··-· #(',~ •• •ı• ..-;-•<" -"f • •-1' • ~r'.d'~ I; •"11"'-< "'"';r • , , .. • . . ' ... . . . . . . 

HANS 
Tayyare biletleri ıatı,ı Umuml aeeatasınft mOraea'lt olunmalıdır. 
• Tel af lldıcll: HANSAFLUO, &ıbta Rıb&mı 45 Telefon : 41178 , . - . 

GAZOZ FABR KATORLERINE; 

S E V K O. Şişe kapsül 
imalAthanesi 

Avrupadao her neTi gıızoz maktnalan gel<.l iğinl blldlrir. 
Çakmak~lar. Sandalyeciler sokak No. ııı•, Telgraf : Kromkord, Inanhul 

Telefon : 236.~ 

No. 27 /A 108 Elmash ve 8 Pırlant h 230 Lira 
- EldSALLiml GlBt ON BEŞ bENE GAHANTlLlDlR -

Adres: S1NOER SAAT MAÔAZASI - İstanbul Emiıı OnO cad. 8 • :::.-' 

E ZAMi 
Ekzemanın illcıdır. 

Yııra n çıbanlarda kullanılır. Her ıı:czıuıel.la kutusu 50 kuruştur. 

Ri 
ile temin edilir. Müstahı:arın mayi ol~ası dolayısile diş ve diş etlerio 

en derin yerlerine kadar girerek antiseptik tesirini yapar ~ 

E Kumaş Desinatürü alınacaktır 
edıı hamil oiduklan veaalk ıuretterint re.ptedeoek:leri bir mek:tapl• 

Jıılüacya lılenmcat Fab.rikaa M1ldl.rltpııe maıacaatlan. ..-r 


