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utlu Bir 
Yıldönümü 

Türk Dili Arattırma 
Kurumu 3 Yll Önce 
Dün Kurulmuttu 

AtatUrk'Un Telgraflar1 
latanbul, 12 (A.A.) - Cumur bat· 

kanı Kamıl Atatürk, Tiirk dili arat· 
tırma kurumunu, üç yıl önce, bugün 
Yalonda kurmu~lıırdı. 

Bu mut:u günün yıl dönUmU Ugi
aiy~e, Türk dili araıtırma kurumu 

So/g•d.• •tr 6Ö•t•rlı o• .sa6ıtaı• •Ualaaleıl genel ııekreteri İbrahim Necmi Dil· 
Sofya (Huıuıi) - Bulgariıta· Teclmel ifler durmuıtur. Bunun men, Yalovada bulunan Atatürk• 

nın iç liyaaal durumu glln ıeçtik• bir netlceıl de lşslzlerfo adedbi qağıdaki tel yaı.ı"ını çekmi§tir: 
Ki.mal Atatürk 

~e fenalqmak iıtidadını göıte- çogaltmak olmuıtur. Baıı köyler- Türkiye cumur bqkaoı -YaloYa-
'İJOr. Bunun nbebi btltlla mem· de açhktan bile bahıolunuyor. Her yııratı~ı Tiirklüğe yeni ilerle· 
ekette me•cut olan kararuzlık· lf mı ufukları ac;an kııtaal elinizle üç 
:ır. Bu karauıılığın bnytlk teli· Son teYkifatın mahiyeti, daha yıl önce bugiin YaloTada kUrduğa-
d de mali ••Ekonomik itleri ilze- ziyade" alyaıl fırka teıldlltını kal- ... -- .. ~ .1!~~11.~1• ~~ .a.n;~. 3:~ı.d~ .. --. 

--· "'-tl;AI •Gftoriror. daı• U-- Wr ic:altuLr. 
Umamlretl• kr•dl muemel&tı, f D••amı 12 ıaet Jflad• J F l . zr! 

M ·a· K.. .. c· t• uç c ırm 
e.cı ı~~~.X~- 1naye ı Dalı.a 

Suçlu İsmail, Kadını !Kendisinin v t l' J. 

V ur~adığı~ı iddia . Ediyor n;!!f ~b!u, Ud~• de 
Enelkl gUn Şiı.ide Mecldıye Fakat gıtme· Iıtanbulun muhtelif ıemtlerinde, 

. Buraya gelirken içimde bl1yük bir iirintl nr. 011• aannedl1orumkt bura. 
girdiğim zaman hayatının otuz t• ludar 11neılıai Tıp Fakülteıinin doğum ldi 
nlğind• ıteoirmlt olan h'lba1BU1, babam Profeıör İlmail Derviı'in, birçok habra• 
larile kargılaıacağım. Onun bu doğum nbae kaqı gönerdlği binltrce hizmetin 
aoutulma1ına imkan nr mı 'l, Çahıtığım bir fabrikada, ben, ölen amelelerin 
bile hatıratına hilrmeteıı re1imlerlnin ıalonlara aııldığını fgörmüştüm. 

Tabii burada hertey, Bütün ömilrtıai •• ilmini buraya Yakfeden babamı 
bana hıtırlotacak n ben ıönül rahata ile etrafa bakamıyacağım., Onu glll gilıi 
temiz ann. yalaklanmn dizUdiği kopılarda, 9ocuk koğuılannın ıııklı be)az 
küçtik karyolalan batında gözlerim "Ya ıönlim arayacak. Onu burada bulama· 

ak bt.al öyle lııetbah* edecek, aoum öyle tueliyecek 1d, burada nhat 
9alı1amıyaoıtımı. 

Jf. 
Tq merdf...ıerd• ,akut 1 Bara• hlr lropı; her yata· 

playoruz •• camh bir kapıd• tmcla analar yabyor. Ye hepsinin 
içeri slrlyoruz. ( De•ama 12 inci Jlad• ) 

Bu Adam Bir Cinayetin 
Kurbanı Mı Oldu? 

"öyllne yakın dutluk meıiresinde miı. Gazino muayyen çeınlye aykırı olarak 
MllrYet Şerife isimli mllnasebeti 6nUnde bek· ekmek çıkaran llç fırını daha Dun Kağıthane deresi lizoriade Bahariye ıahlllerinde bir ceHt 
>lduğu bir kadını birkaç kurıunla lemit ve n'.ba- kapatmıtbr. bulundu ve bunu dünkil niiıhamızda kaydettik. Zabıtaca muhafaza 
SldOr.n katil lımail dün tutulmuf yet kadınlar ~r====-=-;.;· -::=::=::·::·-=·-=====,::; altına alınan bu ceset hakkında yapılan ilk tahkikatta, bu adamın, 

k 
Defterdar'da Feabane fabrikaıında çalı•an ve Rami'de Cuma 

erez 8 nden mahallesinde aturan Hakkı oldutu teıbit edilmiftlr. Hakkı, ıar'a re tevkifhaneye gönderilmiıtir. çı ınca, tram- Ç K bili ., 
TeYkiftnden evvel hikim huzurun- vay deposu i Jetine mUptelA olup bundon bir hafta kadar evvel fabrikadan 

,- Y- ın enme t:zere ızın a mı., .. ı. ( Devamı 12 inci ylzde ] da wapı~an duru•masına gGre: önilude dört d' 1 k .. · · ı _. 
&mail, MUrvoti seviyor •• kurıunla &ldllr- Dolambaçll Beddua 

onunla evlenmek istiyoraıuı. Fa· mOı. 
kat daima ret cevabı abyormuf. Hldlaeye, 
Evvelki gOn Mtırvet şer;fe, dôrt Mllrvelin arka· 
arkadaıile dutluğa g:tm· ş, gazi· dqlarile bir 
noda oturmuş, eğlenmişler. Bu vatman pbit 
ıırada lımail gelmiş. Aynı tekl:fi olmuı. lımail, 
tekrarlamıı. Yine ret ceTabı alınca cinayeti iı:e-

d kten Sonra l•mall 6adur 
tabanca11nı çekmit ve dört, bet · 
el atq etmit- Fakat tabancasına tabana kunet kaçmıt ve evine 
ıarj6r koymayı unuttuğu için ta· 1&klanmı1- lımail hlkimin ıualle
banca eneli ateı almamış. Ga· rine fU cevabı verdi: 
dnocu lamaili oradan dışarı ıttmq. [ Dnamı 12 lacı 1lzde ] 

Köy Evleri Tipi 

Memlekette yapılacak k6J eflerl için bir 
11 •Y tipi ,, mli1abakaaı 

. çılaıııtı. Bu mllıabaka aeticeloamit •• birinciliği mimar Abdullah 
Zi.JamD aumunelİ kuaaaıııbr. Kaiaua tiıNa re•I u ltudur • 1 

Eıkl samanda, azametli bir zat, 
konağıaııı pençereainin önünde otu
rmuı ıokata bakarken,karııdan bir 
Denlıı 
- Yahu 1 Babaya birkaç mangır 
himme' et! der. 
~fendi batınl çevirip, yüksek ıesle 
içeriye bağırır: 
- Gel 1 Mehmet 1 Ha8ana ıöyle, 
veki!hırca ıöyleein, vcki'harç da 
ayvaza ıöylt1in, ayvaz da gitıio 
ıu der•ite inayet ola deain !. 
Derviı bunu i~itlnce, ellerini kal· 
dırıp: 

- Ya.rabh.i ı_~er: .. Cebra!la ttöyle, 
Celmul Mıkıule eoylesin, Mikail de 
lıırafile söyle in, luafil A7.raile 
ıöylesio, A?.-nil de gelain, fU cimri 
herifin canını alııın ! ... 
D:leııc:nin biri, bir evin kapıaı 
öııiinrfe oturan bir köle) e ~·nna;ıp: 
- Oğlum! Yeıf ğ-inden f.akire de 
birşey ver 1 der. 
Köle Je: 
- Peki! 
Diyip dılenciye bir tokat atar. 
Dile"ci: 
Bu tokat nedir ? diyinc•, köle: 
- Yediğimden istemedin mi ? 
Benim bn evde Lundan batkıı. 

yeditim bir ıey 7ok ki r cevabını 
nrir. . 

Tı/lı 

Hamamlarımızın Hafif .. 

1.JÜ ı hamama g.t.ım .. 
Peki Amma, timdi naııl temizlenocekıin?. 
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Sorgularımıza 
Nasıl Cevap 

Verirler? 
Bu ıOtunda her l'ÜD, muhtelif ıne

ıeleler etrafında, muhtelif kimselere 
ıualler ıoruyor ye cevaplarını net· 
re diyoruz. 

Fakat burada ılSrdGtDnOz adrH• 
ltrln ve üç bet .. brlık cevapların 
ıhnmHı unddığı kadar kolay detil· 
dlr. 

Her gün bu ıOtunun anketciklerinl 
topl1yan arkadaıımızın Oç ıatır eenp 
alabilmek uR"runda karıılathA'ı ,.aç
lülderi anlatabilmek için, ıtığıdakl 
1abrlara göz gezdirmek kafidir. 

ÇünkO arkadaıımızın buıOn bir 
Hale aldığı cevapları yazmıyor, bir 
ıuale cevap ahncaya kadar bir mu• 
hatabllo konuttuklarını anlatıyoruz. 

Anlattığı konutmayı okumak ılze 
ıade bu itin gQçl0tOnl1 anl•tmakla 
lcalmıyacak, halktaki Hhebl meçbal 

. 'eklngenlifin hudutıu.ı:utunu 6j'rete
cek, Ye bir haylı da rUldlrecektir.] 

• 
- Pa9acıfım, ben l'aı:eteciyim. 

Slıin tabii hutanız olmuı, ec:ıah•ne• 
leH iıiniz dU1mü9U!r. Oralarda kar
tılaıtıtınız gOçlükleri anlat.aaıı da 
yuuk? 

- Baıka mevzuunuz kalmadı I'•• 
liba ki, raıgeldi~iniıe aklınıza l'•lenl 
ıoruyor1un uz! 

- Efendim. "Son Poıta,, gaı:eteı:
llıiD "Halkan Soai., baılıkh bir aUtunu 
Yal'. Biz bu ıütunda, her giln, raagel· 
dffimi:ı: kin11eleria, ıünüa mDblm 
mHeleler: haklundakl dOtOocelerlnl 
ıaeırediyoruz. 

Şimdi de yine aynı ıQtunda denm 
edea bir anketimiz varı Halkıa 
muhtelif m eılek menıupları hakkın: 
daki tikiyetlerial topluyoruz. Burna 
de ıırn eczac.Iarda. Bu ltibarladır ki, 
ılzln eczacılar hakkındaki tlk&7etle
rinbi ötrenmek istiyordum 1 

- Bunu öğ.renecekıiniz de 11• 
çıkacak aanki? 

- VaHahi, belki blr 1•1 çıkar, 
belki çıkmaz. Denize atılan her olta 
do!u ç ıkmaz a. Fakat ı'z lkl ıatır 
cevap vers::ni"z ne çıkar unki? 

- ( Eczac hrın nelerinden ıikAyet 
ettiğim iz meçhul mil ki? Elinize b:r 
Hçete a ' ın, bütün f.tanbuJ eczane1erhıl 
dolı:v ı n, Eğer ilAcınm aynı flata 
yapacak iki eczane bulabil:ueniz, 
mutlaka mucize kabilinden bir te.u
dOftür f Bu korkunç lhtikirın önOne 
geçilmezH, hastalar, eczanelere 
dOfmemek için iliçıız ölmeyi sr8ze 
alacaklardır J [*] ) 

- Güzel, b:r de adrHlnial himmet 
buyuuanız ? 

- O da ne olacak? 
- Ad~uıis yazarsak, olku:yucular 

u7durduğumuzu 1aaırlarf 

- Ôyleyıe vaz geçin de, batka
larıoa ıorun... Ben adreslerle, mOIA
katlar: a gazete ınhifelerine geçip de 
baı ıma i' açamam! 

- Canım, bunda batınıza it •r•· 
cak ne Yar ki? Eter bu kadar ce-

[*J !,ta muhuririmitin gazeteye 
geçirdiği bu paranteı içindeki aatırlar
dan ibarettir. 

DA BİLİ 
Nikah üstü .. 
ne Nikah 

Bayan dilber Emet kazasmda 
ölmUı bir şeyhten dul kahyor, ve 
merhum zevcinin talebeliğinden 

yetiıme bir müezzinle evleniyor. 
Dilber zengin. ve mUezıin 

Emin de zeki bir zattır. Tahs'.line 
devam edjyor, ve ~\veli liacyi 
sonra da hukuku tamamhyor, ve 
Emet hlkimllğine tayin olunuyor. 

O sırada zevceıi lstanbula gi· 
diyor, ve hakim Emin de Akıe· 
hirJI bir kızla nikahlanıyor. 

Fakat Bayan dilber, on kilıur 
yıllık kocasının bir başkasile ev· 
lendiğini öğren:nce çileden çıkı· 
yor; ve iddiasına gör• nikah 
UstUne kıyılan bu ikinci ve ka· 
nunsuı nikiihı bozmak için mah· 
kemeye bat vuruyor. 

Dünkü Yağmur 
Bazı Semtlerde Pek Şiddetli Oldu. 

Bazılarında ise Hafif Geçti 
Şehrimizde son haftalar yağ- ı iyice nUfuz etmemiıtir. Binaen· 

murlu geçmektedir. Dün sabah aleyh bağ ve bahçelere faydası 
da şehre sağnak halinde yağmur okadar deği;d ; r. Mama.fih ne de 
vo dolu yağmııtır. Fakat garibi olsa bağ ve bahçeler için fayda
ıudur ki bu aağnak ıehrin bazı lıdır. Fakat latanbul civarındaki 
kısımlarında çok şiddetli olduğu, harmanlar bu yağmurdan zarar 
birçok çukurca yerleri au bastığı, gl>rmnıtUr, . çUnkll demetler ıılan· 
binaların damları aktığı halde, mıı, Hrili harmanlar akmıştır. 
bazı aemtlerlne de ş&ylcce glll· 
suyu ı;erper gibi gelip geçiver
miştir. Dolu yalnız Beyoğlu sem· 
tine düşmüş. Iıtanbul semtinde 
hiç yağmamııtır. 

Kandilli rasathanesinin verdiği 
malumata göre yağan yağmur 16 
miJmetrcdlr. Ve hızlı yağdığı için 
toprağı .ı Uzcrinden akıp gitmiı, 

Marangozların Bir 
Müracaatı 

Cumartesi GünleriAkşn,ma 
Kadar Çalışmak İstiyorlar 

Mezbahada KesilenlPiyango Talihlileri 

Marangozlar Cemiyeti iç itin 
Bakanlığına müracaat ederek 
Cumartcıi gUnleri öğleden sonra 
çalı,mak için mUsaad~ edilmesini 
istemişlerdir. Marangozlar bu latek 
iç:n mobilye mugazalarının Cu· 
marteai günleri c ğleden ıonra 
ça!ııtıklarını sebep göstermitler 
ve bu }'Uzden kend:lerln!n zarar 
gördüklerini ileri sUrmUşlerdir. 

Hayvanlar Büyük ikramiye Kimlere 
Vurdu? Haziran ayı içinde lıtanbul 

mezbahasında 8061 karaman, 
10651 dağlıç, 3064 kıvırcık, 103 
keçi, 38012 kuztı, 840 oğlak, 
1131 ôkilz, 566 inek, 189 manda, 
439 malak, 6 boğa ke3ilmiştir. 
Mayıs ayımn istatistiğine bakılınca 
Haziranda 488 hayvan fazla ke
ılldiği görülmekted:r. 

Bir Dayak İddiası 
Bir Adam Adliyeye 
• Baıvurdu 
Be~iktaıta Y eniçeımede (32) 

numarah evde oturun EIAzizll 
Nadide dün mUddeiumumiliğe 
başvurarak Beıikta~ merkez me· 
muru tarafından dövlildUğUnü ve 
dudakla~ ının patbdığmı iddia 
etmjş ve muayenesini istemlıtir. 

MUddeiumumilik Nadide) i tabib:
adltlere muayene ettirmiı \'e tah· 
kikata baş~amıştır. 

·-·q ..... .... r.ıır: . .. . ·~·-·-------

•apla baıa it ll çıfa3ydı, lstanbu!da 
batı derde girmedik adam kalmazd 1 

- Nemelbım azizim! Onlar ıöy
ler)er, ben ıöyleyomem! Beni affedi
nrln bu itten, İıteraeni• ıizi biriıine 
gllndercyim. O ı:ze adrHİD de, ceYa· 
bın da alasını verir. Çilnkft dilinin 
patantı } oktur mGbareğin. Kanlıcalı 
deli Sait derler ona. Bizim gibi me
murluğu filan da yoktur. 

Benim adımı aanımı yaıdınız mıy
ch, y:uın bankanın içi birbir:ne girer: 

- Bakın Rufat neler ıöylemi9, 
gazetecilere ley an <: t' ar yer mit! diye 
ta müdürün kulağ na kad.ır götürOr
ler. V dZ geçin nlzim, vu geçin .•. 
MOaaadenizle ... 

Don çekilen tayyare piyango
sunun en bllyllk lkramiyeıi olan 
elli bin liranın beı bin lirasını 
Ramide kışlada asker Edirneli 
Mehmet, diğer beş bin lirasını 
Cağaloğlunda oturan Te Suadi
yeye sayfiyeye gitmiş olan Met· 
yem, UçüncU beş bin lirasını da 
Bostancıda çamlık ıazinoıu gar· 
ıcnlarından Torkum kazanmış· 
lardn. 

Yaz Temsilleri 
Tcpebaşında Operetler 

Verilecek 
Şehir opereti bu ay Tcpebatı 

bahçesinde yaz temsUlerbe baş• 
lıyacaktı. Fakat bahçeyi kiralayan 
ile operet arfüt!eri arasında çıkan 
anlatamamazlık yUzUnden temsil· 
tere baş:anamamaktadır. Operet 
hasılatın ) üz de yetmişini lıtemek• 
te, kiracı geri kalan yUzde otuzun 
vergi, rüsum gibi mlikelleflyetlerl 
bile ödeyemlyeceğini l!eri ıllrerek 
yüzde em teklif etmektedir. Bu 
yaz operet temsili yapılamıyacağı 
anlaşılmaktadır. 

Üniversite Talebelerinin Kampı 

Temmuzun en betinci gUnll 
Üniversi te talebelerinden bir gu• 
rubu daha kampa çıkacaklardır. 
Bu guruı:-, bütlin fen fakliltes: ile 
diğer fakü:telerin sen sın :flarında 

bulunan talebeler teıkil etmek· 
tcdir. 

iki Kaza 
Biri Çocuk; iki Kiıi 

Yaralandı 
HUseyb isminJe bir çocuk, 

Kadıköyde deniz kenarındaki ka· 
yahklardan birinin üzerine çıjf mıı 
terin serin uyku keslirmeğe ko• 
yulmuı ve uyl<u lıahlc ~o du~ 
yerde sağa so!a dönerken muva· 
zeneıini kaybederek dik kayala· 
rın üıtüne düşmliş, vücudüniln 
muhtelif yerlerinden teh.ikcli ıu· 

rette yaralanmıştır. Hüseyin Zey• 
ncp Kamil hastane :üne kaldırıl· 
mıı!ır. 

Rıza paşa çeşmesi caddesinde 
oturan balıkçı Farabetin 4 ya~ın.' 
daki oğlu Garbis, bir aralık pen· 
cereden bakmakta iken muvaze
nesini kaybederek dUşmüş ağır 
surette yaralanmıştır. 

Köprüde Duba 
Değişiyor 

Pazartesi gUnü Karaköy köp
rüıünUn bir dubasını:ı değişt:ril· 

mcsine başlanacaktır. Bunun lçb 
köprü Perşembe gfüıüne k~dar 
hiç açılmıyacaktır. Bu değiştirme 
ıırrııoda köprünün htanbd ( a· 
ra{ı ıd.ıki göz1 de kapan:cak. 
küçük meraki.? yalnız Karaköy 
tc:ra:ı !d;:ıki gözünden Halice 
g"rlp çıkacaklardır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki! 

Güniin Tarihi 

Bir iki 
' Satırla 

Haziranda Yapı Faallyetl 
Haziran ay• içinde lıtanbulda 

15 apartıman, 8 mağaza, 3 eY 
yapılmıı, 461 bina da tamir edil• 
mittir. . ... . 

Halkevlerlnde Pratik Der11ler 
Halkevjnde gösterUmekte olan 

pratik derslere son verildiğinden, 
imtihanlara başlanacaktır. 

« « • 
Bir Çocuk Zehlrlendl 
Yeni Kapı lingasında oruran 

aramın çocuğy Artin, ansızın fe
na bir şekilde hastalanmış rahat• 
ıız:ığının idi tedbirlerle önü alı• 
namıyacağı anlatılınca doktora 
baş vurulmuş ye çocuğun zehir
lenmiı o!duğu anlaşılarak haıta• 
neye yahrılmııtır. Bu ze.bir:enme
nin ıebebl araştırılıyor. 

Son Posta: itiraf etmek IA· 
zımdırki ıon zamanda bu neYl 
zehirlenme bAdiıelerJ ııklaımak· 
tadır. 

« • « 
Bir Deniz Korsanı Tutuldu 

Polis, Ahmet isminde sabıkalı 
bir koraanı yakalamııtır. 

Deniz üzerinde bir çok hır
sızhklan bulunan Ahmet evvel• 
ki geçe, Kumkapı iskeloıine gel· 
mif, burada açıkta bağlı duran 
Mustafa reu:n gemis'.ne bir san· 
dalla gidip yanaşmış, gemiye glr
mif, ytikte hafif, pahada ağır. 
ıı• varsa doldurup kaçark•~ po
lisler tarafından tutulmuşt\lle.u ua 

Jf- ,,. 

Bir Memurun MahkOmlyetl 
Mahkeme katiplerinden Hüıa· 

mettin bir rUşvet alma c;uçun• 
dan birinci Ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmiş ve 1 ay ha· 
p:a cezasile (66) lira para ceza· 
ıına çarpılmıftı. Suçlu bu kara• 
ra itiraz ederek temyize gön• 
dermi,, temyiz de kararı bozmuı• 
tu. DUn yapılan yeni duruşmada 
mahkeme eski kararda israr et• 
mittir. * .. .. 

Adli Tayinler 
Temyiz raportörlüğüne nakle

dilen Asliye üçüncü ceza reiıl 
bay Zekinin yerine tayin edilen 
Temyiz raportörü bay Ali Rıza 
dün yeni vazifesine baş'amıştır. 
Üsküdar sorgu hakimliğine seçilen 
lzmir ceza hftkimi bay Yümni de 
dün gelmiş ve yeni vazifeainl 
almıştı:-. 

Zonguldak Ağır Ceza Reis· 
liği ne seçilen Temyiz Raportörle• 
r :nden Ekmel 'e Temyiz Rapor· 
tcrlUğüae tay:n edilen Nuri dOn 
lıtanbub gelmişlerdir. 

Gazeteci - Hasan B. Hnelerden 
beri çala kalem yaııyoruzJ çiziyoruz, 
ıöylüyoruz.. 

... V crem hastaneleri 
rem hastaneleri, verem 
verem hastaneleri .•• 

lazım, \·e· 
hestanelcri, 

... Yaza yaza mürekkebimiz, söyleye 
söy'.eye dilimiz kurudu, bağırıyoruz, çağı• 
rıyoruz. aldıran yok. 

Hasan B. - Verem heıtanesi diye 
b"ğıro bağıra, Allah \ ermes:n, gırtlak 
veremine tutulacağız. desenol 

' 



• 
Şeker Yemiyoruz 

Türkiye dünyada en az şeker 
sarfeden memleketlerden biridir 
ve Türk en az şeker sarfeden· 
lerden biridir. 

934 seoeiİ içinde Tilrkiyede 
nlifos başına sarfedi:en şeker 
miktarı yalnız üç kilodı:r. H3.l· 
buki bu oiıbet: 

Danlma1'hda ntifua b•fına ~4,1 ld'.o 
lavıııçh • • 4'.l, 1 ,, 
Hoıa.,dada " .. 41, I " 
Belç!kada ,. • ~7,8 ,, 
Çekaaloval<yada • ., :'6,7 • 
A•uaturyada • • ~5,4 ,, 
Alrııanyada • ,, 2:'1, 1 • 

Eu rakkamJar bizim ne kadar 
az teker yediğimizi götermeğe 
yeter. 

Fakat ~u, bi: acıklı de ·tlir. 
Çünkü şeker bir gıda m.:.ddui· 
dir. Şekersiz vücut birçok haata· 
lıkJara açık luhmur. 

Sıhhatli bır nesil yeliştirmek 
için halkı şeker yemeğe alııtır· 
mak gcrck~ir. Hu bakımc!an hü· 
kum etin şeker Haf armı indirmiş 
olman aevi ıi. ecek b:r had ·aedir. 
Fakat kafi değildir. 

Şeker sarfı bir ihti~ aç mese· 
Jesid ı r. Halka şeker ihtiyacmı da 
arttırmak gerektir. 

* Hastane isteriz 
lıtanbuJda Devlete, Eelediye

ye, hususi müesseselere, akalli} et
lere ve ecnebilere ait olmak üzere 
mevcut has!anelerin yekunu 40 dır. 

Bu bastanelerde 5191 yatak 
mevcuttur. 

Bu hastaneler içinde fukaranın 
gidebileceği üç yer vardır: Gure· 
ba, Cerrahpaşa ve Hasekfoisa. 
Bu hastanelerdeki yatak miktarı 
da 850 d :r. 

Ew hastaneler, yalnız 750 b '.n 
nur uslu latan bulun değil, bütün 
memleketin haıtanoleridir. Demek 
ki bi:lt!e bir kiıiye bir yatak 
dllşüyor. 

HaE1:ki hutanea:ni gezen bir 
yazıcımız bize oranın acıklı ha;ini 
anlatırken, gözümüzden yaş geldi. 
Doğum hastaları bir yataklarında 
koyun koyuna yatırılıyor. Bazan 
bir yatağa iki hasta, bazan iki 
yatağa (5) Hasta yatıyor. Yatak
lar p:s, çarşaflar kir}:. Çünkü hes· 
tanede ancak 30 doğum haa· 

. tası için yer vardır. Halbuki mil· 
racaat edenlerin adedi hesapıızdır. 

Verem hastalarının da tedavi 
olab' lecekJcri sanatoryom m:k· 
ta · , haıta'.arın yüzde birine )1et• 
mi or. 

tntün bu rakka·mlar bize Is
b•ıhu!da yeni ve büyük bir has· 
t. ne,•e ne kadar muhtaç o!du· 
ğ:ı:-~u7U göı~er;r. 

Te!efc. n ~irketinden a:ınmakta 
elan pa~:ıyı r.e yapmalı rnalbin 
cevabını bu rakkamlar kıJdar ta• 
lakalle ,·erebilecek bir başkası 
bulunabitr mj? 

Yurtd~şlar1mızı ö~ümden kur· 
tarinak beltdi1 e ::in her şeyden 
önce dUşüneceği mueledir ve eline 
geçecek böyle bir para ile yapa· 
bileceği en bavırlı it bir hasta· 
ne açmaktır. 

Otobüslerimize 
Bir 
Bakış 

•------- Server Bedi -
Istinyeye giden otobüs. 
Şu kaidelere riayete mecbur: 
Vaktinde kalkacak, bir. 
Fazla y<ılcu alm~yacak, iki. 
lçerde sigara içilmeyecek, üç. 
Fener yakacak, dert. 

Hızlı gitme) ecek, beş. 
Temiz olacak, altı. 
Fakat, bu kaidelerden hiç· 

birine riayet etmez: 
Vaktinde kalkmaz, O!r. 
IJan ettiği " haddıistiabi ,, den 

faıla tıklım tıklım yo:cu nhr, iki. 
Gece~eri kondoktöı de ~ah:I 

o!duğu baldo yokulnr fosur fosur 
sigara içerler, üç. 

Bazan fenerleri bozu'ur, söner, 
Me -.~'P h l yat t uygun o.m: :ı:s , ç kan çocu ı: yapa-

cağ • na, lozar. Bu usim hay. ta y~ni girmit l:ir me k· karanhkta g:der. ( Geçen gece 
tep linin yapab:IeceQ-i h r blrrı göstermek için y: p ılmış. yolculardan birinin cep feneri 
t r. O, mu ı yapay ım derk~n, Lirer birer mr samn lO- yardımile yürllnıüştlir!), dört. 
{Ün : y ld:mn ı k eam'ş ve o nu y"?n 'ı f deateklerle cluriur• S k 
ı.ı ğa mccl u· o'muş ur. Mel;tep l-ay::ıtı ı ltendis! o ' cfoğu e sen kilometre hızla gider, 
.-----··-------;;~~~~,;-.-.-.-.~.-;...-.-.-,;-.;-. -.-. -. -. -.-___________ ,, beı. 

içi tahtakur~s:.ı, f:irc, hana bit 
yuvasıdır, altı. SON TELGRAF HABERLERİ Bizden yazmak, söylemek, 
haber Yermek. 

Siııaya'da e Görüşü1 

•• J,~r? 
Kral Karo/, Prens Pol' le Görüştük
ten Sonra Romen Nazırları Toplandı 

Yakında Tanrı göslerme,in, 
bir biçimsizUk, bir kaza, bir şey 
olursa hatırlatırız: Y azdıktı, söy• 
Jedikti, haber \'erdikti deriz. 
Bunu da hatırlatacağı:mzı ş:md:
den ,yazıyor, söylüyor, haber 
verıyoruz. 

.............................................................. 
Arnavutluk Ve Bal

Bükref, 12 ( A. A.) - Yu· 
golavya nahibi Pren Pol'Un şere· 
fi.ıe Kral Korol'un Si ·aynda ver· 
d:ği eğ c yemeğinde bütün na
zırlar bulunmuşh:r. Yemekten s :m: 
ra Romen nazır:ar m~c: :ai top-
lanm:ş:ır. • 

Kr:ıl ila rrens · Pc l'ün müi~· 
kat!ar.na ve Pre:ıs Po:'ün ziyare· 
tin:n ne raakc;af a o' d :ığu l l c! a ir 
daha reş:ni bir bilc!ir;ı; yok'.ur. · 

lki hükümdarn AVl s:rry~.· 
ya clönmek i.ılİml linden ı •• hsedl · 
cekleri muhtemel g3rü:~yc r. 

\3· ndan başka nır zakere ha· 
Hnde ola·1 Romen· Sov. et:er ::. r.-:· 
sı mü~ekabil yardım andla~maEı· 
nın da konuşnlacağı söyleniyor. 

KUçUk Anlaşm• Ve Balkan 
Anlaşması Snğlam 

Sin:ı}a, 12 (A.A.) - B. Titl.· 
lesko, Paria ve Londrad:ı } aptığı 
görüşme!er hakkında demiştir ki: 

"Ars. ulusal durum, ş imdiye 
kadar küçük anlaşma ve Bal:rnn an· 
}aşması taraflar.ndan takibedilen 
ıiyasanın yerinde olduğunu her 
zamar.k:nden ziyade isbat etmek· 

tedir. 
·Bu s'yasa bu iki anlaşma}' l 

teşkil ede l devletler arasında tam 
. . k k , bir uyuşma ı.e aynı o.ara a.a· 

c&khr.,, 

İzciler Kurultayı 
Sofyada Bulgar Kralı Ta

rafından Selamlandı 
Sofya, 13 (A.A) - Kıral Bo· 

rls bugün sekizinci izciler 
kurultayır.ı açarak slav memle
ketlerinden gelen izcileri selamla· 
mış ve bu z:yaretlerinin yakınla ş· 
ma ve c!ost!uk eserine yeni bir 
yardım o!duğunu söylemi ştir. 

Hamidiye Samsunda 

kan Andlaşması -
Maksimos 

Y D B k ı "" • • Atina, 13 (Özel) - ~r ~ ut• 
Unan ış a an ıgı ıçın luk hükumetinin de Balkan eıı!· 
Bazı Şartlar Koştu laşması devJetıeir 'arasına gfrme· 

Atin.,, 12 (Özel) - Malcıimos sint kolaylaştırmaf< üzere Türki· 
Dış işleri b:ıl~a nJağı iç:n yemin, yenin Belgratta tavııssutlarda 

k k bulunduğu ve bu husustaki konuş-
etme ten vaz geçınişHr. Ba anlığı ma]arm müsait şekilce ilerilemekte 
kabul etmek için dermeyen ettiği oldukları bura siyasi mahafiiinde 
şarllerm kabul edilmesini lst~ 
mekled ·r. teyit ediliyor. 

. Gül Yağı Bulgaristandan Ge~en 
An kar .l ı 2 Ispartadaki Göçmenler 

gülyağı fabrikası ilk mahsulUnU Sofya, 12 (Hususi) - Bulgar 
vermiş, 40 ki o gül yağı istihsal bUkiimeti, Bulgaristan dan Tüı ki· 
etır.İştir. yeye göç eden kadınlarının beşi· 

Gülyağını:ı k!losu 500 liraya biryerde, Mahmudiye ve saire 
satılmaktad:r. Havalar milsait 
giderse fabrika yılda 125 kilo gibi zlnet altınlarım ~eraber gö· 
yağ çıkarabilecektir. türmemeleri için gümrtik memur

,....~---------....... ---- --------------• larına sıkı emirler vermi.şt:r. Bu 

Telefon Ş ·"rke-tı"' nı·n ce· va- sebeple şimdi gümrüklerde göç· 

Samsun t 2 - Deniz lisesini 
bu y.l bitiren talebeleri hamil 
o'.an Hamidiye bugün buraya 
gelmiş, resm\ ziyaretler yapılrr.ıf, 
denizc . ler~e alay takımı ar~sında 
birde futbol maçı yapılmıştır. 

menlerin au testiler.i biJe aran· 

b T( f maktadır. 
l ~: a i Görü medi Türkiye - Surye.Emlak 

itilafı ----------
Ankar:ı, 13 (Te!efonla) - Tel~fon şirketilc baymdırlık bakanlığı 

ar.~sındakı ~on~şmalar yeni bir safhaya girmiştir. Bakan) ğın yıllık 
m_u~ett~~at üz~rı~e Y.apıl~ış olan son teklifine kaqı şirlcetin ce\'abı 
kafı ~orulmemıştır. Şı~ketı~ beklenilen son cevabı vaıiyeti aydın~an
~ı~ o. aca~t . r. ~akanhgın şırkete verdiği bir senelik raş:1 aym yirmi. 
b!r.nde bıtecegınden_ bu tarihe kadar anlaşı · am .. zsa bakanlık kanu· · 
ili hakkını kullanmaga karar vermiştir. 

t 

Tilrkiye • Suriye emlak itilaf· 
namesinin meriyet müddeti iki 
taraf arasında taatl cJi!cn mek· 
tup!arla 11, 7,35 c!en ilibaren tiç 
ay daha uzatılmıştır. 

Kondilis Londra 
................................................................ r Yolunda 

1 .. ST'r'R 1-JV-AN /STER JNAN"· A '"\ Atinal3(Özei)- DünRo· Başbakan L ... . ır/ / madan ayrılan KondiJis eski Kıra! 
JI 1 ile görüşmek üzere Londrı:ıya 

1.Yl UŞf Q Bir gaıehde okuduk; • Tıkır mıkır gidiy~·uz. İzmiti geçt;k biraz ve birden yollanmıştır. 
Gölilnü:t götünü1ü, e'.m3)arın :n tadı dillc?re destan• l ıre zı kl d d k Ö T 

n ur u . nümüz r3mpa! Çıkabiliraen çııc. ek Alfabe 
M 12 ( A A ) - Baıbakan dır d:y l' , evv.:'ai güo , şöyle evcek S ıpancaya gidelim, Ha b-bam ı ı N f • l H . l 

u.ş • • d l "' K n .e an . ı:.ir yo'culnrın inip treni A k .., K B k 
lsınet l~ö:ıü bugün Van' dan şeh• dedik .. T.ene Hndik erken en, çıktık yo a. arkndcn itmedikleri kal 'ı, Gürüitü pat rdı te'graf:a n ara, 1 <- - ültür a an• 
. Her yolun g id :fi güzeldir. B z de gitmesine güzel d l.ğı a '.fabe ıçın bir mü. abaka 

rınıizc gelm:ştir. .. "' d k· t '-al d ... il l yar ım. a laşka bi.· lokomotif d: h u ç.ıgır Jd .. Neyse yi- a"maktadır. Bı'r,'nc.l . g-ı· k"Z3n"cak 
gitıik. Çok ıey g~rme6e e va ı K ma ı . c on f re- ne y dil üte ) .... ... 

Sıhhata_ Muzır G1da Mad• k ı · l d b 1 k t il t 
0 8 

z ilk. Yürüdü; yürümedilr, G _bzeye 7 kf· alfabe tek kitap olarak l,..abul 
ni ge'.di, tindi • ıte '' u ra an aşı ı yara ça a aı ' · l~me.tre ka'a yine zınk! Yine rampa! Art le ~ o'u yok;' k k ... 

deı ,.,1• Yasa~ EJı"lecek Bizi geriıi11 geriye lstanbul ı gölllrecek trene L:nmedik, yırını v3 .,.0n ..ı ·ı.· . .. -· .,. , .. , . edilece , i inci ve ·üçünclilcre d~ 
"I!' .. :.ı bir gürfiltü, tıir itiıme vo kak·şma iç 'nde k endi kemdi-

1 
· 0 .::ın ı.-ıs: çozu ou, onrnrın ıç.n eki yo'cu· mükafat ver:lecektir. 

1 ar ağız ağ.n dolu öte :i vagonlarn bindir.! f. Hani 
k S 1 k S mizi yllkledik. 'fren yirmi vaaonluktu. Tıklım tıkım 1 - Tunca MUva d t An ·ara 12 - ag- ı ve oy· 0 f k ardak olsa ta•ardı, r aoıılar tatmadı. re a ' dolu yirmi ngonu bir tek sık nefes lokomoti in uy- y o 1 T 'd d b · 

ıal yardım Bakanlıg-ı sıhhate muzır ı S" il ~ unca a uzun zaman an eri ruğuna t<ıkmıılar. Zavallı lokomotif uflıya puflıya, cı ız oz uzatmıyalım yir.e yola dOı:üldilk. Vaktinden veba gÖtOl mediğlnden bu liman 
gıda maddeleri hakkındaki tet• b "r beygir gibi kımıldandı. iki saat sonra Haydarpaşaya u!aıt.k. milvaredatına konan tedbirler kal· 

kikatını bit :rmiıtir. Yakında 11ir i STER l N AN J STER j fil A iv~ M Al darılmtatır~ Yin~ bu viizdeıı Ynfa~ 
talimatname çıkarılacak ve sıbhata il müvar~datına konan -sıhhi tedbir· 
nıuzır maddeler yasak edilecektir. a-·----------------------------------------...J. lero de nihayet verilmiştir. 



4 Sayfa 

Son Posta 
(Ynal, elyael, Ha.,.diı •• Halk r•Ht .. ı 

· • a tiye, Çatalçeşaıı eobta, 25 
ISTANBUL . ,., .... 
Caıetemltde eıl<RD )'azı 
" reaimhıtia bhtiia haltları 
mahfuz ve cu.etemiıe aittir. 

AllONE FIATLARI 
t • 3 

S~ne Ay Ay 
ICr. "'· iV. 

iolKIYE 1400 750 400 
TUNANISTAN 2340 1220 710 
~NEBi 2700 ı 400 800 

.\l>oôe "bedeli pe~indir. Adres 
~ilotirmık a& lıur6ttur. -- ... 

1 
Aı 
Kr 

ıso 
210 

c.1.,. nr•k ı•rl .,.,.,, ..... 
Un .. rclH •••'ul~el •lt•maz. 
{(;lv.e içio mekıuplara 10 k•rul!uk 

pul ilAve11 liıımdır. 

Poete kutusuı 741 ~ 

SON POSTA 

Süreyya Yurdakal Çanakkalede uğur:anırken 
Çanakkale (Huauai) - ilbay Süreyya Yurdakul Sinop ilbııylığı· 

na tayin edilmiş, ~orada törenle uğurlanmııtır. SOreyya Yurdakul 
uzun zamandanberı Çanakkale ilbıylığuıı yapmıt •• burada kendini 

·ı-em:nuı 1~ 

................................... -............... .---
Edremit 
Öğretmenleri 
Kayseri de 

/' 

Kayse~i, 12 (A.A.) - Edremit 
öğre!menlerindcn 15 kiıilik bir 
gurup buraya aelmittir. Ôğr•l-

~~~~~~~·~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 menler ~taıyonda kUhOr dke~ 
bntun bu havalide olduğu gibi Kayseride Yağmur BaşJadı törü ve Kayseri öğretmenler 

çeık ıevdirmiştir. 

burada da motlSrlerle yapılmak- Kal serf, 12 (A. A.) _ Üç bu- tarafmdan karşılaomıJlardır. 
tadır. Köyde kü~tnr işlerine önem çuk aylık bir aradan ıonra yağ• Konuklar mllze)i, uçak T• 
verilmektedJr. Şimdi de buynk mur dOtmUt ve son gtınlerde dokuma fabrikalarını ve mektep
bir mektep inşa edilmektedir. artan ııcaklığı gidermiştir. Yağmur leri gezdikten sonra Sivasa ıe~ 
Kay muhtara lbrahim köyün ha· aralıkla i'ce yarııına kadar mif:erdir. ~ 
yındıriığı için çok çahımaktadır. devam etmiştir. lzmir Gençleri 

M. kt J • 935 M ) Ballkesirde . ' _ -.e ep erın ezun arı Balıkesir, (Hususi) - lzmlr 
Halbevi Güzel a3n'atlar kolu mu
siki takımı 25 kişilik bir kafile 

Çatalca (Hususi) - Celep köyü mektebi dera 1 AyYalık (Hususi) - Ortameklep iki aen~de:ı• 

halinde buraya gelmiıler, 3 kon
ser vermişlerdir. Parti tarafından 
şereflerbe bir danslı çay Yeril-
mişt:r. 

Denizlide Gardenpart1 , .., 
Denizli (Ôzel) - Burada par

ti n lmına bir bahçe eğleace81 
tert.p edilmiş, çok gUıel olmDfe 
ıaran bütiln tanınmıı simalan bu 
eğlenceye iftirak etmltlerdir. .-

Denizli de IVıUessif Bir Adise 

kes:mi yapılmır, imtihanlar çok iyi .sonuç 'crmittir. beri KllltUr Bakanlığının idaresine geçmiıtir. 
Mel te l 3 sın flıdır. Bu y.l mektebın ilçüncU sın • Yalnız Ayvalık içindeğil civanmız için de çok faydalı 
fından 2~ talebe _mezun olmu!t~r. Köylü!.er bu A b:r bilgi . müe!:scseıi haline gelen okul bu 
talebe!erm tahf: 1 erme devamı ıçıo mcktebı l beş 1 l ı1 çok ıyi randıman vermiştir. Mezunlarm 
au:ı 'lı l apılmaaı 11 istemcktedir!er. Resimde köy uyısı kırka yaklaşmaktadır. Resimde bu y.I ,_ ___________ __, i mektebinin bu yılki mezunlan ilo hocaları okulu bitiren talebelerden bir kısmı ile hocalan 
görülmektedir. görülmektedir. -

.,Telgraf ıSooposta 
Telefen 120203 

Den;zli (Özel) - Burada bir 
düğün eanasında mUeuif Hr ha
dise olmuı. halk eYl band~ 
tefi Hakkı davetlilerden biri ta
rafından istediği hava çalınmachjı 
için ustura ile yUzllodcn yaralar 
mıştır 



( Mandericatımızın ç~1clapnd1111 
derceılfl• ... ,,.qt:ir• J 

So~et Rusya 
Bütçesi 

lfoako•11, 12 (~ - s.6 Komi• 
•eeı.n. ıın.ruru.... k• ıU. ,.,.ı..cak 
teaiaat bakkmcia aldJtı UrU' n•tn• 
dilmiftir. 

Bu teafsllfnl tatın it' mliJar nıb-
ltıllea f aa?aıdar V9 l:ıa P... .. _.etıe 
d ......... ,tı.r; 

Afır S::.DSJi 1'om,lıerlltl 1 mllJ-"ı 
llllaakallt 1'o111hterlili 4 aıUyar 200 
•ilyon, Hafif Saaa.yi KomlıerUti 732 
•trJon Orınaa SanaJi KomiHallfl 1 
lllilrar' 50 m~ Gtcla Madtlelerl 
s...,ı K.o•.-....ı 718 .n,-, Ta.o 
ria KomiMdi.I ı.s mlpr 9QO ..U• ,..a_ Scıvkezlaı K.oaiMditi 573 mil• 
,... Nebi• MPnakal&b Kuaiaerlltl 

500,. milJ.OD, P. O. T. KomiHrliıi 317 
milyoa. •hali deauniyette Nabl1e 
_. fhr'a t••11att 2 _.,ar 600 milyon. 

Çindeki Su 
Taşması 

Hankeıu, H (A.AJ- Yanktaeldanı 
nehrinin taıma t.blikulne karıı 
Japontara alt lmtlyub bal1e1l koru• 
••lr •~• ,.pelmlt ola• Htoa arm• 
dunnn bir kıaml bugtln 111abmfbr. 
Mttn phri tehdit etmekte oln 
ıuların ••eta•• karf1811lda •• Jdıllaa 
lmmuı tahkbnl içla ıuh•ll•• tr•J
..ı.. ~-s kalmııtır. 

lcı.aas ciftfıadald Wr kaJ•• IOI 
ubr ilmiftlı'· Ba teldr •tat ... 
luıatlan ... •rece mlteeulr ...... 
tur. 
Bir Kadının Uçma Rekoru 

L.rbaak, 12 (A.A.) (1'allfonaip) -
Ala.rlkalı kadıa ta11ar•cl W. ... d, 
Atlaa clDl:ıi kıywndaa, Paılflk lu7ı
.... :slflcl&r APavlka lut'uı llıerJnd• 
'l&Ma .... ~ ....... ı. J)qp 
~sı--de"NeY,obaa hareket edea .. 
ı. .. u. 11a ... , 21 4·1d~·k •1r 
wc•et"• .-ri .._. v.s 
lngllla Dit ftl•rt 

8Utçeal 
Londra, 12 (A. A.) - D?ıarı iılert 

Bakanlıt• bOtçe1lnin azaltılmasına 
ült ifçl partili tarafm*• Rl'ilen 
tek)if 40 reJ• kartı >ıS6 reyle nıclde
dilmlıtir. 

....ı 

.. --·. 
No: 2& 

- Bey kalkmadl •' 
Kız gOlimter sihi -elde 
_ Bey çok eTkıen 41.tcli 

efendim. 
O kadar sersemlemifim iri ne 

demek iıtediği ıi birde:ıbire ka~· 
rıı· amadım.. Em1a T oaa.:ı Beyın 
yine güneşle beraber eve d&ıdil· 
ili anlaıalıyordu. 

- Oznmleriml ıretlr. 
Kız çıktL FJimi, ,.... yı• 

belam. Yaaüki ockmo bpıuu 
araladım. Emin Tosu"l 8CJ llltftisa 
eoyı:nmata vakit bılaWtmit Fa· 
kat kurfıD gibi bir nykaya dal• 

1111f. 
tik zam.tn1ar onu .sabAhlama-

lardan va.ı ıeçirmek içh •e~ 
ıeldiği pceleıiıı sabahında ••· 
laolona en pallrdılı ,,.,, ı"'k ko
JU' ye oda kapt1ı• ~ıa:.r, tçeri• 

,. koyardmt. 
Önce krıar, s&Yfenir, nura 

kalkmaja mecbur olar. O zam•• 
hir daha bir } erde, hele poker 
lllasu uada da aaba~ml.)'acajln• 
Ilı: verirdi. 

ButGa yaitlet', .a.ler, so2ra 
••• yeminler o kadar cçlrlldO. 
bayatladı ki artık Dmidim kıealldi. 

SON POSTA 

Ingiliz Dış işleri 
Beklenen Söylevini Verdi 
Eransızlar Da Memnan. Oldıılar 
Nazır, Herkesi 
Okşayan Bir Dil 

Kullanıyor 
Londra, 12 (A.A.) - Dıı l,ıer Ba• 

kanı Sir Sa•ael Hoate. dtba Anm 
Kamaraaında İn•W.. dıı •i1aıa11 
laakkmd.a vvclllf dl10Yde WllaaHa 
lnıiltere ile Alman1a aranada imza• 
laaan deniz aaı.ımaaının, Franaıa 
deniz kavvettertne, blyllk harpten 
HYe!ki durumundan, daha üıth .,. 
daha 1&t!am bir •••ki aatladıtını 
llylemlftlr. Bu anlat... Fna11s 
deab kuYTetleriae, Alman dula 
kuYntlerlnden yGzde kırk iç clv•• 
ce1lnde bir GıtDnllk \'crmektecUr. 
Halb11kl (1914) yılında, Fran11z fltoıu 
Al ... fil .. u'"'8a ,escle otas ni..._ 
tiade zayıf bulunmakta idi. 

Tuna •ıaakı 
Sir Samuel Hoare. buadaa •nra, 

Anupanın milıterek ıllteml Ue il.rlli 
meMlelerl hacelemlf ri laıiltere 
Yklmetinla Dota ualqmam fte Tana 

..im( na. .......... ltlr - ""' 
imza edllditini .. ••li 4ek talıedliW 
.a1Jeml1tir. 

ln.ına Dıı Bakw b1Jba .. Ahnaa· 
J•Jl bu anlaıma•arı imaya pjıraralc 
.,.,.. Mr harekette Anupa buıı 

........ ltiJlk Mr ,........ bahta· 

.. , e!ac:afıaı bJdetmiftir. 
Dop aalqma.U. Taaa~n 

.. ,.... pp1hnz'lı: • 
A.wwpalwa+willbal ...... ..... 
................ .., ..... Jd, 
.. 'ılwaW ..... ıa:tk wk n 

(DewM:iadyWet 
J 

Oau 7ok ~ er-. ~yaasız yere ra· 
hatsız etmekten yaz ,e,t:m. 

Eu a.abab yine belki 'bire 
dojru 'katkaca1'. 

Ona dejıl. Bu nl>ah kendime 
ıaııyorum. ~dm ele çok ge~ 
yattığun olcr. Fakat bö) le o .:lara 
kadar kaldığım yok. 

BHçeye çı&ıltm. fayeç -ekser• 
...,. yaptım. ÇOk 1tklr 1naı1n 
• )·emefıhcle ~yiz 'ft 'irim9e 

de~ 
T11"'1ıin eUijtm t8': 'Emin To 

- Bey tmt'I& •at birilo 1JJlllK• 

lil i . 
Yemeğe ,pijama 11e lndlği za• 

m3 n ~· k t pak1arı uten bir az 
ı"fldn g~dert- korku verecek 
ı.•r lca\armıtb 

ÇaJaşan, p'Bra kazanmak iç12 
c!idişen bu adama r rcık c.cımağa 
t»alamıftıın. Ace o b~r auı yap-
1811':1· Oyte f&en y.ne me1ımutlut• 
• •tim!e ıa:. 

- 1(11 ge in cliye 1 al:U'llı1a• 
nıyorum. .ded m. Bu Ada bizi lıaa
ta edecek. 

Gü:dn ; 
_ Kııın da bqka keyfi ,.,.. 

Habeş Meselesi Avam 
Kamaramda 

Loid Cor~la Çember]ayn Arsıu!usa1 
Vaüf ! • ·vapmatıyn, Diyor 

....... ll(A. 
A.) - ._.,.. <Me, 
AnmX....,_. .......... ..,.... 
mftlrı . ...., ...... 
..a. aaclla .. alua 
bın•lera Jsuea 
ekoao•Us ,. S. ...... , .. .,,.. .. 
Jer alıa•aıı a... 
.... a c.. ...... 
• .,, ... brarıa ,.. 
rine ,.tJrUmeal 
içha Wr el Mtftll .,.,...... ...... 
ıu.aı.~ 

Lold Corc eh
lerin de.am .._ 
nk clemiftlr ki; 
•uıu:ar So170o 

t••• karp buçe• 
kereler muvaffaki· 

••.Jdaa ekua• 
•nıtar. C-..re b ... 
......... --
=.';:~:; .... -........ 
nltlerim ·si yerillil 
( Dnamı U lacl 

fiisde ) w ..,,_,_,'rn 
1 ...... 'aaJ b 

dır. Dedi. iaW ..... "._ ._.. .. 
oı.ua. _... ... liain ...... 

ya,..., flııil.tDI. ,_..,. lçilmu kil 
>11khD beni•• nD,limi. gle" '• Der, yemele bq1ardL 
Uki o •tilalr ..Wlaju hl:WI 'Onun uıun den1z aefer1eriae 
ediyordum : çıkarken ıandak dolusu r.akı V&-

- Eter bu .. yat kıpıı da ıl- ıDrdljl .ıs;ıer. lr. 
rerM vay heH•iı•·· Fakat ilen- o.dan ıazllm yalmıfh. Fakat 
Cliae ecımalı1m. SQhlraz mu. Emin T_.. Bey ve ~111DJl&nJ&n 
i'in en llikı hayat selair k..Uir. c1i7eyjm Gari.. Be~li ade\a korkut
'Bizim tuttujumuz ,.ı teblilreUdiı. .tular. Bunlar &y]e 7emekteıı 6ace 
En aaflam blayeler bu11a 4ara- ~ if;in lalan ı,miyorl••· Ôlllar 
namaz. )~ oy•D M .u:rlcuaua.luk.. ıidn .&aten ,1emek meJo1'-' yok .. 

'Eniin l'•ua B-.Y onauz:V1nı 

1 

So&all.,. demek içki masa11 batı 
liılkU. .demek oluyor. 'Birib:rlerioe ztyalet 

Uykuc:lm ,... kalld.it ~ia ;ek:J.oılar. Bun:arın adı z'yafeL 
lftaİuızdı. Yamak yerine birçok mezeler ve .•• 

Kıza ıes'e...U: .Rakı .. Bira ~ek w3ene tlilil· 
- Bana b:r rakı .ıetlı. yor:ar. Kadınlar o:unca W hemen 
Rakı r .:la. Onun Ye -arkada,. .. •aman cı._r. SJr..la itiraz 

ltr;mn rakı lçiıJerhıl havsalam da bn bulunuyor. Fakat anlar 
almıyor. "Zannetmem ki herkes bwa)'ı •dan ~ile adi buluyer: a1'. 
böyle rakı içıin. Komcd6r Ruhn Ve 'li içit ~kadar ıllrekli olu
Bey eniıtemdL Çok içerdi. Zaten lordu lci nekauar içflklerini :ken• 
heln' .. 1 e1iter iç11i1le '-ıiteıi seride dilcl'i • laeup oaemiyor:.r. 
'9ırftırlıT. Omr:ı nakı 'itifini ,_ı. ıluı:.ne gCDef d.cjan ıakı 
nız ai e içinde C:ej:l, :Wma 111c:41• aofrala u c..kadar ~ok .ğiSrclllna 1d 
lektaıları bata blitlln •..Y;: ılaı art.k gan.dt:z. r.kı i~o11lere de 
aı••"- metlrnrh. tiiıe ıeld "jl hayr.d e.iJDj)·o~ 
nman tıem:anm. Y-emek'tea F.akat fim.di Emb Taam Bey 
&ıee işt°]ıa ı!Ç8fft d;,. lleme:ı la"rrret~ c: D r.akı iıt0,i ce vaz,ıe-

yanm saat iç"nde w llılylk fil9Ji "r.mek :i&ted.:m. 
içerdi. Bu yu.m kiloluk ı:ır bit - Ur leuuZM1n. oıı,ıunsua. Az• 
"9ç ~ •tlmt «Dlek ltla 'çok- .birte..Y \ e. istirahat et. Alqam 
• TL!1-. f '-L t ... -..L.. __.._ 'beraber t -er.z. 
ı11 uuc.. 'ima -enıV"~ .... ta Tma1 'Gll.11 1 

dejB de ferltet İÇIDll zibL - fie -glB~l m&jde! Ben ba 

TEYZE 

alrfua .ber~bor 1'aıemizin mUjdeı 
ıerefine birkaç tane içebilirim 
Bu ilaabın :alqamla al'ka11 JOl 
tattll. 

'&Tar etmiyorum. EtHm .. Faka' 
çe1tbiiyorum. Onun ber arzmmar 
aykan aitmeyl doj.ru bulmiyorull!. 
Kanaandan her dakika iDUbale& 

gilım bir aıkek her a..lde )'1111 

Ye lttiWe _. ıaymu olar. 
lçtL 
F akal gört\yorum ki >'' me 

yiı.emirer. 
Ona son samanlarda fazla ~ 

rH fe9iNformı. H :ç e1maua ı 
de•ı :ılnanlwda• al91n. Zaten iT. 
kadar aı u~a, 1'a1radar ~c 
lçkiıe ağu yemekler zarar verece·. 

'O ıannedlror ld rakı o::u bt 
llyor. H akikat pş ) orum. o'kad 
uykuıuz:cğa ve iftahaaıziıia 16 
-.tıcatça t opiam} er. Şifi1M. 

- Yemekten nura hamak· 
maa .b"raz. 4e.cli.m. - ••tm yek 1 clecli, -
'Oçte DeKrycr1ar. 

- iC-tmıer? 
- A•actıatı-; •••• Ada~ 

,aeldi. -Sftt ttçte toplanacat 
~ma • EAR!k ıl'emal ı.iJe1 
veri)'or. 1'.dadv .da beraber. Sc. 
...Wae dojr-u lwlübe gelirsin. 

&tınma geldi: 
- Etref Ber de btzl ~l 

akşMM için yeatfje çapds. Ot 
gece aen o,uaflla :i4ill. Sau .ı 
U.Jl'IC& ~,Jıayectİk. lana : 

(Arka11 .... 
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.L-0-a-ny-a~H':""9'dd-::-is~eı=-er-=-i ı-j Dünyada . Ol~p Bitenler 
Avrupanııı Otomo.bi Memle-

Kari Melet ubları 
-. 

Bir Manken 

Yapıcısına isyan 

Etti. 
ketinde Bir Günde 769 Derdine Çare Arayan Bir 

Adamcağız 
Dun matbaamıza ihtiyar bir 

Kırımlı geldi ve derdini ıöyle 
anlalb. 

Eu so:-ı günlere gel:nceye l<a· Kaza Oldu " - Rusyadan geldim. Bet 
çocuğum var. Burada Türk tabi• 
yetine girdim ve 60 kuru, yo'f• 
mlye ile çalıtmıya başladım. Fakat 
ifim iki glln var, dört gün yok. 
Çocuklarım perişan oidu. Eskiıe
h:rde köyde akrabalarım var. 
" GeJI., diyorlar. Fakat on param 
yok. Fakir ve muhtacım. VilAyete 
birinci defa bir istida ile mur ... 
caat ettim., bana isklna gitmemi 
aöyledller. TıkAn Belediyeye g8n• 
derdi. Belediyeden yine iskana 
gönderdiler. Oraya glltjğfmi ıöyl~ 
dim. Bana yardım yapamayacak• 
larına bildirdiler. Son bir istida 
ile vaziyeti anlattım. Belediye ka• 
pıcııı beni içeri bırakmadı. Ne 
yapacağımı ıaşırdım. Kime bar 
vuracağımı bilmiyorum. 

A 'k dar Kal for.1 :a'da R merı a ser· 
. . . açılan San D .ego ransız gısınde uıa- sergisi ıin en rne· 

nılmngacak tak uyandırıcı kö· ı 

ı.:: ~:~::: in:::ın°~:~:~;:.ı~~: /ör/ere HitapEderekNelerdenÇekin-
!u~~d7::·~~;i.a~.~ ~1:~;.~k i~::'. mek Lô.zım . Geldiğini Anlaf ı11or 

Otomobil Kulübü Bütün Şö-

cılermn keyfme tabı o1arak ka - - 3 
kıp ~eziyor, oturup söy:Uyor, gü· Pariı, 9 (Temmuz) - Yaz ------·-.,---...-
IUp ı ğiıyordu. Fa Amerlka tatillerinin başlaması, Avrupanın 
ıa:zeteicrin :n anlatt~Iarma göre en faz·a otomobile malik mem· 
bu makina insan tam hükumet leketi olan Fran11da yol kazala· 
adamlarına rumen takdim e.:lıldi- rının birdenbire çoğalmaaına ıe· 
ğl gUn isyan etmiş, ve kar\ı~ına bep oldu ve yalnız bir Panr 
çıkan herkesi a·ue yumruk yere günü 769 tano facia sayıldı. HU-

aermittir. Haciseden sonra iÜç kumet, ha:k, gazeteler, teliıa lı 
hal ile zaı:;tcdilen bu makine düştüler. fonun üzerine oto· 
timdi aessiz ve hareketıiz mobil kulübUnUn teşviki ile 
durmaktadır. Sahibinb an!al tığına başlıca gfindelik!erde, otomoblı 
göre makinenin beklenmeyen bi: kullananların veya otomobile bl· 
zamanda isyarı ederek katııında- nenlerin en ziyade nelere dikkat 
kileri dövmesi elektrik mevcele· etmeleri gerek olduğunu gösteren 
rloin parazite karıımasından ileri birer naaihat aerviıi çıktı. 
gelmiştir. Mamaf;h Amerika ga· lslanbulumuzda otomobil ve 
zeteleri temin ediyorlar ki, maki· otomob:l >olu yoktur, buna raı· 
neyi icat eden adam badi11den meıı yine Büyükdere, . Filorya, 
ıonra eserine, daha bllyUk bir Bebek yolları ile dar ıokakları· 
bllrmet ile bakmıya baılamııtır. mızda sık ıık kua olduğunu 
Adeta, makinenin canlanıp ken• gazetelerde okudum, bunun için· 
dlılni dUnyaya getirdiğinden do· ,dir ki, Franıızlann neırettiklerJ.. 
layı sahibini azarlamaaından kor· 
kar gibidir. 

r 
Bar Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cumarteıi 

(*) 
~---------~--~-----------· 

Deniz Banyosundan 
Gelen Baygınlık 

B tzan, sin!rli zayıf ve ycrgua 
olanlar Ja denize birdeul.>ire gir
mek ve~ ah ut atlamak kalp üz.erine 
[ g •rt k r-uyuo derecei hararetinin 
te!iri ve gerek l.>u şiddetli hare
ke• ııebt!Lile ] kanan hOcurnu 
dimağ merkezinde kanın azalma• 
sına sebep o!ur Te umumi irade• 
nin gevşl'muine yardım ettiği 
için baygın! k husule gelir. Ge· 
çende böyle bir haatanın tedavi
sine c,·ııı(ı r lı!ar; 

1 - ] la yılım şah~ı ısırtüıtü yatı• 
ııp se. i nele! hareketi yaptım. 
2 - B rçok m:ı14 ıj yaptım. 
3 - S.cJ k çııy vo konyak lçir· 
<liın. 
4 - Hir :ı"ytikUfiiril ve bir ka
fein ampulü z@rk ettim. 
5 - Gıinde on be9 dıı.mla hr
dinoral nlma1.1mı ve beş güa 
devam etmesini tenbih ettim. 
6 - 'l'..ıo•,-yonunun yük - e"ınesi 

içirı Tonofosfat ve Kalyo 
o~talini şı :ıu"aların lan onbcş 
g iin devlim ettim ve haııtflm 
iyile'}ti. 

• 
(*) B..ı notları kıta'p aaklayııın:, yahut 

bir a'bthıe yap11tınp kel e '.. ı ·yon r•pı

Dll:, Sıkın ~: .:: amanınızda b ı noıl~r ltir 
dokto · gibi imdadı n:ı:a y~ti9eb . I r. 

• .ıa1ihatlerl bizimkilere bildirmeyi 
faydalı buldum. Sıra ile aıağıya 

geçireceğim: 
Oç BUyUK Prensip 

1 - Her otomobil önünde bir 
"tehlike mıntakaaı,, nı ıürUp gö· 
türerek ilerler. Bu tehlike mınta• 
katının uzunluğu, otomobil"n dur• 
ması içi:ı muhtaç o:duğu mesafe 
kadardır. I) i ve kuru bir yolda, 
normal firene malik bir otomobil 
için, mAn · anı ı görüldUğll ıani· 

ı e _en firm:n tcsiri..i göste• 
rec~ği zama:ıa kadar geçecek 
müddet de hesap edilmek 
ş3rtile tehlike mıntakaıı şöyle 
ölçUle bilir : 

50 kilomf'tre ıDr'atte 30 metre 

60 " " 40 " 
70 " " 50 " 
bO • • 60 " 

100 " " 90 •• 
ıt ı) " " 100 " 

Binaenaleyh !Ürat ve yo1un 

TAKVİM 
göz'.e görli '.cb · e ! k:smında bir 

'\ mani:ı \• armış c.'.a orada durul ıcak 
imiş gibi ölçülmelidir. 

Gln ~ÜMARTESI Hızır..._11 2 - B"r yol daima az Çllk 
ll 12 TEMMUZ 93.5 69 kaygand r. De"i.i meydaıda: l::ir· 

11 lleblUlahar 1354 

-----ıo dcnbire fren yapınız. Otomobi i· Rumj 1351 Arabt il 
Haılraıı 30 nizin daima az çok patinaj yap· 

bgv ını görürsünüz. Önemli nokta : Vakit 1:.un1 ı v . uıl" V•klt il ual jV"•ntl 
,__._,,. ~ ı===ı bu ka~ganlığın hangi noktada ! Gl!net b 58 4 39 Alı&7 1 ın .i2 -

1 
.9 4ı 

Öjle • :11 ıa 19 \at•ı I ' :ı9 ı 21 40 ı tehl.kc.i dduğunu kesfrmektedir. 
1 lklndl 8 ~8 16 19 lın•A.lı. (> 4.l 2 ;.4 ' 3 - s :zden ba,ka bütün oto~ 
\. - .J mobil kul!ananların acemi ve 

bir yaya }'Ürllyen çıkabilir. 

"" Deveboynu ıekllnde olan yo· 
kuşları asla amfiden çıkmıya ça· 
lışmaymız. mümkünse yandan 
alınız! 

MoUSrtlnUz tutuşursa derhal 
durdurmayınız. Bilakis benzin bo· 
ruaunu kapatbktan ıonra karbtı· 
ratörde kalan benzinin çabuk 
bitmeai için otomobili bıılı çalıı· 
hrmak IAzımdır. 

'). 

Son Posta - lmkio varsa 
Belediye Reis Muavini Hamittea 
bu vatandaşla alakadar olmasını 
dileriz. 

Bir otomobil ile karıılaştığınız 
• Son ka:ıalardaa birka9 görünüş - zaman, çarpıımadan kurtulmak 
manevralarının yanhı olduğun..ı için icabında sapılacak yer olup 
düşünmeli, hareketlerinizi ona olmadığını anlamak üzere yolun 

k8r0 körüne takip etmeyiniz: 
- Onun geçtiği yerd~n ben 

de geçerim, diye düşünmek hata• 
dır. Zira önünüzde giden otomo
bil yanındakioi kıl farkı ile ge
çebilir. Siz ise görmeden burun 
buruna gelirsiniz. 

göre hesaplamalııınız. ıaj tarafına bakınız. 
Çeklnece§Jnlz Şeyler -i' 

Y olda umumi kaide, kendi Bir otomobili geçmeye teıeb-
hlzasına bir diğer otomobilin bU11 etmeden önce dalma aynı . 
geldiğini gören ıoförlln derhal 
yol vermek Uzere sağa yaklaş· 
maı:nı emreder. Sizi geçmek 
Uzere aolunuıa bir otomobil geldi 
mi hemen yavaşlayınız, bırakınız 
geçıin, aksi halde Uç otomobilin 
yolcularını da tehlikeye koymuı 
olursunuz. Bu otomobiUerden bi· 
rinclsi sizinkidir, ikincisi hizasına 
gelendir, UçUncüsü de karıı taraf-
tan çıkacak olandır. · 

"" Hiçbir zaman arkanızda~ ge· 
len otomobile ; apmak istediğiniz 
manevrayı aksine olarak anlata· 
cak yanhş bir işarot vermeyiniz, 
mesela ıo!a döneceğiniz zaman 
pencereden sağ elinizi çıkarmak 
gibi. 

* Eğer ön tekerleklerinlzdc fren 
vana dönemeçlerde asla kuvvetli 
firen yapma) mız. Akıi halde ön 
tekerlekler dönmeyince otomobil 
direksiyc ndan mahrum kalır. ve 
dosdoğru giderek çarpar. Oto
mobilin bö) le bir ihtimal kaqı· 
sır.d" Lalır.ca frene baam1ya de· 
vam ctmeniı değil, freni bırak
manız lazımdır. 

* Arkaoızdan hemen gden bir 
otomob:l bu!unmadığına bmaat 
getirmeden önce istikamet de· 
ğittirmeyiniı. 

* 
Sol dönemeçltri, lyiı:e görme· 

den h :ç bir zaman dar kav:alc 

sebeple ıol tarafınızı aözden ıe
çiriniz. 

~ 
Önnnnzde yavaı yavaş giden 

otomobil, tanı onu yan1na vardl· 
ğıtıız zaman sola d6necektir. Şö
förll de tam çarpışaldığı· dakikada 
imi işareti yapacaktır. Bunun önU· 
ne geçmek iç·n arkada bu[undu· 
ğunuzu korna çalarak haber 
veriniz. 

Mukabil taraftan bir otomobil 
ge!irke 1 önünlizdekini aeçmeye 
çal.şmak lehHke'.idir. Eğer aaatte 

* Lastik patJamaıı, eğer derhal 
fren yapmaısanız, naairen tehll· 
kelidir. Fakat bu takairde de 
yalpaya mani olmak içi:ı volauı 
ııkıca tutmanız lazımdır. 

lf 
Yolda dllrUst olarak gıaınız. 

Hızlı veya yavaş geçtiğiniz sür'at 
ne olursa olsun onu Hk sık de• 
liıtlrmeyinlz, bir ölçüde gidiniz. 

* Bir foför bir dönemeçln haki• 
ki mahiyetini ancak lçi.ıe dalınca, 
yani pek geç anlar, o tekiJde 
hareket ediniz ki, karşılaşacağı· 
nız sllrpris fazla yavaş gitmekten 
doğmuı olsun, bir iosan bir dZS.. 
nemecl daima, bilahare d ı: ha ça· 
buk geçebilirdim, diyecek ıekilde 
geçmelidir. 

• Dört klSıelere, icabında yolu• 
nuzu kesen yola d alabilecek 
ıür'atlo giriniz, çarpışmanm önü• 
ne geçmiı oluraunuz. .. 

Gelip geçenleri hayrete dUıUr
meğe çahtmayınız. ödeviniz on• 
lara biJAkiı rahatlık vermektir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

80 kilometre sllratle a-ittiğlnlı Bu gece nöbetçi eczaneler 
sırad:ı önünüzde 75 kflometre ounlardm 

sür'atle giden otomobili geçmek İıtanbul tarafı: Şehzadebaıın· 
isterseniz, o sırada mukabil taraf· da ( Aııaf ), Aksarayda ( Ziya 
tan da 80 kilometre sür'atle bir Nuri ), Edirnelcapıda ( Arif), Şeh• 
otomobil geliyorsa bu gt.leın oto· remioinde ( A. Hamdi ), Samatya

da ( Erofilos ), Zeyrekte ( Haaan 
mobil ile rranızda 500 metre Huliisi ), Eyüpte (Hikmet), Lale-
mesafe varsn, önünUzdekini ıreçe· lide ( Sıtkı ), Fenerde ( Emilyadi ), 

bilirsir.iz hesabını yapmız. Ankara ca<ldosiode ( Eşref Neıet ), 
"1- Jf.. Yemiıte ( Benaaon ), Bakırköyilıı• 

Önde g;den bir otomobili hiç 1 So~ unda viraj olan ye. iyi de ( 111tefan Terziyan ), Beyoğlu 

dönmeyiniz. 

b . k yak d t k' görünmeyen bir yokuşu tırmanır· tarafı: Takaim Bostanbaıında (İti• 
ır zaman çc ır. an a ıp . _ . mat), Tepeb1ttında ( Kenyoli ), 
~ . 1 f n'•ri 8 •2 • k" • ken, farzed nızkı yclun son gör· 1 b d ( T b e.mey.t z, rtı " • ı ıo ınqen Tıu a aşın a arla aşı), Galata• 

v . , b···.. düğü!lüz noktasında bir mania da ( !{aptiçi ), Şişlide (Şişli), ıag . am o.a ı .ı. · d d d k 
"f. var ır, cnün e urma mecbur:- Kaeıaıpaıada ( Merkiz ), Hasköyde 

B. d" . t k'l d k d yetind(ı:niz. Sür'atin:zı ona göre (Halk), Kadıköy tarafız Modada 
ır ızı eş ı ~ ere urmuş 1 

v ı . f l - · d ayarlayın :z. ( Faik lekender ), Pazaryolunda 
o'. an otc.moc:ı . t~.: f 

5 ·
01 1 

j anın an ( Namık İıımet ), Büyükadada 
hiç Ur zaman hızlı geçmeyiniz, . * (Halk ). 
duran otomob~Herin arasından Önündekini geçen bir otomobili 11-----------
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s~~~~~::i~~kT ....... G~;ç·· .. ··K~~·····K~·y·~·te·ı .. ···v~········~i~~~l~~Al:i::; 
Peymrlı Bıber Dolması ş k 1 ap HC'. sla bir ins:ın ne kadar g i 

Peynirler tıpkı alelade dolma- a arı zel ~l~~~a olsun C:' D317l ığ' har< 
da olduğu gibi hazırlanacak. D~· • kctsızlıgı ona ~ok şey kaJ bcttiri 
ğer taraftan peynirin içine istenil· Ki 

1 
- Baıan çirkin birini gcrürsünl 

ciiği kadar yumurta kmlacak, oc:. ar ıt·b d D .. t ·e B .. •ek. T fakat okadar canlı. Ö}le ınreket-
b;raz da maydanos katılacak ye V ) ar an UŞ u, Uyu er- lidir ki, çlrkin~ifinin fakır da bllı 

~!~~u:~~~~~'.a::~:.:b;!;:n:.~~.~ zi 1 er B üzgue· ye- i1:hemmı· y.et Verı· y orlaı, ~~m:~s~~~·0~an~~n~11~ta~~ ~.arü~~~ 
ralıp her tarafı kızartılacak Ye şukluk nasıl ha!tal.ğın sembuh 
sıcak aıcak yenilecek. Eu tene bizde bili kloıa .. . · ise canlôk da sıhhatin r.embu-

Peynir Sa.çası ehemmiyet _\er.lmektedir. Halbuki · · · i' "' ' 4 · lidir. , 
Tavanın içerisbde bir parça modayı çev.ren as 1 l:üyük terziler Sıhhatli oimak için ilk şart 

yağ eritiniz. bir kaşık kadar da en fazla büzgDye yer 8) ırmakta- bütlin uıuvlarm serbestçe hare-

k b
. ·k· ı f · · • d ·rlar k•tı"oı· t · t kt• Ev un oyup ~r ı ı c.:e :ı çeymnız. · · "' emın e me ı ~. ger ta• 

ya\'ai yavaş soğuk tüt lli\'e edi· Kumatlardan hiç şüphe yok biati kendi haline bırakmak fm• 
n:z. bir taraftan da topak topak en güzel olaLıı empr:medir. Em· klnı olsaydı hiçbirimiz ııhhatimiz· 
o:maması için karıihrınız. Un iyice prime elbiselere dil? elek"ik llze· den tikiyetçl o:mıyacaktık. Fa· 
ezildikten sonra peynir, biraz da rine empr:m• ceket ve bluzlar, kat bugtınkU hayat okadar kar-
karabiber koyı.:n ve iki dakika redingot biçimi tayy<:rler hep makarıııktırki t abidin kendi yo• 
pişirin, Münaa·p gördüğünüz ye· emprimeden ) apılmaktadır. luuda iflemesine müsaade ctmezı 
meklerin Ozerbe d~klln. Resimde üç çeı:t genç kız Yanlıı yemekler yeriz ve çok y .. 

kıyafeti görülmektedir. Yerli dOz riz. Yanlıı ve az hareketle~· ya• 

Dana Kotleti 
, 

Et kasapta pirzola gibi hazır
lanılacak. Eve gelince liıcrine tuz 
biber, kekiiip serpilecek ve bir bu· 
çuk saat kadar öy:ece bırakıla· 
cak. Sonra yumurta çalkalanacak 
bir tabağa toz ha'.inde galete ha· 
zırlanacak. Birer birer evveli yu· 
ınurtaya ıonra galeteye bulan~cak 
Yağ kızdırılacak ve orta ateşte 
DAınh,,e pppı be o!uncıy a kadar 
liiz~rtıJac~ Pok fazla ;.pifuaeli 
nıakbul değildir. Yanına da pat .. 
teı kızartır ve yersiniz. 

fstakoz 

Şimdi tam istakoz mevsimi 
olduğu için fırsat kaçırmayız. 
!ı' a!<oz alırken evvela canlı ol· 
n:asın;ı dikkat edin. Bu canlı ista· 
k~z tuzlu kaynar suyun içine atıla·· 
cak. Eğer küçükıe on dakika kay· 
n ımaaı kafidir. Epey büyükse 
o -aman yirmi dakika kadar kay• 
n11tm' k lazımdır. Keynalıp indir• 
< :: ·1 aonra ıuyun içinden çıka• 
~·11~ urdq m, bUyllk pencerelerini 
ı .. ı ız. Kuyruğunu gövdea:nden 
n :, ı 1. VücudUnü kabuğunun için
den çıkarın. Yalnız midesini ka· 
L 1 ğLnda bırakın. Küçük pençe
le ·.ni lil) lü t ü) lü yerlerini hep 
ç.lu;:rın, bedeni kırmak için orta
c'.c.n aşağı c!cğru kırın. 
Kuyruğuda altından kt~\cin . .m•· 

kc.sla kesip çıkarın. r .. u ~ · 
ruğun ortasında u2anan bağırsak· 
hırını filc.n çıkarıp atın. Bacak· 
farını da aym şekilce kırıp için
den etini çıkar.o. 

Sonra bu etltıri isterseniz H• 
lata halinde ~ey iniz. isterseniz 
üzerine ma) onoz döktinllz. Ma· 
~ onez dökünce kafa ve bacak 
kemi ki erile tabağı süsleyiniz. 

Yüzünüzün Guddelerinin 
f yi Çalışması için 

,.,,t kutanesinin yüzdeki kırmızı• 
1 kl:ır, ıivilce le r ve ;Itibap'ar lıeriae 
tayanı havret blr tes"ri vardır. EYHIA 
bun~arı ~zeceks"niı. Sonr.ı hanada 
ı:övecekı n!z, b '.r miktar da kuru Am~· 
fllelis yap~aklarile kanıtır:-cakı:n~z 
bir pnrça da aJf vazelin koyup b:r 
nıe.rhem hal:ne getirecek ve lunu 
:Yilzü:ıüz ~ atirece!cainiz. 

Göz Kapaklarınız 
Kızarıyorsa 

Herhangi Lir cery: odaa, rıezltden 
RÖz kapaklarınız kızar.yoraa bir az 
Papatya ve yahutta Peygambu ~lceti 
al.nız. H-ş:ayıp l<aynatınız. KuvYetli 
olınaaı iç:n bit az fazla koyunuz. Son• 

· abah 

kümaıtan lapılmış bir etekle llıe· parız. Erken yatmıya hiç dikkat 

rloe glyHen emprime blu:ı VA etmeyiz. 
cekettir. Ortadaki elbise emprime Vncudün herglln muayyen 'bir 
taftadır. Önünde ve kol:ırındaki miktarda yiyeceğe ve içecep lh• 
fİjonglar kadi!edend;r. tlyacı vardır. Eğer fazlasını verlr-

Diğer elb:ae de lacivert taf· sen tıkanır v~ hazım cihazını 
tadandır Ye başka hiç bir ıilaü bozmaktan kalbini ve siıılrleri 
yoktur. Yukarısı bahriye!i ceket · yormaktan baıka h:çbir lıe yara• 
biçim.nde, aşağHı da ikisi yan maz. Sebzeli ve meyvalı bir öğle 
l.:ırda biri ene biri arkaya gelmek bir de alqam yemtıği i htiyacı 
üzere dört vereY parçadan ya· temine bol bol kifidir. Hele haf-
IidJıf~ Ajurlıu-ı '?la JienClinden tada bir gün sırf meyva yenirse 
aaiaM•~M k · · 1 ; A ço ıyı o ur. OJJIO 1H:ı f 

ynca resmini ılrclOiUnUz Müahllsiz Ye ıırınaanz en 
ppka da pek orfjinaldir. Hemen 

6 

blltlla sa~ açıkta barakan •ı•fı gOnde bfr defa dışı:rı çık· 
kOçilcük ıapkanın OıtOne konulan mayı temin ediniz. Ak9i takdirde 
ve arkaya atılan kocaman tlll 

1 

•llculta biriken zehirle, kanınızı 
eıki başörtülere pek benzemek· •• dolayıaile ııhhatlniıi, gt.zellfğl· 
tedir. Ôade ıaç geibi duran niıi ve bilhaasa cildinizi bozar. 
'eyler de deve kuıu tUyl\dür. Bunun için de bol meyva yiyiniz 
Esasea bu ıene ,apka!arın en •e bol su içiniz. 
büyük ıl\18 çiçek ve deve kuşu Her sabah hiç olmazsa on 
tllyOdUr. dakika jimnastik yapınız. Hiç

Korsa 
Gigcmigenler 

Koraaya alııık olan ·"4r bile 
yazın ne kadar ııkıntı çekerler. 
Bir de alıtık olmayanlar• düıO
ntınllzl.. Halbuki ince elblaeler 
korıayı kııtan fazla yazın IUzum• 
lu bir bale get:rir. VUcudtı der
leyip, taplayan bir ıeye ihtiyaç 
duyulur. Resimde gardOğünllz 
bir mayo değil, yazın ince elbi
ıe?erın altından giymek için ince, 
Adeta tül denecek kadar hafif 
bir ıaatlkten yapılmıt ydekli bir 
dondur. Vllcudll hem toplar, hem 

1 Ev Kadını Neler 
Bilmelidir ? 

Yazın En Dok 
l stenen Kıytifet 

Börekleri, Bisküvileri 
Isıtmak için 

B6rekleri Yeyahut biakll'Yi albl 
kuru ıeyleri uıtmak iıtecliğiaiz 
zaman bir tencerenin içine koyup 
daha bllyOk- bir tıncere1e de su 
koyup blskil•i tencereılnl bunun 
içine oturtun fırına koyup ••J•· 
lsut ocağın Uzerine oturtun. Su ' 
111ııınca biskllviler de ıaın:r. 

Sandoviçlerin Kuruma-. . 
maıı ıçın 

Bir peçeteyi ıslatıp, llkınız. 
Sllkeleyin!z. Kendhini çekecek 
kadar a11nu: v• daha kurumad 
nemli iken içine ıandoviç?:~ 
sarın:z. 

Fazla Kokulu Sebzeleri 
Pişirirken 

Pek çokları l•hna, kereviz 
gibi a-:bzelerln kokularını ıevme• 
dikleri için l emaıler. Bu albi 
11ebze:cri kaynarke:ı içine birer 
kaşık beykın pauvir atınız ve 
kaı=aiını kapatmadan acık ı:ltirl· 
oiz. Kokusu yok denecek kadar 
hafifler. 

Domatesleri Kolay Soy
mak için 

Üzerlerine kaynar ıu dökilp 
bir dakika bırakınız. oradan 
çakarıp aoğuk suya atınız. Kabuk· 

ını kola iıkla ıoyabilinlniz. 

Bir zamanla-r kadın ma) oi. ı 
etekli idi ve sım sıkı ka ~ 
pah idi. Fakat g~n~ıin fayciası 
anlatıldıkça mayolar hem kısal· 
mağa hem de açılmağa bat!adı. 
Resmimizde bu seneki mayo 
modasım görüyorıunuz. Bu ma} o
nun yeniliği kumaıanın yani j ar• 

bir kadın, iıter iıe gitsin 
lsterH eYde oturaun, jimnastiğe 
bu kadarcık bir zaman ayırma• 
yacak kadar meşgul değilc!lr kah· 
vailıdan evvel yapılan bu hare· 
ketlerin faydasını kimse inkar 
edemez. 

Eğer bDtlln gUn evinizden 
dııarı çakmağa vakit bulamamış· 
sanız akıam yemeğinden sonr.:ı 
çıkıp bir aaat dolaşınız yani yli· 
rOyünUz. Bu yürüyUı en zayıf 
olanlar için bile bir ihtiyaçtır. 

Sonra uyku... Altı saat nıun• 
tazam uyurHnız a.hhatinizi fakat 
sekiz saat uyursanız gUzeI;iğioizi 
kazanırsınız. 

Cildinizi Güzelleş· 
tirmek İçin 

Umum:yet·e a ılat. )arın ci in go• 
ıellitinde tea:rleri pek ço'. tur. Faka~ 
ca!atalrr yenmed~n de yüz• r;Ü ü!er<"I< 
y:ne ci!t için f.ıyda·ı olab lir'er. V.: 
bu huıuata muhtel:f teki 'erd1: kul. .. • 
n lab l r. Evveli )Üzür.OzU y . kayac:ı
tmız ııuya bir mı:r:.ılu ,·ey. hut k.vırcı': 

11 'atayı yıkay p : t nız. Bu ıu iic • - · 
l:unauz yüzil .uzü ) ıkay nız. 

Ve yahut· k1 ~u usul bi inciden 
c'abı iyidir. M· r hı ıi:t içi u '. e k::y
rıabn·z in<.'.iri:ıce i · cc ez"ni:r. i •ce b,r 
-, ekten vey.ı ıüzg ç:cn g~ç'rdiklc'n 

ıonra yilzllnilze r.firünüz. 
Diğ r bir k ui nış tarzı C:a şudur • 

Maruı yapraklzrı ı ı kenarlarını keai~ 
•• z Bir h .. Yanın iç n ı t o\up iy:ce ciö• 
vü •. ilz. Suyunu l. u ll "no;ğ n ·z koyu 
l:reme ktrıftırınız. 

'~~~i;{i~ ··k~~di
0

n°d~~ ' Çiç0

~kJi ' ~i;~~·· 
ı:ndadır. 

Biçimi c!e herikulidedir, Zira 
vücudun k:.ısurlarını kap.almakta 
ve s:lueti fevkalAde güzel!eşt:r
mektedir. 



••l'll•belllll lelltl 

- M. dlr,ıo odu.na 
meniz be ıim elimdedir. 

airebi.· 

Yeimurda 
EYi kirahya· 

cak, •• aah:bine 
Rrdu. 

- Ea eYin 
damı her zaman 
akar mı? 

- Herzaman 

akmaz.. 

- ???? 
- Neden? 
- Gtızel mi. ......... - Y alnıı yağ· 

çlrkia mi cli1• mur yağdıjı ıa• 
manlarcla akar. 

r 

SON POSTA 

GUlüver 
Yok mu kız nıt'ın, 
Defli miıio şın; 
E&rafa bak çok 
Gülen gühiten .• 

GülUYer biru; 
Bu kadan az; 
Saaa gGlmemek 
Aıli yakıımu 1 

Moda timdi bayi• ilerde belki de b61I• olacaktır. 

Y• .. k 
Açıkta denize 

ıirecekti, ıo1ua
da, tam denize 
gireceği aırada 
baoaz ötede du· 
ran polis yak· 
laıb: 

- Buradan 
draize alrmek 
yaıaktır. 

- Niye buna 
ıoyunmadsn eY· 
••I dylt>medioiz. 

- Soyaomak 
1uak dejildir kil 

......... 
~zm•rltln iyisi 

S...ıwi ıiıaracaya 80rdu: 
- En iyi, en pahalı ai 

hangisidir? 
- Niye ıoruyor111a ala 

mıun? 
- Alacak dejilim amma 

renmem lhıml 
- Ne itine yara1acak 1 
- Yerden izmarit topl 

aldanmam. 

- Bayan 
bozuk, diyordu amma, 
içl11 mi diyordu, yoku 

lçüı mi aaJaramadam. 
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..... H.ak·oyunüDdaD EVVef.:--'Atkıi;;f~i;i;-~~rlfe"~J;~:::···· 
Yarın, Yunanlı Misafir Futbolcularla KaraHkaşl! BAugul ntku Acıklı 

O ... ·· M y a ı n a ıyor 
ÇUDCU açımızı apıyoruz Diyor Ki: idarecilerimiz iyi Düşünüyor 

. Bakalım, Bu Defa Ne Netice Alacağı:.. Bizde V 
B k 1 ~ Amma... Aminası ar ..• 

İSİ ıet tJpOrlJ Cınt atma rekordmeal Karakaı 1 

Yanııki takımda ftr aJaoak olu Hakkı, Lü&fi, Müoener n Şeref 

Yana latanbul, Atlu .. hlrlerl 
Oçtıacll ve ıon maçlanaı Tabım 
ıtadyomunda oymyacaldar •• btaa
bula iki maç yapmak Usere ıelen 
Atlnalı futbolcular bir berabere 
•• bir de galibiyet elde ettik
ten aonra memleketlerine dan .. 
cekleri bir ıarada lçllncl bir ml
aahaka için ıehripaisde kalmalan 
oalardatt ziyade &izim için dik· 
date deter bir haldir. Yunanlılara 
karıı arza edilen dereceyi alama
J&n futbolculanmızın yarıa yapa· 
cakları Oçfincl mOubaka uıl 
kıymetini kaybetmiı olmakla be· 
raber yine bD1llk bir al&ka uyaa
~racaktar. 

Yunanlılarla yaptıtımıı iki 
mlıabakada, bize, takımların fena 
teıkil nden ziyade, oyunculanmı-
11n bozuk bir formda olduklarını 
161terdi 

Y ann ıabaya çıkacak oyun
cularımız yunanlılara karıı biç 
oynamamış ilk defa maç yapacak 
oyuncular deiildir. Bunların her 
biri iki maçta da teku teker tec• 
rtibe edilmiş, oyun kabiliyetleri 
malum sporculardır. 

Dk •• ikinci maçta ıtızel de· 
rece alamadıkıa bunun sobebi 
1ukarda anlattıiımıı ıibl ıırf 
oyuaculırın IDıumu kadar ldman
h olmayıılarıdar. 

Yunan takımı futbolu icap 
ettllf kadar çabuk ve o nlıbette 
ıa1retli oynamaktadır. Biıde bu
,ea nolrıan olan buıa da budur. 
Menim zarfında on aydan fazla 
mtltemadiyea maç yapmıf, yorıun 
dllf mOf •e o ite karıı olan alAka 
•e hızını kaybetmiı oyunculardan 
daha fula it beklemek man11ız 
olur. Yerın yapılacak maç bizce 
malum olan bu ıeralt altında 
oyaaoacaktır. 

Bir h~ ftaya yakın şehrimizde 
kalan Atinah oyuncular da ipin 
ucunu kaçırdılarsa yarınki maç 
mliaavi ,artlar içinde i'eçecek, 
ga)·rot Te tahammUln fazla olan 
taraf iki ıehir ~ruındaki ıon 
denemeden tertemiz çıkacaktır. 

Yarın, Iı~aubulu atağıdaki 
takım temsil edecektir. 

Bedii; Faruk, Liitfi; Kadri, 
Eeıt, Mehmet Reıat; Niyazi, 
Hakkı, Radh, Şeref, Fikret.. 

Atletizm Birincilikleri 
Mayısta Yapılamayan Bu Müsabakalar 

Da Bu Pazar Sona. Erdirilecek 
Haftalardan beri geri 1: ırala- ! 

lan latanbul atletiım birincilik:eri 
Pazar günü Taktim ıta dında 
""'apılacakt.r. 

31 May: ıtanberi hem•• hem•D 
lalç müsabaka yapmamlf olan at
letlerimiz lstanbul hiriaelUklerl 
için son haftalarda devamlı Wr 
·t•kilde haı rlannııt?ardll'. 

lıhnbul blriocillklerlnde P
ıel dereceler;n yapılacacı Dmit 
edilmektedir. 

Atletlerimiz latan bul birinci• 
Uklerinden ıoara on bet ınn ka· 
dar iıtirabat edeceklerdir. 

Ankara Bl•lkletcllerlaln Turne• 

Balakesir, 12 ( A.A) - Batı 
Anadolu turneye çıkımı buluaan 
Ankara biılkletcilerl din Çanak· 
kale Ozerlnden Bahkeatre ı•l•lt-

"' ırlt adama rf lnrdmeni Gtl&~ftlarayl ı 
Fıthl 

lerdlr. Bisikletcller 212 kilomel• 
relik yolu yedi ıaate almıılardar, 

Niçin /nktcal atletizm itlerimlzla bozuk ıitme-
r r.J lfDde:ı enditO ediyor Y8 Balkan 

Edemez ? oyunlannın bu aeno de Zaırepteld 
ıibi fena bir netice ile nellcele-

TUrkiye idman cemlyetlerbln d neceı:n en korktuğunu yana ya• 
kuruh:ıunda cilier federaayon!ar kıla anlatıyor. 
ile beraber bir de biıiklet fedr Karakaı ezcOmle dlyorkl: 
raıyonu Yardı. Medeniyet ile- .. _ Geçen 1ene Zagrepte çok 
mlııde binek bay•anı makamına fena neticeler aldık. Bunun bıth· 
kaim olan b:aiklete 930 konp.. ca Mbebi idare ltlerimizin bozuk 
aiode icap eden ehemmiyet ... olma11dır. ldarecilerimlı çok iJİ 
rllmeyerek federaıyonu l&r.. ıeyler dllfOnOyor amma bir ıeyl 
dildieıklllt umu• merkezinin lliç dllfCbmiyorkl o ela atletleriml-

ıia bu,Onkll acakh halidir. 
teıebbDıll Ye birinci umumi kon- Elr atletin forma glrmHi n .. 
sr•nia bakdiri ile ıeç.n ıene kadar ıllç bir it lıe, o atletin 
tekrar ihya edilea bialldet fede- formda · kalabilmHi okadar da· 
"UJODU çalqm11a baılay,rak ha ,UçtGr. 
memleketin dlter ilkelerinde Bir rlln Romanyalılar ıelecek 
olduğu gibi lstanbulda da sekiz deniyor; ona g5re hazırlanıyoruz. 
teıvik mUubıkası yapla. Bu 
mDaabakalara her kataıori Oze· Son dakikada ıelmiyeceklerini 
rlnden kırktan faz:a yarııçmın haber veriyorlar. Bir bafia aoara 
lıtlrak elmeai bize biıikletçiliiln lıtanbul blrinclliklerl yaptlacak 
fevkalade bir lnklıafa mazhar deniyor; 1110.abakalardan bir ... 
olacafrı, bisiklet yanılarının çok •Y!tl oaua d• ,.seri bır•laldıja 
ehemmiyet keıbedeceii hilıial .ayloniY,or. Bir a~t b6zle lıM 
Yermiıti. hazırlığm ıonunda ldmaa f*rtla-

Bu yal mllaabakalar baılıdı. 
Birinci tefYik yanıına giden nnı değiıfrirse onun yapacala 
blılkletçilerin adedi on beti dereceden biç bir t•J belden .. 
ıeçmiyordu. ikinci, OçtıncO, dör· meı. 
dfincD yarıılarda mOsabık adedi MOıabakaların ne projramını, 
gittikçe dUıUyordu. Bu tedenninln ne de ne zaman yıpalabllecellal 
ıebebl ne idi? Geçen uneye ıazetelerden takip etmet• lm"'

AU•t Karakat 
Alakadar kimıelvin ba ftlerl 

yOıtııll bırakma• atletleri btı .. 
blltln ••fll'byor. Sajdaa, 10ldıa 
•• ufak bir habtr alabilmek lç)a 
hv tarafa telefoa edenlalz. Sili 
tatma ..... • ldl,ık bir ha• 
~eri ala..-ms. Ba .. ralt lçlacle 
elaa W. .wı talumdaa ne ...._ 
wmr 

Heall J•nt J•pacak uhamm 
bile ham detlldlr. Onua içindir ld 
T aklim atad,oma fatbolculardaa 
14tfea bot kalacak, biz de siya 
orada lclmaa •• mllaabaka yap .. 
rak Balkan oyanlanaa buırlau
cap. Ne dlrellm Allah 7ardı• 
camız olaaa L •• naıaran bu sone bOylik bir yok. 

~bb do~ ~&~Mdu. K~•~------------------------~ 
bahat federal} o!lda mı? Heyette ı ... d T K 
mi? Bisik!etçl:erde mi? Nerede zmır e ayyare upası 
idi? Maale!ef blltfin bu gar:plik 
dftnyanın akıin• olarak lıtanbul M s d k 
eeıi!i::b~~hiıikletçmğim ııtan· a ÇI Dl e yr e er en ••• 
bul Beledlyeal öldtlrOyor. Bun• 
dan Uç ıene evvel yarıta girdiği 
değil blılldete blnaıeti bir nimet 
te!akki eden~er bugtln biıiklete 
binenleri g6rdlllrçe bamakatine 
hOkmedlyor!ar. 

Belediyeniu hergUn çılcardıtı 
mDtkDllb anlatanlar, btanbulda 
biıiklete bindikleri taktirde ıırat 
k6prtıs0nll Okmeydanındın ıeçer 
gibi kolaylıkla ıeçerler... lıtaa
bulda bisiklete binebilmek içio 
ene!& bir numara almak icap 
eder. Ecaebi uıemlekette bu 
numaraya bakkal, aktar Htar. 
Bu ff latanbalda on beı ,nnlnk 
bir meaeleclir. Buıtla buna rah
met okutan ikinci bir meaele 
daha çıkm1tbr. Ehliyetname. •• 

Bialklettea anlamıyaalana. 

anlayanlın imtihan ederek •••ilca 
,.'!'meal bin bu bir lftir. 
Bi11kletçiler numara almanın mı, 
yokıa ehliyetname 11hibl olma• 
nın mı daha ,Oç oldujunu lce .. 
tiremlyorlar... Biılklcte binmeil 
6ğretılnce, yarıta ıfrmek en 
tabii bir baktır. 

lıtanbul Belediyeal bir clnm 
tehlikeai addettiil mUıabakalııra 
mllsaade etmedikçe aaıatör b:r 
ıporcu için yarsı yapmak imkanı 
yokta!'. Baıka taraflarda koca 
Fransa turu yapı'ırken hlıde 
bir kaç kilometrelik yerıt yapa· 
mamak ne acıklı bir haldir .•. 

c. 

iki 1enelik bir aynlaktan ıon
ra yııa:ı tabammlll edilmez ııcak• 
lannda denizden esen ıerin, bayat 
ver:ci inbat rlb:glrının bol oldu
ğu bir günce çok ae•dlğim Al· 
ıancak ıtıdına maç HJntm•i• 
gittim .. 

Tay) are Cemiyeti menfaatine 
yapalan maçlaran e.ı bararetlilİ 
olan Gaztepe - Altay map ile 
Buca - Altınordu maçları vardı. 
Euca - Altınordu birbirleriae 
bir sl:rti ıol attıktan aonra 
berab'ere kaldılar, muhakkak 
bir tarafın ıalip ıelmeel lizım· 
geld:ğ:nden maç yarım uat 
temdit edildi ve ~ur ada pek 
enteruan bir şey gördüm: hakem 
oyundan cezaen çıkardığı bir 
oyuncuyu tekrar oyuna aldı. Oyun 
yine bafladı, diğer taraf da iki 
ıayı farkla oyu::u kay betti. Bu 
oyuncu meseleair.de:ı çıkan milna• 
zeıa dolayıal .e tabild:r ki •akit 
geçti ve en mOblm maç olan 
Altay • Göztep• mOtabakaaı oy• 
oanamadao, önUmUıe bakarak Ye 
futbol seyretmek zevkid duyma• 
dan cabadan a)rıldık.. lkbci 
hafta bir evvelki haftadan kalan 
bu maç oynandı. Bu mlna1.e
betl'! şu3u itiraf edeyim ki 
bu maçta da maalesef futbol 
aeyrotmek ıevkını tadamadım. 
Yino mUnakaıalar, mllnazaalar, 

llddeltlr OJUllUD durması, ballaa 
mllnakaplan 01unculara •• ha
keme hücumu itin tadını kaçırdı. 

Orada bulunduium zamanlar
da lSfrendijime nazaran da her 
hafta yapılan maçlar da q-ğl ya
kan hep bayle oluyormu1-.• 

Stada gelince: Stat tam mana 
ıile kum deryaıı dört sene evvelki 
ınıel aalıanın yerini timdi alabil
diğine bir kum denizi almıf 
futbolcular da, bu denizin içinde 
cırpınan, çabalıyan bir takım 
biçarelerdir ki Allah yardımcılan 
olaua. 

Stadyomun duş~anna ıellnce; 
yalnız maç ıünleri açdaa 
bu duılar antrenman gllnlerl 
bHaiıtiı :Ja herkese kapalıdır. Ve 
umumi)·etle bozukturlar, (arık. 
çürOktürler. 

Dutu o!mıyaa,. Futbol oynıyr 
cak bir aah&aı bulunmıyan ve 
maçları idare edecek bilgeli br 
kem olmadığı zaman o futbolcu
lara acımaktan başka ne )'•D1l• 1 · 

bilir? - LutJi Ak$OJI 

lstenbul Atletizm Heretl ... 
denı 

Bugllnktl ve yarınki mlaabr 
kalarda atletlerin lisansları il• 
birlikte muayyen saatte Stadyoır 
ela bulunmaları. 
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Hikaye: 1 Bilmece Resimli Hik8ge: 

El Çabukluğu Marifet 

Ama, kuzum bu naııl böyle lirdenbire göz önünde 
Kuzum bize de aöyle. 

büyllyor. 

Faydalı Bilgiler 

Bir Dalgıç Fındık Ağacının 
Suya Nasıl iner? Çiçekleri 

Dalgıç Jlfmı pek çok duym· · 
s muzdaz. Fakat kendisini ve:~
~ıut ta reıminl belki pek çoğunuz 
l.iç görmemiıtlr. itte alze denizin 
<.!ibini muaytne etmek üzere apjı 
inen bir dalgıç·n re•mi. Umaa 
fa!an ıanoetmeyin. O da ailİD 
gibi benim gibi bir inaan. Deni• 
zln dibinde llpkı •okakta slbi 
yllrDyor. 

F!ddlk a;acı gördünliz mft 
bilmem?. Eier germUşıeniz belki 
dikkat etmipinizd r. 1ıkbaharda 
dallanndu tay ~bi bir ıeyler 
ullamr chırur. Tıpkı re\imde ıar
cllflalls slbJ. EaDlar nedir bill-
1or m89UDus? Fınd k atacımn 
baharları. Bu tüy sibi ıeyler;n 
içinde bir toz urdır. Rllzglrla 

J 

bu toz oradan cçar , .• yine ayni 
ağacın nıttındeki başka çiçeğe 
uçar. Fakat bu daha hiç 
çiçeie benzemediği iç·n kimse 
'arkında bile de~i.dir. Siz dikkat 
edda bakalım l u:abilecek miti
niz, Bunlar dalların ucundn 
olur. içinden kırmızı kırmızı lire 
ıfbl bir ıeyler çıkar. lıte tnyler
den çıkan toz bu kırmızı tlre!erin 
lbtOne ge:ince aıı!anmıt olur. 
Seve aeYe yediğiniz fandıklar 
itte burada bDyDmeye hatlar. 

Fotoğraf Makinesi 
· Alırken 

makinenin arkasını çıkanp ıııia 
tu:un. Delik ,·eya çatlak:arın bu· 
luDup bulu:amadağına dikkat edin. 
Çatlak ve delikli bir makine el• 
bette iıinİle yaramaz. Delik kö
rllkltı ıördü;tıollz makinelerin 
çektiii reiamler bozuk olur. 

Artık tatil baıladı. Be:ki pek 
çoklarınu: vnkti ıiıin çoğunu kır
larda, denizde gerirecek ve ree:m· 
ler çekeceksiniz değil mi? Belki 
de babanız aınıhnızı geçtiğiniz için 
llıe bir fotoğraf makinesi hediye 
etmek iıfyecektir. O zama ı ıu 
aayledik:erimizi bir habrlayınıı. -----· ... ---· --·-·----
Bir kere açılıp kapanan, körllkln 
nıakine kutu makineden daha 
kolay:ıkla taıındığa lç:n daha 
pratiktir. ikinci dikkat edilecek 
fey makinenin adneıidir bu tıpkı 
•vimizin penceresine benzer. Ne 
kadar ıenft, bOyllk olursa oka der 
çok yer görürDz. Onun için .ala• 

K arikatlir : 

catınız makinenin adeae~i mDm· r;,:_~::!§!!~=. ..... ._!:Qti!~~U 
kun mertebe blyOk olmab, eğer 
elden dnıme bir makine abyor
ıanız o makine ile çekilen en 
•o:ı redmleri iste1in, onlara 
bir bakın, eter fena iH tabU re
ll1aler de haa olacak. Soara 

Yürüyüı ô;çüaü 
- Affedersiniz Bayan, bura• 

dan pbr• kaç ıaatte sldilir. 
- Karp açuflle bir 1aatte.. 

Yerinde Durama-
yan Orhan 

Orhan yerinde durmazın bir! 
idi. Yemek yerken hiç olmazaa 
. akemlenin ftıtUnJe aallanacaktı. 
Bir sabah yl:ıe kahvaltı •diyordu. 
Fakat rahat durmadığı için kah· 
va!tısı birtOrlll bitmiyordu. Annesi 
bir ekmeğin Osttine b:raz reçel 
ıUrdll~ ... ~aydi artık bahçeye 1ılt, 
ekmeg.nı <ırada bitir. Sına bak· 
tıkça içime fenalıklar ıeliyor "• 
dedi, " fakat sakın sokaia çıka· 
yım, uzaklara gideyim deme hal 
diye de tenblh eltL " 

Sen mit~n tenbih eden.. Or· 
banın bahçede cana aıkıldı. Hiç 
0 öyl~ bir yerde durur, oturur 
muydu. Kapıyı aralıklr.dı. Yavaşça 
yan •okağa çıktı. Bir parça 
durdu. Geleni geçeni seyretti. 
ll~rideki caddeden geçen otomo
bıllere bakb. içi rahat etmedi. 
Haydi bir parçacık daha· aJağı 
haydi bir parçacılt daha aşağ; 
filin derken bOyOk yola çıktı. 
Şöyle kaıeden bir kafamı uz"ta· 
yım dedi. O •rada bir otomobil 
köıeyi dönecek .oldu. Arkadan 
bir adam elinden çekm•aeydi, 
kaf uını gllç kurtaracakb. 

Fakat biıim yaramaı bundan 
da ualaıımada. Daha aıağı tenha 
bir yola gitti, " oh, artık burada 
rahatım ,, dedi, 

Derken ° gak, gak,, diye bir 
meıler duydu. Bir de baktı ki bir 
ala1 ku alrlbD kanatlanm çarpa 
çarpa ODA dojn .eJlyorlar. 8a 
Hfer Orham11 idi patladı. Ke
nardaki çitin araıına aaklaomıya 
uifqtı. Kazlar yaklqtıkça yak
laııyordu. içlerinden kocaman gir 
tanesi kanatlannı çlrpa çırpa 
Orhana yak:qtı. Elindeki ekmeli 
kaptı. Tekrar batıra bağıra kaz 
aürUslinüa içine daldı. 

Neyıe Orhan• bir ıey olmadı 
amma, bu korku ona bir ders 
oldu. Hemen kota koıa eve 
döndD. Artıli: evde ne oldu ? 
Annesi nelt.r a6yledi? Ne yapb? 
Siz tahmin· edebllirainiz. Neyae 
aöylerı~k ~tanır belkL. Onun için 
ıaylemeyelım. ----

Oyun 
Netbol 

Genltçe bir yerde iki ba a 
bir de ortaya teboıirle Oç çb.

1 
· 

çiziniz. Oyuncular iki.ye aynlırla~ 
Ortadaki çizginin iki tarafın~ 
ıeçerler. Yazı tura atarak oyu 
evveli hangi tarafın baılıyaca~ 
anlatılır. Oyuna baıhyan taraf 
topu karıı tarafa atarak bi . 1 . V nn 
vurmaya ça 11ır. urulan oyund 
çıkar. Siı de wrulmadan topu t::. 
mıya uğraı ramiz. Tutunca •iz de 
karp tarafa atıp, onlardan b. . . 

ı lrlnl 
vurmaya ça ıprnnız. o3 unda 
kanlar karşı tarafın arkasın~açk~ 
çızgınıa arkasında top'an· 1 . . .r ar. 
Kendılerıne kadar gelen topu a• 
kalanııya uğraıırlar •e yAkalay.!ca 
kendi taraflarına atarlar. Ftıkat 
çizgiyi aımamıya da dikkat etmek 
linm. Eğer kendi tar ..ıfmdan 
ablan topu doğrudan doğruya 
yakalaraa arkadan bombardıman 
etmeye hatlar, vurulan karşı tarafa 
geçer, böylece en çok es:r alan 
taraf oyunu kaza:ımıı olur. Bu 
oyunda .a;renilecek ıey topu iyi 
Jakalamak Ye iyi atmakbr. 

Altüst Olmuş t3ir Köy 

~ . .-ol 

(ı~ 

A 

• Ko~a~ulak kardeılerln mek· 1 gibi daha birçok kusurlar buldu. 
tehi ~atmış. tatil başlamıştı. An- Artık hepsi gördllklerl pylerl 
nelerınden ızlo aldılar. Gnnn bir- .. b ı d ı . • aaymaga aı a ı ar. 
lık Jakında bır köye gittiler 
yolda giderlerken orada nasıİ Siz de r .. me dl~katle bir ba-
eğleneceklerinl dUtllnUyorlardl. ~mı. Y a_nlıt gördUgll~Uı ıeylerl 
Fakat köye vanr varmaz bepai ıpret edın ve aonra bır kAğıdın 
ıaıırdılar. Köy karmakan11k. Ozerfoe yazın resimle beraber 
AltOıt olmuı bir yer. 0 Aceba bize yollayın. En çok yanlıı bu· 
yanlıı mı geldik., dediler. Fakat lanlara biz de gli~el gOzel bedi· 
Koca burun oraaı olduğunu iyice yeler yolbyacağn:. Haydi bakalım 
biliyordu. Tam karıılannda baca• Kocakulak kardeıler ml daha 
lllZ bir ev Yardı. Pamuk bunun dikkatli yokaa tiz mi?. 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

29 Hazirtuı ta· 
rlhli bilmecemiz· 

Konsol ı de bi· 
saati ri nci 

Meraklı Şeyler: 

Bu Tuhaf 
Hayvanı Hiç 
Gördünüz Mü? 
Mevıimle Rengini Değlı

tiren Hayvanlar 
Reıminl ı&rdlljllnlb: hayvana 

11çrayan fare Yeyahut Jerboa der-

ıkramiyemiz olan 
bir konsol saatini 
lstanbul 6 ın· 
cı mektep 414 
Meliha SUalp 
kazanmı§tır. T.ıı
lihli okuyucu· 
muzla letanhulda · 
buluoau diieı kıı· 

• ler. Tıpkı kll
çDctlk bir Kan-

zananların cumar· 6171985 tarihli 
tui 'Ye pazarteıi 1ayımızda, ~ıkaa 
öğleden ıonra bilmecenin bGylk 
hediyelerini İda• mGkifabnı l.taa
rehanemiıden al· bul Kız Llaeıialn 
malan lazımdır. A/3 talebeaiadea 
Taşra okuyucu- lS-1 MDzen•• 
larımızın hediye· YGkHI kazanmıı 
leri poıta ile .,.. bediyealni a). 

gönderilir. mı ıtır. 

lıtanbul lS inci mektep 11İlıf S tın 

1 AlbUm 1 Özdemir Bingöl, Düzce 

ılk tedriıat mnfettiti Ahmet Kayhan 
oğlu Sudi, KOçükpazar Hocattlcaattln 
mahallesi mektep eakak No: 19 da 
Leman, Adana posta aeyyar memuru 
Sami kızı l\ criman, lstanbnl kız li1eal 
B· 1 den l 362 Müzeyyen, Adana İnhi· 

ıarlar Bı,miıdürlüğü veznedarı Hü•e• 

yin oğlu N elet ' lıtanbul kız liıeai 
44f> Z1lıidı-. Tıırsuı Misakı Milli mek. 
tebi 100 Yakup Sabrı. 

Sirk~ci Ebuasuut caddeıi No. 48 

J Losyon 1 Robcrt Koen, l.tanbul 

Kız oı ta mektep 301 N ebıhat Araoy 
Zıncirlılrnyu 20 inci mektep A·3 te~ 
134 Ferdane Güoer. 

Kandil"i Kız lııeıi 455 MaaUA 
BUyUk l'( kkan, Karaköy Zulfarz 
sulu eokııt Liicivert han No. 
bo 8 4 te A. Kuınil, z le i~

tiklfil mektebi ınnıf 2 den 21 Turgut 
Öı.türk, Ortaköy pltmiıoğlu cad. earı 
ıokak N o. 8 de Niyart Akge, Adana 

gunıya benzer. 
Kanguru hiç 
g6rd0nllz mll 
bilmem. Fakat 
hiç olmaııa 
duy muı sa nuı• 
dur.· Ba hay
vanın da arka 
ayaklan . an ayaklarından dısrt 
mlıll uzundur. Yalnız bir farkı 
Yar. Bu yDrOyeblllr. Fakat Kan
ıuru yalnız zıplar. Bir de ııçra• 

yan fare bir aıçradığı zaman 
Bnayak birden ileri gelir. Bunla· 
na birç~k çeıitleri vardır. Asya• 
da, Afrikada, Şimali Amcr•kada 
yaıayanlan vardır. ş;mall Ame-
rikada yaıayanlerın kışm rengi 
kahve rengidir. Y azı:ı sırtı kahve 
rensıi kabr, yanlara doğru gittik
çe saranr. En nihayet karnında 
bembeyaz olur. Yiyeceği gonca• 
Jar, yapraklardır. , 

Düımanları da baykuş vı 
karayılandır. .. --· .. ·······-···-···························--~ Hamza zade Mehmet Salih oğlu Bam 
za Salih. 

Karagümrük Dervişali Mchmetağa 
KUçUk cad. ç.kmnz sokuk No. 
sulu 17 de Sabahattiu. Üı· 
boya küdar Dogancılar, No. 

214 llilrnl Avni, Balıkesir 2 inri ko
lordu anhar katibi oğlu Xnci D kmeo 
Nitantuıı Kodaman cnd. Alımetbe; 
ıokak No. 65 de Ihsan, Aydın Gazi 
mektebi mııf 2 de 814 Gültekin. 

(Arkaıı var) 
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Biat Denizlerinde 
Tir ki er Y RZ!lll : 

M. Turhan 

Pir' R-+•· tlııriit Re ·q - 1 [ıı.-lım S il<'ymAn 

Safer Reis, Kızın Karşısında Kaşlarını 
Çatmış, Düşünceye Dalmıştı .. 

Denizyo!u kardeşimin, kara ~olu 
Bahaci; Ş:?hın elinde. Biz hava· 
dan mı kaç&cağı:z? 

- Türkler yol açmayı bilir 
küçük. Sen benimle b:le o:mıya 

söz \•erirsf'n ben kardeş:ni de, 
Bahadır Şahı ca atlı1t.r (?". 

- Yüreğini bir · erkeğe \·eren 
kadın iradesini de o.la \Crmiı 
demekt:r. Böyle bi: ciurumda 
erkek emreder, kadın boyun 
eğer. 

Afarin küçUk, gittikçe 
g5:zümc g:r;yorsun. Sen yabız 
güzel bir yavru değ.ilsin, a'<!l '.ı s. :ı 

da, seninle yaşamak ömr r olur. 
- Teşekkür eder·m :-slanım, 

ıözlerin beni S!\rhcş!Rtıyor. 

- Yok, i"le Of!U istem~m. 
Çünki.i ) eri dt>ğil; at\l3şmamız 
henüz bitmedi. Ne vakıt güllü 
bülbüllü bi .:" köıeye ercrsek, be· 
şlğimiıi gJle oynıya kur~ rsak o 
vakıt bo} u:ıa saı hoşlc.rs;n, Geni d,e 
aarhoşlabrsın 

- Daha anlaşacak ne kaldı ki 
aslanım. Kaplım; dedin, Peki 
dedim. Yola çtka:ım, dediğin da· 
kikada beni h. zır bulacaksın. 

istenen buradan yürilıneye başlı· 

yalım. 

Böy'.e casca\ lak mı? 
Orasını ıen düşün. 

Ben daha mektubunu alınca 
düşünC:üm. iki çıplak r ncak 
hamama' yallitırf Sev!ıen çıfi.ler, 
.ns;~ ıı':, aşaıi"ıa~~· da yolunu bul· 
:nalıdır. Do'.u yürek bo! mideyi 
: astırır der~er amma yalandn. 

.Aide c!c dolmak, dolu bulunmak· 
ister. 

Ve yine kızın eHer;ni avuçla· 
rınm içine aldı. 

- Benim üç beş bin a:tınım 
var, Tek başım? kalsam bu para 
ile her yerde kendimi ~·aşatabili· 
r·m. Lakin seni, kıral kanlar••· 
dan daha parlak yaşatmak it· 
ter:m. 

Senin kıra liçen olman ba· 
na yeter. f\:e saray, ne taç iste· 
rim. 

- inanırım 

susturamam. Eu 
celtım:.k di er. 

amma gönlfünU 
gönül seni ) ti· 

GUneşi.ı yanında o:uran 
hadrn daha nerelere yiikse'.ebi ir? 

Canım, bu uzan < ğ1ını 

bırak. Eenim gibi :::çık ko::uş. 

Uzanlar güneşe, yı~dıza, aya çı· 
karak; deniıler:n dibine iı : erelc 

günlerini kuruntu içinde geçir:r· 
?er, ağızlarını poyraza açıp doia· 
ıırlar. Kuru:1tu karı.ı C:oyur· 
maz y'auum. İyi yaıamak ialiyen 
iyi düşünmelidir. 

- Ne yapınaldı~ımızı ta::ar· 
hyorsun? 

Safer reiı, kaılarını çattı, 
düşUnmeğe daldı. Ağzı ıdan çı:.:.a
ca k kartıhğın kızı ürkütmesinden 
mi korkuyordu. Yoksa lasc:.r:a~(;1 
plimn karışı,c dmanndan mı 

tereddü~e dü1Uyordu?.. eurasmı 

belki kendi de kestirememekle 
beraber bocalamış gibiyd:. Ku.ı 1 

ellerini biraz acıtarak e kıyor ve 
irnsuyordu. 

J an, bir has!a irade ıizliğile 
bütün benliğini uğrund~ f ed:ı 
etmek is~ec..iği criccğ:n dalgınlaş· 

hğını aörilnce boynunu uzattı, 

aslan baıına ) aa~anan bir ceylan 
korkaklıiile fısıldadı: 

Niçin sustunuz Şövalye?. 
O, birden ıilkindi: 
- Ha, evet; ded:; ne yapa• 

cağımııı soruyorclun, değil mi? 
Söyliyeyim: Para l:ulacağız! 

- Nası:? .. 
- Aniaı acağım, lakb ötıce· 

den bana söz \·erecek! ln, bUtün 
dedikler:rni ekıiksiı yapacağına 
ant içecekı:n. Başka tllrlü seni 
yUreğimde taş yamam. 

Kız ne papa., ne mihrap ör.tin· 
ce gösteremediği bir iç doğrulu

ği'.e, candan kt pup gelen bir ses
le haykırdı: 

- Senin yüreğinde yeıamak 
için her feye katlanacağmıı söz 
veri~ orum. ÖI dediği l yerde ölU
rllm, kai dedığin yerde kahrım. 

Safer rtiı, kııın saçlarım yine 
okş.yarak hcşnut olduğunu gös· 
terc.i: 

- Öy:e iıe, dedi, dinle. Een 
ıeni ke:1di öz yurduma. Türk i i· 
ne götürmek islerim. Oradan eJi 
l.Joş, yiireğl bot olarnk çıkm11~ım. 
Yer yüzünfln her hangi bir buca· 
ğında kendimtı bir lfke edinmek 
lı:jyorcium. Çok djdindim, çok 
işler gördüm. Fakat bahtım ytr 
olmadı. Meğer kısmette aeni g:;r· 
mek, sen:n yUreğ4nde taht kur· 
mak varmış. Şimdi o tahtın ıul· 
tam <ılarak serine sevine, övUne 

övüne yurduma döneceğim. LAkin 
sen gibi bir periye perllere yakı
ıır 1aray gerektir. O sarayı kur- ' 
mak ve korumak için de paraya 
li!ıum var. Düıündüm, taşındım. 

Bu p:ırayı Bahadir ıahdan a:ma· 
yı dcğru buldum. 

Kız, ıaşkı : ı şaşkın ıordu. 
- Ona ne diyeceksin:z ve 

ondan nasıl para <lkcak~ ınız? 
- Oaa ben bir şey dcme.:ı e· 

yeceğ~m, Puada istemeyeceğ:m. 

Herifle ,:en konuıacasın, fakat 
para · söıür.ü ağzına a :mayacakam. 

- Anlamadım Şövalye. E lçb~r 
şey anlam . dım. 

- Sö:.ümü ı~es:x:ezsen an:arsm. 
- Dinli :> trum Şövalye. yl.re· 

ğ:m merakhm ağzıma geldi. 
- Şimdi ) erine döner. Hclo 

s~n ku'.ağı ı rç. 

Ve 1kıaa bir dL•ruştan sonra 

fikr:n : nnlalmı:y;:ı ko) uic:u: 
- Tür:~krde bir söz vardır. 

Zorla zü:::e~ ik o:maz, cler:er. 
B ... l:ad:r Şalı, bu ı~ ıün lera'r.e 
iş gl r.!· e~ .ist)o·, kc .1di ,1 i zor:a 
san 1 a;cvd : rır.c: i tasarl.yc.r. Bu 

bir taraftan < Iı!dıkt:r, bi ... taraftan 
d3 suçtu. Alıkla ~ın aklını batına 

ge~ · rmek, suçlu '. arı cezala--&rmak 
da her insan i i ı borçtur. Onu:-ı 

ıçm sma yaptırmak işte hiçb·r 
k:r g.:rmii) oru ~ . Se·:de benim 
r.lbi dUş .:n, b• nim zib: d:o.vran. 

- Sizin ti' i d :·{Ünmek için 
C:Uşüncen:ıi bJ:r.e'iyirn. 

- Öğre!lecckd.1 çccuk ş ! mC::i 
l:ğronecelnin. Ö ceic l bu ~ö. leri 
aöylemeıacm belki iç:n bu:a,lr. 

Iıte fikrimi de ıöylilyorum: Baha· 
dir Şah b'r altın kulu gönderdi, 
değil rr.i? •. Kulunun içinde bir de 
purnla vardı. 

(Arkuı var) 

SON POSTA 

Habeş Meselesi 
Avam 

Kamarasında 
[ Baıtarafı 5 inci yilzde ] 

retiremedik. 
Bugün dOnya yüzünde yeniden bir 

den·z k ~ ra ve hava si :ihlanmuı 
rörOyorl!Z• Yakında, e!indeki yedE>k 
kuvvet:erle birlikte Alman aüel tef• 
ki 'Atının dünyanın en ileri lir kuvveti 
o:ac:: ğ nı va Frans ·z ordusunun da 
ikinc: veya ilçüncll derecede kalacağını 

görecetiı. 11 

Auaten Cemberlain ıunlara söyle· 
mitfr; 

''Son lıa:iscler Avrupada end:ıe
Jerl nrttırmııtır. Avrupa devletleri 
yı.rın tehd:t edilebi'ecekleri ihtim "lini 
dü4Unerek kendilerini iJgilcndirmeyen 
iı:ere larııı korumr k içlo elbirliği 
yapmak hua:uıunda ihtiyatlı davran• 
maktadarl : r. ,, 

Bundan aoer:ı Clıam berlain, Sa• 
muti Hoare tarafıudan i:ı <! h ed ilen 
poUt: lcayı tamamen tuvip ettitini 
aöy' emit ve tunları ilave etmi9tlr. 

"Avuaturya topraJdarı biltünlü~il· 
nün Avrupa bar t nm mihek taıı ol· 
duğuna eminim ,, Chamberlain İtal• 
yn - Haht r.nlı:tmszlağı hokkında da 
f ın 1r.rı ııöylenııttir. 

' ' Bugün gerçek ten tehlikf'de olan 
t•Y müıterek gÜV.!n sistemidir. Son 
çare ol«rak u!uılıır ı;oıyeles:ne git
meli ve bize t"Oıcn vaz:feyi yapmPğa 
hazıra l:u!unduğumuıu göıe alciırerak 
l u gibi t:-ahhiltleri o lrn diğer millet
lo ıle b:r!ikto çalışmal ıyız. 

Londra, 12 (A.A) - Deyli Te1graf 

gazete.si lngiltereden Habo .. stan'a si· 
i ih çıkar· im~ ıının ula yaak edilme· 
d1f:ni v~ hükumetiu izin vermekten 
k~çınd :ğı h-skkındeki haberlerin asıl
sı:r; olduğunu bildirmektedir. Yafn :z 
ıon gfJn!erde 8zel frm2lara sipariı· 

yap·'.m ıtır. Ve l un!rra ruhsat veril
memHi için hiç bir sebep yoktur. 

Habe' ı,ı ve Amerika 
Vaşington, 12 (A.A) - İt! ııho'dan 

ı !çil mit ola:ı Hnato üyelerinden cu• 
muriyetçi Popo, radyoda verditi bir 
söylniııde, Amerika'mn, Kel"og paktı 
mucib.nbc, İtalya:ı • Habeş anlatmaz
lıtı münanl; etiy!e uh~esine terettüp 
e ı:!en nıüke!lefiyet:eri reddcdemiye• 
ceğini 11öy!emi1 ve; 

''Ame ~ika bu m!lıelede kay h ·z 
dananamaz. Em:nım ki hükumetin 
böyle b"r niyeti yoktur,, demi9!ir. 

General Kondilisin 
Roma Ziyareti 

Rom<", l:.! (A.A) - Kondilis, h : re· 
kctinden e\ vel Mt: so:ini'yi z:yaret 
ctm·ş v ! ke:td .s iy·e lir ı.ıat göruş-

muştü:. Bu görüşınc : e iki ülkeyi 
ilriL nd :re :ı C:ostiuk vo daha 11lu bir 
el b:rl : ği meseleleri hakk oda konu· 
:;u" n:uıtu ·• 

Uçmadan Patlayan Balon 
H.ap·d S .t1, 12 (A. A.) - (Güney 

D:ı.lrnla) - ş·md :yo ka t'ar yapılan 
Str tosfer t a :oolar.nın en luyüğü 

Temmuz 13 

İngiliz Dış işleri Bakanı 
beklenen Söylevini Verdi 

( B şt . r•fı S inci ynzde ) Japon c'.oatluklarıcın ıtlitmca:ne yar-

L.ornmak husuıunda A•uslurya u"ua dım edecektir.,, 
•e hükumetinin sz.rfetmekte o dukları Fransada Akisler 
gayret:ero ıon ôcrec~ ilgi göatermiye Paris, 12 ( A. A. ) - Sir Samuel 
devam edeceğ·z.11 Hoare'i 1 söylevi bütün gazeteleri 

Habttş Meselesi memnun etm:ı~in 
Sir Samuel Hoııre, ftaiy.: n - Habeı Pöli Parizyen diyor k=; 

mueleıini ince:iyerek tunları söylt- S:r S:ı.muel Hoare, bOtDn Fransız· 
m'.ıt·r: lıırın yüreğinde derin duygular uyan• 

" halyan n ıeniıl ;me uıularını d .rac:ık bir tekilde İngil iz • Fransıı.: 
daima t:n genit bir tarzda takdir ettik. dostluğuDdan bahaetınittir.,. 
lngi!tere hiıkı1meti Habef hükllmetine Maten diyor k :; 
krqı tevcih edilen bau tcnl<itlerin ''Sir S amucl Hoarenin keskin bir 
doğruluğunu k abul etmektedir. Fakat tekilde Almanyayı Tun :ı ve Doğu 
İtalyanın ıömOrsrelerde genitleme pakf ar;nı imzaya Çi?ğıı m&sına Fransız 
crzua"le Habetistana kartı i'eri 5Üril• hükumetinin göıütlerine temamile 
len şikiyetler Lir harp iç·n yeter uysrundur. 
sel:ep'er değildir." Flgaro diyor k i; 

s·r Samuel Hoııre, a-cçmit Zlllllan· Muhakkak ki bu töy1ev, havayı 
luda lu gibi an!aoamamaz'ıklara kararla ı bnz ı bwutları dağıtmıya ve 
ınuharcbu'. :ı kotı rı!m:ı oldufunu ve Avrupa görütmeler!ni doğru b:r yola 
İtalyayı abluka e~mek veya İblya'y.:ı gö.Ormeye yardım edecektir.,. 
kar41 tazyik mahiyetinde lı~rh::.nırl bir Humaoite 4u0Jarı yaııyor: 
ekonomik t edbir almak üzere ingll· "S r S:ımuıl Hoase, bar ı9m böUln• 
tert:niıı Frt nsadan elbirliti isted"gi mez olduğunu söylemekte h 1 klıd .r. 

hakkınc!aki a:on 9syial• rı yalanlam·ı Bu söy:evle lnıriliz1er:n Habeşistan 
•• ıtaly .ı Uzim dostumuzdur,, demiıtir. meselesi için Dç tarafb bir ko:aferanu 

Fransa ve lnglltere daha çabuk v: rmııyı umut ettikleri 
Bundan ıonra Sir Samuel Hoare r ti kirdır." 

Fran.s 1 i'e İngiltereyi liribirine haf- Nutkun lngllterede Akisleri 
llyan doı lukta:ı uzu:ı uudıya Te te• Londrıı, 12 (A. A.) - S ir S2muel 
veccühle bahsetmiş ve İngiltere ile Hoarm ı~ylevini çözeleyen Timea 
Franııamn 1919 ydındaki rndlc:tm•· ra:ıetesi, bugünkO nazik durum kar• 
!ardan bet'ıu ınnuliyeti olan iki bü· ıısında Dıt Bakı:nının tedbirli bir 
yilk batı de.letl olduklarını hatırla- cil kullanmıı olmas:nı tab:i görmek· 
tarak tunları söy!cmiftir. tedlr. Bakan İtalyanın durumun• 

''Bu andla,malarca Japılacak Ul- karı ı tevcccllhle dolu bir r olayıf 
Hın değişikliklerde İngiltere ile Fran• göstumittir• 
aan·n ilgisi vardır.,, Daily Telgrc ph gazeteaine göre, 

ing:liz D t Bakanı Fransa ile İn· ing'iliz hilkQmetinin biricik kaygusu, 
gi!tucn:n Strua ,.e 3 ıubat tarihli hfr çarpıımanın önüne g'!çmek, ve 
kararın alındığı toplant l.ıdaki içtu İtalyayı f kayet ve isteklerini UlU1Jar 
ge:en el birliğ'inl h1tır"ı.tarak eski Soıyetesi önilnde izı.h etmesi için 
doatJukların yeni c'ostuk);: r kurmıya kand:rmaktadır, 

engel o'mi.d:ğıni kaydctmiıtir. Alman matbuabnın aklslerl 
lnglllz·Jepon Dostlufiu Berlin 12 (A.A) - S ir Samu~l Ho· 

s·r Samuel Hoare, en nihayet in· var'ı aöyle•i hakkında Berliner Ta
riliz - J apon <!oıtluğundan bahıttmif geblııt fU sözleriie Alman matbuatı 
ve fngilterenin lu ühten:n l;ütDn alan· nın fikirlerine tercGmım eluyor; 
larda elde ettitl büyük iler!enıelerden "Yeni İnıilix Dıt Bakanı tekrar 
do1ayı duyduğu hayranhtı söyled:ı • Fransız aiyaaaa:nı giltmektedir. Bu 
ten sonra ıunları rave etm :ı 1 ; C:urum fnrtllz siyasası ihtiyaçların• 

'' Çin kuz !y :ndeki bedi,eler bu tamamilc uya-undur. 
doıtluğu biraz bu,and : rmıth:. Fakat Bütün bunları unutan en ao:ı biz 
umarım ki bu Lir geçici l u'utıur. olduk. Ve sanki dilııya ::! a baıka hiçbir 
Çi ı ile Japonya a ~: sn 'aki 10!1 hadi- fey yokmuf gibi, İngiliz • A lman 
aeleri:ı tam· rr en lrnt:r )mas, İ.1gi"i:ı • ad aımaaınan sar hol uğuna kap•ld:k. 

~_.:, ________ .;.... ______________________ _ 

Xıwaue~~ 
.... 

ancak M İVEA i le duyulur. Güneş 
banyosundan evel vucudunu bol Nivea 

• 
kremı veya N IVEA ~ile iyıce 
uv ! Boylece guneşten yanmak tehlikesi 

!/ _.i, kalkar, cıldıne gıpta uyandıran bir güzellik 

.--.....---. ?/ gel ir. Fakat h içbir zaman ıslak vucutle 

guneş banyosu yapma ve kuvvetli 

güneş altında NİVEA ~masajını 
icap ettıkçe tekrarla! 

o ·a ı Ukul Coğrdya Of:s!ne ait yeni --------------------------------

~v~:~u;_.r::Uf~ ~ r~u ••bah uçmada l Beşiktaş Orman Memurluğundan: 
, ............................................................ . 

r~;~8:1.1'. rıns~fi fi~~Fan~~; 
ı şiU1•t1 e~iyorsa n.ıı; · 
~ · Ye·d i g in iz .,.yıin elte"n. 
: ze;o. ah mayo{sanız;; ~ 
· , ... ,:,.{. "h. · · ın 1e·: ; .. 1 · :·' *. 
~s\.,, .. :·:.,'.u··. ·· ~·o,· -,-;_:.o"~ "'-·;_.'::t·~\.)'.f·· 
t ' 1.••, 
i· .. . . . ;.. ; ı· ':;' . 

.. . ·: "·aiı~~~.: . ·,,·-,:~,:-; 
/ r ., ., • •\ K .._ •ı 
~ .JtfJde·· ·a.(frıJai'ı .• 

' e ·ıc't.ııık ·~';v.e '::···· ~ < · 
~ y .. ~ '"y ._ ,·'. • • 

· _ ~. yanma·ıa.r.ı , 
i~:ın · yegaJ.ıe ııaçılr:_: 
Ecz~nclcrde · 50 kuruş. , 

t< ullanıımas• · ko.t~d-~~.L ka w !. · 
· ,·aiiiidır. . ~ -. ; · ··· · .· · 

Mu~;; cer ! .l emvalde:1 Keme :hurgaz nahiyeıinde "9108,, kilo 
o t:u-1 \ e '' .! ! 65,, l\i:o kömür ve Fındıklı :skelesinde "11500,, kl'.o 
odu:1 i'.e "120,, sa. ı l ızı'cık çubutu c r~tırma ile sai:ıl kiır. Is ~ek· 
:i e: f eş :ı.t;,,_ş Orman ldarcaine ve ih~Ie g ünü 17 Temmuz 
9 35 Ç rş :ımbl günü saat 14 de Beyoğ:u Kaymakamlığmda 
c.üteşekki: Ormr.n arl11 ma 'e ! atış kcm:s) cnuna gelmeleri. "3648,, 

lstatist!k Umum Müdürlüğü Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden: 

500-600 aabi .'e tahmin olunan 2000 adet 7 inci c:It iıtatistik 
yı llığı kapalı zarf um!ü ih eksi.tmeğe çıkarıl mıştı. Eksiltme günil 
ve saatinde isteni'.diği g:bi talip zuhur etmediği için kapalı zarf 
m.u'.ü ile yen :de:ı ekı:ltme açılmaa.na karar veri~mişt:r. 

Eksiltme 1935 Temmuzunun 26 ncı Cuma günü saat 16 da 
Umum Müdlirlük Daireıinde toplanacak olan Komiıyonda açılacak• 
lır. lıteklilerin % 7,5 muvakkat teminat veıikaaile teklif mektup• 
hrır:ı açılma saatiı · den bir:saat e' Tel Komisyon Reisliğine verıne'" 

leri lt.umdır. Bu baptaki ş~!'tname Komiaymı Katipliğindoıı 
alınabi.ir. "3615,. 
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'5 ~· 
lıiiilc11Dl Şu ıa.. konUfllla, &iıaaa Lı:-

btıtun blltlln k Nttu ıh• kH•r beı:de derin bir ızb-
demek, nik6h ı•?.. np hCJhl• getirmifti. Bu ıece de 
Belki bo:ıulu.-. .klh oluncv• o...._ arka11ndan balapta zayal
lcadar be~ diyor. lalald ...... Jmaaat retirirken içim-

Hala ... ; cllll latanbula niç!'- clea ıu alıler ıeçmitli : 
afttllfal ya avdetinde de Diçı11 - Demek bunlar, blylec• 
1a._08 slrllacliillıal arbk ... ....,.erf!e, •lhklarlle, bu lıa
la•ıp-. ret~ daha heniz ne kadar aee-

Kalwalb da bittljl ...... ..... Ü olduklarını giıteren kı'11' 
11zce .-elan kalktua. ıılP tu1lilarile, eaki köJ kıdannı 

-• Ala • alliirM Japklıal uçla parmaklar.• 

tC~~ 1 C-1 A 

De lzyoll rı 
rıtzt:MISI 

A•••t•l•rf ı ICaraklJ ltlprl1'q1 
Tet. GH2 • l!rlceel llllalı..,...• 

Ha• Tel m• __ _. ... --
Avv • k Y 

MiRSiN ...... il Tı 
muz QJlılARTESl atini aut 
17 el Dlldr7e kadar. (3965) 

rstn Yolu 
ÇANAKKALE qparu 14 

Tem• PAZAR ... ı saat 
ıo et. .... kaw. "3968., 

trabao11 Yolu 
KARADENiZ n.-. 14 

Temmuz PAıAft ahi •at 
20 dıt Rll4'1e b .. r. 114018,. 

19kenclertye Yolu 
E G E •apwu 18 Temmuz 

SAU (liaB ıaat 11 4e fliii-
deriy•'Je kadar. •4017., 

AJ, Malaruı .._. .. ..,ekı.. ma ..,.nadaki ka.lın alıaralarlle 
111..: PBfl bir pırlanta kayaajı M •1•t, ıaqra Mnıra suM...;..,.., derialiklerine doğru aMrl p:Jamaların•n tozdan Ye 
ıll1D~ peften apr11111 paçalarile ta· 

8iie ,_- ol.a Celil Paıa kım takım ..-fılk koca arıyorlar l~'!.._~~bul~•Dl•&•fd•llne-D•._.-•.1111111 .. 
k8fldllldea, ç91lt ç11it sesler, bulamıyorlar4 Ta....., Mill'tf 
ı&bltmeler araunda boğuk ve Şu halde, laeı:alc ..,Jerinla pen- 11• lira kıyaaet kuilen Kartalda ..,.1 
gizli bir hıçkırığı andıran titrek c•elerinden .ıokap bakmata bahçe mevkiinde &;2'8 &ı119 ._ tdı 
maadolb najme!eri iıitiJ;yordu. korba, uaeakı.n.JD dizini .,. içiade bir havuı ve "9 nJtia •eı 

c. 1 P k k k"nl · lt~UJ!U 1261 bioi~ifib alı.at bir arsın 
li aıa öt n ıa ı erı, binden ayntf...,aa ; vilcutlan t.rbliodeki ana dıire:aiıee açık &ı. 

(Sernad) ıeziatilini, arbk her "tlltDa, ltirll, kr-. ,.., .. , bq. tlrm•)'a ~bnlnut ola'- prtaameli 
.ı.ma blaıdlnalf!erdi. Ytae • 4-tU • mi• tlJ.i H.. ko- ı-a.985 ıilDleaaeoilMleu illl.na divan. 
tat olan aları dllzm6fletdl. Be7aw kan e• kızlan ._,. ..,.a. haatıe Ullarak 12ı-•9S6 cOn1-... •• 
P&Dtaloalu, çıplak kolla iki p Wacaldlirtla?.. rutlıyaıı perıembe IÜDI ... t oa dört• 

fil ..ın.... ten oııaltaya bclar .t•iıe.-lscle _... 
rapm ıenç, ka · uin 6atine --r Artık. 6nllD• ıeJ~en (!Jelli oaldır. A.rttarmı1a al,.•k igila yttıd• 
llaOflerdL Yeal (K(;vboy meden~ - ...... , .. &an arwam Y•&mitbeı te•laat ako•i aluur, birik· 
,.ti) .S• ea lı..,..U uliklerhad• - lfeHlm, buradia bir kız mit ••rs't bel~di7e reıbal•rl " vakıf 
.... .U eııarah ,Orbb hammltr, y---. G&lel -idik. ioareli .......,,. aittir. 
L• · ...-:1.ı d M -......,.. •- .4rtflflaıda l•JIUISeabl• tüdlı 
11111rkaf. m l8illdl ......-er L a• Diye k• kipı dolatan kay· eclilea kapatma J1141e ıetmlt btflnl 
tloJia çaJaa bJr kJza da aaı.hte UU, ~·-· Ye eltf zlmreai bal•ık tart olup alqj Jaalcle en IOD 

l•flrmlfler&: Amerika rkli b' _... ~ Yirmi be., otm ...U.n.ıun tuhhldl ,...uute bJwek 
bile reill..;.JD 1114P.ur ııv .. led " .. tta otM 1Ntf ,..... plea tlı•N arttır•• on'kf gta daha ••tı
gibi pij ... ....._ ltel pata•...- kızlar, alcıllara .. yret yer.cek !arak S.t 985 stlnJe•... Nltbyan 
••tura ••tra ,era,.ıarı lnt 1a.. clwe•e::....&almıflL Banlarm ara· cama ıiiııtı ayaı ..-. ..._. .bu 

• ı-. 1efe rd• kıymetiııba ~· 7•tait j.tti•i 

··~ :a ~ tır. ı 

~ 
-Mcap .. ı ...... 
becerlbiıHkt• llt 
Urllemeyen 111•al bir febeple • 
ran kull•ı 111tufte mandolin 
aajmeluhae refıbt ecUyorlardl. 

Bunlara karp blbimd• Wr 
•a duydum. •• arkalanacla de
rin derin içi111l çelceı'•fc: 

- ZavallılarL. 
Demeye mecnr .... : 
Bunlar, haklkateD ıa"11tlllı• 

Aile hayabadaa ~ 
10rlarcb. Kim bilf bJf -,.,.,·""""'··~ ·. 
beple • paDUyOD ..... 

oı.. • bu klll• WiD.1!111 
odasına ........ , .... "~~,_.._. 
lcaranlıldaıaada _.idari 
)orlar, geeep111111dıo ... ,.,., 
~dar. b ... ,.... .... . 
lklier içer klldlJc l"'P ballı .. 

-....... çok .... 
•ta1MJ v ..... 

ft kar-
• hlflbot .. ahltldar tlbl .... . 
•• ••are bir bald• ber ,. .............. _. 
dola111orlırdı. 

" Ealabali. 
eehadetu-

Her ı.....-, · keaclilerlae 
ll.ı1a olan • içer, b.,er kelim• 
lailiyorJar ; ye bu keJ;meleri, ka-
1-halık yerlerN ~le ,Olt\•ç bir 
lllrette lf;ullaoa7orlar&L. 8ilııua, 
••ki kafala b~n ia .. ulano 
ht1ıaru,nda ıenç erkek arkadı .. 
lar:ıe ı•kalatıJorlU', Jtai (ko•b•J 
llledenlyeti) Dl •• k&9 ....... 
•it oldaldınm ~-- .._ 
baJretlv iP.de baraltalatctli 
•••le duyu,..a.rclı. 

Dan, lmlajımla lflttlmc leo• 
tıalardan Wrl, lteldae _,.,., 
.. _:- Kuzum!. IS.ular, ıabllataD: 
•.,aına kadar, ıkpmdan da .... , ..................... 
ne ararlar? •• 
• Ote)d. kestirme Wr ctYap ........ 

- Koca anyorlar. ...... ......,.w .?. 

• W...r flrinli 1D1111raa iiW 
.. ,.. ........ bUe ......... 
hybabanıi ... ha1al1tae ....... 
cJıi1 o..... lzdi•ıç) halyuma:a 
t.ialılnk ebDf ılnl ~ 'belclenia. .................. 

o • .....,ta. Şim-
• oaua ın iç;ade 
~ U. olmuftu. ... 

... o.ı.a. B aladellk 
, •• .M~dikWtbai Cflbet. Ma

mpdia) ı,mt. q.lld muvaffak 

1 Afta• ftf J 

tr•ao .fletldeel DUn Bitti 

nltü ~epaede Kazanan Numara· 
arı Apğıdaki Sütunlarda Bulacaksınız 
n Dokuzuncu Tertip Tayyare Pivangoıunun OçüllCll 
Ketldeıl Din Ani Sinema Salonunda Eitirildi 

Bu Ke(cledeK"aftnaa Numaratar Aıafldadır-

50000 tlra 50 Ura 
K n 

8256 
8a Damu'AIUll 75 '9kmı 75 

af8jııı Jirml .. r lirı •'*9ti 
alaicktır. 

20000 u 
Kazanan 

28600 
la ... ., ... 75 yukana 75 

:c~ rirmifV lira amorti 
--Cakllıdar. 

12000 Lira 
Kazanan 

7583 
75 ,a1rar111 75 ı .. ia• Jlrml

fU lira amorti alacaldarclar. 

10000 Lira 
Kazanan 
4905 

11736 16322 
1000 Lira 
Kazananlar 

17635 24888 
12376 

500 Lıra 

'9İ'i 
12l42 
3'29 
ff SO 

14985 
1 .. 9 

aı 

13811 
25388 

Kazananlar 
7657 

20494 
la&S8 
smo 
5886 

21379 

·~ ..... 
= 1140 
16816 
26899 
20650 
14860 
19203 
23259 
tırso 
18857 
23888 
24997 
29147 
11293 
39'l8 

25183 
9815 

12757 
2a876 
19345 
18999. 
11883 
18740 
3028 

2S537 
28541 
S7U 

16931 
-17 

1!4418 1605 25706 
22922 15084 8631 
1'841 25272 27384 
ISıl 1 S119 23005 
11004 26107 8159 
8660 ı 5285 291 ıo 

tı.582 17947 7063 
- 29715 14231 
114.t• 7216 20998 
1522 29~3 5311 

ll080 20297 28521 
21044 1909 10468 
7484 8\24 2074 

18Q58 1804 26191 
27n5 21245 11969 
19138 2T88 13383 

462 29936 27537 
178S 1796 6610 

27991 8533 23131 
18985 20363 20130 
27574 215 28402 
20811 14948 22560 
17751 269.45 18108 
9906 28794 29528 

10564 122&8 7511 
1u28 ıourr 111 
62'13 4721 23498 
4855 24235 7439 
ıt5ı5 3111 24181 

18121 21301 18851 
11805 21911 25496 
18216 5155 9278 
170S7 13095 1098 
~ 6536 310 

27250' t8S04 5732 
21877 10108 17567 

1501 1216 23348 

2' 

47Mıl; .... QGH.a.ı tUa• 2731 .... il. 
iı77 1900t 
.. 1979$ 2 

19956 16101 
18066 18403 
19264 7977 
8064 11513 
,.,., 11113 
148ff 22419 
792Q 2382 

2'J809 !T470 
t7116 29544 
27•28 22180 
6'10 1347i 

21329 28480 
1818 11286 
1184 .. 12930 
0272 118US 

9124 172~ 
1997 137,7 

24132 22347 
1804S 2848J 
13277 18t6 
19553 16497 
10977 15739 
29830 22171. 
25840 ~ 
12779 2307Q 
25648 28240 
29f73 6570 
8011 18910' 

11690 24383 
1813 174ıı 

- 1111.111•1 I lMI 1111 811111 F J il • 

Mükafat 

20S2 ~ 
22683 ~ 
14360 7211 
23426 2980 
'1:1562 215'19 
22525 5630 
sm 14593 

28 a6TI 
20348 10334 10946 12709 

u 13.a • ~r~ . ~~~~2 147611 
1 .. 

40 lıra 
Kazananlar 

11'2 ... 11130 ma 
Stl'l 8931 2348-1 IÖ59 

25282 1837 13738 rn 
13434 26874 11146 13699 
899" 11389 a3ıö 8:1 2009 24085 2985 

26514 16986 24&a7 14239 
20931 29192 28994 20629 
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DÜNYADA HASAN KOLONYASI KADAR YÜKSEK BiR KOLONYA OLAMAZ. 
Hasan ko:onyasını Fra~s"', Almanya ve İngiltereye be:-aberce göUlrüyor~a;". Orada bulunan ecnabi do•tlan bu müıtuna kolo:ıyanın biltOn dünya p:y.:ıaas · nda b'r c9ioe h•l dilf edilmiyecetiıı[ 

birlikle beyan ediyor:ar. italyanın me9hur euns fabrikalarmdan meşhur Sanderaon bile lu hususta kat'i olarak "Hasan ko!onyas ı kadar nefis bir kolonya yoktur.,, demiştir. 
Meb'uılar, nkiller n her büyOk insan Hasan kolonyası iatimal etmektedir. TakUtlerinden aakınınız. Üskildarda ıubemlz yoktur. HaHn namından istifade etmek iatlyenJerden sakınınıS. 

Hasan Deposu ; Anl<ara, İstanbul, Beyoglu · 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YALNIZ TANINHIŞ 

POUf D PlAY 
TRA$ BIÇAllLARINI 

llUllANINJZ 

ANKARA : Sofu zade Mehmet Eınin, 
~ t } • • Mt:RSİN · Hak ak ojlıı s: iflceli Rahmi, 
oft lŞ yer eri. ZONGULDAK ; M~ktep i~ er PJZarı Mu,t.ıf Zeki, 

;; 'H ıp;wee • 

ELE=KTRiK 
CEP VANTiLATÖRÜ 

DAİM ON 
Pil'erir. in e:l son icadı. 
Kuran. ş~ı ve şık \·e ucuz. 

Satış yerJ: 
J. D k ı o ve ~k~, Tahtakale No. lf) 

Kartal r ·i atmüdürlüğünden: 
Mahalleııi mevlcii · Cinsi Metre Beher M. Muhammen 

M. M. kıymet' 
L. K. L K. 

Maltepe Fevziye S. Vapur iske:eaine 
hamt beş dakika mesafede. 

Ahşap ev sahası. 17; 45 M. 2 00 00 40J 00 

Kartal ÜıkUdar Çarşı cadded. Ev zem·n· 64 h'ssede 
14 h s sesi haı:neye 
:ı"t. 

15 s. 800 co 50 37 50 

Kartal Gazhane civarı Şimendifer C. 
Kartal Bağdat C. 

,, Üıklldar Çarıı cadde3i. 
Pendik Bağdat C. 

,, ,, 

Tarla 
Arsa 
,, 
" 
it 

/ 

2250 
87 
53 

461 
234 

00 10 
1 50 

00 75 
00 75 
00 50 

225 00 
130 50 
39 75 

345 75 
117 00 

Yukarda clnı ve evsatıarı yazılı ta~tsu: maUıtrm peşin pata ile temlik ~dılmek Uzer• 9/7 /935 
Sah gününden itibaren ( 15) gün müddetle ıa tışları açı le arttırmaya konmuştur. 24/7 /9J5 Çar,amba 
gUnil saat bir buçukta ihaleleri icra kı:macağmdan istekli:erin depozito makbuzlari:e Kartal Malmn .. 
CIUrlUğünde mftteıekkil Satış Komisyonuna gelmeleri. "3996,, 

G lstanbul'da.,.. 1\ 

Bomonti Şişe Birası 
Müşterilerine: 

Bomonti Şirketi lstanbt•l iİŞe biras: mü~terileri araıında 
1935 senesi yaz a ) lan için : 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTIR 
Her ıiıcde etiketin altında numarah l:ir kağıt vardır. Bu numarayı 

alanlar araemda her ay nihaye.i lde bir noter:n ko:ltrolu 
albnda müsabaka yapılacakt; r, 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 lirdır 
Müsabakada kazanan numaralar ber ayın 5 inde gazetelerle 

ilin edilecektir.~ Kazananlar ayan yirmisin• kadar 
firkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dükkanlarda ve lokant'1arda numarasız şişe kabul etmemelerini 
ye ıioolerin Üzerlerindeki numı\fa kağıtlarını muhafaza eyl~m"leriol 

••••••••• sayın müşteriler:nıl en rica eder. ~-•••••••' 

Baı ağrısı GRİ PİN ' ile geçer! 

bu 
•• v .. 

Çektiği 

hakikati ogrenınceye 

kadar sürüp gidecektir 

[ CRiPiN ] 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

Baf ve diş ağrdariJe nezleye, 
u,utmektan mutevamt ıztı

raplara karşı bilhassa 
müessirdir. 

GRIPIN k•ıel•rl RADYOLllt/ diı 
m•ca:ıu fabrikasının müt•luu•ı• klm
gakerl•ri tarafından gapılır. H•r 11c-
zan•d• oardtl'. 7,5 kuru, flatla •atılır. 

--------------------------·--Kmm--!, Vakıt Matbaası 

Sahibi ı R. Kö~cü Neor. Müdürü: Tehir 

Çillerin izi 
Sihrimiz güzellik 

balmumu i!e 

gideriniz 
"C:r Aıeptine,, tabir edilen 
bu ba!mumu; l,aba ve çirkin 
cildin derununa nüfuz ederek 
o c!eroce yuınu, :.t r ki aai>ahle· 
yin yilıdlnilzü yıkadıfınızda 
lekeli ve sert har:ci tabakasını 
parp parça dü4ürttr. Yeni ve 
taze c:Jdiniıin beyaz ve bir Le· 
denin c:ldi gibi }'Umuİadıt nı 
ıörerek meınoun ve hayran 
kalırsınıy. Çiller, çlrkia ıiyah 
benler ve cildin kırmızılıkları 
tamamen zail olu:-. 40 J aılıırında 
bir kachn kolayc:ı 30 y~ ı'a
rmc!a görünebiJ:r. Yeni ve 
ıibram:ı Lir güzellik · ba]mumu 
olan 11 C'r Aıept :ne ,, • b·:nun 
hiçbir vakit temiı:leyem~c"iği 

cildin a"yah tneaam :.. t nı lemiz
kr ,.. bu ıuret:e siyah L~ıı· 

ler .: eıı ve münleait me•amat
tan kurtularak temiz ve bze 
bir cilt meydana çıkar. AktaA1• 
lan yatmazdın evvel " Cir 
Aseptine,, kullanınız ye siz de 
kadınların buna (S:hrimiz bal· 
mumu ) demelerine hak vere-
ceksiniz. H~ın•ıı bugilndeu 
iıtimale bat1ayınız. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topgular caddHi No. 83 

En beyaz dişler •. 
Onun dişleridir, çünkü sabah akşaııt 

R A D Y O L 1 N kullanıyor. 

RADYOLiN 

__ .. _._. ve arkadaolarını dinleyiniz. Telefon: 4,9356 

FL 1 T Bayıe~1:m~z 

· ÖLDURUR! 

Sivrisinekleri Öl DÜR ÜN ÜZ. 
Bir sivrisinek ısırı!i'ı . hummayı tevlit 
edebilir. Tesirsiz ve ancak bayıltıcı 
bir (haşarat öldürücü mayi) nln aıv. 
rtslnekleri öldüreblleceğlnl ~an ettiği. 
nlz vakit maruz kalacağınız tehlikeyi. 
düşününüz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLiT kullanınız. FLiT, hakikaten va 
ebediyen öldürUr. Leke yapmaz, taze 
ve latif kokuludur. Siyah ku9aklı ve. 
asker resimli san tenekelere dl~at 
ediniz. Fiatlar tenzilA.tll. 

Umumt Deposu : ı. CRESPIN, lıt. Galala, Veyyo«a Kın ~ 

--~~~~~~~~~------------~~~__...,,,; 

,Miikemmel Ulusal Musiki 
Her akıam Sirkccl' de 

iSTASVON BAÇESiNDS 
~--••••••icrayı ahenk etmektedir. 


