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. Ankara, 23 ( Hususi ) - 933 senesine 
ait umumi bütçe Vekiller Heyetinde son 
ıeklini almıı bulunmaktadır. 175 milyon
luk bir yekun teşkil eden yeni sene büt
çesi Millet Meclisine aevkedilmektedir. 
Pttecliı M'V"t içtimaında ilk olarak yeni 

bütçeyi görüşecektir. Hükumet bütçe 
tevazününün temini için bütün tetbirleri 
ittihaz etmiştir. Salahiyettar bir zat mü
vazenenin mutlak surette temin olunaca
ğını. ıöylemiıtir. Şunu da söyliyeyim ki 
hükumet memur maaılarından tenzilat 

l ' ... ( _,... 
yapmamıya kat'~ ~urette. k~rar ve!:· ~ 
Aynca bu sene ıçınde hıçbır sureti '!f~t"7 

bir vergi ibdaı ve teklif edilmeme · de 
""--=---~ 

karar albna abnmııhr. 
(Yeni kazanç verglai llyihaaına alt tefsilAt 
UçUncU aayfamızdad1r.) 

atmazel ~na Atina~al ___ B_~_ü_·n_in_M_e_~_~ı_eı_~_~_d_e_n ___ I 
Tanınmış Doktorların Günleri Nasıl Geçer? 

yakalanmak O zeredir Doktorluk Diğer Meslek-

ş K M P il E ı . lerle Mukayese Edilemez 
e or ızının • apas e v enmesıne Anket Maharrlrl: Naci S.fi•lltıla 

f k E • • F k Tqbkta Jrlıe Uk bataa, yaj'ı 

M at t ti at ualm11 bir ttlrbe kandili kadar uva a mış r' a •• • ıoluk bir •tık 111dıran 25 mum-

.\ttna, 23 (Huıuıt) - Yunan 1 
ıtaıı İstanbul milyonerlerinden 
Şor'un kızı ile, bu kızı buraya 
•re ile kaç1ran M. Papu'ı iki 
dkenberi aramaktadmr. M. Papaı 

k açırmak cnrmile itham edll
te, genç kıs ite ıabte paıa• 
~· seyahat etmek cDrmOaden 
._)1 aranmaktamr. Gere~M. 

Ye gerekae Matmaıel 1lna 'Y• ayak buarbumu ortadan 
tboilllutlardır. Fakat ubıta 

dakikada mllhim bir lı ele 
lllİftir. Yakalaıunaluı için 

b le bir faallıet aarfeclllmekte 
11 .. a..iadi~ ı't ... 
ı•ncln yakalanmaları bir saat 
leıl olm111tur. 
Genç Kızın B•INISI · 
~tina, 23 (Huıual) - ıeYıiUal 
Papu ile buraya kaçan Mat-

1te~ Tiııa'n1n babHı M. Şor'u 
d &.ıı1, tarikile buraya a•lmekte 
"h bildirilmektedir. 
t.t_ Şor lıtanbo!daa aalı alDI 
°' Uzeri lıtanbul • Sellalk 

'-'Şile hareket etmittir. Milyoner 
or burada kııını M. Papaı'ın 

~e11 alıp latanbula ı~HUrmlye 
bQı edecektir. 

Ceaç kuı bulunmak lzeredir. 
Bir ••yla .. 

-'.tiaa 23 ( Huauıl ) - Don 
' yar,11na dotna burada 
'~b bir pyia çıkmıfbr. 
tclaa atıza çok çabuk yayılan 
"Ylaya rln, M. Papu ile 
..._.ı Tiııa Marsilya'ya laareket 

eı en bir • arum oi:l'e• blnmlJe 
muvaffak c~~-''.f .ır.:;!.\ Fakat 
derhal telalı •a11ta.Ue 1apılaa 
muhaberat netlceılade bu pyaa 
lHYJllt etmemlıtfr. Billlda polla 
idareli, firarilerin Yumaiataa 
daliilinde olduklanm ve yakalan
mak llzere buJunduldannı bildir
mektedir. 

Pa .. port ........ 
Bu Sabah Atiaadan bu e•ar .. 

engiı hldl1eye dair almf11mı 
telgrafian yakanda olmcluam. 
Şimdi meıelenla ,.hrlmllcleld 
cereyan tarliaa alt mlHUaml• 
mal6mata ıeçlyorus.' 

Enelld ıtha Ye dla taftllat 
Yerirkea Matmuel Tbaa'111a 
iahte bir puai>ortJa •ttıtW 
yazm11tak. Soa tabldkahau• 
16re paAport Ymwa koaao
loıhan11inden tahte oluak alnı· 

fiuriye Hanım Babasına 
l eslim Edilmiyor Mu ? 
~"·~·um mütareke günlerinde 

•naler tarafından Ermenidir · 
, ' kaçmlanarak ltalyaya ıBtllrl
"' "• orada bir Ermeni yetim• "4' . ~i ••ne atılan Huriye Hanımın O hlacerasım dün anlatmııtak. 
~. ı Tnrk kızı olan genç Huriye 

°' on iki ıene sonra 6z vata• 
)~ t~krar kavuştu. Şimdi Kadı• 
'tıdn • merhum Hamza Beyin 

>e • oturmaktadır. Eıaaen Hu
ı:nntareke günlerinde bu aile

'al'f >'anında bulunuyordu. Fakat 
't,/e bu ailenin asıl kızı değildir, 
~t'Q.• tadece ıefkat ve muhabbet 
-~ekte, yetiıtirilmektedir. Şimdi 
'ı b• tekrar kavuıan bu kııın 

,,1 •~a ve anneıini tayin etmek 
1a.~· bat ıöıtermiıtir. Evvelce 

et' vermfttik iri Bakırköy 
de hm .. murlup 

Nariye H. oe akraba/ılı ltldla Nefi 
Şemaeltin E/. 

yapan Şemaettln Ef. kıııa alrra
(o .... , 12 11\•l .. ,,. .... 

lldf detnclir. Fakat b.,b bir k .. 
aaa umma alıua paull"Orttald 
rulm c&kanhmf, ODUD }irine 
Matmuel Tiaaaı• reıml koaaul
muttur. Bu ıuretle puaport ıoa
radan aahtel11miftlr. 

Klmlerln Par111•I• Yar? 
Genç kıııa M. Papa taıafa.. 

dan kaçıralm .. qbad• bqka kı .. 
Hlerla de parmaklan oldalu laa· 
bw verilmekte 't'e b• haberler 
tahakkuk .t .. ktecllr. sa,1 .. c11-
iia• tir•, ıebrlmile ıelmlt olu 

C O.Yamı 13 inci •Jfada ) 

BUG 

A 

iHTiYAT 
ZABiTI 

BuıU.n kalbur u .. 
tUnde kalan hıırp 
neall içinde h•ya. 
tanın bu acı ve 
tatlı gUnlerlnl h•· 
tırla111ayan kaç kiti 
vardmr? 
ihtiyat Zabiti cihan 
harbinin en kah • 
raman ve en ka· 
rakterlstlk tipidir. 

IHTIY AT ZABiTi 

Burhan Cahlt Be· 
yln son ••eridir. 
Birkaç gUn sonr• 
.. Son Poata ,, d• 
lezzetle okur• • 
caksınaz. 

luk ••pul. 
Bura11 müteYa11 Son Poıta 

blnaıının yanında heybetle ytlkıe
len Orhan Bey aprtmanı ıablbl 
ope•t6r Orhan Abdi Beyin ., 
muayenehanuL 

lpğm ı:aifiiğl kunetll dedi· 1 
kodulara ıebebiyet veriyor. Oç 
ıenç hanım konutuyorlar: 

- Zannetmem ki Orhan S.. 
7ln oturdutu yerde de blyle 
kırral }a yakın bir ayduahk olıua. 

- Orhan Beyin apartmaa 
J&pbrmuındald hikmeti timdi 
anlıyorum. lnaan bu kadal kua
nır Te elektrik ampulleriala bir 
aebıe fada urfedecefhd hilı 
•uap edecek kadar beaabl 1aar .. 
ket edene apartman delil ..... , 
bile yapbnr. 

- Yahu babana çlp tenekal 
bile burada! 

- Ç6p teaekeıl dejll o hak· 
IU& içine fidan dikmitlerl •• 

iki lıuta çıkıyor, bekliyenler
dea birlal ıoruyor: 

- Ne oldu helDfİr•i ••J•lt? 

0,,.,.,.tlr Orhan B. 
- Mutlak ameliyat ilam 

dedll 
- Ya, •ala. Yala, vahi.. 
İçerdea çıkaalan onda edl

nlladf qlaalana bu kabil torp-

ya c•kifl•rl boa mekteplerin 
imtihan kapdannı habrlatb. Mll-
meylda ıuallerlndea 11yr1lanlara 
kapıda terliye terllye beld9feD
ler de ıorarlardu 

- Nuıl tlttl doatuml 
( Denmı 11 lnoi ıayfada ) 

lstanbul'un En Eski Ahşap 
Binası Y ılalıyor 

Bu Tarihi Binanın Ankazı be Ne Yapı
lacak Bilir Misiniz: Kadınlara Aptesane 

B•gazıttald tarilıl &lna11ı11 ..,. 6ir re••• 
Beyaııtta Eczacı Mekteblaiıı ıırtanda tamam d&rt buçuk a11r-

ııra11nı takip ederek Hakklklat' hk bir 6mrllıı yllkllnD taıımak· 
Çarı111aa doğru . giderken, gllver- tam1r.t b 

1 1 -ı-1 ·ı h ı an u un ıaywı yansrın an 
gu ere yem Yerı •D yerin emen bnt" 1 t b l arl d f 

d •-•- b b u un ı an u u uı on e a 
yanın a uzun AÇAIW lr iııa baştan bqa klll ettiii bllde 
f6rlllllr. lıtanbula utnyan hemen imarethane ye cami araıına 11k1-
ber uyyab bu binayı ••JI'• gelir ıan bu bina her yangından kWt-
•• önllnde dakikalarca durur. tulmut ve bu &il•• kadar yqa-

Çllnk8 daha ilk bakııta bir mııbr. Bu bina ( 895) tarihinde 
mUıteınalılc anedea bu bina, ( Dna•ı ı ı iaci sarfa da t 



( ~alkın Sesi]' D.A B i' L i HABERLER 
Veremin Tahribatı 

Karşısında 
Yapılan bfr fıtatfstfğe göre 
memlekedmls4•ki •tftyatJD 
1Uzde 8~ 1 Terem 7tlıflnden• 
4fr. Bıı hututta halkımız 
diyor klı 

l)erafettfn Bey - ( Topkapı Ker
ktlefendl 84) 

- l.tati.tllc Neırlyat Umum MI· 
41rUıtn bir yıllık aeıretmi.. Bu 
rıllıta ırl>re Ankara Ye lıtanbulda 
nremden ~Slenlerln adedi dlter haa
tab klara nazaran yGıde 35 l ••çlyor 
lmif. Bu, tOylwl Orperlecek bir ra• 
kamdır. D iter medeni memleketlerde 
nremin bu kadar tahribat yaptıtı 

' ıBrOlmGı detildlr. HilkQmet Ye halk 
elele nrerek ba afetin anGne aeç
•elldir. 

* Hallı Bey - (Saltaaahmıt N nu• 

mar&lı bane ) 

- Me•leketl mlsdeld ftflyat , ... 
kGnunun ,Oıde " ini nremWer 
tetldl edlyormuf. e. rakamla namett 
blai uyaadınnahdu. Ver•• altı• ..... 

talığıdar. Gıduıılaktan Ye ba.kımaız• 
laktan ... len bu haatahk ancak lıti-

rabaha, 1atlam haya •• ıada de, 
laulba altmla tedHI edilir. EaaHn 

fabl saruretten ••la bu laaıtalttı 
fakir ailelerin tedaYI etmeıln• lmkln 

yoktur. Vere• mGeadele tetkllAbmııı 
n manenetlerlmid pnltletmelİyiL 
AHdolunun muhtelif yerlerinde aaaa. 
tor7omlar açmahyıı. Memleketimiz 
genlttlr. Bu afet içlmisde yap :bkça 
nllfuıumuıun artma1ına lmkla yok• 
tur. S.rl tedbirler almak icap eder. 
Memleketimizin her k8feainde az 
maaraf1a aaaatoryom l:allae konacak 
aOıel tehlrlerlmla Tt kuabalanmız 
nrdır. Bunlar az bir himmetle TG• 
cude ıet"rillne Yerom tahribata her 
halde çok naltr. 

* H ıf ce Hanım - tSllltanabmet T i· 
ur thane soka~ 25 ) 

- e~nim (25) yapnda aralan ribJ 
bir otlum vereınden alda. YeYrum 
bu hıutahaı cephede bup edukea 
sreç"rdiji bir aatürrleden almıJb. 

luJJlre ilk g renler araauıda ldL Hu. 
ausf paramla tedav ye çahthm. Lü-
leburgaz adaıında lauıud aanator· 
yom:arda yatırdım, param tlkendl. 

Vlli1et aanatoryomuaa mOracaat 
ettim. Sı ra beklerken çoeutum fJldO. 
Bu piı bHtalıtı tahıi senetler 
,,. fahal utr qmalar tednl edeme .. 
Muhakkak bir içtimai yardım teıki
litının hlmmet ı lb ı mdır. .. 

:\lelırnet Hey - (Bakırköy Oema· 
»iye •ahalleıi ~) 

- Hlllliabmer:ni Belediyelerin 
Vu~• llüead•I• Cemlyetlaln l>ltçe
leri Yerem af~tilo adamakıllı mücade· 
leye lılfi det.ldir. Bu mlhim laaata-
1 ... yenebilm•k için amumi bir ııh
bat eef erbuliti iıter, her Ttaadaı ba 
dütmanı mahYetmelı için bOtçealnde• 
blr fedakirlılı yapmabdır. · 

Z.al'&aler mlz lıH•IU'ınia ajular• .. 
atarak yer 1er nu• laaataaelerl 
yapbrmalıdır.ar. Bene• Yere• laub
n_.i yapanlar en ha11rh it yapmıı 
aayılarlar. 

Kör Düğüm Çözülüyor 
Manav Mihranın, Ailesinden Gizli 

Tokat' a Kaçhğı Anlaşıldı 
Kadık~yOnde oturan Mihran Tumayaa famlnde elbi.e mağuuı vardır ve kendisi Kadık8ylbıde 

'bfr manavın on gltndenbcri kaybolmuı bulundu- oturmaktadır. Mihran paıarteıi gllnO bu ıatın 
tunu haber Yermif tik. Zabıta bnton araıtırmalarına dnkkanına gelmiş, yeni bir palto almıı ve bir 
rağm~n Mihran Efendiyi bulamamıf, fakat bu daha ortada görftlmemiştir. Ba hakikati teıbit eden 
esrarengiz tagayyllp bAdiıesine ait bazı ip uçlan •abıta, Mihranın Tokattaki anneıinin. yanına (İttiği 
eldo edilmiştir. Öğrendiğimize göre, manav kanaatını haaıJ etmiıtir. Diğer taraftan Terilen 
Mibranın Tokatta lhtlyar bir annesi Yardır. Ma· malumata göre Mihran ile ailesi araaında •on u-
D&YlD aUuine haber vermeden Tokada gitmif manlarda derin bir geçlmıizlik laaı g6ster~iıtir. 
olma11na ihtimal Yerllmektedir. lıtanbul ıabıta11 Bu adamın bir karısı Ye iki çocata Yardır. Mıhra 
laa ihtimali nuazan dJkkata alarak Tokat •abıta• bu kadınla on ıcne evvel evlenmiı, takat annesi 
ıına mtlracaat etmlt. fakat benllz bir cevap ala· Ye kardeılerl bu lzdinca hiç ra11 olmamıılar. •• 
mamııbr. Ba c:anp l'eldiktea ıonra h•di1enio Mihnnm ba kadından ayr1Jma11 içi• mltemadİJea 
esrarengiz dOğflmUnOn ç6zUleceğl zannedilmektedir. tcıebbftıler yapmıtfardır. d 
Mihran ıeçen bafta pazar ıOnll ortadan kaybol· Manav Mihranııı bu tqebbDalue lnılm•m • en 
mattur. O ,Undea ıonra kendiaini en son olarak geçimıizHk nziyetl karıııında ail~ıiaın yaaandan 
bir kiti glSrmnıtUr. Bu zatın Mahmatpqada bir anneaiae ~tıtı bnetle tahmin edilmektedir. 

M. Troçki 
Sabık Sovyet Komiseri 
Dişlerinden Rahatsızdır 

Heybeliadada oturan sabık 
SoYiyet Harbiye Komiseri M. 
Troçkinin aon zamanlarda dişle
rine bil' baıtahk arız olmuıtur. 
M. Troçki haftada birkaç atın 
lttanbala inerek Beyoğluna git
mekte Ye bir dişçide dişlerini 
tedavi ettirmektedir. Bu diı ra
hataulığanıo M. Trcçkiye fadaca 
ı.tırap verditi baber alınmaktadır. 

Dayak Pl.esalesi 
Dnn, eski V aıiaaton ıefirl 

AJj F ırrub Beyin oilu Mücteba 
Heyle, gayrımübadiller cemiyeti 
talcdlri kıymet komiıyonu reili Faik 
Nllıbet Bey araaında bir ka•ra çık
hğı yazılmıftı. Hldiae, her iki ta· 
rafın ıiklyeti Clzerine poliee, ora· 
dan da Adliyeye intikal etmiıtir. 

Don Gelen Buğdaylar 
DDn Anadoludan lıtanbula on 

ahı ••ıon •• alb ylı MUea iki 
pYal l.u;day pı .. İf •• iyi mal
lar 5'95 den utalımfbr. Otuı bet 
balya Trakya yapajuı elli aekiz 
kuruıtan aatalmııtır. Tiftik ve afyon 
Ozerine muamele ot.amıJbr. 

Para Borsasında 
Dfta i»onada dDyunumu•ahhide 

62,75, Rume!i fimeodiferi 7,5, 
mlmeuel Aaadoln 53,tiO, Ana
dol11 hi ... Mnedi 45,40, Anadolu 
tabYilAb 26,45 den muamele 
16rm6ftlr. 

Bir Tayin 
Karacuu hAkimi Kemal Bey 

Arapsoa blkimliiine tayin edil
mitfir. 

Muallimlere 
Mesken Bedeli 
Verilecek Mi? 

Öğrendiğimize Kir• latanbal 
belediyeıinin aenelik Yar:idab bir 
milyon iki ylb. bin lira ualm ıtar. 
Bundan dolayı bu aene belediye 
memurlarile muallimlere mesken 
bedeli ye iadem zammı Terilme
yeceği baklanda ortaya bir f8yİa 
çıkmııbr. Din Maarif mldlriyetl 
nezdinde yaptıiamız tahkikata 
g6re muallimlue meakea bedeli 
ve kıdem qmmı Yerilmai içim 
Maarif Vekllett eaaala tekilde 
çalışmakta ve buna Yillyetten 
iıtemektedir. llaalliaı.lere mak• 
bedeli " kıdem amm1 ftriJme
yeceği hakkında maarif idaresinin 
mal6matı yoktur. Billlda verile
ceği ıöylenmektedir. 

Aşırılan 

Defterler 
Beyotlu Malmldtlrlftğttnde Mr 

fabrikaya ait 167 bin liralık Yer
&İJ• matrah ola~ olu d~ 
lerin aprılarak y•nne mlleueaenıa 
17 bin liralık yeni bir defte
rmın konduğunu ilk defa biz 
haber vermittik. Bu huıuıtakl 
tahkikat ilk aafhasına girmiı •• 
l>irçok memurların ifadeleri teıbit 
edilmittir. Beyoğlu Defterdarlığı 
80faaına atılmıf olan kapalı bir 
mektup llzerlııe tahkikat btıablitilD 
ba~ka bi" telde girmittir. T abkikat 
yarın ikmal edilecelıı: Ye alAkadar
lar hakkında aou karar ala. 
mak üzere rapor Defterdarlıfa 
v .. ,.;ı er,..!,• ir. 

Evlenenler 
Geçen Sene BeyoğJunda 

1500 Çift Evlendi 

Hazırlanan bir cebele .... 
l.tubal Vilayeti dahilinde en çok 
DikAh kıyan daire Beyoila E•lm
me Dail'uidir. Geçen bir ... e 
sarfında Beyoğlu EYlenme M .. 
murluğuııda 1500 çiftin alkaha 
la1ılmlfbr. Y apılu niklh adedi 
ayda •uatl olarak 100 U. 
150 araaındadu. Oç aeaeıilı bir 
tetkikin Yttrdiji neticeye JiSn, 
eYlenmeler en ziyade eylil ayıada 
ftlkabalmaktadır. Beyotl-cla .., 
lenenlerin ekseriyetini gayrlm01-
lim1er teıldl etmektedir. 

Gayrimftslimlerle eylenen Tnrk 
kızlarmın •dedi Hnede dBrt Y•J• 
bet kadardır. -----
Arkadaşı111 Parast111 Çalnf 

Zeki isminde t.irl Talrmn 
hatllanada aptee bozmakta olu 
arbc1qı Ahm.t Niumettia El~ 
dinin kendiıine emanet edilea 
ceketi cebı.dea 9 lir .... plmıt 
y•kalanarak tabJcikata l»aelan-
mııtar. 

ihracat Mallarımız 
Alıau haberlere ık• Al.uya 

bnkdmeti muhtelif qyanm ıe.m. 
rak rumilerini arttırmıya karar 
Yermiıtir. Vaziyet ihracat malla-
rımw yakından alAkadar ettitia
den metele yakından t•kip edil
mektedir. 

Hapisanenin Teftişi 
MDddeiumuml muaYinlvindea 

iibtat pfi lımail Hakin Beyle 
tabibi •dli EoYer Bey don lJmaml 
bapiunenin aybk teftiıini yap
m·tsl•r"•"· 

Şubat 

ı . 
Günün Tarih 

Büyük Gaz De 
ları Yapılaca 

Rualar ile Yapılan Mu 
Yele Tatbik Ediliyo 
Belecllye ile R uılar arHınd• 

baklada l'H depolan yapılma11 
bir mukaTtle lmıalanmııtı. Ve 
Heyetlnia de taıdllrindm •eçeıı 
muknelo burGn tatbik aa 
geçmlt bulunuyor. Mukuele 
hince Raalar Çubaklada b070k 
gaı depoıu Tt senit ~aı baY 
YÜcuda getireceklerdir. Burada 
d i a-azlerinl muhafaza edecekler 
bl mtakanle mupblnce (750) t 
iki taao aaz havuzunu da bel 
emrine Yerecekleidir. Yakında l 
HhHandakl arazinin lı timlikine 
laaacakbr. latimIAlc •• tulıat 
d.U.ial Ruılar Yerecelder H ( 

aene •oara da burHını beledi 
terkedeeeklercllr. Beledlre bu d 
lar ... ..,_ P• depolan slbl 
ye alaca• '" l>a udi ye ile Ru 
yaptıklara murafı itfa edec 
Eter depolara fazla a-aa koli 
ardi7Hl fazla tutacatı için dep 
7lrml btt 11eaeden enel de b 
yeye reçmHI ihtimal dahiUade 

Türk Koleji Kapandı 
llleui•ler aıaaında tıkan bir 

tillftan dola11 Göztepedekl 
Koleji kapanmııtar. 

Cam Sucuk istemiş 
Artin lıminde biri Topha 

bakluıl Mehmet Efendinin O 
kAamdan ceviall sucukları 
rak ıaYqurken yakalanmııtır. 

Konkordato Reddedildi 
Ticaret ..,. Sanayi Baakaıı 

fmdaa buırJanmlf o'an konko 
proje.l birinci ticaret mahkem 
wrıl•lfti. Mahkeme laeyetl 
ıebeplerdea dolayı koakord~ 
reddetmietlr. Konkordatoyu lıti 
I• b• kararı temyia etmiflndir. 

Bir Noktayı izah 
Dtın Londrada eararenrb 

._..tte 6ldlrllea Z.pep H. hl 
ıinden bahaedukeD bu .kadının 
l•ıal Lora ıekllnde yaul'11fhr. 
iımi Veluradır ve bu aile Arnı 
lul:ta tok .. ,ıaurclur. 

Tapuda Tetti,ler 
Tapa Mtldttrtt Umumlıl Ce 

Beyin riyaaetinde dtln bir i 
yapılmıt we Banada yeni 
teıkil•tı yapılmasına karar • 
miftlr. Tapu idare.inde hq 
fettlt mDdtlrl nmumlnln e 
herine amamt bir teftit Jap 
batfamqlardır. 

Zeytin 
ihracatı 

lktıaat V ekli eti aeytln 1 br• 
tını lrontrol altına almaya k• 
Ytrditlnf ihracat oflıine bildir 
Ye blr 11laamaame .. arla•• 
ist ... lttL ihracat ofial aeytla ta · 
rlal topla•ıt Ye oalar• da fi 
rlal almıfllr. 

ihraç edilecek zeytinlH tipi 
•Jnlaeak ..,. harice çlrilk ı• 
1'5nderllmiyeceJ. tir. GBnderllecek 
caret Odalan •e Zahire Bor9• 
• ın-ahndan muayene edilecekt r 

I~ jon Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola HaMn Beg Digor Ki: J 

latanbul ••hrini• de lııJr pllnı 
elacak Haaaa Bey ••• 

- Botun inıaat hep 
dairesinde 7apılacak ••• 

bu plAn l - Fakat ,u göze batan kule 
ıibi ıivri; ıckiz Irat binaları ••• 

Plin n 
cak'- acaba? 

neresıne 11fdıra· ı 

,, 
Hun Bey - 8unlar ..,.ıt ti 

deiil a... Elbette oaUn da 
y.e -tel.,. rlar 1 



r 

Hergün 
Miindericatımızın çoklu
gundarı dercedilememiş

. tir. 
-

Kazanç Vergisi 
Layihasının 
Esasları 

Bn!se encllmeninde yeni tekli
ni alarak Millet Mecliıinin Mart 
içlimamda mUzakeraeıi yapılacak 
olan reol kazanç Yerı! kanunu 
llyihaııaıe uaalarını fU catırlar
da btllacabına: 

Bta kanua mucibince, pla"'o
lar•DI nefir Ye illn amecbur tutulan 
ticaret ve aan'at mlleueaelerinln, 
ticari ve •nal teıebbOıler erba
bmtn, ticari olmayan meılekler er
babının hiımet erbabının " yetim
ler, dullar " mütekaitler dahil ,, 
lHıin ettikleri kazanÇlarla, men
kul kıymet aahiplerinin gelirleri. 
ye mubuk hizmetlere mOteallik 
her newi iatihkaklan bu verııiye 
übffilr. 

Tlirkiyeye yerleımiı ecuebl 
mlle.Hnler, merkezi ecnebi mem· 
leketlerinde bulunan bir mUe11ese 
Türk"yede ıube açar, TUrkiyede 
mukim n tam salahiyetli Yeya 
mlteaddlt fAbıılar tarafından 
temeli olunursa, kazanç tat· 
bikatandaa TUrkiyede yerl91mit 
addedilir. 

V uıtaaz Yerıilerden birine 
tabi olmayan, bilumum ticari 
lfler, tqebbllıler •erıiye tabidir. 

latıanalar: 
o •• ıet tarafından dotrudan 

doiruya idare edilen inhiaarlar, 
demiryollarile Villyet •e Bele
dlret r, 1caauau mabıuala tefek· 
kM etmiı mDeıseaeler, m.enafıJ 
urnamiyeye badim cemiyetler 
hrafmda• itletllen •• ticari 
mahiyette olmıyan müeueaeler, 

Kanunu mabıuala teıekkftl 
.tmiı umumi müeueaeler Ye mu
leid veya yardımca cemiyetlerin 
dahullre n aidatı. teberrllat ile 
banka meYduabndan aldıklan 
falaler, 

Kendi azaıile muamele yapa11 
Ye kuanç tevzi etmeyen koope
ratifler gayrı menkulatını kiraya 
nren fertler ve ıirketler, 

Mllnha11ran azaıına ikrazatta 
bulunan taaarruf Ye teavlln ean
daldarı, bizzat iılettikleri madeo
lwden lıtibsalltta bulunan hakiki 
•eya hDkmt ıahıslar ( aahip ol· 
dukları madenleri kiraya •erenler 
de Yergiye tAbi tutulur. ) 

TGrkiye dahilinde milli •• 
Be7nelmllel mahiyetteki meıhe,. 
ler, pana7arlar, merıiler •• temin 
edilen kazançtan, (mllıtahdimlere 
~ulll yoktur.] 

ltçl iatihdam etmtıkalzin aile 
efradlle kendi eYinde, çalııaa 
•na7I erbabı Ye ailesi, efradı 
ıel Ye Jel değirmenlerile Hyyar 
deifrmenler Ye Bina Vefıiai Ka· 
Dunu mucibince kıymetleri 1000 
liradan qağı olan dekirmenler 
kazanç Yergiıinden lıtiına edilir. 

( Uyihanın mllteakip laıımla
n•ı aoa telaraflarımızda oku
JacakamıL 

Timıır Taş Han 
Fena Vaz~qette 

Tahran, 22 (AA.) - Şiddetli 
Lir kalp buhranından rahatı.z 
bulunan Tlmurtaı, bllkumet ba
plıbanui haataneaine nakledll
aniıtlr. 

HllkGm•t, Tlmurtaı'a ait bO.
tln mal Ye mlllklere haciz kon
llUaaıaa ••retmftUr. Bu emirden 
--..t, Timartat•taa daYa eclilea 
.,......,_ ldamHlal lamla et-
~. 

(Resimli Makale 

E11 kolay t•J' batırmak :re •tl•• 
mıakbr. Onua lsindlr ld 7ap•cak 
ıeyler1 olmıya•lar batırar, fllr.lyet 
'Ye tenkit ederler. 

SON POSTA 

a Giizel Sözler a J 

hakkında JQI 1aaaal.Naa edip 'Ye Hlrdir. GGaeı hiçbir za ... sarptaa 
Sn•edltf •e bllmedltl .. ,ı., 1 lt11ada Jaer feydea aiyade tabiat 

mula_. 1etlt••a. clotup f&l'ktaa batamaa. 

,___.,,._... .. . . ... ,.., ... -~----~-~------··-..................................................... ~ 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Liyi~ada Kazanç Ver
gisinden istisna Edilenler 

Aukare, 23 ( Huıual ~ - Yeni k~zan~ .. ••raiıl klfatlan, ikramiyeler, aigorta taz.minatlan, ye111ek Ye 
llyibaııada •erılden iatiına edllenlerm diler bir baynn yem bedelleri, hernevi atq, uçuı, dalıf, yanı 
kıımı da tanlardar: Çiftçiler Y• avcılarla balıkçıla· mtıaabaka •• ıpor ikramiye Ye mlklfatlan, amat6r 
rın kendi mabıulleri, hayYanlara Ye bunlardan çı- oyuncular ara91ada tertip edilen mllıabak.Iana 
kardıkları maddeleri dDkkiıı olmak11zın aatmuı, dubull,. lcretleri, aefirler, mtlmeuiller, konaolo .. 
ziraatta müstahdem iıçiler, h•ıu81 eYlerdeki hizmet- larla maiyetlerinde çalıtan memur Ye mtıatabdemler, 
çiler, nllfusu bet binden aşağı olan klSy " ıkaıaba- bankalarda bulunan bet bin liraya kadar meY. 
lardaki ebeler, haıta bakıcılar, eczacılar, ıınfuau on duat, taıarruf ve kumbara faizleri, dabllf ye harid 
binden aıaiı olup iskele Te iıtuyon olmayan yerle,. de•let iıtikrazlarınna falı., amortisman ve ikramlye-
deki doktorlar, iki g6zll Amt ve7a malG~ elaiz Ye Jeri, lmUyaz mukaYele Ye ıartnamelerlnde temetta 
ayaksız itçiler, aeyyar aabcalar ye m8ıtahdemlerle Ye kazanç •ergllerinden muafiyetleri kabul olunaa• 
mütekaitler,, ıallfuau bet binden qaj'ı olan yerlerde ]arla bU8Ull kanunlarla temettu Ye kazanç vergi-
yenecek, içilecek, yakılacak mevaddı aeyy• olarak ainden istı.naiyeti kabul edilenler de kazan, wergi-
satanlar, bu ııibi mevaddı şehir ve ktıabalara geti- alnden muaf bulunmaktadırlar. Ankaranın huıud 
ren köy]Dler, busuıt deli hastaneleri, verem aanator- yaziyeti nazarı dikkate alınarak Ankarada 
yomlan, buıuai ilk ve crta tedrisat mektepleri, liseler, dört yOı liraya kadar maq alanlardan 
m .. ıe1c me\dep1eri, risale, makale yazanlar, forma kazanç •ergiılnln nııfa keailecektir. Iradı pyriaaft 
halinde tercüme yapanlar (bir mDeaaeaeoin daimi Oıerinden Yergi yeren mDkelleflerden de yOzde 
memuru olmamak ıartile) , aylık kazancı 15 lirayı otuı tenzillt yapılarak mlltebakiıinden vergi alına-
geçmiyen memurlar, mllstahdemler, İfÇiler, elli lira- caktll'. Gayrıaafl iradı bet yDı lirayı geçmiyea bina· 
yı tecavllz elmiyen maa9larda maaşın Uk on bet lardald kilçftk eanaflar çırakları için bordro ver-
lirası, harcırahlar, ikamet •e Hyabat yevmiyeleri, mek mecburiyetinden iıtisna edilmişlerdir. Verrl 
m~ıken bedelleri, tedavi ve ölllm yardımlan yefat muafiy-.t lilteıinde daha ba11 lıtianaiyeller vardır. 
l'eya bu gibi Anzalarla verilea tazminatlar, para mft. Bunları da yar D bildireceğim. 

Bursa Hadisesi 
Tahkikat lkoal Edildi Mu
hakemeÇorumda Yapılacak 

Buraa, 23 (Huıuıl) - Tllrkçe 
ezan hldiıeai tahkikab hakkında
ki iatintak blkimliği kararı don 
nıDddeiumumiliğe te•dl edilmif
tir. Maznunlann Çoruma nakli 
için harcırah bavaleainin YW11-

duaa intizar edilmektedir. 
EYYelce itten el çektirilen 

Mllddeiumuml Salap B.ye Yekllet 
eden Koay.a MOddeiumumiıi Sa
dettin B. Konyaya a•det etmiıtir. 
Maznunlarm miktarı 25 kiıidir. 
Buraa Valiıi Fatin B.. hidiaeden 
Buraa halkımn da çok mllteeuir 

ve 1-.. ztarip olduldarını dylemlftir. 
lzmir, 23 ( Hususi) - Hiaar 

camiinde tilrkçe ezan aleyhinde 
Yaaz eden meYkuf Tunuslu Habip 
Hoca ile Evkaf idareaine mektup 
yaun SalepçioiJu camii imama 
llyaa Efendiler muhakeme edil
mek Uıere bugiln Çoruma ıön
derilecelderdir. 

Gayri meYkuf olarak muha· 
keme edilmesine karar Yerilen 
Muıtafa, Ömer Ye Hüaoll Efen
dilerin evraka da Çoruma gön
derilmiıtir. 

GaziHz. 
l.ta.bal, 22 (A.A.)- Relalctlmhu 

bazretlerl bas'• dairelerincle m..
pl olmuılar, akpına dojru Be-
1otla .,.. Şiıll taraflarında bir oto
mobil sesüıtlal yapbktan aonra 

•araJa Cllamlılardlr. 

Masraf Bütçesi 
Salı Günü 
Meclise Verilecek 

Ankara, 23 (Huıual) - Ve
klletler 933 mUl'af blltçelerlnl 
hazırlamaktadırlar. Baza V ekllet• 
leria yeni biUçleri geçen senekine 
niabetl• daha kabank olacalffir. 
lktıaat, Maarif Ye Sıhhiye Vekl
letlerl bDtçeleri bu meyandadır. 

BDtçey• g&e 5 milyon lira 
fazlalıkla Modafaal Milliye, Jan• 
darma, Emniyeti Umumiye, Da· 
biliye ye Ziraat bütçelerine teni 
edilmiftir. 

Batç.e pazartesi gUnD Heyeti 
Vekilede mO:ıak~re. •alı ıDnll 
Mecliae teYdl edilecektir. 

İSTER İNAN İSTER 

Yeni Kontenjan 
Listeler Bugün Vekiller He
yetinde Müzakere Edilecek 

Ankara, 23 (Huıuıl)- lkbaat 
Veklleti niaan, mayıı, haziran, 
temmuz, ağuıtoı Ye eyl61 aylarına 
ait alb aylık kontenjan llateleriol 
ikmal eylemiıtir. 

Liatelerle merbutu kararname 
Heyeti V ekilenin bugllnkll içU. 
maında mllzakere edilecektir. 

Boğazlar Raporu 
Bogular Komiayonu ıenelik 

raporunu haıırlamııtır. Rapor 
OD ilıDe kadar Ceneneye aön
derilecektlr. Raporun geçen ıe
nekilerden farklı olmadıj1 .a,. 
lenmektedlr. 

-Hasta Kasaları 
Almanya'da olduiu gibi bu

rada da baata kaaaları teıkill 
lçia Ebbba Oduana bir teklif ya
pılacaktır. 

Bu kanlara muayyen miktarda 
fakat u miktarda para Yerenle
rin eYlerinde hutalan bu tetkil&I 
tarafından beda•a tedavi edi
lecektir. 

İNANMA! 
Bir sautede okuduk• 
• Gençlitin net'e, duygu n fikir taıan ...t heni• 

yoktur. O kadar yoktur ki meıhur bir apor kulObO
mOı AYrupada dolaıırk•• •• ,, rençletot •••• ,. 
teklif etm t: 

rak utanarak bakmıılar W"e bll arlr.adqlarınıa çok 
aekl bir bulut He hemen: 

.. Bize milU bir tOrkl okurunua. 
• S.çill n ateıll •ençlerimla blriblrlerine lrıaara• 

"' Ham•iyl koydum ta •• ta.. Tanya 
Stçradı ıitU Ha.. Ha.. Hanya 

TGrkGailnQ aa,.ıem1ıl•r H dllhuiıl bllml,.. din• 
leyicilerln ıGrekU alkıtlarıaı toplamıılar. • -

/STER /NAN /STER iNANMA/ 

Sözün Kısası 
Türkçenin 
Türkçeye 
Tercümesi 

'--------- M. T. 
Oilum, çantuını daha bırak

madan yllzllme haykırdı: 
- Baba, Yardakoıta nedir? 
Galiba dalıandım, birdenbire 

intikal edemedim, kudam: 
- O Hnla 6jreaecetin .. , 

deiiL 
Çocuk, tuhaf bir hayretle bir 

nebze dGıDndO: 
- Nedea baba, dedi, kitapta 

okuduk. aalamacLk. Hocabanaaaa 
aorduk, o da bilmeclJ ve HDra 
yll&ümD olqacb. 

- Galiba aen de bilmlyonaa 
da ağzımı kapamak latl7oraaa. 

Oilumua, tiımaa •• blçimıla 
bir ~dını kudetmedijial aala
dıtım içia bilditlml aa7lec1Jmı 

- V ardakoıta. Aiar semi d .. 
meldir. Etkiden bu ıemller, do
nanmanın ea kunetll parçalan 
ıayılırdı. DeYlet ditne onlara 
• Kalyon " deairdL Vardakotta, 
gemicilerin kallandıfı bir tabirdir. 

Galiba benim dU kelimeaial 
kullandıiamdu ilham alda, ikinci 
bir aorpya ıeçtl: 

- Dil ne demeli. Ajıım11-
daki dil mi? 

- Anladım otlum. Kitapta 
dil gfSrmOt•lln, diline yabfhra•a
m ... u. onu da a&JllyeJlm: Eald
den dil diye, dlfmaadu yakU. 
nan eairlere deaillrdl Fakat ba 
uirleıin, muharebede tutulaalana 
bir farkı Yardır. Diller, bir ve7a 
iki kiti olarak yakalanırdı. Makaat 
ta okıanarak 't'eya d6jil)erell 
dOtmaa orduuaa dair mal4mat 
almakta. 

Şimdi otlu-. mah1ordu: 
- Vire aedlr, dirlikleri çalında 

nedir, kırlanııç nedir, bacekbqa 
Dedir? 

Ben de anlahyordum: 
- Vire, bir kaleyı UJUf&rak 

dlitmandan almaktır. Dirlik plan
mak, mulaanbedea kaçan yeya 
kanuna kup koyu ukerleria 
aylığı k..Umektlr. Kırlansra~ •ar 
dakoıta gibi ııemldlr. fakat çok 
kUçilk olur. Bkekbaıı, zabıta 
memurudur. Y akaladıtı auçlulan 
va Y eııiçen ajuınıa yamna, ya 
l!ıtiaap 'aııra denil•n poliı bq 
müdOrOailn koaajına, yahut latan
bulun •ki laapiabaaeal olan Bab .. 
cafer sindanıaa g&nderirdL itle
dikleri atçı ı&re a&yletiPI kimlala 
elini, kiminin kolunu, kiminin de 
dilini kHerdl. iki llç kerre •Qf 
itlemit olanları da hi, a6yletm .. 
yip aaardı. 

Otlum, ama UUD dllflndDı 
- Ba 9kler, dedi, Tllrkçe mi 

baba? 
- Vardakoatadu baıkaıı ba

liı TOrkçe. Y abm o, lta11anca• 
dan bozmL 

-Ya neden bb anlamıyoruz? 
- Yerleri•• Arapçalu, Acem-

celer, batta frenkçelu ıeldi de 
oDdanl 

Çocuk auıtu. Fakat ben •Tark
çenin Tllrkçeye.. tercUme edUm .. 
ıinl bu mini mini mektepDoln 
boı g&rmediilnl Hıdlm, teaelll 
Yerdim: 

- Dil cemiyeti lflal bitiraln, 
bu mllnaaebetaizlikler ortadaa 
kalkar. Hele ••• d•ne ~alııl .. 

Sıhhiye Vekili 
Sıhhiye Veklll Refik Bey ba 

aabah phrlmize gelmit, lıtaıyon• 
da istikbal edllmiıtir. Refik Be1 
tehrimiıde biriki ıtın kalacaktır. 

-·- . 
UakUdar icra memurıuıun

d•nı Bir borçtan dolayı mabcus vı 

paraya çevrilaıeai mukarrer 16 adil 
diti koyun 26-2·988 t&rlhlne mOaadll 
pazar gQnQ eut 10 dan ltıbaren Kı• 
ııklı Bulgurlu ça1111ında açık arttırma 
1Urttlle ıatılacafından talip olanları• 
mahallinde laasır baluodımalacak •• 
muruoa müracaatları llln oluoıaı. 



.C Sayfa ____ .,.._ 
Yeni Neşriyat 

•• 
''Ulkü,, 
Halk Evi 
Mecmuası 

lkl a;rda t.lr çılur 
Sa1111 Z lcurq 

Birkaç ay •••el lıtanbul Halk 
Ewl " Yeni Ttlrk Mecmua" " ı .. 
minde ayl ık bir mecmua neıret• 
mittL Bu mecmua lnlullbın ldeo
loji•inl yapmıya Ç4lııaa bir •ecmua 
olacakb. Fakat ılmdiye kadar 
çıkaa aDıhalannda bu •aaifelinl 
hakldle yapmadıiı ıtfü, iyice 
kaYradıjını bile bluettirecek bir 
muwaffakiyet ıGıteremedL 

Ankara Halk EYi bu defa 
" ÜlkD " lımiade bOyOk, ••P• •• 
mtıkemmel bir mecmua nqret
•ittir. Otküttıbı, tertip, ta•nif •• 
urf itibarile mllkemmel bir A.
rupa mecmuaıından farkıızdır. 
Bu noktadan hemen de hiçbir 
kuıuru yoktur. Hiçbir fedakarlık 
••irıenmemiftlr. 

Fikir tarafına ıelince, bunda 
da Ülkll'nUn çok ıuurlu oldutunu 
ıörl\yoru&. Fırka Umumi K&tibl 
Recep Beyin aeıir makudını an
lata yazııı , bu buıuata mecmu
anın ıayeılni bize çok aarib bir 
.urette anlatmaktadır: 

[ .. ÜlkO ., karanlık deYirlerl 
arkada b1rakarak ıerefll •e ay-
~bk bir lıtlkbale giden yeni ae .. 
lia heyecanını bulemek, cemiyetin 
kanındaki iDlollp unaurlarmı 111t· 
mak, ileri adımları ııklqtırmak 
için... OlkD bu bDyllk yola kab• 
Janlu araıında kafa birliti, ıGnDI 
birlili Te hareket birliği yapmak 
için.. Olkll milli dile, miW tarihe, 
milli aan' atlere Te mitli kllttlrlere 
hizmet içla.. Oıkn blltln bu ıa-
1elere hlamet yolanda çalqaa 
Halk ETierinin ruhundaki harareti 

1aza ftlltalarile yaymak l~a. .. 
pkıyor •• ) 

Filhakika bDtlla mlDderlcat 
bu makaat etrahnda parla bir 
.. kilde toplanmlf, ıuurfu bir ıe
kilde tualf Te tertip edllinlftir. 

Birind uya 100 aalaifa olarak 
pkmııtır. lııkıllp etrahnda TDrk 
tarih •• aan'ati hakkında yaıılmıı 
kıymetli ya•ıları ibtlwa etmektedir. 

Bu allıbada 7aulan bulunanlar 
araaıacla Recep, Nedp AH, Retlt 
Galip, Behçet Kemal, Akçora 
otlu Yaauf, Ragıp Hul6al, Ata 
otlu Ahmet, Mehmet Emin. Kemal 
Zaim, Burhan Aıaf, Salih Murat. 
Sadri Ethem Beyler Yardır. 

Bergama' da 
Ova Su Altlnda Kaldı 

Sular Yükseliyor 

Berıame, (Huıuıl) - Bir baf. 
tadanberl devamla yatmur J•t-
•aktadır. Berıama owa11 • albnda 
kalmııtır. Sular ılttikçe yOkıel
mektedir. Yağmurlar de•am et• 
mektedir. 

.. rı•m•d• Bir Cln•ı•• 
Barıama (Huıuıl) - Kalaycı 

Tufan otlu LI• Mehmet Hadlçe 
lamlnde bir kadım kııkaaçlık yO
allndea tabanca ile ağzından aiır 
am•tt• yaralamııbr. Kadın Dmit
aiz bir halde baıtabaneye kaldı
rılmlf, Mehmet y•kalanaralc Ad
liyeye •erilmiıtir. 
aerı•m•d• Bir K• .. ktllık 
Berıama ( Huıull ) - Hul6al 

Ef. lımiade bir satın kerelte ka
pkçılıiı yapbğı babu abamıe. 
tertibat alınmlf, Hu14ıi Ef. kere .. 
telerl kaçırırken ctlrmllmeıhut 
halinde yakalaamıt Ye te•ldf 
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MEMLEKET. HABERLERi 

Adapazarı'nda Bir. Seyahat 
Adap-azarı Köylerinin Mektep Ve Yol 

İhtijacı Çok Mühimdir 
Adapaaarı, (Haa

ıuıl) - Adapa
urından lıtaa
bula kadar bir 
aeyahat 1apbm. 
Bu ıuretle k6y
lerl yakından tet· 
kik edebilmek 

lmklnını buldum. 
Adapazan 220 

k6yDnde 100 bin 
nUfuı bulunan 
btıyllk bir ... 
birdir. iki ipek, 
bir bez, 10 un 
fabrikHı •ardır. 

Kaıanın iyi ça
lıpn bir beledt-
yeal Yardır. Fakat warldab pek 
aıdır. Bu ylzden de memurlan
na iki aydanberl maaı wereme
ml9tlr. 

Ad•p•z•" . Dd•c• Yolu 
Adapaıan ile Dllıc• aruıa

dakl yol çok bozuktur. Sakarya 
k6prD•One kadar yol dört kilo· 
metredir. Bu yolu lnıan 71lrtl
yerek bir aaatta alır. Fakat yol 
okadar boıuktur ki bu meaafeyt. 
otomobllle bir aaatta ancak 
katetmek kabil oluyor. 

Yol tıserlnde ki Srkarya klp
rllıD tamire muhtaç bir haldedir. 
Bu k6prllnlla bir iki ıeae içinde 

DigarıbekirdB 

Bir Çocuk Üfleg 

Babasını Öldürdü 
Diyarıbeklr (Huıual) - Bura· 

da bir cinayet olmuf, 16 y .. mda 
Mllrael İlminde bir çocuk kendl-
mindea on yaı bllytık olan amca-
1\JllD otlu Eawerl aldDrmllttllr. 

Enwer ayni zamanda MlrHllD 
Dwey babauclır. Cinayet bir para 
..... 1e1ı ybllnden çıkmııtar. 

8'arada bir &det Tardır: Bir 
k6yde kim evlenip bir d8;tba 

.Japarıa k&ylln ata1ına para 
•erir. B~ değiımes bir Adettir. 
En•erin ataaı olduju k6yde de 
bir dn;mr yapılmııtar. DDtllD 
aahibi para Yermek itin EaYuİ 

aramıf, bulamamıı Ye ona ı•tlr
dlil "30" 1nmnı mec:diyeyi Ea-
•eria amca11 ojlu we •••J co'eıl
tu Mllraele •ermiıtir. 

Bir , mllddet ıoara EnYer kiye 
ıelmlı, ll•ey otlundaa keadlll 
için verilen (ao) ,Umllf mecdlyeyl 
l•temiıtir. Mllrıel (30) medlyeyl 
llTey babuına Yermemİf we abna 
binip altmek lıtemlttir. Fakat 
Enwerln kardeti S.ner Ue blı· 
metçlli M8r..U yakalamıtlar, dlw
mllıler, atı ellndea almıılardat, 

MOrael bu yaziyet karf18111da 

alolrleriD• bakim olamamıt. hamil 
oldutu brownlnı tabancHım ç .. 
kerelc Eovere ateı etmlı Te 
lldllrmıttlr. 

Mlhıel l••Y babuım lldlr
dllktea ıonra kaçmııtır, isi bma
aamamıtbr• Takip •dllmektedir. 

Allapazarından lllr man•llr'• 
11kılmam da mulatemeldlr. 

Hendek 
Ba boıuk yoldaa Head•t• 

ucak 3 aaatta ı•lebilclik. Hen
dek bllçllr, fakat tirin bir ka
aabadır. !Kuabaaın ea ıtb•I 
" ea blylk caddeal Hlk4met 
caddealdlr. Belediye llb lam
baları Ue tenYlrat yapmakta, 
fakat bu aydınlık mahdut bir 
1ere allaba11r kaldaj'a lçla kua
ba daima karanlık durmaktadır. 

DUzce 
Hendek ile dbce aruıadakl 

yol da çok boıuktur. 
Halbuki bu )Olaa çok blylk 

....... ,.ti ...... 
dır. Zafraabola, 
Çerk .. , Mudur-

au, Gerede, De.
nk, Bolu, Dtlz-

ce, Hendek, Ada
pa•an, halkı Ye 
ticaret .. yuı 
hep bu yol llıe
rbade lfler. Y o
lun tamiri takar
rlr etmlf, batta 
tqlan da buıı
laıımlf, Utta bir 
kaımı da lunlmfl 
oldup halde 101 
lau aedeue ya
palmaaııbr. ......... 

Adapuarı • latanbul H,.U. 
bDda en ıtbel apak J•rl Mal
tepeclir. Pek tlrla bir kly olu 
Maltep.enln ıaliba beledl1eal 1ok· 
tur. Ç8nldl lıtanbulun etetladeld 
bu klyde aokakların, ç .. meluln, 
dllkklDlaruı, beledlyed bir ık 
tarafından 16rOmedlji muhak· 
kakbr. Koca klyde bir lokanta 
da bulmak fkabll detlldlr. Tab
•in• ılre bu kly bir a• l•u 
edilee lataabulua en akel •• en 
lflek bir uyfl,..ı olar. Ba .. , .. 
habmda yol •• mektep lhtlya• 
camn, bltllD lhtiyaçlana b .... da 
-oldutuna ılrdllm. - Zeki 

Kırşehir' de Çok Güzel Bir 
Müsamere Verildi 

Ml••meraden ~lr lntllla 
iCırfeblr, (Haaual) - Kaqehlr Spor C.ml1•tl. Tali Nbım S.yla 

lalmayealade olmak bere Gul Mektebinde •lkımmel bir mllam•• 
TerclL Mllamerede Haıbahçe pl1ul temail •dildi •• ıok maTaffaJa. 
yet kuanda. Spor cemlJetİlll• muıikl pbeılnla kouerl de blytlk bir 
•nk Ue cllalenlldL 

M&aamereye ıelırlmilla mlmtaı hanımlan mahalb " mllb kıya
fetlerlle lftlrak etmiflerclL Ba haaamlar meyaamda Yali beyia refika• 
lan hanımefendi de bulunayorlarda. 

Balıkesir' de 
Bir Kuım Arazi Su 

Albnda Kaldı 
Bahkıair, (Huıuı1) - Birkaç 

slndenberl ıehrimia Y• m&lhaka· 
bnda yatu yatmur, Bahkuir 
oftlllll bir ıBI laallaı ı•tirmlıtlr. 

O.anı• Çayırhlau k&ylbaden 
Y akupklyln• kadu olan kaımlle 
T epedkklytl •• Sima• pyı yol
lan lllulnde1d araıl ıu altında 
kalaup. Şebrlmlale bir luaım on 
klJlerl arUuacla mlbaakallt dur-

Tarsus'ta 
ilk Turfanda Kabak 

Çıkb 
T arıua, (Huıuı1) - Şehrlmlı· 

de ilk turfanda kabak, tnccarla• 
nmıadaa Gllzbui •ade Bahaettia 
Beyin bahçeıindea ve ıiraat pıll
laendlıl M. Hellnld tarafından 
yetlftlrllmit. plyHaya çtkaralm..
br. Bu kabaklara 20 kunata 
mllıt•rl çıktıl- laalde Babaettln 
Bey bunlara Meralndekl cloıtlarına 
11Ddumlftlr. 

Tarihi Fıkra 
ı 
• 

israf 
Tasarruf 

T aaarruf bahal heplmbl keli
mede laraf a ~lrllrledi, aayf a 
doluıu yaular yudırcL. Ben bile 
tam ıeklı tarihi fıkra yum11ım, 
olm1uculanma para urfıacla hallı 
olmaya dawet •t•ltlm. 

Ôyle lkea bakı1orum, J•ralı 
laraflana yine ylrlylp afttltlnl 
slrl1onua. Din de bir dqthae 
ruıelcll.. Par•aflm ımnp baka 
kaldım. Gelin laedl1e almaktan 
•e1a ıetirlln laedl1elerl flaile 
koatrol etmektea kocua•a bak• 
cak uma• bala11111or. DaYetliler, 
hlfeye 11tılan çeılt çeılt •• aula, 
nau ne•alelerin cazibeaindea 
lmrtalup ıellnle, sl•eyle allka
lanamiyor. DanHdenleria bile 
ayaklara btlfeye doiru blklll8yor. 

Halbuki daha 1249 da, 7anl 
bir okka ekmek oa paraya alm
dıit yıllarda bile bu dOih iara
fıadan tfklyet olmuJorcla, bir 
llıua kadar l•rtl olan •• 1anıp 
kili cabnıya mahk6m balmaa 
ıeTlderden t•••kkl olunma• 
halktan lıtenlllyorcla. 

Hatta o tarihte kale•• ahnan 
bir alıamname ile: .. Dlli8nlerde 
daYetlfltrln hediye ıltarmelerl, 
kara-koca tarafıadaa da ne nam 
Ue •• ldme oluraa olau laediye 
Terllmeal • meaolanduta ıfbl 
takılacak alfanların Kadri ma'raha 
ıeçmemeai~ analarla babalu tara
fından evlenen kıdarlle otaJlanna 
•erilecek feylerln dalma ı .. 
7aracak we telef olmayacak takam
dan olmaaı, ı•lin oclalanlUD ıO.. 
ı .... ..ıncle hlrlacllk, kurde~ 
tlbl ıeyler kullanılmayıp Jine 
elde kalacak clnatea • çeYne Jal
Lk. pi ıfbl • maddeler kallallil
•aaa. ıl••Jlerln ,.ıtal•r• Tere
celderi yll flrlaa)llderlle ka,.... 
talana. ka,.aaalana claaatlara, 
ı.U.lere •ermeleri aatat olan 
el lpme 1~cllplu11aıa ela 11kı• 
hfkU etmlyecek kıJD1ette balua
mm • emrolua111ordae 

O tarihten beri HU.. Ha• 
~ pua ualdı, hayat paha
landı, tuarnaf m...ıeai Tatanl bir 
bir kıymet alda. Fakat dltOnler 
••• kadar 1uık ki • lallA •iu' 
... aflar içlade Japılayor •. 

Yeni 111n kuru ıençler, 
,... tımelbala para olduj'uaa 

anutaamahclır. • ** 
M. Kemalpaşa'da 

Yedi Köylü Hakkında 
Tahkikat Yapılıyor 
M. Kemalp... ( Huull ) -

Kutelek kOybde bir boca hak· 
imada tahkikat yapmakta ""lan 
bir maarif mtllettlflae t• 111 
ıdea yedi kayll te•ldf edllmiftir. 
Ba 1edl JE&ylllDltıa, hakkında tah
kikat yapalaa boca1a da iftira 
ettikleri anla11lmlfbr. 
M. Kem.ıpaf811• Bir T•hlllll•I 

Daha 
M. Kemalpa .. (Huull)- 125 

lirada• ibaret olaa muhtarhk 
lcretlni iki defa talaall ettlli 
anlaıdaa Demirden kiyi mab
tan Raılt tı•klf edllmlf. bakkıa
da muamele1e batlalulmlflır. 

Denizli'de 
Feci Bir 
Hadise 
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i Ölçüsü 
Harp Alevlenmek ~zere 

Çın - Japon alllhh lhtlllfınclaa 
• Cenubi Amerlkacla da lld 
'••t muharebeye baıladılar. 
lllar Kolomblya ile Peru de•let
ldlr .,.. Letlıya lıimb t.lr llmanaa 

Japon Harp T ayy8releri Çin Kuvvetle
kuvHtlerl tarafından ltral1 

'•••betile llarbe tutuımuılarclır. 
Uıak Şark lhtlllfl, Japonlarca 

e • 
rını Bombardıman Ediyor 

curl'nla bir parçaaı acldoluaaa 
l •lll1etlnln ba ay ıonlanada 
l •ibl bir badire daha clofar
t1eredlr. Ceaubl Aaerlkadald 

taclele, böyle ıenlt aahab bir 
lllıeye Jer verecek mabl1•tt• 
•• de, Cemiyeti Ak.aman nlfu· 

" aıfıra indirmek noktaıındaa 
il ciddi tel&kld edlleblUr. Onan 

r ki, biç olmaaa' aevalılrl kar• "•le mak .. dile laılltere,ı Amerika 
• Te ltal1a lalktmetlerl arala
•nlaıarak · ba iki clnlete ılllla 

•ın11a karar •erıalılerdlr. Ba 
" Amerika A1aaıada mOukere 
rlcen buı aaa, ılllla Atmak 
llıdyetlnla ı•t11&fa daıea bata. 

)a dnletlerlne ılra1et ettlrllm9-! 
~•temiıler, fakat muvaffak olama• 
rdır, Şu halde, Japon blkOmetl 

' olan lbtll&fında bu devletler• 
latedlAi ıibl ılllh a1malfta d .. 
•decektir. 

l>ıter tarafta• apl menu hak· 
4- l ni"iliı a nm kamara1anda da 
llıGzakere yapılmıı vo Hariciye 

:• Sir Con Slmon Kolomblya 
,:.raa dnletlerl hakkında yapılan 

•d n aza11 haberdar et111l1tir. Bu 
• bir meb'ua ıu auall aormuıturı 

~...._ Japonya'ya da alllh utılmıya• 
ı '-•? 

- "rllıa Hariciye Mum bu auale 
f)•p •ermlye iliz.um 1Grmemi9tir. 
'lıl•k oluyor ki dGnyanın öteden• 
i "•karat halinde tekrar ede.el· 

it •lllh ve mGulemet meyillerine 
Olan iddiaları yalandır. Hem de 

.'11lclu yalan. Ne mutlu o mlllet• 
k lıı bu vahi aöslere aldanmamıı 
~ildi nılldafaalarını temin eduek 
' •lcları vaktl1 ••maaile J'apıp 
rJDıtlardır. Akıi hal de, ne bG· 
lauırana dlıeceklerdi. - ~nreyya 

Ruzvelta Karşı Yani Bir 
Suikast 

"· i el t ıaıton 22 - Şehir poatane-
'~· 'Runelt'ln adrHine ıBnde

lr kollpoatal içlncl• bir bomba 
ti~ •• bu ıuretl• M. Ruznlt'• 

•dilen ikinci bir .ulkHt ya· 

'· 
'«ı Çermak'ın Slhhatl 
.. t•lbl 22 - Relaielmbur M. .. ,.t' 
t • aulkaıt Japmak latlyen 
~ tarafından yarala•an Vaıinı· 
ti ledlye Relal M. Çermak'ıa 
L...!•hlmleımlıtlr. Hararet cok 
~ .. ,. 

Tok10 22- Çin - Japon mGca• 
••leli devam etmekte, laer aa blylk 
•• mtltblt bir laarp halini almak la
tldadını l'Gatermektedlr. Japonlar 
PJy•paya'ya l11al etmlılerdlr. Ayal 
samaada Japon kuvntlerl tlddetll 
bir taarrusdu aonra Naall•1'0'1u 
1ealde}l lffal etmltl•r ve L•J • plyo 
Gserlae 76rlmltlerdlr. Japon tayya
releri Kaylu 1akıaıada Çin kuvnt
lerlnl bombardıman etmltlerdlr. 

Çin Hezır Bir Held• 
Pekla 22 - Japon taarruauaa 

karıı Çin ılmdlllk mukabele etmek
tedir. Çla ..... ı.,.t. ll11k oldutu 
ehemmly•tl nrmlı ve llaımı•l•D 
hasırhklan ikmal etmlttlr. Çlnde 
m,ayak yatfanperverllk n mGeadele 
havaıı hGkGm aGrmektedlr. 

Çlnlller Mukavemet Ediyor 
Nankln 22 - Gelen reaml tel

ıraflara gC>re Çinliler mukavemete 
d•Tam etmekte Ye Nanllaı baltanı 
muhafaza etmektedirler. 

Şanıhay hGkQmetl erklnından bir 
ıat, Çin harekltının devamını temin 
için 20 milyon dnlarlık bir " Milli 
Sellmet ,. htilcrazı yapılmaaını hG
kGmetfn kabul ettlj'lni aöyle'111ıtlr. 

Bir Hly•n•t 
Şanıhay 22 - Jehol'de bulunan 

ve Çin gönGlllllerlnden lbar•t olan 
dördGncO farka kumandanlarından 
jeneral Llyn Kıyutang, maiyetindeki 
IS kltilik bir kunetle düıman ta• 
rafına ıeçmlttir. Bu Jeneral Yeni 
Mancurl hllkOmetinln her iatedij'lnl 
yapmıya amade olduğunu bltdirmit 
ve daha tlmdlde11 mareşal Şanı Hoa 
Lfyanı'ın kuYYetlerile çarpıımıya 
baılamııtır. Bu Jeaerahn iban.tf. 
Çinde bGyOk bir heyecan uyandır
mııtar . 
Japonye'ye Gönderilen Toplar 

Londra 22 - Japonya'ya ıCSnda· 
rilmek üzer• birçok Hkl Alman 
bpları bir semiye yilkletilmiıtir. 
Muhaliflerin Hlal, Baıvekllden bir 
aual aormuı •• bu •niyette Millet• 
ler Cemiyeti miaakını lhl&I ettltinl 
ıöylamiıtir. 

Japon Gazeteleri Diyor ki: 
Tokyo 22 - Guateler, Japonya• 

aıa Milletler Cemiyeti l'ibl hayali 
bir cemiyetle beraber çahpHtıaa 
lnslltere, Amerika, Fran1a, ftalya, 
Almanya ve Ruaya il• •fl.._t bir 
iyi ı•clnme ılyH•tl takip etmiy• 
karar Yerdltlnl yazmaktadırlar. 

Jehol Muh•rebeal, l'renaız Ye 
lnglllz Gezetelerl 

Par:ı, 22 Sol cenah l'lZete-
lerl, tamamile ç•tln taraftarhk 
etmektedirler. M. Blum, Populer 
ıazelHinde yaadıtı makalede 
dl7or ki: 

Japonyanın Cenevrede bulunma• 
•anın ••ya bulunmamaıının pek o 

UZUN HIKA YE 

balda Başladı 
Balda Bitti 1 

YAZAN: 

6-
''ter · 
>,,~1kanuzın dOokU rı üa baıaııda 
'b 1flılr olnıuftur. Tefrika ıu ıu· 

...._ lflaırıak lbı mgellrdl; 

~ Benim ılbl mi 1 
, 'ıııne, sıDldD: 
~Si~ aallanmıyoraunuz, de

dırek ıibi dlm4ik duruyor
" Ben ıalıncakta aallanmak 

1 
d6nDnceye kadar ıallan

~ll~tiyorum. Eğer ııkılmazaa· 
• ~ 1 ıa~layınızl 

, da"ıka ıonra Nazıme, iki 
b~raıında uçuyordu, Orhan 
ta~ uçuıu idare ediyordu. 
~ 1 ' herhangi bir Atık için 
~-))~~!Yacak kadar güzeldi, 
''lld ç ~ Salıncağın her uzak· 
..._ : bır yığın gtızelliğin göte 
''"'t ÇUfunu aezen Orhan acı 
'•ra d ' 

P uyuyor ve o gftzeJ. 
tekrar kendime doiru 

M. T. 

ıelitlnde, auyduğu acı birdenbire 
ıönerek yerine enain bir tat 
yayılıyordu. 

Aziz okuyucıılarııııız bu aatırluı, 
dürıiCO tefrikanın batına getirdikten 
ıon ra hikft) eyi takip edecelderdir. 

Nazıme, ıUltıoler uçarken 
yazııını okuduktan ıonra elini 
batın• koydu, uıun uzun dfltündU. 
Orhan Beyi aevmiyordu, lakin 
beyeniyordu. Onun saçlarında, 
okunmasından zevk al nacak ma· 
ceralarıo aatırları yafıyordu. Yine 
onun ruhunda bir kadın yüreğine 
bat verecek cinnet iıtidatları 

.akla idi. Kendiıile tehlikesiz bir 
aık oyununa girmekle neı' eli 
2Unler sıeçirilebilirdi, o maceralar 
dinlenir ve o iıtidatlar filizlendiri
lirdi. 

Fakat Naıımeyi Orhanla alA· 
kadar eden daha kunetll bir 

Nlnkır,en'd• lnftllk F•c•••I 
Muvakkaten Franıızların idareıl altında bulunan Alman Sar eyaletinde 

Nöynkirten ıehrlnde 200,000 metre mtklblnde olan ga-ıometre bir kaza neti· 
cealnde infillk etti. İki yüzden fazla ölll bin kitiden fazla da yaralı vardır. 
Şehrin birkısnn infiltlktan yanmıt yıkılmııtır. Resmimiz Nöynkf11en ıehrl· 
nin infilAktan sonraki ınarızarasını gösteriyor. ...................................................................................... ·-··--·········-·-··-·······--

kadar ehemmiy•ti yoktur. Verilen Mllletıer Cemiyetinde 
kararın •ıyabi dahi olaa, icra edil- Cennr• 22 - Milletler Cemiyeti 
mtıal lbımdır. it Fokallde Mecllal, Rel• M. Hlman1'ı 

Hakkın kuYv ini hiHettlrmHI dlnlemiıtir. M. HlmaH, Çin • Ja on 
lbımdır. ye bu. aahada Milletler ihtillfının önGnfl a.lmak için Mı8et• 
Cemiyetinin yazıful rey ye karar C 1 · • J7 
vermekle bltmiı olmıyacaktır. Filba- ler em yetının aydanberl çaht-
kika Milletler Cemiyetinin rolO har· bfını aöyl•m!t ve allzlerlne ..,y1. 
be harp ile mukabele etmek detll· dnam etml~tır: _ 
dir, bu naife cemiyeti teıldl eden Bugün Çınln Şarktaki uç eyaleti 
devletlerin malik oldukları muallba· İfgal altındadır. Japon kunatlerl Çin 
ne ueir vaaıtalarmın heyeti mecmu· aeddini eeçmlt n Şanrhay Ku-
uı vaaıtuile harp ku•ntlerlnl van'a taarru11 etmlılerdir. Jehol 
kırmaktır. eyaletin! l11al için d• baaarhkJara 

lkbaadea yardunda bulunmak, ı,irlttlkleri haber veriliyor. Şilph• 
tHlihat için llzım olan Hliba ve aıskl ara bulmak ihtimali bDabGtİıa 
mllhimmah vermek ... fıt• aulh kanu• ortadan kalkma~ detildlr. Ben ualq• 
nunu tanımıyan devletlere karıı malaranı temin ıçln iki tarafa da yeni-
•ulhpener devletlerin tatbik ede- den müracaat ve hitapta bulunmakta 
eekleri ceza protramı bu, olmalıdır. tereddllt etmem. 

Radikal aoıyallatlerln, La Re- Mllzakere 24 4ubata bırakılmııtır. 
püblik ıazeteal, eter Milletler Ce- 19 l•r Komllealnde 
miyetl tecavilz ve taarruz m•ydaada 
olan bir dnlete karı• mOeyyedelerinl On Dokuzlar komltHI, toplanmıt-
tatbik edemesH milletler, Cenevre tar. Umumi kAtlp, fnkalide m•eliH 
mOeHeaealne naall itimat edeblllrler takdim edilmiı olan rapor alaklmına 
diyor. ' ıare tetkll edllmHI lizımtelen mil• 

Jeponyay• 8118h verllm•melldlr aakerat komiteaine iıtirak etmeleri 

L 1 •bi için deYletlare teblitatta bulunm•ı-
1 ondr:İ 2~ - Gaı:~:d~misl zk ait tur.Almanya, Belçika, lnrilt•r., Fra• 

h
o mayan r lalvrayda fn-ılter ap-1 ıa, lapany•, İrllnda, ltalya, f•le-
rmamamıs sım ar.,. •• •n n . r-k 1 k 

paytahh Cenevre detll. Londradır. menk, Türkıye, Lebiıtan, v- oa OYa • 
Artık japonyaya 1Ulb yırllnıeınall- ya bu dantl kabul. H Kolomb~ya, 
dlr.,. Şekllnd makaleler yaanıılcta Guatemala, Macarıatan, Mektıka, 
bOkGmete, mil•ferit kalma•ını teklif Norweç, Panama, ineç ve lniçre 
etmektedirler. reddet mitlerdi• 

( -=====-
Hbep •ardı: Merakl Alemdaiında 
olduğu srlbl ıimdi de ıarip bir 
merak belliyordu, fU yqlı ve 
evli erkeği aldatıp, oyalayıp klAıik 
qk denilen t•JİD canlı bir Qftmu
nHini görmek lll'tyordu. 

Nazım•, samanın kııı idi. 
Henüz aık maceraları a•çirme
miıae bu, aile•I yaziyetin ihramın
dan ileri ıeliyordu. Bununla bera
ber aıkm iki genç dudakta bir
leıen tatlı bir tebeuDmden ibaret 
olduiuna inanıyordu. Tebe:saUm, 
nasıl muhtelif .. beplerden doğar 
ve kısa bir lahze yatarıa •tkta, 
onun kanaabna g6re, hoıa giden 
gençlerin umulmaz bir dakikadaki 
mOaademeıile vncut bulur •e bir 
tebe110m kadar yaıayıp 6lür 1.. 

Haıka çeıit ı,k, taaavvur ede
miyordu. Eıki biklyelerdeki ebe
di sevdalar, dalında kurumayan 
bir i'Ul gibi ona aykırı geliyordu. 
Her baharın çiçeği taze olur! 
Aırt a9k, bu vecize ile ifade 
olunuyordu. Nazım• de aağmda 
ve aolunda bu hakikatin doğup 
6ldlli0n0, ölllp dirildiğini görU· 
yordu. Atk kollekıiyonuna malik 
olmayan bir kız, ıinema artiıtle-

rinin reaimlerinden albOm yapa· 
mamıı bir zavallı kadar aOIDnçttL 
Bizzat Naııme, bu rOlllnç mevkide 
bulunduğunu nzerek arkadqlan· 
na arasıra muhayyel ıevdalar 

fıııldıyordu. 
lıt• Orhan, bu tellkkileri 

altUıt etmek iıtiyen bir deli idL 
O deliyi bol bol ıöyletip bolbol 
ıülmek tatlı bir eğlence olacaktı. 
Nazım• bunu dlltllnOyordu •• bunu 
tasarlıyordu. Ayni zamanda kll
ıik aşklardaki ıevgili rolUnO iyi 
oynamayı da arzu ediyordu. Za· 
mana durdurmak, çiçeklere ebe
diyet •ermek iıtiyen Hkl Atıkla· 
rın ıcvgilileri, kitapların rivaye
tine göre, ilkin müstağni, ıonra 

mültefit, ıonra tealimiyetklr ve 
nihayet yapııkan olurlarm 11.. 
Nar.ıme, bu klbik mertebelerden 
ikisini kabul etmiye karar verdi, 
ilk günleri müstağni görünmek 
ve so na • bir hadde kadar - il
tifat etmek yolunu tuttu. lıtiğna 
il~. O hanın sıkım iltihaplandıra• 
cag nı, iltifat ile de onu ağlatıp 
güldüreceğini umuyordu. 

Filhakika öyle de oldu. Evli 
ve yaıla lıık, uzunca blr müddet 

Sayfa 5 

Gönül işleri __ ..__ ------1 
Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

KOçUkmuıtafapa9ada Klıım Beye: 

Sevildljln• emin olan her kıs 
sibl •a• ediyor •• kendiılnl pa• 
hala ıatmıya çalıpyor. Bir mllddet 
için dOıkDnlnk ı&ıtermemeye 
çalııınız, derhal kwD rolllnl d .. 
tiıtlrdliini ı&recekllalı. 

* 
Balatta S-. V. t. terotlmanı Beye: 

Mektubunuzda llaldkatl , ... 
mıyoraunu. Bir adam kard..W 
verec•il klmHyl ba tekilde ald .. 
tip lpb barakmu. l,la baldkatial 
.&7le1lalsld .t•• bir fikir "" 
bUe,tm. 

* 17 yafillda bir lmım annem-
den baıka klmHm 1oktur. Bir 
ıenedenberl 19 yquıda bir ı•nçle 
aevlşlyoruı evleamek firkrlndeyis. 
Fakat annemi bir tirli yola 
getiremlyorus, annem bir bar 
ka11 ile evlendirmek fikrlnd .. 
ikimlı de ta1ırdık ne yapalım. 

Çaalaru F. Bahriye 

Kaıım men tberlnde doğru
dan dotru1a veya bUvaııta mne .. 
ıir olmaya çalııınıs. Annenlı bu 
ıençle mea'ut olacatınıza kanaat 
ifetİrirae fikrinde ıırar etmeL 
Araya akrabalannızı, annenazıa 

HYdiklerinl koyunuz v-.'°nu kan
dırmaya utrqını:ı. Her halde bir 

2nn ıellr muvaf aka ta mecbur 
olur. 

Ankarada Behiye Hanımı 

BahHttijiniı ı•nç bugOn bol"' 
cunu 6deyemiyoraa, bir buçuk ay 
evlendikten 10nra eYi naaıl idare 

ed•cek. 86yle ,.,. inanılır ma 
kızım 1 bu çocuğa bel batlama, 

annenin taniye ettiil tibl b .. 
raket eder1in. 

Göııill Hanıma: 

17 yaf henllı aevda fçia er
kendir. s..c1a elekbik aib\ bir
ıeydir, tarifi ıtıçttlr. Fakat kaJ. 
binizde bu ibtiyacm filizlenmiye 
ba1lama11, yakında ıllin de bun
dan hiıae alacatınıza delildir. 
acele etmeyiniL 

HANIMTEYZE 

aeYsillılni a6r•m•)'İllce Adeta bu
talandı, zayıfladı, netHiılendL 
batta bir nevi ıomnambula tu
tuldu. Gece yarılanndan ıonra 
Nazımenln evini tavaf etmiye 
ba9ladı. 

Birçok ftler• pip çıkma,. 
kendine iyi bir muhit yapmlft 
bir hayla doat kasanmıt olan kırk 
betlik erkelin b6yle ıuunuz ha
reketler yapmaaı cidden ıDlllnç
tO. Fakat •tk, kuvvetli bir aık 
onun iradeaini eritiyordu, m~ba
kemeainl yıkıyordu ve kendlıini • 
Leyli ile Mecnunlar gibi - ıokak
lara dUıilrDyordu. Zavallı Orhan. 
her tavaf recHinia sabahında, 
izzeti nefıine ıtırdllğO çamurlan 
göıyaıile yıkardı ve yeni gecenin 
yarasmda ayni çamurlara bulan-
mak için yine Nanmenin, ıtıktara 
ıönük evinin öntıae koıardı. 

* Günlere• iÖrilnmeyen ıevgili. 
artık hergiln görUntıyordu. Orhan. 
biribirini kovahyan mes'ut tesa-
dl\flerin kendiliğinden doğduğunu 
sanarak bahtına teşekkür ediyor
du, derin bir bahtiyarlık içinde 
yliıüyordu. 

• ~ Ark:rn var ) 
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OCUK SAYFASI 
Küçüklere Hikaye 

Tuki'nin Garip Dostu 
Tuki kftçOk bir eakimo çocu- 1 

tudur. Uzun sene Jgloo ismi •e
rilen bir kulllbede yaıar. Tuki'nin 
Jqadığı yerler baıtan bata kar 
ye buzla doludur. Tuld kilçük 
kulllbesiol pek ıe•er. 

Bir akıam dehtetli bir fırtına 
gUrllltülU bir rtlzgAr •ardı. Karlar 
kum gibi uçuyordu. Tuki yata
ğına yatmlf kulübenin arasından 
giren ruzgarın oynattığı yağ 
!imhasına bakıyordu. RUzgArın 
iflddeünden uyuyamıyorpu. Kultı
beden dııarı çıkmak, rilzglrla 
iberaber karların Dıtüode kotmak 
1'atiyonla. Birdenbire yakından 
gelen bir inilti duydu. Kendi 
kendine bir ayı yavrusu diye 
fısıldadı. 

Tuki halda ldL Sahiden kuln-
benln 6nllne gelen bir ayı yavrusu 
Jeli. Ayı yavrusu, kulübeye gir-
mek •• kaybettiği anasını bulmak 
lstiyordu. Tuki kendi kendine, 
ıavallı yavrucuk, dedi, timdi 
belki açtır.. O glln, babasının 
avla ~ığı balıklara baktı, Tuki 
yavaıça yatağından kalktı, baba
ıını uyandır~adan balıklardan 
bir taneıini aldı, kulübenin dııarı
ıına çıkardı. Erteıi ıabah babası 
uyandığı zaman gece geçenlerden 
h aberi yoktu. KUrkUnO, m ırağına 
hazırladı: 

- Tuki, ben ava gidiyorum, 
dedi, bir iki gün gelmiyeceğim. 
Sen lglodan dııarıya çıkma. 
Etrafta ayılar var:. 

Babaaı mızrağını aldı, karları 
çlğniyerek uzaklaştı. Babası gider 

. gameı Tukl kulübeden çıktı. 
Doğru sahile indi. Hem kendisi 
hem de o gece gelmeli ihtimali 
olan ayı yavrusu için balık avladı. 

O gece balıkları kulUbenin 
dııansında bıraktı ve yattı. Ayı 
Javrusu bu gece gelebilir, dt:di, 
kulübenin araııadao fUDU iÖzel• 
liyeceğim. 

Yatağından kalktı. Kulübenin 
kapııına örten derinin arkaaına 
ıaklandı ve orada uyuyakaldı. 
Birdeµbire derin derin uluyan 
bir ayının giirUltnıll ile uyandı. 
Perdenin arasından bak nca ku
llibenin önünde duran kocaman 
bir ayı ile yavrusunu gördO. 

Ayılar qağı yukarı koıuyor, 
aankl birisini bekliyorlprdL Tuki 
yavrunun anasını bulduğunu an
ladı. Fakat buraya niçin gelmit
lerdi. Tuki korktu. ~erdenin 
arasından bal ğı dııarıya atla. 
Fakat ayı yavrusu balığa do-
kunmadı. Sad o bir köpek gibi 
Tukioin bacakları 6oüne yattı, 
bacaklannı yalamaya bqladı. 
Tuki, beni bir yere glStürmek 
istiyorlar, dedi.. Bütün cesaretini 
topladı. Ayınıd ıırhna bindi. Ayı 
karların arasmdan ıUratle koşa
rak karanlık bir mağaranın öniine 
geldi. Küçllk ayı da yanları sıra 
yürüyordu. Mağaranın önilne 
gelince i •riden bir .aeı duydular. 

- Kım var orada? 
Tukl babasının se•İni tanıdı. 

Hayretle bağırdı : 
- Baba, orada ne yamyorsun? 
- Tuki ien miıin? Ne talihin 

Yarmıı ki geldin. Dağda avlanır
ken düştüm, bacağ mı kırdım. 
Ayılar Uı:erime hücum etti. On-
lzm m zrağımla kov.!um. Bu 
mağaraya • ğındl.P.1. 

- Onları kovdun mu baba? 
Bak onlar sana yard ıma geldiler. 
Geçen akşam aç kalan bu ayı 
yavrusuna ıenden giı.li bir balık 
•ermiştim. Şimdi bu akıam 
annesile beraber gelip beni aldılar. 
Ayı beni ıırtmda buraya getirdi. 

Tukinin babası evv8IA inan
madı. Fakat Tuklyl ayının ıırbn
da aörünce ıaıırdı. 

Böylece kllçllk eıkimo çocuğu 
babasını ayınm ıırtına bindirdi. 
Kulübelerine geldiler. Bundan 
•onra ayılarla doıt oldular. 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

9 tubat 9:P tarihli bulmacamıı
dakl (tuı.ııığa tutulan lıöpekleri) ta• 
mam kurtaranlar arasından hediye 
•lacakların ialınlerinl afağıya 7aıı-
1oruL 

Hediye alacaklardan lıtanbulda 
bulunan karlterimizln paz..rteal, per
tem be günleri öğleden ıonra bizzat 
idaremize a-elerek hediye!erinl alma
ları lh mdır. 

Y•lnaz tatr• lcarilerlmizln hediye
leri poıta l e adreılcriue rıJnderillr. 

Birer Kutu Oyuncak Ala. 
caklar. 

leta.n bul birinci llkmpkte bı talebe
ıindeıı ?\!\.mi; Jetanbı 1 4:! iııei llkmek
tep Oçü c ı ınnıf talebe inden 488 
Jea, Jatanbul yedinci ilkmc tep tale
bBSlndt>ıı 4 8 Mtz yot, Kadıköy yedin· 
ci ilkmoktep t~lobo in loo 171 Refık 
Mttııfr, lııtan l tıl 44 tınctl ilk mektep 
talebesinden 87 llukaddes Hanım ve 
Be1 ler. 

Blı·er Dolm• MUrekkepll Ka. 
lem Alacaklar. 

letaııbul CUıııhuriyet Ortaıuoktebl 
talebesinden sı ı ~ıdıkn. İstanbul 
Vefa Orıamektebl birinci sınıf talebe
ıinden :17 A. Hakkı, lstnnbul Kulnli 
ael.ori fü i tal cbo11 ııdo ıı l 48G O. 
Nihat, Ista b•ıl kız Ortamcl,to!Ji ta.le· 
besinden l ı Muaucz, İstanbul 
kız Ortamcı..ttp ~lel esi ııd ıı o 8U7 
na. ika, 1 tan ul er:tek li esı 1 inci 
sınıf t it IJe i d n 51 O Fi rot. Davut· 
ı aş ı Or ın ı;. p talebesi 1 'D 376 
B yrl, 1 t.rnh 1 erk k ııı•ıa lim mek· 
tebJ orta kı~m ı da ı l-5 60 ı numara-

h H imi B y ı;e H nımlar, 

Birer Dolma Kurşun Kaleml 
A:acaklar. 

Jsta nbul kız OrtamektPLı sınıf 3 B 
talebesinden 197 Mclnhat, lstnnbuİ 
Gazioıımanpqa Orl'lmek tebi talebesin· 
don 475 Halit Zls a, lstan!Jul Vefa 
Ortaıoektebi talebesinden 734 llhan 
Hılll , lıtanbul kız Ortamektebindcn 
Mualll, lstanbul Pertovniyal liaeııin
den 88 Mustafa, lstanbul erkek mual· 
Jluı mektebi talebe inden 804 Nusret 
Je~nbul kız Ortaınoktobf taleboslndo~ 
68~ HelAhat, Eyüp Ortamektep 2 • A 
talebesinden <:7 SUita Hanım ve 
Beyler. 

Birer A'bUm Alacaklar. 
1 taııbul kız Ortaınektop birinci 

sınıf talebe!fnden 176 Nebahl't lstnn
bul Y~dikule • IIocabamza mab~Uesin
de 93 No. Meli ha llhan, Jetaıı bul Ka-
dırga OçUncU mektep ıınıf 1·4 tale· 
bt'sınden 67 Şevket, EyUp eski • yeni 
Tabtaminare 5 No. Bedriye, Ey!ipta 
fotografçı H ıkkı Beyin oğlu Riıa, 

htanbul - HAmi 83 Unccı llkmektep 
tnlebeeindon 192 An", 1etao bul kız 
Ortamektebi talelıesıııdon 466 Sıdıka , 
lsta.nbul kız Ortl!mektebi tıılebesindoıı 
7:! Fikret, Sa lhll Avukat Ha} ri Boy 
keriınıısi Saadet, Eek lı bir Hoıoudıye 
ilkmoktop sınıf l! talebesıııdon 2 9 
$Ozan Nuri, İstanbul kız orta moktep 
ta ebosiııden ~6.! Nazınıye llaoım ve 
Boyler. 

( .Akası nr ) 

Oyun 
Oyuncak 

Kibrit Oyunu 

~ 

Kibrit oyunu ıizi birçok ar
kadaılarınızla uzun zaman eğlen• 
direbilir. Yanmıı kibrit çöpUnll 
toplayınız. Bunlan yanya ke1iniz. 
Bunları ma1anın Ozerine veya bir 
tabağın içine aıralayınıı. Resimde 
gördllğOnlh gibi. Uzunca bir 
çengeli balak avlarında kullandı· 
ğuuz çengeller gibi hazırlayınız. 
Bundan sonra oyuncular maaanın 
etrafına oturur. Her oyuncu or
tadan bu çöpO diğerlerine dei
dirmeden çekmiye çahıır. Eğer 
oyuncu değdirmeden çekmiye 
muvaffak olursa daha bir defa 
çekmek hakkı vardır. Eğer değ• 
dirirse çengeli diğer bir oyuncuya 
vermiye mecburdur. En çok kibrit 
çeken oyunu kazanmış olur. 

Bir Saat Oyunu 

Saate hepiniz bitçok defa 
bakt nız değil mi? Saatte kaç tane 
on iki Yar ? Belki bunu hiç dO-
ıllnmcdiniz. Arkadaıımza bunu 
soracak olursanız, size bir tane 
var, der. 

İşte o zaman arkadaşınızı ya-
kalars nız. Resimdeki saate bakınız 
bu saatte ıize kaç tane on iki 
olduğu işaret edilmiftir. Tam alb 
tane on iki •ardır. on bir, bir 
daha on iki, on, iki daha on iki, 
aıağıya kadar tam altı tane bulur 
ye arkadaıınıza gösterirainiz. Bu 
auretle yalnız arkadaşınızı değil 
annenizi, baban.ıı da yakahyabi
lir1iniı. 

Tuhaf Fıkralar 
Fransızlar Ellerile Yazı 

Y azmazlarmış 
Özcan - Biliyor musun Ayhan 

F ranıızlar eli erile yaıı yazmazlar: 
mıf. 

Ayhan - Ya ne ile yazarlar
mış ? .. Hiç ifitmedirn. 

Özcan - Kalem" ile yeya 
iıtilo ile .. 

Göz Y aılanmız Niye 
Tuzludur? 

Ağladığımız ıaman g~ınmnz· 

den akan yaıların bize zarar 
vermediğini zannederiz. 

Göz yaılan glSılorimizi yıkar 
ve zözlere bir zarar vermez. Fa• 
kat bunun başka zararları vardır, 
Eğer bir az tuzla •uyu karııtıra
cak olursanız bunun gözUmftzden 
akan yaşlara benzediğini görllr-
ıUnllz. Suyun içerisine tuz karı..
mamıı olsa auyun hiçbir ıeyo 
zararı yoktur derainiz. Fakat nazik 
maddeler için suyun ne kadar 
zararla olduğunu bilirsidlz. Vlicu
dün canlı her uzvu tuzdan bayat 
alır. Bu tuzlu ıu vllcuttakl kanın 
ıulaaımaındır. Ba aebeple gözü
mllzden akan göz yatları tuzludur 
Ye Yilcudumuzdan kaybettiiimia 
aulanmıı kandır. 

Bu Haftanın Bilmecesi 

Kasaba Hangi Yolda 
Gidilebilir ? 

Annesi Dotanı ahı Yerİf için bakkala •e kasaba gönderdi. 
bu vazifeden memnun oldu. Sevinçle birinci resimde gördü ... 
gibi yola çıkb. Fakat yol ıayetle çaprqık. Doğan yola ge 
ıaşırdı. Kasaba evvela gitmek için hana' yoldan gitmeli. Si 
kapanmış yollardan geçemez. Beyazlardan geçmek ıartile k 
giden en kısa yol kangisinir? Dogana glSıterir miainiz? Bu biJm 
doğru halledenlerden yUz kiııye muhtelif gftzel hediyeler verilec 

~·.=:=======================================~ 

Ali İle Suzan'ın Anlattıkları Hikaye: 

Kardan Adam 

- Aziz kariler... Geçen gllD 
biz kardan bir adam yaptık. Ba 

okadar mO.kemmel olmuıtu ki, 
aöı aöylUyecek zannediyorduk. 

- Fakat annemi hiçbir ta
rafta bulamadık. Suzan, muhak
kak yukarıdadır, dedi. Haydi 
gidip çağıralım. 

- Ya kardan adamı ne yapalım? 
- Oau mutfakta ocaiın yanında 

bırakalım, zavallı dııarda tlflldO. 

- Annem geldL Haniya, beni 

bekliyen nerde ? dedi. Suzan 

aıağıda, mutfakta, el arabaaında 

bekliyor, dedL 

- Suzana dedim ki : 
içeri g6tilrelim de, annem g 
Be1ki karnı da acakm tbr, 
ekmek veririz. 

Suzan da bu fikrimi be 
bla kardan adamı içeri ge 

- Biz yukarı koştuk, 
min kapısını çaldık. 
aıağıda bir bey Yar, 
gBrmek istiyor, dedik. 
biraz bekleain, dedi, 
aelemem. 

• jrı 
- Fakat biz mutfağa gır 

çoklar, ne görelim, araba bO~ 
11raıklam olmat- Ann•m, ey• 
lan içeri ta,ımıtlar, diy• .,, 
lalıı:metçl fe:na halde kızdı. 61 ~ 
tıma l'elenler, diye boııuırd_.. 
unla ben do ağzıuna aplıt)ı.
adamJmıun matemini tutt" ..t .,,,, 
kalanlara 6m0r Yer•ıı.· BiSI 
Talla 'Hfat etti. 
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llngiliz Dantelasından Yaka ~,~;::!iğin 
~ 

Süt Böreği F asulya Çorbası ltalyan Usulü Tavıan 
_ T aYpnı eti JUmfaJIDGY• ka
_dar kayuatmı~ Badehu etleri Dö~M• Talıtolarındon Yol 

· L.k•l•rini Nasıl Çıkarmalı? 

Eter mDmkllnH }'!lfkalm ev
de açınıa. Dejilae hariçten te
darik ettiğiniz yufka ile d• ya• 
pabilirainia. Eier yufkalanmı 

Faımlyeltİri İJİc:e baıladıktan 
aoara kapkla ••ya makineden 
geçirerek esiniz. Fakat kabukla · 
rıaıa çıkmaat itla bir miktar et 
ıuyu De k.anltanp •D•llaOz. Bu 
atıznlmlt ezmeyi, yağlı et nyu11a 

kemiklerden çıkarıp afalayum. 
Aynca bir kapta tulu ıuda ma• 
kamayı hqtayınıs. Blr tepıiyi Dlfem• tahtalarında Yat 

lekelerini çıkarmak ıç.ın be&i, 
içerime •• tniktar amouyak ka· 
l'lftarılmıt aıcak auya . babrınıı. 
tahtaları bununla ailiniz. Su 
11ekadar 11calr oluraa J•İI oka· 
cahulr eritir. 

* lpelıll Elbisel•rden l'•I 
Leke.ini Nasıl Çıkarmalı? 

ipekli elblıelerdea yat leke
.tni çıkarmak için, bir ıalon 
auya, iki çorba kaııiı amonyak, 
2 çorba kqıit aoda ilAYe ediniz. 
Su çok aıcak olmamabdır. Bu 
•u ile lekeleri ıifiniz. 

ine• İ•• on iki Jufka .kafidir. 
Kahn iae alh yuflia lbım. Tep• 
alyi iyice yailad• k.tan ıonra llıe
rine bir yaprak yufka. açaraınıL 
Üzerini yağlara nız. Ayrıca bir 
kapta ça!kaladığin ıı iki yumur· 
tadan katikla bir miktar llzerine 
dökeninioiz. Alta rufkayı bu 
auretle dizersiniz. 

Badehu bir okka anta iyice 
kaynattıktan aonra ılık bir hale 
telinceye kadar aoğutur •• içe
riaine Hkiı yumurtayı çılkaya• 

rak karıtbrıraınıL İçeriaine bir 
miktarda nane koyar11nız. 

T epılyl, allt tencereai ile he· 
raber hnna gönderirainiıı. f Jrıncı 
yufkaların 1>rta11adaa açtalt de-

karııtırıp kaynat1nı~ iyice kay
nadıktan aoara limon Ye yumur
ta ile terbiyeıfnt koyunuz. Bade
hu ufakJaamıı fırancala •eya 
ekmek parçalarını J•ida kızart
tıktan .aonra içine lllve edinlL 
Faaulyeyl batlarken lçerlalne iki 
bllyUk aotaa koyup, heraberc• 
hqlayınıı. 

lik Ya•taaile bu atıtlB yumurtayı 
JUfkalana ortaauaa d6ker •e fa. 
rına aalar. iyice lınzardıktan aon
ra çıkarır. Fırıncıya a&tlba ne 
ıuretle d6ktUKejlni tarif •lm~k 
llıımchr. 

-yatlachktaa IODra makarnanın 

mafıaı albna koyup berine ren
delen_mlt kaıer peyniri, badehu 
tnıan111 etini dlzlnis. Makarnanın 
diter mafıaı etlerin herine d6k-

. dGktea ıoma, lzerine rendele11· 
mit P•Jlllrl d&ldla8L Bir kabm 
lçeriılne bir k8flk yaj', bir kapk 
un koyup iyice kızart.mı, badehu 
ytb dirhem dtl• bir krem plıl
riniz, koyulanclıktan aonra indirip 
içeriıhıe llç yumurtayı karııtara 
karıtt:ra lllYe edlniı, badehu bu 
kremi makarnanın tberiDe d6kOp 
fır1na ultnız. 
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anlatır. 

Gençler Şerefine! •• 

1 
1 
Yıldızlar 
Nelerden 
"Korkarlar 

Ull Damlta Parlı'te dotmn1t orada bUyllmftt bir Fran111 11ldızı. 
dır. Gtı:ıel Lill tlmdfye kadar tamam dokuz kere izdivaç teklifi kar
pıında kalmıt. fakat laepaine de ret ceYabı Yermiftir. Gllul tJll 
kııa bir mllddet 80Dra J•nl bir filim çevirecektir. Bunun fımf .. Genç
ler ŞerefineL. dir. 

• 
"Erkeklere inanmam, Ev-
lenmekten ÇekinİY.orum~, 
Klodet Kolber Bugüne Kadar Tamam 

Beş Defa Aldablmışhr " ---- - --
Klodet Kolber ulen Frauı .. 

dlr. Fakat Amerika1a ~ok k~llk 
· ,..ta s•lmiftir. ilk tala8ilinl Ne .. 

yorkta, orta ve yllkaek tahsilini 
de V aıington ıehrinde yapmıthr. 
F ranaızca ve lnfilizceyl çok rtl
zel konu9ur. Glsel Klodet ıealİI 
filim zamanında lflik bir rllsıe 
laalinde idi. Falrat ... ı filim 
çıkbktaa ıonra rllzel ye bW6r 
ahenkli nıi ıayaainda blrden-
ltire parladı. 

Klodet çok HYimll •• cul· 
belidir. Bu sebepledir ki birçok 
erkekler tarafından evlenme telf. 
liflerl karııaında kalmqtır. 

Şayanı haynttir ki cld im 
bu tekliflerden hiçbirini kah•l 
etmemif, bepıina de nt eeYabı 
yermiım. Bunun 1ebebia1 ıDplı .. 
m ld merak ac:lecelubaiz. Buma 
biı üze kendi apındaa anlata
biliriz. Klodet aevdaya inanmıyan 
bir kızdır. Aıktaa çok korktutu
au söylemektedir. Bu buıuıta fUD
ları anlatmaktachr. 

•E+ıilik tftpheıia ld çok ıtael 
bir ıeydlr. Parada uadet buJa
mıynlar ekaeriyetle evWikte eO.
dl bir ıaadele kawt•nııludar. 
Fakat .. dağa erketi bulamayan 
kadndar evlilik ba7atlarmda dal
ma ıal rap çekmlıl•rdir. Erkek
lere 16re kad.nJar ele avuca aıt
m yan birer kuıtur. Fakat ya 
erkekler... Onlar kadınları birer 
hizmetçi ribi kullanmak iat~yor-

1 !erinde karalarına kar11 bntb 
kalplerini •erirler. Fakat bu er
kekler evden ıokafa çıkbklan 
ıı:amaa her ıeJI unuturlar Ye bi
rer canaYar keallirler. Ôyle 
erkekler biliyorum ki bunlar 
kanlarım yalan evleriac:le 1eft. 
yorlor. Dap~ çıkbldan .. ._ 
karılarından daha çirkin kaclaa
lara kartı kalp n pnOJ tiear .. 
tine kalkıpyorlar. itte ~ben bun
ları çok iyi bildlilm lçia •• 
mekten korkuıor Ye çekiniyorum.. 

Klodet Kolbv bolla eYlen-
memlıtir, fakat HYda d•llea 
ezeli maceraya da kendhd kap-
brmam!f clefildir. Sinema hay .. 
bu laeaDı abldıta ıama pnç 
bir artWle •Yifmit. ancak &. 
ruçten kıaa bir •lcldet -
ihanet 16rmllftllr. itte Klodet'I 
erkeklere karp dllımu J&p&D 
hldiaa tudur. 

Gazel Klodet cll1or ld ı 
• Kim .. clerH dHla... Er-

keklen lnanmalr cok •ltldll bir 
ittir• len it- içhlclir ld .... 
lenmekten pldal1onım. Fakat 
ba1atta tecrGbem arttddu IOllra 

belki ••leam•k. bir J9ft kw
mak isin kendimde cllr' et n ce-
an bulabilirim. • 

ŞuDu da haber Yerellmld Klo
clet Kolber yakıacla AmıpaJa 
bir Hyahat yapacak Ye &.iki ele 
Pariıte laulundala aıralarcla ıl
ıel bir F ranııı d.Ukanlıllle e91 .. 

Methur Greta Garbonun en 
çok korktutu t•Y dedikodudur. 
Anita Paj, yılandan çok korlr.ar. 
Nanıl Karol cinden •• periden 
hiç korkmaz. 

Fakat hlç hayret etmeyiniz 
ki gtlıel Nanai'nla andan 6dl 
patlar. 

Norma Şerer eıkiden otomo
bilden çok korkardı. Cici yddıı 
timdi otomobile epeyce alıımıtbr, 
hiç kurkmamaktadır. Fakat buna 
mukabil tayyareden çok kork· 
maktadır.Erkek 1aldıslardan Garl 
ICuper'in korktuğu ıeJ denizdir. 
llaYI rklD erkek Jtlzvkea ••J• 
bir .. ndalla denizde gesvkea 
Jlreii titre•ekteciir. Y alclıalar 
aramda ldcWr 19yclea korkım
rulan ela ;role cleiildlr. 

M ... ıa dn claeU Vallaı Beri 
hiç bir .. Jdea korkmıran çok 
cemr bir erkek 1dclııdır. Komik 
Lal IH korka bah8inde pna 
ı6ylemqtlr : • Buhran arttı. lpis 
kalmakta korkuyorum. ., 

Erkeklere 
Benzeyenler 
F rans De Erkek Elbisesi 

Giymeye Başladı 

Gbel ••im ,,.,.. A 
Holind'aa pac n ı&-' P.. 

daalarındaa Fraaı De'Dia .._ .. 
culp ltlr ,....... ,..., ....... 
• elci ,.ım. ... .. ...... 
HoliTat ..Uklmacla erkek eJW. 
.... ,...,. INlfla ....... Ba 
•oclaJİ ilk cakaraa llarl• Dlt
rlla'tlr. Fakat ba ,..ı moda o ka
dar kik ulnutbr ld be .... bl

'fe ıtııel flldıllar eler-

--
Tekrar Canlandı 

Dolore1 del Rfyo ı&zlerlnla ft 'flcudUnln fevkallde cazibealle 
16hret bzanmıtbr. Bir mUddettenberl utirahat bilinde olu bu enfeı 
)'lldıı ıon •amanlarda tekrar canlanmıı ye yeni fıllmler çevirmlye 
baılamııtar. Burada en yeal reılmleriaden birini g8rUyor1unuL 

Dolores Del Riyo Sevda 
Hayatını Anlatıyor 

'' Hayabmda ilk Olarak Güzel Bir 
Kunduracı Çırağını Sevdim ! ,, 

Holhat (Hum!) - Yıldızla· 
na qk •• MYcla maceraları ba
un pir prip olayor. Bu mace
ralu eberiJetl• pli kalır. Fa
kat burua koyu bit dedikodu 
muhiti oldup için b&ttln eara-
renıil maceralar çabucak mey• 
dana 11kar. Bununla beraber 
Jlldaluclu bir kumı, Yaktile 
baflanada s•ç•a maceralan if .. 
etmek huaaıuada biç çekinıenlik 
ıa.termezler. Bunlardan birial de 
lapanyada yeıtiıen •• HoliYUt:'da 
parhyaa alyab uçlı yaldıı Doloreı 
~el Riyo 'dur. Goı.ı Doloreı ea 
tiz11 aafbalarma kadar ifta et
miftlr. Ba macerayı bizzat Dolo
ru'ln apandaa dinliyelim. Bu 
llblrU )'lldıa diyor ld: 

•Se.,..ek ya .. mak cleaektir. 
Ben çok HVclitlm lçla .. çok yqı
rorma. Hapbmda baaa atkın 
lnntlal Uk olarak tatdıraa bir 
badaraa çıratıdır. HoHnda 
daha yeni ıelmittlm •• ben8ı 
parlamamıtbm. ikinci •mi bir 
1dd11dsm. Kuanam aıd1. Bir 1811 
iakarplalerlml tamir ettirmek lçla 
bir kunduracı dDkklnındaa lçe
rl1e pdim. T eırtb.n ininde 
ıeaç Ye çok pel bir dellkanh 
duruyordu. Oau ıartınce içimde 
••m•k anuau uyandı. Bir mDd-

laa1 dekolt• luYaletlerisl atm11lar 
n erkek elbiauf riymlye bqla
matlarclır. Fraaı De bu modaya 
eneli muhalefet etmif, fakat 
ıoaralan bu ıbel im da erkek 
elbl...& ılymiftlr. Bakahm claha 
Deler pecep? 

det ıoara bu ılıı:el delikaah ile 
HYİftİm. l,te benim ilk ıeYfİm 
budur. Bu genci çok .. Yiyordum. 

1 

Mebtaph gecelerde Kaliforniya'ma 
ıhk aahillerlnde bu delikaala De 
çok tatla aeceler ıeçirdik. Fakat 
uYallımn Ômrll kAfi ıelmedL 
BirgQn ağar bir butalıia tutaldu, 
bir ay kadar yatakta yatbktu 
aonra aldn. Onun kmtulm .. içia 
bltlln kazancımı doktorlara Yer
dim. Fakat fayda etmedi Ye p:ıt
lerinl ebedi1en kapada. Bu ilk 
ıe•fimin arkasından ,nnlerce 
Ye aylarca ağladım. 

İkinci qkımı bir lokanta ıar
•onile yaıadım. Bu garson uzua 
boylu ve iri cllHell bir dellkaab 
idl Beni çok aeviyordu. Fakat 
ne çare ki annesini benden daha 
çok aeviyordu. Bu iri delikaula 
bir ılln benden fizli olarak Ho
liYuttan kaçıp memleketi olan 
Kanadaya ıitmifo O glndenberl 
bir daha yDzlnO rkmeditim 
gibi kendilinden bir mektup bile 
almadım. 

ÜçDncl defa olarak ı&allml 
bir ıof6re kaptırdı& Fakat ba 
HYda uzun ıtırmedi. ZaYalla clell
kanlı bir otomobil kaza11nda 
parça parça olarak llBp titti. 
Bu Dçllncll .. vgilimle e-rlenmip 
karar yermiftlk. Ne çareki .... 
bi&i biribirimizdeo ebediyen aJIS-

da.. k 
Bu macerayı yaıan Amerl .. 

mecmuaımın muharriri diyor idi 
.. T atb bakıf lı Doloreı bunlal'I 
anlabr~en g6derinden inci ıibl 
yqlar ıızıyordu. 
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Kadın Jokeyler için Ya
rışlar Tertip Edilecek 

Maçlarda 
Taşkınlık 
Y4pılmagacak 

At Spor~nun 
zanması için 
zum Görülü-

RağbetKa
Buna Lü
yQr 

lıtanbul M ntakaıı Futbol He
yeti Reial Zeki Bey, futbol •aba
larında IUzumıuı taıkınlakları 
men için alınacak tedbirler bak· 
landa fU beyanatta bulunmuıtur: 

.. Son futbol maçlarında •por 
ne:ıahetile kabill telif olmıyan 
bir takım tqkınlddara ıık eık 
tesadüf edilmektedir. Bu hareke
tin her yapılan maçla daha ıi• 
yade arttığı görUldüğllnden buna 
mAol olmak için tedbirlerin ahn
maaı tekarrllr etmiştir. 

Almacak tedbirlerle hakemi 
-.e oyuncuları rencide edecek 
mahiyette sözler HrfedilmNi me
nedilecektir. Bu buauıta eauL 
bir proje hazırlanacaktır. 

Dlltönlllen eaaaa 1are hakem• 
yahut oyunculardan herhangi bi
ri.in• bayıiyet ihlll edid mahi
yette 86ıler Hrfedenler derhal 
polis •uıtasile aahadan pkarala• 
caklardw. 

Fransa Ordusu lngilizlere Karşı 
Selburat • Park'ta Franıız o~ 

duıu takımı ile İngiliz ordusu 
takımı aruında bir futbol maçı 
yapılmııtır. 

Fran11z takımı, 1 aayıya kartı 
4 aaya ile ıalip gelmiftir. 

Rasing KIUbUn Bir Hezimeti 
Portsmouth futbol takımı, 

kadın Jokeyl•r areaında yarıtl•r b•fladıAı vakii blyle 
•Uvarller de görecejlz 

Rsing klübU 1 e kartı 1 aayı ile 
mağlQp etmiştir. 

Son amanda l.panyollar ,. 
•tçaldl: hevesinin hallı ara11nda 
dalı. fada intifar edebilmesi lçia 
'•reler dUıUnmiye baıladılar. 

Şimdiye kadar boj'a dövllı· 
lerine pek f aıla ehemmiyet Ye
ren lıpaoyollar at yarıılarıoı 
llunal etmekte idiler. ispanyadaki 
at meraklıları ıeçende mnhim 
lalı- ~üma yaparak baıı kararlar 
ittihaz etmiılerdir. At meraklı· 
ların bu içtimaında Yerilen ka· 
farlar meyanında bilhaıaa naza• 
fl dikkatı celbedın bir madde 
'•dır. O maddeye nazara, atçı· 
l.tı tefvik için yapılacak mllto• 
ıddit koıulardan •ada bir de 
Jaln ı kadın jokeylere mahıuı 
bir koıwıun her aene dört kere 
tekrarlanma11 mevzuhahıtır. At 
lllerakltlarının iddialarına g6re, 
lcrdan euvarilerle yapılacak at 
1•flflar:ı bu ıpora rağbet glSs
l.rmiyen eın flara da pek fazla 
.ılkadar edf'cektir. 

Framıs •por l'azoteleri, 1 .. 
Panyollar.n bu projesinden bah· 
•ederken. at yarıılar nın kadm 
Jokeylere tabsia edtlmesi le cid-
dt,etint kaybedeceğinden bah· 
ledlyoriar. Bir kıum mütehaası .. 
lerda, kadınların .. asen ata bin· 
dilderiai Ye erkekler derecesin
de ıOvarilik yapan kadmların 
cok olduğunu a6ylemeldedirler. 

lıpan7ada tecrübe edilecek 
o&.a kadaa jokeyleri yarıtJar iyi 
"•~eler 'Hrdiii takdird~ ayni 
C!OJMID fraua'da da tatbiki için 
b ır maD l"IP timdiden faıJiyete 
•ılamııtar. 

>'arınk_i_ 

Maçlar 
\t Y arıa Taksim atadyomunda 
F •f • Kaeımpaıa ve Sllleymaniye-
•ıa;'>ahç• tilt maçl yapılacaktır. 

it •ll•rbahçe ıtad·nda da Vefa· 
F' laabulapur kUçtıkleri, Betikl<.ıf • 
• •ıaer lı llçuklui karıılaıacak 
Yrıca B ·ı ' tın e'ı"'t"f • Beykoz Ye Al· 

l.akrdu • Galataaaray tild mUsa· 
•1•n )'ap1lacaktır. 

iki Ayda Milyoner ·olan 
Zenci Boksör 

Blrden11·ra me•hur alan bok.er Ta.tera•nun dlhrU•Urk•• 
r.Pllm•• bir kroki .. 

Kim Omit ederdikl, bundan iki bir lokma farzedilen bu aend 
ay ..... Parla ıarlarından birin• bokık'll Franı :llD ~·.rıısı11a cakar-
.... izce inen KUbab zenci hok· d lar. Herk .. 1.encının dayak yi-
86r altmıı jUode a1ilyoner olacak yecejia• ea1in iken xenci boke6r 
kadar meşhur olacaklar. Buna 2alip ıeldi. Ondan ıonra Fran• 

b k Ö U b. t k d" 1 b'I . ıanın en lyt bokaHrnnn de d&•· 
o s r n ızıa en ıı ı o anan· . ff le ı b K b ı 

d F k h d" b b kal- mıye mun • c an u U a ıya 
maı bı. ak ~~ 1 ·~~ •._ 0 d ıimdl S00,000 fnnkhk iki m•ç 
rlln tıyn "ıymetanın lal ay a teklif edilml,tir. Zond bokı&r bu 
ortaya çıkmasına vesile oldu. yarım milyonlıık teklifi diğer iki 

Evveli Yasat aaklet dllnya maçm daha kunhıratım imzala• 
t•mı iyonu Marcel Thil için rahat oıak prtile kabul etmiıtir. 
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Ankara Futbol Kupa 
Maçları Başladı 

İmalatı Harbiye Gençler Birliğini 
Mühim Farkla Yendi 

Ankara, (Huıuıt) - ffayacıhk 
Y• Spor mecmuasının Ankarada 
tertip etmiı olduğu kupa maçla· 
rına bugtın baılandı.. 

ilk maç lmalltı Harbiye· Genç· 
ler Birliği araaanda idi. Ankaranın 
F enerbabçe, Galat asar ayı olan bu 
iki takım yine onlar gibi blribir
lerinin ezeli rakibi olarak yekd~ 
ğerinin karıılarmda bulunuyo~ 
lardı. 

Saat tam dörtte oyuna Altın• 
ordu kulUbU reiıi .. Muhip" Beyin 
idaresinde başlandı, hava bulutlu 
ve şiddetli bir rUzgar vardı. 

lmalitlılar rüıgirı ilk devrede 
kısmen lehlerine almış bulunu· 
yorlardı.. Gençler daima ••i ce
nahtaa inkifaf ettirmek iıtedik• 
lerl akınlarını lmalltın aol mUda· 
fü Hikmet B. kırıyordu.. Oyun 
aon derece •eri cereyan ediyor; 
Gençler kalesine akan lmallbn 
bet mahacimi ı•nçler miidafaa
ıını bayh yoruyorlar Ye hır
palıyorlar. Milll takımın •• 
F eoerbabçeain a6zbebeji olan 
Alleddin; pek benimHdiji 
•arı llci•ert formanın Yerdiil 
ıeYk ile topu •UrOyor.. kıYmyor ••• 
Bu ıaracla Yerdiji bir pua iayet 
ıtbel iıtimal eden Fenerli kllçllk 
Nevzat on befincl dakikada 
İmalltın llk aolUnU kaydettL 
Alkıılar •.• 

imalAtlılar mDuıir alonlarma 
deYam ediyorlar Ye gençlerin 
kaleaiol •ık aık tehdit ediyorlardı. 

Gençler bazı akınları sağdan 
•• ıoldaa lakiıaf ettirmek iıti· 
yorlar. Fakat lmalltlı müdafiin 
karııamda i.atedikJeri neticeyi el· 
de edemiyorlarde. Lik maçların
da ayni kadro· Ue ilk devrenin 
birinciliğini alan gençler bugün 
aedenH lmalltb rakiplerinin ku
tııında munffak olamayarak ıaur
•m bir oyunla mağlubiyet• doj'· 
ru atırilndftklerl g6rillilyordu. 

Qyunun tam 24ilncU dakika· 
aında merkezden bir az ileride 
Gençler orta hafınıo yaptığı bir 
hataya hakem faql Terdi. B6yle 
firikikleri atmak yalmı plıaana 
mllnhuır olan saatrhaf Htıseyia 
Be) bu ceza vuruJUDU f ayet ko
:aylakla ıole tafıyiJ etti. (lmalıt 2) 
(Gençle~O) 

Hundan aonra oyua imalltb
lann blkimyeti altanda cere1aa 
ederek devre bu 9Ul'etle hitama 
erdL 

ikinci Devre 
Tekrar ôyuna baflanchiı u• 

man Gençler l'alibl1ettea urf na
zar; berabere kalmak ve mağ&ü
biyetten kurtulmak umile çalıt
mıyai •• bakikate11 lmallt kale.ı 
ni korkutmiya baıladalar... Fakat 
bu çok ıUrmedi •. 

On lkincl dakikada Gençler 

••1 mldafllnla Mı .. tutnd• 
latifade eden ao1 aıık ileri pkaD 
kaleciyi de atlıyarak boı kaleye 
llafif bir pula Dçllnc8 ıoltı atta. 

Bundan ıonra oyun lmallt
lıların tazyiki albnda Gençlerin 
auıf uhaıında cereyaa ediyor 
gençler bir tllrlll bu tazyik çene 
berinden kurtulamıyorlar ... Fakat 
nedense lmallt tı bu kadar hl
kim oynamasına rağmen gol 
çıkaramıyor ve ıol fıraatlarını 
kaçırıyordu. Neticede hiçbir taraf 
gol çıkaramadan Udncl deYrede 
bu ıuretle bitti. 

lmaJltlılar cidden tebrike ta
yan bir oyuala kendilerinin lik 
maçlarında almıı oldukları neti
cenin pek .U.betıiı olduğunu 
bugllnka maçı O • 3 gibi yUkaek 
bir farkla kazanmakla iapat 
ettiler. 

Tenis 
Bu Sene Teniste Ecnebi

lerle Karşılaıacağız 
AUetiım federuyonu tenla ko

mitesi bu Hne için beyn•lmilel 
temaslar hazırlamAflır. Müsaba
kalar ıu tarihlerde yapılacaktır: 

Milliyet kupaaa: Mayıam ikiod 
cuması, YugoılaYya milll oyuncu
larmın lıtirakile 

Cuma gUnO final 
Pazar gllntı: Yugosta•ya-Tn,... 

kiye 2 tek, bir çift. 
F ederaayoa lnapuı: Haziran 

ikinci cumuı, Romanya milli oyuıt-
cularının lıtirakiJe. 

Cama gllnn final. 
Pazar ıontı: Romanya • Tnrld

J• 2 tek bir çift. 
F ederuyoa kOçUkJer k•p•• ı 

( 17 yaflD& kadar ) 
Temmuz birinci cumua. 
Tek ve çift erkek. 
Fenerbahçe kupaaı: TeaJm11" 

zun ikinci cumua 
Yunan mllll ey ... et1laranıa ~ 

tirakile 
Cu .. pi final. 
Paur an.O: Ynoanl.tan-Tu,... 

kiye 2 tek Ye çift. 
Tokatliyu kupaıt: Aitıaoe 

lklaci cama11. 
Açık balkan tonla ıampi70.na• 

(15 glln.) 
ll'1l1ıarlatan 
Romaaya 
Yugoe1ayY& 
YUD&niataa 
Son: Pazar ıunn B.tlrarlatu • 

Türkiye. 
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- Bu ••Pk• için de dly•c•· 
lfnlz blrt•Y yok Y•• b•••nız• 
laatemam geldl. 

Ne Lüzum Var 
Dadı kDçUk çocup banyoy• 

koydu. Anne gördü : 
- Ne yapıyorsun ı ıu ııcak 

•ı, ıoj'uk mu bir keH derece 
koyup bakıana f •• 

- Vaıgoçln Hanımefendi. 
Çocujun y8z0 morarıraa soğuk· 
tur. Kııanna ııcaktır. Dereceye 
•• IOıum 'fU ? .. 

' 
Tecrübe 

Paraıut tecrllbeai yapılacakb, 
•ualllm talıbeaine lıaliat verdi: 

- Beı yuı metreye yOkaelincı 
••ndlahl kıldırıp boıluğa · ata,.: 
11nı1, paraıut açılıru Hi 1alim 
r•re laerıinfs.. 

- Y• açılmaıaa •• 
- O saman ılze baıka bir 

paraıut •eririz. TecrUbeyi onunla 
J•paraıaız!.. 

Cebi Delik 
Ziyafetten ıonra •• aahibl bir 

ınmuı çatalla bir gOmllı kaıığı 
ıofadakl halanın üzerinde bulunca, 
kendi kendine: 

- Acayip dedi 'f davetlilef'"' 
tlen birinin cebinde delik YaJ'!D\f 

amma, banfiıinin ? .. 

Salata Soğan 
Şair, aym ıamanda bahçe 

111eraklı11 idi. Bahçeıiol kendi 
l>eller, aalatalar, ıoğanlar diker, 
onlara bakar, yetiştirirdi: 

Geçen gUn ıiyarete gelen bir 
doıtunu bahçede ıeıdirdikteo 
ıonra: 

- lıte, dedi, bir yandan şiir 
raur, bir yandan d• ıalata, ıo
pn yetiştiririm. 

Doıtu gOIUm1edl: 

- Ab azizim bu iki itten 
l»lriıinl bırak1an, hemde aana, 
laem de baıkalarma faidesl do
kunan yalnız 11lata ıoj'au .ekip 
lalçmekl• uğraısanf.. 

Aynını 
Y aılaca fakat çok ınzel bir 

Hanım, renççe fakat çirkin bir 
kısa ıordu: 

- Benim kadu ıOzel olaca· 
l11n bil11n, ne 'ferirdin ? •• 

- Benim kadar ıınç olmak 
~la 'ferecetinlzln aynım 1.. 

- YUz kllo ı••t•rlyor em
...., hf lmd• tap.kam ,, ..... 

Fren 
Trende yolcu 

pencereden sark
mıştı. Memur ;. 
ka-z etli t 

- Beyefendi, 
pencereden ıark· 

mayınız/" 

- Bir ttthlik" 
mi vardır 7 

Kurtulut 
- Y azuı Eren

köge •ideceliz, 
ıi:ı tl• 6izimle be· 

raher ,~ur niisi· 

niz ? •. 

- Biz. Erenkö-
giin bir 
aldık. 

resmini 
Odamıza 

- Hayır, fakat 
sakalınız çok U• 

zun tren yürürken 
trenin sür' atini 
kesiyor .. 

- Konuf urkan 
nlr• y•rar ki Son 
evvel okudum. 

asacatız.. Bu sa· 

gede lıem maıraJ· 

IMid• bir •ÖY eıUğlnlz. ı ı Ukteıer gUzel amma, tan kurtuluyoruz, 
Po•lanm mizah ••hlf••lnl ben elzdan dah• hem d~ sivrisi-

Gidenden Kalana 
• Kimran Şerife• 

Gak, tleql, gökte kaf'ga .. 
D dim, kaptan alarga •• 
Hemen burda11 gidelim; 
Dagaramam galtlarmaıa •• 

Ege geldi ganaştı, 
Deniz köpürdü taştı •• 
Seogilim• gqlflardım, 
Duymadı •anki laş'tı., 

Hic bakmadım ardıma, 
Muhtaç mı6ım •ardıma ? •. 
Eraceğim bilirim, 
Gün ıelir muradıma .. 

Karıa, dedi gine gak/ .. 
Saçın •arı güzün ak, 
Acaba nerden geldi 
Bontı şimdi b• mı4rak .. 

1. H. 

- Ben bir ••Pk•Y• tJ O •ene 
gly•rlm, birinci •ene kurdell· 
aını ikinci ••n• ••kllnl deAlf· 
tir irim 

- Ye UçOncU aene •• 
- Şapkeyl bir yerde bir 

y•nlalla daAiftlrlrlm. 

Bilmuka· 
bele 

Nerde I•• pa .. kın kapllar• 
kapan•cak .. 

- Bu •oAuk havada flmdl· 
ye kadar açık tuttukları kaba· 
hat, herk•• lç•rlde donu. 
yort.. 

Hasisin Tenceresi 
Hasiı uşağına bir mektup •erip 

tencere aatan bir dUkklna gön• 
derdi. Mektup ıöyle idi: 

T eııcereci Efendi.. 
" Uşağıma bir yemek tence

real veriniz. Parası olan beı lirayı 
zarfa koydum." 

Hamiw: 
.. Beş lirayı ıarfa koydum de· 

dimse de unutmuıum. Siz yine 
tencereyi göndcriniı. ,. 

Giden uıak elinde bir mek
tupla döndü: 

.. Beyefendi. 
" Emrettiğini• tencereyi uıa· 

tmıxla aönderlyorum ... 
Hamiş: 
•• Uşağınızla gönderiyorum de· 

dlmae de uıağınıza nrmeyl unut
muıum. Siz yine yemeil Hkiıl 
aibl tencıresi:s plıirinizl .. 

Bir ziga/'-tte 1---'--l-./'-rr~..J....;.J.-.J-...ı.......l~..J.--+-ll 

hoiazına d(i.şkün· ...,_.....,_...-:t:-...__...__._,._ 
/erden hiri ken• 
disine ruatılan ..._~_....-ı~..__...._.._. 

tabakta ne kadar t--..+--+--lf--t--r~ 
gemek oar•a hep• 
sini önüne al.dık- '---"-......,.~ r-,.-rJ!Jf!lılil> 
ton sonra, yanın• 
da oturanın elin· r:-~-J..._.1.~.:-~;QJf>-~. :...:_~-..-~ 
deki tuzlup gÖ• 
rerek: 

- Tuzu lliru 
da bana tJerı'r 

misiniz efendim?. 

nekten I 

A Kuzum 

Bekl•dlm a•unrn11da11, 
Kaç sen•dir er iazam / .. 
G•l hana lı.•gdi lir an; 
Bugün n•dlr • lcıısıım / •• 

Olmalısın olışılc; 
Demiş/er 6ana liıık, .. 
Aılt illeti sırnaşık, 
Blr kenedir • k•.ı-um ! .. 

Nazlanma ıine a lcız, 
Yaşanmaz galnız •alnı~; 
Dargınlılc 6ir manasız, 
Bahanedir a kaz•m / .. 

~ögledim 6l11bir ar•, 
Yakıımozsan N• çare/ .. 
Yorıılması11 boş gere; 
Bu çen•tllr a kıızıım ! .. 

** 

- DUn •kf•m baloda her· 
k•• ••nln yUzUn• bakıp ıuıu. 
Jordu •• 

- Çok mu boyamıftm aca• 
ile? •• 

- &Hakla dud•l•n• lloJ• 
aUrmey• unutmu,aunı •. 

Aşk 

izdivacı 
- Suphi Beyin 

n--a..-5-..1 bir aık izdivacı 

•~-+-~ yaptığını iddia 
ediyordun.. Hal

\'ft~IW'Ot·-H buki iten lıab•r 

aldım. Suphi Beg 

ı--+--+o""' karısını parası 

ıt-...... -t-ıı 
için almıı •• 

- Ben eksini 
uglemedim ki/ 

- Nasıl söglc· 
medin, aşk izdi· 
oacı demedin mi? 

- Hay lıay •
fendim, /akat bll
nı•kabele siz de 
bana tabaktaki 
gemeii biraz " .. 
rir ıniainia ?" 

- 81zlm Hanıma da ••flyorum, yUz paralık ıemek ı•lının 
h•••llını aorar.. aonra da auratını J•ll•m•lr lçuı 3'Üzlerce kY.. 
ruf lcırem paraeını ••lrgemez.. 

- Ec.et, aşk iz· 
diııacı, hem de 

""'" qkı-

- MUkemmel r••••mdır •• BU 
haeea ince bir zevki varı.. 

- Yanmdakl kimdir?., 
- Kerıaı., •• ----- _..;..... __ ....;., __________ __ 

Ava Giderken 
Uı;un ıaman Hindiıtanda 7a

.. mıı bir avcı anlatıyordu: 
- eı. Kaplan aYına gidec• 

timiz saman Fillere binerdik. 
Dinliyenlerlo araıından bir 

,oculr ıordu: 
- Kaplan anaa slderkın Fil

lere biniyordunuı, peki Fil avın• 
rf derken de Kaplanlara mı biaer
dinh ? •. 

Süpürüyor 
- Dlln akıam ıizln eTde 

aGrdOğOm kuyruklu entarili kadıa 
cok ıinlrlme dokunuyor. Ne Yaklt 
bir çay Yeraeais muhakkak onu 
catınnınıL 

itimi•• 1an1or ela oaaa 
için. 

- Anlamadım. 

- Kuyruklu entarini• ••d• 
ne kadar toı, ıDprOatU Yaraa ıD
pOrtlp temlılf yor. Erteıi ıOal 
bi.11 lt kalmıyor. 

Saatler 
Bir hamal kocaman bir duvar 

ıaatinl ark&1ına yllklenmiı glStQ .. 
rllyordu.. Suphl B. bunu gördL 
Bir hamalın ıırtındakl ıaate, bir 
de kendi kolundaldne baktıkta• 
ıonra: 

- Kol aaati, dedi, her halde 
daha kullanııh bir ıey •• 

Müfret 
Çerçöp zade kendi lddlaaını 

gfSre çok kibardL Herhanğ'i ıe7 
için •• 

- Niye b6yle yaptınız? .• 
DenilH hemen: 
- Bi.1 kibarlar b&yle yaparı.11 •• 
Diye cevap Yerirdiı BirgGa 

yine: 
- Biı kibarlar böyle yapan-.. 
Ctımleıiol tekrar ettiil ıamaa 

yanında bulunanlardan bir ırameı 
boca11 arkadqının kulağına eji
lerekı 

- lıtı, dedi, Çerç~p ıadenl8 
atzından çıkaD .. biı" zamiri cem 
cleiiL mllfret makamındadQ' ••• 

lliç 
Doktor Haıta11na; 

- Size verdiiim romatJzm• 
Uicandan memnun muıunuz ? .. 

- Çok memnunum doktor, 
ığrılanmı .s•rr• kadar • faılalar 
tırmadı 1.. 

Orke•lr• 
lllllDror .. 

.... 
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İTTİBAT VE TBBABllİ 
- Her lıakkı malıf azdıu. - l'6ı•ıl dold• ?. - --.. - .. .-... 

T t.ln1ca No. 73 
Naaıl YQadı? .. 
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M A J ı K'te ARMAND BEllNARD • UJlJfS TRalltEll 
'bftıiııll4ut_.•..._F•ı ea-..ıl_ns_ ...... 

GALİÇYA CEPHESİ 
daha bir be lfila.d.-m edecektir. bamen~ Radio diinya. havadiılerl. 

ı-..-~su •ıar a o A Y A'da Dk dala al.ara 4ml11ııt. 
EmSllliz lomi1c ARMA N D B ER NA R D 

CARIN İSTHSBL 

Milll .... ,i .. ir.nek ·~ ...... 

AllAZAI sa.en•••••• ko,.,...,. d. wııldt bfltıılır ... 
........ sld Diz, a3rGnh J 411_., 
.. 1];5 

--• Biltr ..& teuor ~-ııı..\ 

JEAI liEPURA 
Pek yakında 

Bftnyanın yegine fılmi olan 

NDU 
Gl.ıa.w..ı 

Dr. •kir Ahmet .. Y 
Av. pa'.ıiu odtla..Aa,W-a .UdNfnde 
~e&u.1111 Nal muqMüenuinda 
lıa ~anaı b'bal ...... bqlama,ar. 

Doktol'luk Diğer Mesleklerle 
Mukayese· ........ 

C Bqtarafı 1 inci ••Jfada) 

- Çek ı...ı 
- Ya vah, vah, YabL 
Telefonla randeYu aldıjım itfa 

AmaYut ~ ~ .... Jaa.. 
INt verm•Iİlll ..,ıecll.: 

- Olmu beyim. ben haber 
qaaber yeremem. p.,..,.. bu, .. ,..,* pliace perlİllİL 

- Oila-, bea -... fi .. 
dejilim. Kendili biliyor ıelece
iimi. ..... ..,aeı 

- s.,ı.,.... ... , ...... 
Çare rok ...,. bek• ... k .. 

z1mcL. Bereket •lipr bekJirealer 
laep benden aonra gelmiflerdi. 

Benim Arnavut kaplCI De mu
haveremi duyan kadınlar konu
..,_ıanla: 

- AraaYld llliraıder. Be• 
bifMdir. Nula cl.Jer Pen...b• 
c1 .. ..-. 

- Öyledir ayJe, Hani fU (. •• ) 
ıdelci Arnavut bc.zaca 7ok mu. 
Ramazanda GnDnd~ _ıeçer1rea 
benim çocata bir 1-11ak boa 
çlreeelı oldayd-. Hd · 1111 •t ,..,. _..,..,. ....... ... 

• - Saat aekiza. tautahanec1e 
lelim. Vmteleri.ı • llç ••eli,.. 
bmı ela bifnebilöıfim um• aaat 
blr l»oçuk olmllfhL Geldim. Ye· 
mek yedim ve hasta kabıillne 
l>qlaaım. 

Sababley'ln 'Dluhteı em tloktorta 
l>eraber bulunam .. iflnD, ...... 
... - ..... War -- •ectiiiai kmdi .p.adaa clinledikta 
Hani 8Wllierimi IOrdum. 

Muhterem operatlrla ceırap
-laıma •.JDen naklecliyoralD: 

-Dokto~uiun •ter mealel-
lerle ._..,.... -.blı..ı ...... 
,&bar. .... .. ...U,.t ~ 
bkta. ._.. .... Ilı ı..-ın -
olaaiım •ııa-.k peirdilimi& 
kllMallu gecelerimiziD auplanoa 
doktorlara lıac.. ecle•ler WJe. 
mezler. 

Halbuki. meseli b1r pir, Wr 
muharrir Ü•llm uı-ini. bir 
................. lnraJt. 
taktan WOlll'& itini bltbmlf •• 
lana lıazurite etlenir, dinlenir. 

Kazan' bahahıe pllDce; t. 
•• iddia edenler çok ,a..ı.,ortar. 
7.ir.a eneli biza. l"efaha eritmit 
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ABMET BEİS 
~~---------------------2:-. ___________________ __ 

Ahmet Reis'in Hediyesi! 
Ahmet, Markiz Di Kastro'yu Sudanlı 
Zaptiye Nazırına Peşkeş Çekiyordu 

Ayni akıam Ahmet Rela ar
kaclqlarile beraber liman dva
ruıc:a ı&r&nmDıtD. Yananda bir
~ do.ta vardı. Avdan d&nea 
ltahkcalan ı&rmlye sldlyor, ar 
blannclu da bir ahçı takip 
ecliıordu. Ba sldlfba hedefi bir 
tlo.t ıofrUI idi. Bu dOlhm laml 
de lbnl Calat ldL Ba adam, 
ana saman Marallyada halu
•UfhL Ora balkınıa Buyyabea 
eledikleri balıll yemetlnl ıayet 
iri pifirlraL 

O aqam, itte oaun da•etln• 
lldl1or ve yolda, aydan d6nu 
babkçıların ele geçirdikleri balık-

- Bu akf&m bende lıtlrabat 
et. Senin için ,Uzel bir laedlyem 
var. 

Bir hediye, her zaman için 
ho .. ıtder bir ıeydlr. Hele bu, 
çok senıfn ve Ahmet tlbl ur
vetinin heıabı bilinmiyen bir kim· 
ıe tarafından veriline... Onun 
lçindlrkl Sudanla zaptiye nazırı 
Ahmet ret.in bu davetini derhal 
ve minnetle kabul etti ve hep 
beraber kapıdan içeri tirdiler. 

Yolda giderken Ahmet relı, 

1ayq Hale uptlJ• nuanna. 1• 
pac:aj1 hediye hakkında mal6mat 
veriyordu. Bu hediye, Markı. cll
Ka1,.trodan baıka bir 1•1 detllclL 
E .... n saptiJ• nasında, biç ki.
•• tarafından henls ytlıD ı&rlll
memlt olan CeneveU bu dilberia 
methlnl ltitmiı, Ahmet rellin ona 
ele ı•çlrmek huauıunda katlaa
dajı fedaklrlaklara duymu,, bu 
itibar ile kendlllne karp gllter
dltf alakayı, bu noktadan iki kat 
kıymetli buluyordu. 

( Arkası ur ) 

Huriye H.Babasına TeslimEdilmiyorMu 
ları g6zden ıeçiriyorlarda. Da- ( Battarafı 1 inci eayfada ) etmektedirler. 
laa dotruau bu vazifeyi lbnl Calat baıından olduğunu iddia etmekte ŞemHttin Efendi lae iddiuıo-
yapıyor, depeiinin uclle arkadan we kızı babaaana teılim etmek da ıuar i6ıtererek Huriyenin 
ı•l•n AfÇ1 bir ıeyler 16ıteriyor- için iıtemektedir. kendiıine teslim edilmeli için 
du. Bu ıuretle aıçımn kolundaki ŞemıP-ttln Efeadinin iddia- alakadar makamlara mllracaatlar 
Hpet lbni Calabn ta•ılyeai maci- ıına aöre Huriye Hanım elyevm yapmııtır. Bu mllracaatlann n• 
itince birçok ne.t balıklarla dol- Kırklarelinde oturan Ahmet Ef. ribl bir netice Hreceji henlb 
muıtu, kafile çok ıendi ve bu n8f'e- iıminde blriılnln kızıdır. Annesi- mal6m delildir. Fakat bize •erilen 
lini gUrllltlllll kahkahalarla meyda- nin iımf de AJte Hanımdır. Fakat malumata g6re Huriyenin babaaı 
aa vuruyordu. Bir ara f&mataları Hamza ~yin ailHi, Hurlyenin olduğu ıöylenen Ahmet Efendi 
• derece yftk1eldi ki, bir Yak'a kendilerine alt olduj"unu, kOçllk fU rOnlerde Kırklarelinden ıehrl-
cıktaj"ını zanneden zaptiye Amiri yaıta kendileri tarafından alınıp mize i•lerek kızının kendlılne 
Mehmet yanlarına geldi. Bu adam, bftylltnldllğOnU ı6ylemekte, J<im- tHlim edihueaf için teıebbüH 
Sudanla, ılıman bir zenci idi. ıeye veremiyecklerini de tı&ve giritecektir. 
Ahmet Rela zaptiye Amirini g&rtlr •-=---.... --..,....--#'r~~-.;--....... -. ............ .._~.~------"'!!!!!!!!!_, __ ......,sz.__.,. 
ılrmes aklına bir muziplik gel- == RADYO -- Muhfe/if 
mitti. Bu fikrini derhal Calabn 
kulatına fıaıldadı, o da zap- 23 Şubat Perşembe Memleketlerde 
tiye Amirine d&nerek alqam çor- lıtanbul - ( ı 200 metre ) 18 Saz 
balım beraber etmekten b&ytlk (Nebil oğlu l1m1Ail Hakkı B.), 18.41S Kazanç Vergisi 
bir fUef duyacaklannı Mehmede Orkeatra, 19.SO Fr. den (llerlemlt 
llyledL olanlara), IO Saniye H. (saz), 20,80 1 

Zaptiye lmirl obur bir ada.. tanburi Refik B. ve arkadaılan, 21.30 
eh •• tabiatile bu daveti bir ela- gramofon, ajaDI n borsa haberi, ıaat J 

,,,,-1arı. I 
laa tekrarlandarmada. Hep ber.. Ankara - C U~88 metre) 12,80 1 
Mr lbni Calabn ıehlr kenarın- Ankara Palu orkHtraaı, 18 Kürdili 
dald kllçllk k&ıkllne ıtttller •• HloazkAr faılı. 19 ajanı haberleri, 
mlkem•el bir ıofraDID bAflna 19. 15 •iyolonHl kon1eri, (Edip B, ta· 
seçtiler. Yemekler, pWçU pilav, rafından), 20 bava raporu, 20.0S plak. 
aefiı bir kukUI, mtıkemmel ula- Vartova - (l4ll metreJ 18.15 

pllk, 13.36 talebe ko .. ıeri (Fil harmo• 
ta •• m .. bur Martilya Bana- nik), 16.25 plak, 18 Beetboven 'deıı, 
lteıiaden ibaretti. oda m uıfkial, m a alıalıe, ı 9.2:i kahve 

Yemekler o kadar Deftatl ld konıerl, mUıahabe, 21.15 BarlMr de 
ltlr alaa bir daha almak 1latl1a- Se•ill• opera11, (Ro11iolnin), 24.10 caz. 
caaı duyuyordu. Hatta arka. ar- Peıte - (MO metre) 17 konfe-
kaJa a-1 yemekten iç defa rane, 18.46 pllk ile operet parçalıirı, 

ı- 21,20 Jbndlı caz takımı, 21 Stn lyo 
Jiyenler oldu. Bu r~bet, ey ... dalreainde tiyatro, 23.15 Kom r'ıın 
lalblnia merr.nuaiyetim dant ecli- ldare1i nde orkestra k'>nseri, 24. t t> 
JOI' we her defa11nda arala kal- Sigarı muııikiıi. 

Mllnib - (532 m"tre).. 18 kon· 
karak miaafirlulnl Mllml•Jorclu. 1er, 20.30 Q.rg koııııeri, X2.05 danı 
Bayyab.. tabaja ortaya konup muıikiııi. 
ta berkeı fc:ap eden miktarda Viyana - (517 mntre) J7.30 pi· 
aldıktan ıonra ıerl kalan kıımı yano, "Tiyolon1el be<1t •leri, ıs. ıo Jıy 
uptlye lmiri lnDne çekti. Geiger takımıııın konstri, 19.:!J ka-

Bu tabak muauam ltlr ,.,cU. dın ıu.ti, I0.80 büyllk operatla11 nak-
len, opera temıiJi, !.3.:?5 dauı nı u • 

Fakat k~bıa uametiaı içindeki ıikiıi. 
ltahklann çoldujıana ntmen zap
tiye Amiri ba tabata da dnnet
lemek niyetinde oldujımu bildir
di •• filhakika deditf gibi yapb. 

Lokmaları o derece bDyllk •• 
11k ahıbrıyordu ki bDtlln hazuru
.. , hayret içinde bırakıyordu. 
Bayyabea tabatı temizlettikten 
ıoara zaptiye Amiri ahçı bqayı 

-·-'." çaiJrtb, nefis yemeklerden mem
nuniyetle bab1etti •• mecllı da
tıldı. Zaptiye Amiri ile Ah.met 
reiıin yolu ayni istikamette idi. 
Önlerinde meı'aleli bir Iİyabl k61e 
1DrUyor, arkalarından da ıillblı 
bir maiyet mUfrezeıi ıeliyordu. 
Ahmet reisin, evi nispeten yakın
dı. Kapı önüne geldikleri zaman 
pptiye amirinin elinden tuttu ve 
1awqca dedi ki: 

Prat - (487 metre) 17.15 Brürı '
den konser, nıilsahahf', 20.4ö orkee· 
tra, !1.30 konser, 2:.35 Eıtland rnillt 
gUntl mtlııaıebetiıe konıer. 

Bllkreı - (~19-i metre) l 8 hafif 
ve Romen nı usi kisi, ~O.iJ :\ c pera 
tem~ili. 

Breılau - (S 5 ıııetre 17. l.> Dört 
el mu ııkısl, 17 .35 ıı iı'laluı he, 21.0~ 
da'la parçalarile h f f rıımıi i. -
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tl • Şaval J351 9 • Şubat • J348 

Vakit Eaant vaaal1 Vaklt1~ Yaaatl 

Glaet 12 54 6. 45 t•ıa 12- 17 51 
Osl• 6. 36 ıı. 17 Yaı.. 1 31 il 22 
idadi J Si I~ 2t l lmaak il 14 5 06 

Kazanç verfill kanununun 
1•nileıtirilmek Dzere olduju ıu 
malarda m,abtellf memleketlerde 
lraza11ç Dzerinden alınan yerıflere 
clalr bir mukayeae yapma)'I fay
dalı butduk. Bu aahacla yapbjt
mıı tetkikat neticellnde fD m .. 
16mah tf!ıbit ettik: 

Almanyada aenede360, Frannda 
1220 lnfilterede 1198 Ura kaza
nanlardan kazanç werglıi alanmu. 
Bu mikyH bekarlar içindir. EYii 
ve iki çocuğu olan ki ml81er ba 
buaptan hariçtir. Bu ıibl kimıeler 
Almanyada 600, Franaada 2128. 
lngilterede 2875 liradan fazla 
kazandıkları takdirde kazan' ••r
ri•i vermiye mecbur tutulurlar. 

Muhtelif memleketlerde ••il 
ve iki çocuğu olanlardan alınan 
Hriİ niıl>eti ıudur : 
S.neyf setir Almanya Fran1& lnl'lltere 

1500 mark "• 4,80 
2000 " •• 5,49 
2500 • ~ 5.90 
3000 • ... &.18 
4000 • • 7,11 
5000 • • 11,2.a 0,56 
7500 • •o 9,76 2,16 1,49 

10000 • e;.11,31 3,48 4,5.,. 
•JOOOJ • •.-11, ·ı 8'l6 12,27 
50000 • o_.29,:n 14,6! 20,40 . ......................................................... .. 

Yeni Neır'!Jlıl: 

Cözyafları - Etem İnat Beyin 
ede'bi romanıdır. Gllul b:r eli'- içinde 
ikbal kuttlphaneai tarafındkn netre
dilmıttir. Tav.iye ederls. 

Y&f TOrkletan - Tilrklatan'n 
kurtuluıu lçın çalıtan n Berlinde 
çıkarılan bu aylak mecmuanan 38 
inci Hyıaı TGrklıtandald mllll cere
yaalara alt yaaılarla intl .. r etmlttlr. 

Hollvut - Holivutun 3 llncG HDe 
8 inci aayııı Nasire Hanımın renkli 
reımlnl Ye bOylk artlıt tablolarını 
t.ul olarak lntipr etmittlr. 

Azerbaycan Yurt Bllglal 
DarBlfOnun MOderrlalerlnden tanın
mlı zevatın yazılarile fntitar eden 
bn mecmuanua 12 inci uy111 çık
mqur. 

KASIK BAGLARI - TIBBİ KORSELER 
_ Posta ile katalotumuzu ve 

ıipariı ·.arakamısı bteyinb. 

A. KIFIDES 
Beyoğlu: lstiklil caddesi Po ta sokağı o. 1. Tel. 41429 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 Mektebimiz talebHinln Mart 933 Dçllacll taluit lcretleriDla 
taluillne bqluılaaaıbr. Bu muamele nihayet Mutan oauae11 
ılnl alqamına kadar dewam edecektir. 

1 - Tahlil olmaac:ak bu lcretlerden teuile tabi ola•lar be
hemehal babalannın DeYlet memuru oldajıma Ye Banm
dekl derecellnl ılatulr ıayet açık n men1ap balundap 
dairece muıadclak ve pullu bir ••lika ı•tlnceldercllr. 
Getlrmiyenler YeJa ı•tlrlp te iltenlldltl ı•kllde ftmikalan 
yuılmamıı olanlar temllAttan iltifade edemlyeceJdercllr. 

3 - Tqradan rlnderllecek paraların " Yuikalana tfmdldea 
\ lraallne bqlanalmua lc:abcder. 

FIRSAT: 

SAF~ İNGILİZ ANTRASİTI 
stoku elden çıkanlıyor. Tonu 32 Lira 

Krlplajdan sonra kamyon ile depoda teallm. 
lıtanbul'da Merkez poıtabaneıl karıııında Memallkl ıarklye 

Fran11z Bankaıına müracaat. 

En KIHr Kolonyadır 

Dr. Mahmut Ata 
Dotum H kadın haıtalıtı operatlrl 
Saat { 9. 1 Kadıkly Şifa 15 

IS - 18 Tet•ikiye SathkeYi 
T elefQ.D t Kadıkly 034 

1 TetYikiye 43253 

Bahçe ve Bai 
Vftne, kiraz, kayıaı, armut her 
nevi Aflb fıdanlarla Amerikan 
anaçlan Ozerine her claa ldme 
qıb ve kaldı fidulanauı 
vardır. istifade ediniL 
~-Eren köy Kazasker Hafız ---

Her c nı her aevl e'lket lull .. 
MATBAA ve FABRiKASI 

1'elefon - 23989 

GOL 
Yapraklarının 
cazip ve göz 
kaQ1aştlrıcı 

rengini 
Slmoa Kremi pudra• 
ve ıabununu muatasamaa 
lıtlmalile temin edebllwll
nl• ki ba suretle cfldln te
mbleamHlnl yama .. tma .. 
H beıleameal rlbl I~ mak· 
aadın ba1Ulilae 1ardım eder 

CBEME 
SIMON 

(KREM SIMON) 

ILJ\N 
Bayramiç kazam Kasclata 

ormammn Kohakh botamu 
kat' aaındaa llç Hnede ilanı 
edilmek llzere beher kutan 
on bet kurllf bedeli mulaam
menle mlzayedeye çıkanlan 
11815 kantar çara 26-2-933 
pazar ılaftn• kadar tekrmr 
mllzayedeye konmUflur: 661• 
719 No: b kanunların abklma 
umumiyul weçhile mlluyede 
ve ihale açık olarak yevmi 
meskürda 1aat oa h .. te Ça
nakkale Yillyetinde orman •lif 
komiıyonaada icra edilecetln
den taliplerin 1800 lira ...-. 
maye wu'ına mali iktldarlannı 
rhterlr ticaret oclaıı ... ıkua
nı •e bedeli mWıammeaden 
af&İJ olmamak tartil• verec:etl 
bir aenelik beılel miktanm11 
% 7 ,5 nllbetinde temlnab mu
vakkat• teklifnamelerinl kanu
nu m•hıua daireıinde meıklr 
ihale uatine kadar komiayou 
tevdi Ye f8rlname ve mukavele
nameyi g6rmek içia de Anka
rada Orman mDdlriyeti amu
miyeaile latanbul Çanakkale 
orman mtldDriyetlerine •e 
Bayramiç orman muamellt me
murluğuna müracaat eyle
meleri. 

~-~AÇILDI 41111_.._ 
Birkaç aydır tam rah dolayıılle kapala 
bulunaa ŞENGOL h•••- bu kerre ••I 
bir tekilde tamır edllerel& temi& bir1ıalde 
açılm•tt r. 



23 Şubat 

atmaze Tina Afna'da 
Yakalanmak Üzeredir 

( Baıtau.fı 1 inct yfada ) 

Yun o tiyatro kompanyaıı reji· 
•Örü M. Madr , M. Papaıın te
ıebbllıUnU kolaylaıtırmak için 
k ndl ine yardım tmlıtlr, Hatta 
iddia idildljin gör Matm ı 1 
Tlna ile M. Papa• firar aabahı 

.. 8Uyllkd re tayyar• lıta1yonunı 
M1ıdr nın otomobillle ıltmlıl r
cHr. Fakat M. Madr bunun dotru 
olmadıtını a6ylemektedlr. Bunun• 
la berab r bu cib t ebemmly tle 
tabkl k edilmektedir. 

Kıyafetini D ğlttlrml 

Genç kıı p :ıarteıl ub hı 
M. P paı Uı BDyDkdere lıta .. 
yonundan tayyareye binerken 
rada bulunanlardan bir ı t blıe 

ıu maltımab vermlıtir : 
Matmaıel Tioa'ya tanırım, 

fakat p zıırt ıl gllnU tayyar ye 
binen genç kııın Tlna olduğunu fark 

demedim. ÇtınkU ylhUae okadar 
makyaj yapmı ki blltUn hatları 
değiıml~ ve on e klz yaşındaki 
kıı, 30 yaıında bir genç kadın 
kıyafetini almı tı. Arkaıında koyu 
r okt bir manto vardı, yakası 
k lkıktı. Şap a ının 6nUn koy· 
duğu bir tUID burnunun Uıtllne 
kadar indirmişti. Her hlldo çok 
h yccanlı idi e tayyar ye bin r• 
ken birkaç defa kHlk keıik 6k· 
aUrdU. 

Bir Otomobil Sesi 

mobild n, tayy reye binmek Usere 

relen bir yolcu çıkmııtar. 
M. Şar'un Evinde 

M. Şor'un Harbiy deki apart• 
mana ıu dakikada matemi bir 
manzara uıetm ktedir. EY• klm11 
kabul edilmemekte, t 1 fon dar
belerin bile c Yap verllmemek· 
tedir. M. Şor'un 1akan krabaları 
Ye alle doıtları ilk rınnl rde Mat· 
masel Tina'nın akibetlnden endlt• 
etmekt idiler. Fakat hAdlıe 
laklıaf ettikçe bu endiıe zail 
olm ktadır. Şimdiki halde Atlna· 
dan llmit yerici telrıraflar boklon· 
mektedir. M. Şor kızman aranıp 
bulunm 11 için buradan Atlnay 
firar gUnU tam bin liralık telgraf 
cekml tir. 

Evlenebil c kler MI? 
Son ol r k aldığımız haberlere 

ıısre M. Şor kızının M. Papaa 
ile eYlenmealn rıı g6sterece
ilni bildlrmiıtir. Fakat bunun 
için M. Papa an eski kar11ından 
ayrılmasını ileri ıtirmektedlr. Bu 
cihet temin edildiği takdirde M, 
Şor kııının izdivacı için t hılı 
ettiği 200 bin liralık drahomayı 

M. Papasa teslim edecektir. 

so 

S kın b nu yapma! 

11 

- ' Sık sık pudralanmak 
Cilt için fenadır. 

Birçok kadınlar; burunlarının parlak· 
lığı veya yU:ılerlnln kırmızılığını Jule 
makudllt ıık sık pudralanmak U.um 
ıeldiğinl zannederler. Fakat, bunun, 
elit üzerinde ne derece icrayı tesir 
edebileceğini hiçbir vakit dllt1lnmezler. 

Yen vt dahiyane bir fikir uyeıılnde 
hali hazarda her kadına bfltQn gUn f çin 
yalnız bir defa pudralanma11 kifayet 

etmektedir. Kullanılan pudraya bir kahve 
katığı miktarında krem köpOğU UAveal 
halinde o deroce kuvvetli ve yaıııtkan 
kahr ki gOnoıte, yağmurda veya rllz· 
gllrda ve hattıı. en ııcak balo salonla· 
rında bile kntiyen sabit kalır. 

Tok lonpudraeında· krem kopn~u, 
- t b 

bavalandmlmı, eu miikeınmel pudra Ue 
fenni bir surette karııtmlmııtır. Bunun 

içindir kiTOkalonpudra~ ı haklkt krem 
köpUklU yegılne pudradır. Oılde tayanı 
hayret bir mukavv i gibi icrayı teıır neıçl 
ikaz eder. Sık eık pudr&lsodıkça olduğu 
gibi mesamatı katiyyen kapatmaı. Ya· 
rın sabah yiizOnU:ıtıTokalonpudraılle 
pudt'alayınız. Ve ııet i coııi ıı i gOrUntı:ı. 

! 

= 

• 
RAZ 1 E 

kremi leyhine yapılan fena propauan
daları büyük bir ~ iddetle redded;riz. 
RAZViTE kremi az zamanda bütün 
düny ya yayılmıetır. Onun kazandığı bu 
nı~\'?ffakıyet, kıskançlıklar peyda et• 
mıştır. Bu kıskançlıklardan biri; her ileri 
hareketin dti~manı olan e ki itiyattır. 

işte cevabımız: -.. . . 
EN l<UWETLI BiR ~El<lll)I • • • • • 
l()()IA E [)IY()~IJZ l<I 

( 

GdHEŞ 
YANIKlARI 

G6CEK 
ı 7 YAAALARl 

) GJrJN 
I 

CiLT 
L1ZERINE 
SIHH,İ / 
TESiRi 

İfE 
çok ııhhidir. D rlyl yumu tır, 
cildin t rav tini muhafuı 

d r bir mll tahzardır. 
Yine iddia df yoruı ld 

RAZViTE cildi kabartm ıı 
deri bıfıı ııhhaıına tam mı 

t m mın riayet der. 
Dalma lddJa ediyoruz ki ı 

RAZViTE cildin kırmızılıkla .. 
rını, ınn ı yanıklarını, ılvilce· 
lerl, her neri yar ları v alr• 

" ıalr yl isal eder. 

RAZViTE kremi her yerde a• 
tılır. Depo u: l t. Ye lldirek 
Sıv cıy n hanında Tel.21031 Genç kız tayyar ye binmeden 

iki dakika kadar evvel bir otu
mobll ıesl fıitildl. Bunu duyan 
Matmaıel Tina durduğu yerde bir· 
denblre ıçradı ve muhakk k ki de
rin bir heyce n geçirdi. F k t oto
mobil geldikt n sonra genç kııın 
hoyec na geçmlttir. Çünkü oto· 

Fakat bu me ele çok ltarııık 
ı fhal r g6stermektedir. ÇUnkn 
Türk kanunu medeni ine göre 
Matmazel Tina on ıekiz y mı 
bitirmiı olduğu için rUıtUnU iı· 
pat etmit demektir vcı evlenme· 
ılne hiç bir mini yoktur. Halbu· 
ki genç kız ltalyan tabiiyetinde· 
dir ve ltalyan kanunu med nlılnc 
göre bir kızın cvlenmeıi için 
yirmi bir yaşmt bitirmiş olmaıı 
l ıımdır. Bu karııı mea lenin 
ne ıekilde h tlediloceğl henllz 

Güzel ayağınız n: ----------,----~

b ili d ğildir. 

• 

Mahdut mıkdarda 

ELEKT İK SUveB NYO 1 
CiHAZLAR İMAL ET 

iTiCi 
TİR. 

satllaca 
etme 

ola 
iç· 

bu aletleri tedarik 
ce e edi -z. 

Elektrik Şirkotinin bu cıh d ra a hip olanlara t tbik ettiği 

tarife hnkkında malumat isteyiniz. 

Şeklini bozan nasırdan 
Hemen kurtulabilirsiniz 1 

eşi 

ilacı 

LASTER SILBERMA N ve ŞU. 
Te ı: 44647. e 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Breın, Anvera, fıtanbul 
ve Bahriılyah arasında azimet ve 

avdet muntazam poıtaları 
Hamburr, Brem, Stetin. Anven ve 
Rotcrdam'dan limanınıu:.a rnuvasalab 

bcltlenen VBP'Jrlar 
Andros vııpuru 26 fubata doğru. 
Apoıonln v.ıpuru 2 m rta doğru. 
Aqullc vıı.purn 3 marta d ottru. 

Burgaz, Varna, l\öıtence, Kalaa 
Ye İbrail için limanımı:tdan barek t 

edecek vapurlar 

Audros vapuru 25-26 t uba.ta doğru. 
Aqulla vapuru 2·8 marta doğru . 
Y kında Hnmburg, Brem, An ven 
ve Roterdam limanları için hnrekct 

ed cek vapurlar. 
Allmnl vapuru llmanımııda. 
uım vapuru 2-4 m&rta do~ru. 
Andro• vapuru 7· 8 marta doğru. 
Yakında Londra için hareket edecek: 

vapurlar 

Ulm vapuru 2·4 marta doğru. 

~ Y:MLAK -V: EIT'.6:M BAN°KAS1: }LANAıi l Yakında Bal:::.~r~','•ket edecek 

•~~M~~~~~~~---~-~~~~~~~~~~~~~.~~~~~-:~~~~~~~ polonla v~uru 2~ marta doğru. 
Emlak ve 

Meclisinden: 
E B l•Y vapuru 10-12 marta doğru . 

ytam ankaSl idare Faz.la tafsilit için Galatada 

1931 se.uos i adiyen ln'ikat eden Umumi Heyet içtlmaında tayin 
edilmit olan murakiplerimiı lhean ve Muvaffak Rıf t Beylerin bu 
defa 1932 Umumi Heyetinde, 1933 ene i için d hi Bankamu: 
IDUr•kipHkl rine intihap vo t yin edildikleri tic ret le nununun 
352 inci maddesi mucibince ildn olunur. 

r:----------~----·----------------------------, Klma ıiz çocuklara yardım 1 

HIM~oyı~~ıu E.;ra ~~ h~~!Y1~Yn~!ININ 1 
Belediye Reisi Muhittin Beyefendinin himayeleri altında Vail ve 

23 ŞUBAT PERŞEMBE AKŞ MI 
Tokııtlıyan ınlonlarında vcrılcce tır. 

Ov kimyan nananda Laater Sllb r-
mann ve ŞOrcki11 vapur accnt11• 
lıtına mOracaat. 

T•1efon ı 44647 - 6 

Satılık kele • 
ır ev 

T aıraya azimet dol ~·11ile h en 
fi tle satıla ktar. 7 oda iki 
mutfak, 2 aptcı ne, her katı od 
terkoı ve lektriği h Yİ kulla· 
nıılıdır. P r palaı ot li erk • 
ındn cami ıoluığmd 23 No.ya 

Cuma y:llnU mUracaal ~-

, Istanbul Evkaf Müdüriyeti I anları 
llAn Tarihi 

23 Şubat 933 
Kıymeti muhammlnt1l 

lhale Tarihi 
25 M rt 933 

Ura K. 
200 00 Mahmutp ıa' da Sururl mıh ile lnd Çifteıar ylar cadd • 

inde eki 32·341enl 24-26 No.lı 2 dtıkk nın nısıf hi11e i. 
652 00 Tamamı 32S.metro torbilnde bulunan Kadırg 'da Ş h· 

suvar b y mahallesinde Bostan ıokağınd 15 • 17 No.lı 
araanın tam mı • 

232 15 BeyoA"lu'nda Kam rhatun m halleıinde Kalyoncukulluğu 
caddeıinde 29 • 37 No.lı a-azinonun 840 biı e itibarile 
30 ht11eıi. 

408 96 BUyllkayasofya mahallesinde Soğukçeıme c dde inde 
3 No.lı nıtUnde odayı mllıt mil halen i kembeci dnkkl
nınan 3072 bi11odo 32 htaseai . 

BalAdaki mlAk 23-2-933 tarihinden itibaren dört hafta müddetle 
llAn konmuıtur. İhale i 25 • 3 • 933 cum rteal gUnll 18 t 15 tedir. 
Taliplerin kıymetinin yU.ıde yedi buçuğu nlıpetinde pey akçelerilo 
bcrab r lat nbul EYk f MQdllriyetl bina ındı M HilAt k lemin• 
mllr caatları. 

1 - Bahçekup11ında DördilocU Yakıf handa Ziraat Bankaıının 
bo altlığı zemin katta ve eski postan tarafına mUaadlf 
dört mağaz ve Uıtündeki m kat albndaki bodrum 
ve merdiven arasındaki oda tcılimi tarihiod n 935 eneıi 
Mayıs nihayetine kadar kiraya verileceğlndon kapalı ıarf 
u ulile mUıayed ye konmuştur. lhaleıi Marbn on birinci 
cumart si gllnll aat on beşte lılanbul Evkaf mlldUr:iy tin
de Encümeni ld rede yapılac ktır. 

2 - Tutmak iıtlyenler mllıay de ve münak a ve ih lo kanu· 
nunun onuncu maddesi mucibince teklifnam lcrini bir zarf 
derununa koyarak mUhQrleyip Uzerin iıimlerilo şöhr tlcrini 
yaıar k bu mUhUrln zarfı ve 2025 lira miktarındaki temi· 
natı muvakkate makbuz ilmühaberini eya ynı miktarda 
banka kefaletname ini diğer mUhUrlU bir zarf içine koya· 
rak llıcrinc teklifnamenin bu mahallin i ticnrana it olduğunu 
y ıacaktır. 

3 - Mnıay deden Yvel t minatı muvakkat ıurctind ve ikin
ci ınadtf mucibince verilecek miktar ihaleden onra on 
gUn ıarfmda mllddeti icara ait mikt r ihal Uzerinden 
yU:r.d• on bet teminatı kat'iyey lblAğ olun caktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını ihal glinll ıaat on beıe kad r 
l&t "1bul Evkaf mUdUrivetinde Encl\meni ld ro riya.etin 
T r ceklerdlr.I 

5 - Talipler v rid t mUdUrlUğU akarlar kalemine müracaatla 
. umumi ıartnamenin bir &urctini alırlar. Müza} edcy giren· 
J r iıbu ıartn menin ahk mmı tam men kabul ve ltmı 
imı ederek yukarda ikinci madde yaıılı teklifnam«ı ile 
bjrlikte mUhUrlU %arfın içine ko •acaklardır. 



1.f Sayfa SON POSTA .Şultat 23 

Si• N F•k• d • • Feriha Ve Nazire Ha ........ rda• z e 1 ır esınız: ==-.:ıa~~h• GUzeldlr, Llltfea • K •. ..k İl A IA 
Feriha Hanımı Tercih Eden- 1 uçu an ar 
ı Son YekOn 

Nazire H. lerin Adedi Gün F:;i~;k;.. ( :::a~·0 :~:·~·· J 
Muz•ffar HUanU I Be~u, aam No. 
2 Nuri B. apartman kat L bergiln s&at 
9 dan 20 ye kadar, ve fevkaU.de ahval· 
de geceleri dııhl hastalarını kabul ede 

M.SAIT Yen"poatane cadd..t -
Vlora Haa No. l 1 

127 Geçtikçe Artıfor aı 
GCb.ellik me1el•el etrafında aç

tıtımız ankete gelen cevaplıuın bir 
1':ıamıaı da bugün dercediyoru:r. : 

lxmir, 23 ( Haaul ) - hmir'd• 
yapılan müHbakanın hakemlerinden 
olan Ziraat Bankası MGdürii Naili B. 
ile refikası Son Poata'da çıkan re• 
almlerine naz.aran Feriha baanmı daha 
•ünl bulduklarını aöylediler ve 
illveten dediler kı: 

- Buaa .CSylemekle Ferıha hanı
mın Tir.kiye ı-üzellitin• llyık olda
tuna Mdia etmiyoruz. Mütaleamı:r. 
aadece bu iki hanım kı:ı:a aittir. 

Edip n Bıçakçı sade :iakkı B.lerln 
mlltaleaları iM tudur: 

- İkiai de ,.ozeldlr, aralarında 
milnakaşaya sebep olacak kadar 
fark rlremiyoraz. 

Diter cenpları 4a aıatıya rıak
lediyoru:r.: 

Memleketin Sesi 
Biz dört arkaclat Ferıha hanımı 

tercih ederiz. 
KayHrl •'ll)et jandarma alay ve bölllk 
yazıcı lan izzet, ~llleyman, Tevfik, HU• ,n 

B:z Ankara Yeni .. hirlller reyimizi 
Feriha hanlma nriyoruL 

Ankarada.n 20 imza (fmaalar ve 
lldruler matbaanuzda mahfuzdur) 

Kanaatimce Feriha hanım daha 
•Gzeldir. 

A•k"'11 lametpap maballul No. 2) lnet 

Feriha hanım Nazire hanımdan 

daha cazip n tir1adlr. • 
Ankara Hamamhtl Mururlye 
mahallul No. 17 Mehmet Fev:ıl 

Feriha banırn Tilrkly• rilıellik 
luraliçelitiPe llyıktır. 

Ankara lametpa~a ma halleal 
Uzunyolda Salp 

Bis AYrupa tipi aramıyoruz. Bizim 
htedltimlz Tilrk tipidir. Fe~iha ha• 
mmda cidden bir Türk tlpl nrdır. 
Feriha riizeldir. 

Kayaerl nllyet jandaraı a 
alayında FaUhU luet 

Reyimi Feriha hanıma veriyorum. 
Berpmada l.tanbal Hukuk FakUlteal 

Urll •c:r.ualannda• Ahmet Necati 

Feriha Hanımı daha menun daha 
fil:r.el buluyoruL 

Edirne Ufur aahneal utlat1ert 
(1-lmu matbumwla mabfıudıar) 

Feriha Hanım daba mütenaaip 
endama H fÜzelJite maJlktir. 

Ankara Aile bakkallyeal Baha.,ttln 

Ferilaa Hanımı daha ıGz.el bulu-
1orum. 

X. V. E. M Fahri VeU 

Feriha Hanım daha 1f0zeldir. 
Lımlt Fetllye caddealndo No. 44 

malı lalat Mehmet 

Mlfterek kanaatimiıte rlre Feri· 
.. H. raha daha yakın 't'e pzeldir. 

TW"~utlu'dan ~ lmu, ( lm:r.a 
Ye adrealer mahfuzdur) 

Feriha laepılnden •Ozeldir. 
KartaldH 13 llDH (lm:r.alu mahfulldur) 

Feriha Hanını ecelit.- llyık bir 
fbeldir. 

Ç.P.e ~ •pol'Cular JUrdu 
umum kltlbl Ekrem 

Bence Feriha Hanım ıDııeldir. 
Hayrebolu manifaturacı 

HaHn Bey oilu Htl•eyia 

Bence Nazire ffaaım a7 Fe.riha 
.. nım JrOHttlr. 

FerJba hanım 
eaaiptir. 

Suurluk Mbım 

daha •Uzel ve 

Edlrae tlmındlfer beklml Afi 
Bey kvimı:sl Jll&aun 

Yan7ana duran her iki fotoğrafa 
fire Feriha baaı• rnuller ırüzell· 
dlr. Binen namı mGatean onun 
hakkı tiaualldlr. 

Dnlet Demİl'J'Ollan S.na ı.,..a 
Mnfettltllil nzaecları Cnat 

Tip "tibarlle Feriha tt. daha ... ....... 
ç.w.. 7 .... 41-lar ............ , 

Feriha H. Nu ·re Hammdan çok, 
pek çok ıüzeldir. 

Bandırma Noter kltlbl Hlk.mel 

Bir Avrapa'h ıözünde Naalre b. 
ıGuldlr. Fakat bence Feriha h. daha 
•llzeldlr. 

Manlu Uzunçartaaıad tliccar 
kAtlbl 1.mall Hakkı 

Feriha b. daha cazip n lfilzeldlr. 
AakarA Albert lmelek 

Endam ve ılSat.rlt itibarile Fe
riha h. daha rDx::I. 

Ankara D. Ş. il lm:r.a (mat• 
baamıııda maOfuı:dur) 

Bence Ferlha h. rüxeldir. 
Ankara Hacıhalll mahalleal GIS:r.tepe 

aokak No. 26 M. Cevat 

Feriha h. daha güzeldir. 
Ge;ve Hamdi 

TOrk 1rüzelllk kıraliçeliğln Fe-
riha h. Uy:ıktır. 

linııtteıa 22 imza {tmııalu " 
adruler matbaamızda mahfuzdur) 

hle Feriha tı. dah.a ıOzeldir. 
Boıü1U:1 bakkal Ali Raht, 
Ahmet Bican, Mehmet Ali 

Fer laa h. halk gftseli, TGrklye 
halk elçbld"r. 

Zonruldakta Mebmet 

f stanbullular Ne Diyorlar? 
Hakikaten Ferıha b. Nasire ha

aımdAn l'Öxeldir. 
Cerrahpaıadan Cihat 

Feriha h. ıüze]dir. 
lata.bal Yenlpoıtahaae Mutafa Şeni 

Feriba h. Türkiye gGzellij'lne l&· 
7ıkbr. 

Yenipoııtahane A. M. Babaettl11 

Feriha h. çok rnzeldir. 
Yeıllk3y Kadll' B. kBtkU Nuri 

Feriha h. Nazire hanıma niabetle 
Avrup11'da Türk rüzellnl daha iyi 
tcmail eder. 

Eadık5y Oamanağa mahallesi reaaam 
Ye kutu Çel.hl oilu KemAI A91ı.1 

ittifakla reyimizi Ferihaya nrl• 
yonıa. 

Sirkeci Muradiye eaddeel kanaat 
lokantııaı aablp ve 

milatahdemleri 5 lmu 

mç klmH Ferihanın ıüzellltfn• 
nazire olamaz. 

Kakıdöy Feneryolu Yuer Aia aokak 
No. 23: Reuam Turrut Ali 

Ben de ek .. riyet ıibl Feriha 
hanımı ıüzel buluyorum. 

T clefon tlrkell tahrirat kalembıde 
M. Necdet 

Feriha H. Nuire Hanımdan daha 
ılheldlr ı 

Yaratmıı ilahi bir ırftl ıribl dlr, 
Onun ıüzel endamı aünbill rlbidlr. 

Bııidat caddeal No. 42ıMehmet Vamık 

Benim Hçtiğlm Feriha hanımdır. 
latanbul tevkifhaa esinde toför 

bahriyeli Sürıırl 

Türk l'Ü'lel itini ancak Feriha 
H. tem•tl edebi.lr. 

Maçka Splllndlt aparhmanı No. .t 
GGmUşhaae!I Nuri 

Ben o!aam Fer;ha hanımı birinci 
Buna ıtxel.ni ikinci yapardım. ' 

OıkUdar Hakimiyeti miUiyı meydanı 
No. S re .. am (im:r.a okunamamıttır) 

Bene• birinci Feriha, ikinci buraa 
Gçüacil N a:r.ire H. J'Üzel ola bilir. 

Oaklldar ıoflSrı lımall 

Feriha H. Nazire hanımdan gilul
dlr. 

v-ı poıtabane teni memurları 
Behçet, luet, Netet 

Feriha H. daha ıüzeldir. intihabı 
7enilemek Jixımdır. 

Adli tıp itleri Ba9lcltlbl M. Raif 

Feriha ~. Naz:re H. dan bin kat 
ıDzeldir. 

DISrdüncll vakıf han lklncl :kat, ı 1 No. 
C,UmUthane beledlyı relal Muhsin 

Bence iki ı-üzel de Tfirkiye •il· 
aell dej"ildir. Nazire H. yalnız mO
teıebb ialerinio ıilzelidfr. 

Şi9U tramvay cadde• IJO No. Hamdi 

Feriha H. çok ıüxeldir. 
Nlfaataıı Şair Nlrlr sokak 

No. J Ferit Yekta 

Ben do halk aibl Ferlba H. an 
twcih ederim. 

ltadaklt nhtam cadde.ı lılluln .un 
..Uk .... 17 Kba. 

Nazire Hanımt 
Beienenler 

Nazire H. mı beyeaenlere l'ellı)ıCe., 

bu kı .. m karilerimlz tarafından •e• 
rllen reylP.rJ tle matbaamıza .. liıt 
.. raalle aptıy.ı yıtnyorux: 

Memleketin Sesi 
Bence Naaire hanım ruba daha 

bAldmdir. 
Tuf1ruthı Demlrcfler cemlyetJncloa 

Atq Oımara 

iyice tetkik olununa talli Nnire 
banın. daha rüzeldir. 

Adapaan inhisarlar tDtüaO ebpcri 
Hllaamettln 

Nazire baınm Fuiba hanımdan 
daha güzeldir. • 

Ankara Kurtulu9 mahalleal Drama 
aokafında No. 14 ls et O•m-

Naz:re hanım bence daha casip 
H •Clzeldir. 

Alık.ana foto Clhaa 

Ne oluna olsun karar yerindedir. 
Nazire hanım güzeldir. • 

lı:mlr Göır.tepe pl.J•no muallimi K. Aııaa 

Naxlre hanım daha güzeldir. 
VJ. K. O. Bat eczacı11 klmyaku-h~ 

mabtumu Tallt 

İstanbulun Sesi 
Nazire hanım en belı bir tip 

•lduj'u için onu tercih eder.im. 
KadıkBy $ağDtlllç .. me caddeal Fut!.I 

NazJre hanım harikullde bir YOaıt. 
b:r heykel, bir nnem-

Bllylilaada bllanll flb..ın 
aGtehauı'1 E. M. 

'e.nce Nasire hanım, Feriha h .. 
nımdan bin kat gil:r.eldir. 

Kızıl!oprak lat .. yoa arkaa Ham~ 
IDkak Ahmet Enla 

Benim tercihim Nazire hanımdadır. 
Temaıa oteli mUateclrl Ş. Kemal 

Nuire hanım bihakkln intihap 
edilmiştir. 
SJrkecl Yalık3'kü cadde.t No. 23 M. Tnftk 

E.bt:t intihap yerindedir. Naz.ire 
hanım c'dden Avrupada betenile<ek 
~zeld"r. 

Şubede 5 O. K. 6 aıhhly• sabiti Ha.an 

Goıe:lik lmaliçelitine Hçilen 
Nazire hanım cidden Türk gilzelidir. 

Kadlrga mUatesiblnl hlilden M. Tabir 

Bence tam güzel Nazire hanım• 
dır. Feriha hanım değU.1 

Teıvlklye caddıeıl mUkvnr 5 T. B. 

Naı:ire hanım Feriha hanımdan 
dah• caziptir. 

ryOp OtakçılA1' cadddeal Ne, t03 
Memduh Kenaa 

Nazire hanımdaki •üxelUlc F•i
hadan daha O.tDndDr. 

Tophanı Butu:ke.en caddeal R .. Nım 

iki srüzelden Nax"r• banıau terc:h 
edlyoruın. 

Uakapaaı Zryrek caddeal Neı. 11 
aUtçU Şabaıı Mehmet 

Nazir• hanım daha gOzeldir. Çok 
ıilzel. Naz re hanım bin kere gil· 
xeldlr. 

Sirkeci Hocapat• lbnl Kemal 
caddeal No. 20 M. Faat 

f eriba hanım •ili, Nulre hanım 
goncadır. 

Nl9antaıı N.~ A.S 

Jklal de gDzel.. Fakat hiçbiri Ke· 
riman hanıma rakip olam.\Zlar. 

Eaklteblr Oduıı pazannda Saim Enver 

Bence ne Feriha 'H ne de Nnl
reL. intihapta 7anhtlık olmuıtur. 

E. H, 

FerJha •• Naxire hanımları •Ör· 
meden bir fey ~yllyemem. 

Geclikpqa Deflrmeacl aoltak 
Ne. 17 S. Fikri 

Feriha .... Nazire lıaaımefea.W-ia 
laer ikisi de sGıeldirler. 

Çepae Seaf epereular Yıar• llllı• ıt 

O R il K d J 
Bev'.~e MUteha•· 

r. ., • r .... Sirkeci. tram• 
vay durağı, No 8 berglln 11.babtan 
ak,ama kadar. • 

Dr. Mehmet All BeYll11 mGtehu· 
1111, Slrkectaekı 

muayenehanesini EuıinönU hanına 
(sabık Karala,) nakletmi9tir. l·abul: 
hergnn ö~fodon sonra. 

D M 
Z6hreYl ha•· 

r. uhlp Nur.ettin talıldar. Baht• 
ali caddesinde Gavret k.Utllphanesl 
fttiıtalinde 9 dan 6 ya kadar. 

Dr. Ge11p Ha"91ı :=~~iıkl:~. ~~~~ 
aqam eyJıade ( Tepkapa Tr••· CaıL ~ 
Cuma, pazardan g:ı)ri 2· 6 muayon&
)ıanesindo (Aksa.ray, Etom P.ertev o~ 
ccznsi arka sokak 1 l ) 

Operatör U-
Or. Muemmff Nurlr.ıo• tenaan-

JI hastalı'kları mütebasaıın. Harbiyede 
tramv.8y durağt karıısında No 65. Sa· 
h '\'0 Cumadan mıı.da bergnn 14-20 ye 
ıkaca·. 

D 
Mua yaue ha• 

r. Ahmet Vicdani nu~nl Ye:r.necl 

lcrdo I~etafet apartımauının 2 inci kat 
2 inci da\reeine nakletmlttir. Cuma· 
dan maada hergUn 8 • 12 ve 1.t - 20 e 
kadar, pazarte3i g inleri ınocc. ntdir. 

Cı.t - :allhre•I Or. FQzl Ahmet b..talıldar mu-

tabassıın. Herg(in sababtau ak.tama 
kadar Ankara caddesi Feyzi Bey lıan 
No. 43. ToL 28 99. 

idrar yollan haa• 
Dr. CelAI T•vfllC talık.lan birinci 

ınnlf mutabassısı S\rkent llura.di7e 
caddesi Viyana o\elt kar,unnda No. 36 
bergiln BUt 14 - 18. 

Ö 
Frengi. Belıo-

Dr. ff ey~I mar fukl11f11 .. Cilt 

hutalıkl&n mutabasım. Almanya 
emrazı clldiye ve zllhreviye cemiyeti 
azasından. Beyoğlu 1ıtlklAl caddeel 
Ağı.ıeamli kartınında No. 133 Herglln 
öğleden aonra. T.;1. Beyoğlu 48586. 

D A ı ildi 
ZilhreYt haatalıklv 

r. r a K~prnbafl Emlııö•ll 

han caabık Karakaf bau,, No. 8 cuma· 
dan maada hergUn 9 dan 18,5 a 

kadar. 

t H Jlt HerrUn haae· 
Dr. Mehme a .ı.nd• dabUI 

hnsta1-rı ınuayone eder. Pazar gıınn 
!aklı'lore parasızdır. Fatih parkı kar 
ııeında No. 1 

DIŞ TABIBLERI 
Z 

EmlaÖ ıli, EmlnlSal 
Cemal lya haa 2 lacl kat No 4 

llastalımnı oumadan maada bergUn 
9,5 dan 18,t> a kadar kabul 'ft tedavi 

eder. 

Dl• Tabibi Salfel Arif Muaye-aebaa• 
Bahçekap1da l~rtuğrnl mağazası kar· 
ııeında Kaaapyan hanı 1 inci kat. &· 
lıdan maada bergiln hastalarını kabul 
o der. 

H St•- bersla baatalanaı • -r-n,an kabul Ye tedaYI eder 

Koron ve ıaire fennt '\"8 day».nıkh 

bir eureıte yapılır. Beyog-lu Taksim 
Zambak ıokak No. 41 
~~~~~~~~~~~~-----

&Ule y man F•lk Toklu OjJu 
Bahçekapı, Sellmet Ban, linci kat 

No. 2 ye nakletmlttir. HergQo 9 dan 
ak,aına kadar baştalarını kabul edor. 

Peroembe ve eumartosindon maada 
bergnn 10 dan 18 o kadar hastaların 
'l(abul ve tedavi eder. 

BUnyamln latepan (Sabık Cataı,. 
ojl11 Şark ee-

zabaneıl sahibi) Gedikpata MosıIUm 
ıokak numara 20. Kabul uatları 9-12, 
2 den 20 ye kadar. 

Sadettin Eektrlk tedAY!ıl, ıu .. 
pll\ln, altıa damak Yeaa• 

ro. Arzuya muv.afık yapılır. Sirkeoi 
Muradiye caddt1i numara 26 birinci 
'kat. r :Şaganı Taoıigı Müesseul•r 

MUHTEliF 
ff •lkın Nazarı Dlkk•tlne 

Aır! ve fenni teı ... ilMlıi Biga irna.llt
hanemizde yapbğımız sucuk ve u· 
bmları mız, temizlik vo nefaset itiba· 
rlle cmsalslzdir. Bıı iddiamız n·ga 
hUkömet ve belediye doktorlup -ve 
bay.tar!ığının muaaddak .raporlarlle 
aabittlr. Toptan vı perakendo eatıt 

mahalli Balıkpazarı Mısırı;arıısı kapıeı 
ka11ııında 18 numımı.1ı <Sucukçu ve 
aalamoı Mehmet i\li• 

Bono - Muba.dil, deyın aenedl 
muamelltı. 

latanbul Balıkp.uar No 6 aarraf 
Vasil 

Kiralık h•ne; Aklarayda Yuıuf· 
patı.da Arapma.nav ıokağında No. 8 
7 oda bir ıofa, bir mutfa'k, bahçe, ıu. 
Çok ucuz olarak acele kiralıktır. lçln• 
dekllere müracaat. 

11 A. KATENARI ıı Beyoğlu, AYrupa Pa1ajı 

BOYAMA • el çantaları, Valiz, \:un· 
• dur~ eldiven, kaık. ?8 

aa· r deriden m ınul her tUrlQ eıyayı 

kendi aıll ve yahut mUıterllerinln 

arzu ettiği renkle boyar. 

TAMİRAT• Kadın ç.antalan, bawatıar 
• ve kunduralar ihtimamla 

tam:r edilir. Lamı Ye ipekli ayakkaplan 
busua1 ıurette temlı:lealr ve boyanır. Her 
ani kundura malı:eme•I bulunur. Tel ı 41)71~ 
Adresimize dikkatl 

Radvo NUzhel Galata Voy.ocla 
ı cad. No. 6 P"" 

tabıı.ne karşısı ıda- posta kutusu: 1898 
Radyo· elektrik in9aat ve tesisatı, ytr 
dek aksamı ve mal:ıcme. 

&atıllk Radyo Aıimet dolayısile 
ıon model l>ir radyo makinesi satılık· 
tır. Posta kutuıu 741 numaraya tah
riren müracaat. r····-----· .. 

1 Küçük ilan Şartları 

1
1 - (KUçUk illnlar) haftada iki defa 

netredilir. 

1 2 - Bir ila.n bot satırdan ibarettir. 
1 K'B.lın yazı li:i satır eayılır. 

1 aabrdaa faıla 
her aabr lçloı 

1

3 - Har aaıır en aıağı 4 kelimedir. 

• - lllnlarııı beı ıatırdan fazla 
her 11atırındaıı ayrıca aıağıdaki 
fiatler alınır: 

1 
~ aatard .. lba· 

ret lılnıD 

İ : Ay~iı : ~· 
1 • " 1500" 

6.) Kr. 
llO .. 
30i> it 

~. 5 12 • 2800 • 

·------------------------------' 

1 
.... .. 

latanbul Belediyeai İlinları 

Ayvanıaray'da NakıidU Valde Sultan mektebi: Teminat 3,5 Lira 
Kapalı çarııda 11 numaralı dDkkAa • 8 " 
Beıiktq'ta SinanpafA medrHeıi 8 No.lı odaaa ,. 3 ,. 
Kepenkçi Sinan medresesi 2 No.lı oda11 ,. 0,5 " 
Samanviran mahalleaiodo SUleymaniyei Ull medreaeıi" 58,5 " 
Hoca Hamza mahallesinde Siyaviı Pf· modreıeai .. 45 ,, 
Beıiktq'ta Sinanpqa medreaeıi 12 No.lı oda11 ,. 3 " 
Kocamuıtafa pafA wedreHıi 2 No.lı odaaı ,. J,5 ,, 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya Yerilmek Ozere mtızayedey• 
konulmuıtur Talip olanlar tafıilat almak için bw aUn Levas 111 
müdlirlüillne mOzayedeye airmek için de teminat makbuz vet• 
mektubu ile 27•2·933 paıarteıl rOall ıaat OD bete kadu DairPI 
encümene mDracaat etmelidirler. 

* EmiDIDI Temldik itlerine ait 21n,Uiı katan 1·3-9M prf8_.,. 
ıUnll ıaat 10 da Fatih Atpazannda mllzayede ile Atılacaktır. ;J_.ls 
iati ulerill • 
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1 iZi SİGORTA ETMF.K 
İS TER MİSİNİZ? 

• 

TA 
OLMAKTAN KURTARIR! 



• 

R A D 
R A D 
R 

.. 

Çapa Marka 
SAHLEBİ 

10 d kikada hazırhyabilir ınız 
Soğuğ karşı palto aratmıyacak 

kadar mukavemeti haizdir • 

Nefil'tir, ılılıidir, 
biHıa sa ucuz ve 
besl iyicid ir. Lezzet ve 
rayıhusı uwıı milddet 
devam eder. Hiç hır 
ahlep Ç pa arka 

Sahlebi'nin yerini 
tutaınaz. 

. ..._.....,._...:,_ 

f 1 CAPAMARKA' 
' Sahlep 

En mütekamil otomobilt~rin bir modeli olan V - 8 Ford 
abası. size yüksek vites ,mutlak emniyet , fevkalade akselera• 

yon, mükemmel yürüyüş ve konfor. kolay idare ve güzel hutut 
takdim eder . ,, 

Bakkallardan 
ısrarla ÇAPAMARKA Sahlebı 

isteyin""z. 

Zafiyeti umumiy , ittihasıılak 'Ye kuvvetsizlik b litında büyllk 
f.eide ve tesiri görülen: 

Yalnız şahsi bir tecrübe ,Ford otomobifinin bütün bu şa
&'aDı hayret evsaf1ve nassa.tarını takdir için kafidir. Bir otomo.• 
~il almak fikrinde olamasanız bile, bizzat direksiyona geçerek 
Ford otomobilini bir kerre tecrübe etmeğe sizi davet ederiz . 8 
silindirli Ford .... arabasını iyi tanıyınız En yakın acentamıza müra- 1 

F O S .F'A TL 1 

UL "SASI 
caat ediniz ve V-8 arabasının tecrübesini yapmağı isteyiniz. Bu 
tecrübe, tarafmızdan hiç bir teahhüdü tazammun etmeksizin 
y.aptırılacakt1r . 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

Darüttalimi • 
usı 

y 
y 
y 

fORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC'. ISTANBUL. 
Hey tl zaları, V znecilerd t ki l nda her cumn gOnU saat 2,3 a 

mlls merelerine d v m etmekt dlr. Meırubat 30 kuruıaı 

o L 1 N: • :0-ılı ı ııcl ı r, ınzt dir, di ş !e rı 
o L 1 N ı • be)nt:lu.tırır, dışlerin çurüme ine 
o L 1 N : • mani olur. 

844. Numaralı kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Lirahk 

110,000 adet 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

K8.)7tlln ba~ladığı tarih : ı. ŞUBAT 1933' 
Kaydın kapanacağı tarih: 28. ŞUBAT 1933 

f!lsse senetlerinin ödeme şekilleri : 
DEFATEN : Kayıt esasında % 100 

ve ya TAKSiTLE : Kayıt esnasında % 10 - 1/ 5/ 1933 tarihinde • ~ 80 
1/7 /1933 tarihinde . % 30 - 1/9/1933 tairhinde . % 30 

T~zi edilecek temettü hisseleri : 
100 • ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı Qzerinden 

0/o 6. (yüzde altı) 
Mukassatan 6denecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. ( yü~de altı) 
fft!'r blsse ~enedine enevr % 6 .. hissei temettü tevzi edildikten sonr - . . 
ettuat bakiyesi nizamnamenin J04 üncü maddesi ahkamına tevfikao 

" İkincf hTssei temettü olarak yine his edarana verilir . . 
N zdlnd k vıt wnu 

• O. Merkez Sankası 
Türldg~ Ziraat Bankası 

ı y pıl c k mil s 

Osmanh Bankası 

Sabah, akşam günde iki defa dişlerinizi RAD~OLiN ile fırçalagınız. .ürRtye iş BanRaSJ 
EmniYe SandıDJ 

Banka Conierciale ltaliyana 

Ooyce Orient Bank 
Felemenk Bahrisefit Bankası 

~abibi ı Alı Eluo;-= 
Netriyat MüdQrQ ı Halil UHfl 

iE Dr. 
far&ıu s11 Hı•~• ...... l4 Emlalc ve Ey ilD1 BankaSJ 


