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Diplomatlar Strezada 
Konuşmağa Başladılar 
Şark Misakı Ve Lo

karno lflis Etti 
Fransa - Rusya Anlaştı, Almanya 

Harp lstiycrmuı ! 
Lonclra, 11 (Husu•i) - &lya•f seyahatinden dönen Hariciye 

MUsteşar1 Lort Eden raporunu verdi. bu raporda mıntakavi 
•nlaşma •lyasetlnln lfli• ettlllnl söyliyen Lort Eden diyor kb 

1 - Lehistan ile AJmanya7ı ikna ıtmtk mümkün olmadığı i9in Şark 
nıieakı ölmüıtür. 

2 - Almanya, A vusturyada 1trbeıd rey verilmeaint müsaade edihntdiğl 
için, Avuaturyamn istiklaline ait bir muahıdeyt muvafakat etmemiştir. 

3 - Loka.rno anla9ma11 da iflas etmiştir, Çiinkü FranH ile Almanya, 
Şarki Avrupa He çok aıkı alakadar oldukları için orada bir harbe giritilmeai 
kuvvetle muhtemeldir. . 

4 - Şu halde, ya bütün milletlerin iştira.kile bir sulh anlaımaıı imzala• 
·nacak, yahut yeni bir harbe hazırlanmak için herke1 11rb111t kalaoaktır. 

fi - İngiltere, bugünkü Avrupa ltatUkoao.nu 'emin edemez. Çünkli 
liugiinkü Stıı.ttikoyu muhafaza veya ihl&l için ıilıth kuvntile yapılaoak her 
hangi bir teşebbDıü boğmak liıımdır. logiltere iae bugün buna muktedir 
değilrlir. 

.Şark Misakı Ve 
Lokarno iflas Etti .. 
1 Roma, 11 ( Huıuıi) - Inıiliz 
ba,bakanı Makdonald, hariciye 
bakam Slr Con Simon ile Franıa 
l>aıbakanı FJanden ve hariciye 
bakanı Leva), ltalyanın timalln· 
deki Streza sayfiyeaine ıeJdller. 
Muıollni ile ltalya hariciye mü .. 
. teıan Suvlç te şimdi oraya hare· 
ıcet ettiler. Strezada Uç devletin 
baı,bakao ve hariciye b•kanları 
biraz sonra baıbıoa vererek 
konuşacaklardır. 

Bu konuımalar, Avrupada ya 
lulhu kuvvetlendlrecek, yahut 

Bugün 

milletler araıında yeni harbe 
Hbep olacaktır. 

ltalya gazetelerin• göre, bu 
ıörlitmelerde, bu ilç devlet ara• 
ıanda Almanyaya kartı bir ittifak 
yapılacak değildir. Fakat Alman• 

( De nmı 3 üaoü yüıde ) 

Ba lıy 
GUzel kadın, macera, facia, ' 
harp ve 11aman•mızın en heye• l 

\.&nh tefrikası 
1938 DE HARP SAŞLIYOR 
Vak'alara ve isabetli tahmin• 
lere istinat eden bu merakh ve 
heyec:anh tefrikayı pek yakın· 

da okuyacaksınız 

o p TA 

. -·----.- .................. .... ...--.............._ -
Türkiye 

Ve Bulgar 
Silahları 

Londra, 10 - iagiltere, Alman· 
JHm eaki mUtteflklerin• aıktrt 
bakımdan huluık müsavatı tanımaya 
mDtemayJldir. Fakat Bulgarfstanın 
cofrafi vaziyeti güçlük dofuruyor. 
Çünkü Bulgariıtamn ubrt kuvvet· 
lerinf çoğaltma.ı Türkiyenin itiraı:ına 
yol açacak ve Türkiye Çanakkalt
clekl gayri uked mıntaka rejiminin 
değiımttlni iıtemekte haklı olacak
tır. Bu 1tbeple Bulgar eakeri kuv
nU mueleainl huıuıi bir hal tarzı• 
na bağlamak icap ediyor. 

"'2!.--------...J 
Yrı11•11i•tan Harbig• Bak1111ı Gettertıl Konıllll• (ortada) ll1116okonlık 

ma11ulnlijini Je yaptıcalctır. B11,bak•11 Ba, Çaldart. 6irkaç ,a.,. latlra

lıat eıleceği için B•ıhak•11lık oulJ•sirti ,irndl Gt1neral KHtlill• ltlar• 
•d•cektir. Yunan laadi.ıeleri•e ait llai•rl•r 3 ünclJ .a11Jad114ır. 

Paravana Arkasından Çok 
Acı Bir Hikllge Dinledik I 

...~ ............................................. - ........ 1 

1 

İlt&Dbuldaki oimtnto fabrikalarından 
birinin görtlnüıtl 

Çimento 
Niçin Pahalı? 
Fiatlar Arasında 

Garip GörUlen 
Farklar Var 

Ôkonoml bakaolığı araıhrma• 
lar yapıyor: 

Çimento fiatlerlnl indirmek 
mBmkOn ma, deiil mi ? 

Bir habere ıöre, Bakanlık 
çimentonun ton baıma dört lira 
kadar ucuzlaması llzım geleceği 
kanaatindedir. 

Çimento, memlekette, bilhaHa 
ıon seneler içinde en çok istihlak 
edilen maddeler uasındadır. Ve 
oldukça fnklıaf etmiı bir yerU 
sanayi ıubesldir. Bu aebeble iyi 
gelir temin ediyor. Çimento fab· 
rikaları da, yerli malların lnklı•fı 
maksadJle muhtelif himayeler 
gSrmOıtUr. 

Bir muharrfrimlz, Ökonoml 
Bakanlığmın tetkikleri mUna1ehe• 
tile lstanbul piyasasında çimento 

t Denmı 11 inci )'izde ) 

Bir Vergi 
Sahibi 

Dert Yanıyor: 
u_ Ne Olur, Bana Ay 
Batına Kadar MUsaade 
Edlnf z. Borcumu GUn 
Geçirmeden Öderim!,, 

Halkın, reımi dairelerde kırtasiyecllik:teo, 
itlerin tUrlü aebepJerle geç bitmeıi 
yüzünden birçok ıikayetleri, dilek
le.rJ ve iıtekleri vardır. Son Poıta 
muharriri bunları tubit etmiye ça
lıııyor. Bugün de muharririmizin 
bir vergi mükellefinin " paravan~ 
arkaıından ,, dioledifi dertlerini oku
yacaksınıı. Sözü arkadaoımıaa ve
riyoruzrJ 

.. * * 
lstanbul tahsil mUdUrlUaUnde-

ylm. Şapkamı çıkardım, içeriye 
afrecektim. paravananın arka
•ından kulaklarıma OzüntOJO bfr 
Hı aksetti: 

" - Bayım.. Ben namuılu bir 
eanafım. J 2 yıldır piyasada it 
görilyorum, beı para vergi bor
cum yoktur. ,, 

( Devamı 14 üncü yüzde ) 

1 

···················································--······ 

. Sonu Gelen 
Bir Vergi 

Daha Bir Müddet fstan
bullulardan Ahnacakmııl 

BugünkU Unkaparu k6prüıll· 
nün yerine "AtatUrk,, adile ku· 
rulacak olan asri köprünün 

yapılmaaı için tahmin Ye kabul 
edilen paranın miktarı, belediye-

nin hesabına göre, iki milyon 
lirayı geçmemektedir. Halbuki 
bugUn ( 1.950.000) lira kadar bir 
para toplanmıştır. 

lntaat batlayıncaya kadar bu 
miktar iki milyonu a•çmlt bulu
nacaktır. Tramvay, Yapur, tren, 
otobUa gibi nakil YasıtaJarına 
yapılan zam bu köprü lçindL 

Paraaı toplanınca da kanunun 

hUkmtı ıonuna ermlı bulun• 
maktadır. Fakat iç itleri ba· 
kanlığı bu zamların devamına 

karar aldığı için lıtanbullular 
bu zammı vermekte bundan 

,-.--=~~~--------
, '"'\ sonra da devam edeceklerdir. 

1 
Havadan ı Bu zamlardan her aene belediye 

Su dan 
ka.aıına (290) bin Ura aeçeceklir. 
alakadarlar bu paranm baıka 

Geçinenler 
Havadan ve sudan geçlnll· 

mez dlyecek•lnlz amma, biz 
lstanbulda hakikaten havadan 
sudan geçinen birçok insan· 
lar bulduk. bunlar ne satarlar, 
nasll satarlar, ne kazan1r ve 
nasll ya9arlar? Şaşllacak 
,eydlr. 
bu garip me•lek sahlplerinln 
hayatını, bir seri hallnde bu· 
gUnden itibaren 6 ıncı sayfa.· 
mızda okuyunuz. 

itlere aarfedilmeyerek Yenikapı• 

dan Atatürk köprUıUne kadar 

açılacak olan büyük bulvar1n 
istimlak itlerine ayrılacağını ıöy· 

lüyorlar. Bu cadde ancak LAleU· 

ye kadar açılabllmiıtL Şu halde 
köpril kuruluncaya kadar da bu 

yol bitmlı olacaktır. Fakat, bu 
paranın IatanbulJulardan alınma· 

ıma dair olan kanun utıbsiı,, 

ifade ettiği için ortada hukuki 
bir meHlenin söz gelifl edilmesi 

..._.__, __________ .,,/ icap ettiifnl atırUUlyor. 

• .. 



2 Sayfa 

[Halkın Se ıi )1 
Esnaflar, Halkın 
Nelerinden 
Şikayetçidirler? 

Taksimde Sıraaervllerde iri 
çınar soka§ında 36 numarall 
bakkallye magezaaı sahibi Bay 
Mehmet Sırr11 

- İnıan nllnimetlnden ıiklyet 
eder mi Bayım. Mademki teıgAh 
kurduk, mütterinla hu kahrtnı lııot 
görmek mecburiyetiod•ylır. ••Gaallnll 
1even dlkenlne kal' anır!,, dedlkleri 
gibi, mOt teriyi Hvende ıah•etiae 
dayanır. 

Taksimde, &1raservllerde 10 
numarah berber dDkklnı -hl· 
bl Bay Muatafa ı 

- Benim mütterldea 7aaa hiçbir 
tikiyetim yoktur dofruıa.. Baıı ber• 
berl.'ır, titizlenen mtlttariden hoılu
maz'ar. Halbuki beace bundan daiaa 
uçma hiçbir ıey olamaz. Berberler 
koltutuna oturan mltterl, çukurba· 
tına yatırılmıı aa.a batlı koyun 
değil ki latedilderinl 18yleme1ia 
uçıoı 1akalını kHlpte beğeadin· 
mazaen titiılenlr de, buyıuılanıı da, 
lrııar da, batırıp çaj'mr dal 

• 
Vlllyet karşısında kahveci 

bay RUstem: 
Miiıterideo tikayet olur mu lmlf 

ki? Kshnnin, çayıa kCStOıiloil, baya .. 
tım ıürmeye kalkıtınan kıırıır elbet. 
Adam ol, namuıunla çalıı ta bale 
kimH atzını açar mı? Halbuki bazı 

kimHler; Uç defa ıu, lki defa cıgara• 
ıına, nargllHiae atet iıteyenin ardın
dan buarlar kalayı. Eloğlu .. oın 
kahvene kara g6zlerini aeyretmej'e 
ıelm ezl. Ne lıtene yerlae Q"etirecek· 
ıin tabii, yapamıyoraaıa çek kapını, 
çık d·ıarıl 

* Aksaray Meydancı aokalı 36 
numarah manav dUkkkinı sa· 
hibi bay Cavit; 

- Esnafın tiklyeti halktan detil, 
müfteriden değil, Belediyedendir Ba .. 
yım. Yokıf\ miltteriden ne iİkiyetimf.a 
ola bilir ki. Bizi detittirm eyen mGtteri 
kırk yıl y; ıuın. Dilkklnı detitdirme
ıin de, batımda boza pıtır• 

ıin razıyım. MOıterl kaç rmamak ta 
ga:ıeteye tikiyef yazmakla detil, adam 
ribi çal ımakla olur. Eğer biraz adam• 
d an, adam halinden anlıyorun muele 
yoktur. Her srelenin suyuna, huyuna 
ıöre ri..ierıin o!ur biter: 

• 
Tophane, Arabacı aokajı 44 

No. h berber dükkfinı sahibi 
bay lsmall Safa: 

- MOıterl 'en ne tikAyetlm olıun 
bey m, benim ılklyetim bizim mu
lekdatlar ~an, el birliti edip de, bir 
cuma tatili yapamadılar hAli. Herku 
dinlenir eğlenirken, biı luraya baA-· 
lanm•ya mecbur kalıyoruz. Üç bet 
tane h21iı, bez'rgin berberin cuma 
ginl kap<ımamıya load editleri yü
z~ooen haftada bir pn olauo, rahat 
nefeı alamıyoru:.ı. 

SON POSTA 

DAHİLİ BABBRLEB 

Tamam 
Para 

Esrarcılar 
Nasıl 

Çalışıyorlardı ? 
DUn bir kaçakçı ıebekesi ya

kalanmıı, 250 kilo esrar mUaad ... 
re edllmlı, yedi kiti de tevkif o
lunmuştu. 

Bu ıebekeyi idare edenler, ı ... 
kenderiye seferi yapan vapurda 
ateıçllik eden Abdullah Ye Mah
mut iaimlerindo iki kişidir. 

Buulann, ele geçirdikleri ea
rarlan, Iıkeuderiye hatta lizeriode 
Yunan Ye Mıaır limanlanna bırak
hklan bu suretle genit teıekknllll 
bir ıebeke kurdukları hakkında 
yaptlan ihbarlar lb:erine Emniyet 
müdtirlfttG kaçakçılık bllroıu ter-
tibat alımı, •• Etyemez clvann
daki •vlerini anıızıo aramııtır. 
Evde ancak 35 kilo kadar earar 
bulunabilmiş, civardaki "Kuyulu 
bostan,, da da iki yUz kilo kadar 
earar ele geçirilmfttir. 

ilk if olarak Mahmut ile Ab
dullah nezaret altma alınmıılar, 
ıonrada mnoasehette bulundukları 
ıahıslar biter birer ele geçlrilmit
lerdlr. Yakalanan eırarların kanu· 
ot cez.aaı "250.000,, lira kadar 
tutmaktadır. 

Emniyet mUdUrlUğU, ele geçir• 
mit olduğu bu mühim ipucu llzo
rlnde ehemmiyetle yürümektedir. 

Dun de Gümrük muhafaza me• 
murları, Y alovadan lstanbula kal· 
kan Musa kaptanın motörUnde 8 
kilo earar bulmuılardır. Esrar Ali 
adında bir köylllye aittir ve bu 
adam ı:ehirleri Ligor adında biri· 
ıine glStUrdUğUnll söylemiştir. Suç· 
lular hakkında kanuni takibat ya
pıhydr. 

Adadaki Bina Rumlarm Eline 
Nasıl Geçmtş? 

Dun Muhakemat müdür:Uğll 
tarafından hazine namına Sulta• 
nahmet sulh Uçüncil hukuk mah· 
kemesine bir dava açılmııtır. Ha
zine vekilleri bu dava ile, eski· 
den Bahriye çarkçı mektebi iken 
sonradan nasılsa rumlar tarafından 
iıgal edilmit olan ve ltamhane 
olarak kullamlan mektebin tahll· 
ye edilmesini hıtemektedfrler. 

Hazine vekllleri hakime bu 
malın mutasarnfı olduklarına dair 
929 tarihli bir tapu senedi ver
mlJlerdir. Ada:ar Rum mütevelll 
heyeti veki:i bu tapuya tetkik 
ederek cevap vermek Uzere mUh· 
let istemiş, muhakeme bunun için 
20 Nisana bırakılm;ttır. 

. 

250 Bin Lira 
Cezası Alınacak 
....................... , , ..,, __ .,. ___ ----~· •• 1 1 1 ...... -.. ... , • ·----

=----------------~·----------ı: 

ı • 
Elden Ele 

i' 

Dolaşan 
Bir Çocuk! 

Evnllü g6n Betiktaı poliı mer
kezine Hul6ıi adında biri l'•lmlt. 
elinde tuttutu iki yaıında bir çocu· 
tu göıterertk ı 

- Yıldın dotru çıkıyordum, bu 
çocuğu atlarken yol orta.ıada ıar

dUm, acıdım, buraya Jletlrdim, dı· 
mittir. 

Fakat poliı, Huh'bfnin yazlyetln• 
den fÜphelenmit, tahkikata baılamıt 
ve neticede çocuğun, Kuımpatada 

otu.ran Eater adlı bir kadına ait ol· 
dupau teabit etmittir• 

Bundan ıonra da EsteJ'in, çocutu 
ıötGrUp DarillAcezeye tealim etmek 
için Huluılye beı Ura nrdiğ'ini, fa
kat Hulusioin bu çocuğu Darllllae
z:eye gatürmeyip Beıiktaı poliı mer. 
kezine ıetirditi anlqılmııhr. 

Zabıta çocuğunu atan ana ile bu 
iti flatllne alaıa adam hakkındaki 

tahkikata denm etmektedir. ....._ __________________ __ 

95 Sene 
Hapisten 
Kurtulmuştu 
Şimdi Tekrar On Dört 

Yıl Yatacak 
A~r Ceza mahkemeainde bir 

çırpıda 95 sene hapıe malıldım 

olan, fakat ceza kanunu 30 aeoe
den fazla hapiı cezasını kabul 

etmediği lçln cezası 30 seneye 
indirilen, ıoua da muhtelif kanun
larla zaman zaman ceıaaı inen , 
ye nihayet aftan istifade ederek 
kurtulan Karaferlyeli lbrahim 
dfin Ağu Cezada yine mahkum 
olmuıtur. 

FeriköylU lbrahim de denilen 
bu adam, hapisaneden çıkar çık· 
mu Yaşar adlı kardeşi ve po
mak HUseyln adlı arkadaıı il~ 

Çatalca yoluna gltmi,, tıkavet 
yaparak köyleri ıoymuıtur. Ya

pılan duruıma neticeılnde suçu 
1abft olmutt arkadqı da, kendisi 
de ondörder sene ağır hapse 
mahkum edilmltlP.rdlr. 

Bunlar cezalarını bitirip çık· 

tıkten sonra oodörder seoed• 
emniyeti umumiye nuareti alhn• 
da bulunacaklar, ayrıca ylrmiıer 
lirada mahkeme masrafı vere• 
ceklerdir. 

Bir Suçlu 
Ve Bir Kitap 

Avukat Söylüyor: 
"itte Efendim. Beledlyenln 
"Yok,, Dedlll Kitabı Size 

Yerlrorum.,, 
Muhakemesi yapılan ıuç-

lu Cerrabpaıa hastanesinde 
ölenlerin metrukitmdan 900 ktr
ıur lirayı zimmetine geçlrdiji 
iddiasile sorguya çekilen Bay 
Şevketti. Reia IOl'du: 

- Belediyenin yok diye ısrar 
ettiği bu talimatnameyi alz nere· 
den buldunuz? 

- Bir yerden bulduk efendim. 
- Resmi bir yerden mi, hu-

ıuıt bir yerden mi? 
- Bir yerden bulduk itte 

efendim. 
- Siı:e bulduğunuz yerin 

adını sormuyorum, bulduğunuz 
yer resmi mi, huıuai mi onu 
soruyorum. 

- Reımidir efendim 
Mahkeme reiıi müddeiumumiye 

döndtt: 
- Ne diyorsunuz? 
- Olabilir ki evvelce böyle 

bir talimatname vardı. Sonra 
meriyetten kaldırdmııtır. Belki 
belediye meriyetten kaldırılmış 
olduğu için "yok,, cevabını ver· 
mlştir. Bir kerede belediyeden 
torulmaaını lıterlm. 

Reia tekrar avukata aordu: 
- Bu talimatnamenin merl• 

yelten kaldınlmq olduğunu, ve· 
yahut hali merlyette olduğunu 
biliyor muıunuz? 

- Şimdi meriyette mi bilmi
yoruz. Faka biz İf batında iken 
meriyette idi ve biz bununla amel 
ediyorduk. 

Reis 1&ğında ve ıolunda otu 
ran azalarla konuıtu ve sonra 
talimatnamenin yine geri çevril 
meai kaydıoıo iliveaile belediyeye 
gönderilerek bunun resmi ve hAli 
kullanılan bir talimatname olup 
oimadıiının ıorulmasına karar 
verdi. 

Avukat teliş.la atıldı: 
- Bir ricam var efendim. 

MUaaade buyurur muııınuz kitabın 
kaplarını koparayım, bu zaten 
mahkeme için lüzuıpsuzdur. Bu 
kapaklarda bizim için ltlzumlu 
kurfUD kalemi ile yapılmıı bazı 
noUar var da ..• 

Reis kitabı mllbaıirle avukata 
gönderdi. Avukat kapaklarım 
kopardı Ye tekrar mahkemeye 
iade etti. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Nisan 11 

Giniin Tarihi 

Birkaç Satır 
Arasında 
Bir Çocuğun Kalbin 

den iğne Çıkarıldı 
Dört buçuk yat ında bir çocuğ 

kalbine bil' örgü iQ'nHİ batmıf, çocu 
bet fOn ıonra Cerrahpafa haıtanesid 
ır•tlrilmlt, cerrahi profe1lJrtl Nisa• 
ameliyat yaparak iğne çıkaralmı 
çocuk da 1ekiı gün ıoora iyiletm1ttl 

,.. * * Çin Sefiri Gellyor 
Çlıa bGkümetinln Ankara ıefare 

memurları ile Elçilik Mnıteıarı dl 
gelmiolerdir. Elçi Ceneral Hu - Yauı 
Mayı11n alt111nda gelecektir. * • • 
Posta Ve Telgraf Kadro• 

Polta ve telgraf ldare1inin kadroı 
ıtnltletilmektedir. Yeni memurlarda 
yllkaek tahıil ıöreolor namzet ollna 
baremin 11 inci derece&ine alınaca 
lardır. LiH mezunları müfettit ma•Yl 
olabileceklerdir. 

>f- >f- * Herkese Terkoa Suyu 
Belediye fakiJ' olanlardan aadecı 

teaeke batına on para almak ıuJ>etil 
bGUln eylere Terkoı ıuyu tuiH 
yapm•y• Y• bittin mahalle ve ıoka 
çofmelerfni kaldırmaya karar 
miıfü. . . .. 

Tevfik RUftU Aras 
Hariciye Bakaw Tedik ROttU Ar 

dan Cennreye gitmittlr. 
* >f- >f-

Aldat Vermlyenler 
Ticaret odaaı mecliıi dO 

toplanmıı, aidatlarmı vermeye 
esnaftan ceı:aaız aidat tahai 
mllddetl haziran ıonuoR kad6 
uzatılmııbr. 

.. * .. GUmrUk lalahatı 
Yeni haz1rlanan ta)imatnam 

ye göre yapılacak yenl gümrll 
teıkllatının tatbikatına baılaod 
mışbr. ilk olarak yeni teşkili 
ithalat gtlmrllğllnde yapılacaktır. . .. . 

E•naf Cemlyetlerl 
Birleıik esnaf cemiyeti• 

idare heyeti dlln toplan1111f 
btıronun yeni ıekli etrafında g 
rUşUlmUş, büronun cemiyeti• 
baıkanlarından mürekkep be 
kitilik bir heyet tarafından ida 
resi kararlaıtmlmııtır. 

,.. >f- • 
Tefrlh Llboratuvar1 

Ünlvesltenin yanında geçe 
yıl yapılan teırlh laboratuvarmd 
tamire lüzum görülmUştU. Bin 
yeni olduğu için tamir parsı 
mOteahitten kesllmiotir. Binay 
ayrıca yeni ilaveler de yapılacaktır 

* • • 
Hukuk Talebe&I 

Bizim öğrendiğimize 
l mtihan ıartlarmın tadili ıçı 
Ankaraya giden hukuk taleb 
11lnin istekleri terviç edilmemiıtJ 
Ümitleri kesilen talebe şlm 
derslerine muntazaman deva 
ediyorlar. Vo imtihana hazırla 
nıyorlar. 

* * * Şehir Mecllal Toplandı 
Şehir mecliıi dnn toplan~ 

932 aeneai hesabı kat'ı raporunu 
masraf kıamını mtıxakere ve k~ 
bul ettL 

>f- >f- * 
Yunan Konsolosu 

İ.tanbul Yunan Ceaeral Konsolo• 
Bay Kap1&1İI hmire laJİD edllmiff 

Hasan B. Bay Tevfik Rüştü Tevfik Rüttll Ara1 E .. et Huan • . . Bu ıazları çıkarmak için ona 
geğirtici bir il.iç vereceğim. Şimdi haıta
hğmıa ae olduğmıu anladm mı? 

HuaD B. - Anladım! Zavallınuı 
Araa!.. Geçen gün aeodea bu hasta 
sulh per siue bakmanı dile.mittim. ıen 
doklor~un... Muayene ettin mi? 

Bt.. Dediğin gibi AJmanyada biraz so-
ğuk almıı, midesini UıUtmüş... Karnında 
bira:r; gaz yar! 

karnma Almanyada Hitler zehirli gaS 
doldurmuş, değil mi fi.tadım? 





. , 
Memleut Manzarası 

l 

Karadeniz . 
Köylerinde 
Son Posta 

Pazar (hususi)- Avramtd ka
yO deniz kenarında kurulmuş, ya· 
ya olarak pazara ikibuçuk aaat 
uzaklıkta 75 evli bir köydür. Köy· 
de meyvacılık çok ileri gitmi,tir. 
bemevi mayvaları baıka fındık ve 
çeviz de çokca istihsal edilmekte· 
dir. Halk bahçe ve ekim mevsimi 
haricindeki zamanlarda denizcilik 
yapmaktadır. Köy sahilde olmak· 
Ja beraber iakele halinde değil· 
dir. Sevklyatını Melyat iskelesi 
vasıtasile yapmaktdır. 

K6yUn Ust tarafında Haçapld 
fımi verilen bir dai vardır. Bu 
dağm ormanları ıayeılnde köyde 
kerestecilik de yapılmakta ve ke
ıilen kereıteier Melyat deresi va· 
a1taaile aahlle indirilerek IJlenmek
tedir. 

Köyde pekçok pınarlar vardır. 
Köy suyu bu pınarlardan temin 
edilmekte, Cami pmarı deni· 
len pinarın ıuyuodan civar köy· 
lerden istifade etmektedirler. 

Bu köyUn evleri kargirdir. 
Her evde kovan vardır. Bunun 
için bal iıtih1alide mühim bir 
yekun tutmaktadır. Köyde her it 
usulile yapılmaktadır. Köyde mek· 
tep olmadığı için köy çocukları 

civardaki Melyat köyllne gidip 
okumaktadırlar. 

Eskişehirde 
Lik Maçları 
Yüzünden ihtilaf 

Eıkişehir, 10 (A. A.) - Es· 
kiıehir kulüpleri araamda yapı· 
lacak olan lik maçlarına t1ç ku • 
lftp girmekten vazgeçmiş ve fut· 
bol heyetini protuto et~lılerdir. 

Demir ıpor kulübü hükmen 
birincilili kazanmıştır. Ayın on 
beılnde Türkiye ıttreı birincilik· 
lerine başlanacaktır. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Zeytin Para Etmediği için: 
Edincikliler \ / i 

Sıkıntı ı \ · 
~ 

Çekiyorlar ~~ 
Edincik (Husuai) - iki bin 

nüfuslu, beş, altıyUz evli bir na· 
biye merkezidir. Kasabaya 12 kilo 
metro mesafede ve denize hakim 
bir mevkide kurulmuıtur. Havası 
ve suyu gayet güzel olduju için 
Bandırmanın ıayfiyui vaziyetin· 
dedir. 

Edinclkte zeytincilik ve koza• 
cıhk ileri gitmjştir. Fakat ıon 
ıenelerde zeytin fiatları dlitllk 
gittiği için mUıtahıiller zeytin 
ıatışından vazgeçmişler, buna 
mukabil zeytinyağı istihsaline 
başlamıtlardır. Edincik yağlarmda 
Edremit ve Ayvahk yağlarındaki 
nefaset elde edilmiştir. Fakat 
yağ fiatları da zeytin fiatlarmdan 
daha iyi değildir. Bunun için yağ 
iıtihaall de bUttin zt:ytinleri istih· 
lak edecek kadar fazla olma· 
maktadır. 

Nahiye belediyesinin varldah 
az olduğu için bayındırlık itlerine 
okadar faıJa hız verllememiıtir. 
Nabiye pazarı büyüktür ve iyi 
alışveriş olmaktadır. Merkezde 
biri 3 sımfh, diğeri beı ıınıfh 
iki ilk mektep vardır. 

Muharebed~n sonra bozulmuş 
olan tizüm bağları yeniden ihya 
edilmekte, )· enibağlar da vücuda 
getir;Jmektedir. Mahsul fiatları 
yUkseldiğl takdirde çif tçl, bağcı 
ve ipekçi o1an Edincik haJkı re· 
faha kavuşmut olacakladır. 

Balkanlara 
Hayva11 
Satışımız Arttı 

Kırkağaç. (Husual) - Kaza· 
mızda hayvan pazarı pereıembe 
günleri kurulmaktadır. Bu pazar .. 
dan alam yapanlardan çoğu Bal
kan memleketl•rine hayvan ihraç 
edenlerdir. 

Dumlupınarda Atatürkün kararglhını tanziren kurulan çad11 

Dumlupınarlılar Nahiye 
T eşkilitı istiyorlar 

Dumlupınar, (Huıusi) - lıtik· 

lAI mücahedeııinde pek mühim bir 
mevkii olan Dumlupınar bayındır
lık alanında geniş adımlarla yUrU· 
mektedir. 

Beş sınıflı ilkmektep Dumlupı· 
narm irfan hayatmda çok verimli 

bir müessese haline gelmittir. 
Haftada bir gUn kuru '.an pazar ve 

her gün say1111 artan ctuzu müte
caviz dükkan eskiden adı aana 
amlmaz olan bu köyde ticari in· 

kiş~fa hizmet etmektedir. 
Köyde güzel bir Halkevi binaaı 

ile yeni oteUer ve gazinolar ya
palmıştır. Bu yıl bir de postane 
açılacaktır. 

istiklal savaşında AtatUrkUn 
karargahı olan ev kıymetli bir ba

tara olarak büyük bir itina ile 
saklanmaktadır. Halk eskiye nia
betle çok büyUmüş olan köyilmU· 

xün nahiye merkezi olarak kabu
lünü istemektedir. 

Büyük Türk Minıarı Sinan 
Her Yerde Saygı 

İle Anıldı 
Ankara - Mimar Slnamn yıl

dönümü mUnasebeti:e Halkevinde 
bir top-antı yapılmış, ayni zaman• 
da Maarif Bakanlığı tarafından 

1ergi evinde Tiirk mimari resim 
sergisi adile ve Maarif Bakanı B. 
Abidin Ôz:men'in bir nutkuyle bir 
ıerii açılmııtır. Bu sergide eski 
Türk abidelerinin mimar Sedat 
tarafından yapılan rolevleri teıhir 
edil mit tir. 

balık bir halk kütlesi ile gençlerin 
ve mekteplilerin hazır bulunduğu 
bu ihtif alde büyük ö)UrıUn adı, 

saygı ve tükranla anıldı. Merhu· 
mun hayat ve eserleri hakkında 

heyecanla nutuklar ıöylendi ve 
Edirne gençliği Koca Sinamn 
san1at yolunda yaratmak ve 
bıkmadan, usanmadan çalıımakla 
geçen hayatım örnek alarak bunu 

ülkü edineceklerine dair andlar 
içtiler. 

Burdur - Mimar Sinanın günü 
olmak münasebetile Halkevinde 
büyük ölUnUn bayat ve Asarı hak· 
kında bir konferc:ns verilmiılir. 

Adapazarrnda Voleybol 
Adapazarı, (Huıuıt) - lzmit 

ortamektep takımı l!e Adapaıan 
ortame1'tep takımı araınnda bura· 
da iddialı bir voleybol maçı ya
pılmıı, lzmitll gençler 9 aayıya 
karşı 15 aayı ile ıallp ıelmişlerdir. Son zamanlarda ihracat arttlğı 

.... -····-· ... v••~--,---- lcin pazarda aiıı ta faılatmıı, 

Tekirdat - Bütlln yurtdaıla· 
rımız Atatnrkün heykelini selim· 
layarak Koca Sinanın kendi eHri 
olan carniye iİtmiılerdir. Camide 
ıöylevler verilmiş, Sinanın yüksek 
varbğı anılmııtır. Halkeviode bir 
toplantı yapılmıı, 11oysal konuı· 
malardau sonra bando ulusal 
parçaJar çalmıştır. 

Isparta - Türk san'atkin 
_mimar Sinanm lspartadaki eaeri 

önünde mektepliler ve kalabalık 
bir halk olduğu halde ihtif.tf ya• 

pılmıf, Koca TürkUn hayatı ve 
eserleri hakkında hitabeler veril· 

miştir. Halkevlnde de bir toplantı 
yapalmışhr. 

loa Poıta 
Yewft\I, ılyHI., HM'adlı ve Halis ıuete.ı 

Keki Zabtiye, Çatalve~me ıokaia, 25 
l&TANBUL -
Gaıeltmiı<le çıkan )'•u 
ve resiml~rio bütün haklan 
mahfuz ve gaz.etemi&e aittir. 

- o -
ABONE FIATLARI 

1 e 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. "'· "'· Kr - - -T0RK1VE 1400 750 400 150 

YUNANlsTAN 2340 U20 no 110 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 2S lıurıittur. 

- ........ 

G.Jen tflT•/c teri CJel'l/me~ 
Ulnlarden mes 'ullret allnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~ruk 

pul ilıivesi lazımdır. 

~ Poata kutusu ı i41 letanbu!--, I 
Telgraf ı Soopo9t& 

... Telefon : 20203 ... 

~ ,...~-11 ...... : .. "*~. ,·:.. ~ . 

• çarıamba günleri de pazar ku· 
rulmaya baılanılmıthr. 

Bu vaziyet halkı olduğu ka• 
dar belediyeyi aeviodirmiıtir. 
Bunun için belediye url tesiaab 
ihtiva eden bir hayvan Hbf yeri 
yaptırmaya karar vermiştir. Bu
rada bir de hayvan boruıı teıis 
edilecektir. 

Kırkağaçta 
Köylülttre Zehirli Gazlar

dan Korunma Çareleri 
Öğretiliyor 

Kırkağaç, (Huıusi) - ManiH· 
dan bu:aya gelen Bay Salibad· 
din kasabada, nahiye ve köylerde 
muhtelif konferanslar vererek 
zehir '.l raılardan korunma çare· 
!erini öğretmişt ir. 

l~ 1ı· lcağ1ç Gençler Biı ligi 
idare Heyeti 

Kırkağaç, (Hususi) - Genç· 
Jer bir) ğl idare heyeti seçimi 
) apı : mış, muallim Bay Hasan, 
Eay Necmi, Bay Necati, Bay 
Asım, Bay Mıhmet, Bay Fuat, 
l ay Celal reis ve azalıklara se .. 
ç:Im ş:er, çalışmaya baılamıılardır. 

Edirne - Selimiyenin yüce 
mUbdli Koca Sinanın ölümünün 
yıldönUmil münasebetile Selimiye• 
de büyUk bir ihtifal yapı!dı. 

Halkevi ihtifal komlte11i zengin 

bir proırram hazırlamıştı. Kala· 
......... ·-···-············································· 

Soa Posta 
il.AN FIA TLARI 

I - Gut1t•r1ln esaı ıazıdl• 
6ir 6Ütunu11 llcl .alıl"ı 61r 
( ıantim) Sllllılır. 

Ordu - Büyük Türk mimarı 
Sinan için Halkevlnde bir toplantı 
yapılmış, Sinanm Türk kUltUrlioe 
yaptığı hizmetler aulablmıı, ölmez, 
eıaiz eserler:nden bahsedllmittir. 

Eskişehir - HalkeYi aalonun• 
da yüzlerce ki~in in iştirakile bir 
toplantı yapılm:ş ve Koca Sinanın 
hatıraları amlmışbr. 

Manisa, 10 (A. A. - Mimar 
Sinan günU feTkalade merasimle 
geçti. Ythlerce kişi bUyük Türk 
mimar.om büyük san'at eserlerin· 2- Say/asın• gör• 6ir ıarall• 

ınin ilan /latı ,.,.ıardırı 
1 d.,n ola'1 Murad ye camiini ziyaret 

•
8

.la)l.'f•al!lle•a•y•fa.,..s·ay•f•a.,.e•a•y•f a~D~i~ğe·r~S~o•p-ı etti'. er. Halkevinde bUyük toplantı 
ı 2 3 ,.. . S ,-erler sayfa yapıldı ve mimar Sinanın eserleri 

400 250 200 ı-1-oo_"'_&_o_'ı---a-o~ hakkmda nutuklar söylendi. 

Krt. Krş. Kr~. J<rş. Krş. Kr9. Kars, 10 ( A. A. ) - BUyUk 

3-· Bir •antimt!e vasııti 
•(8) lt.~lime fJardr,.. 

, 4- ince o• k•lın yazılar 
tutDcakları ger• göre 
anllml• llçlil6r. 

Türk mimarı Sina'" m ölUmllnün 
yıldönüml\ münastbeıtile Halke
vinde birçok Bayan ve Bayların 
iştirakile büyük toplantı yapıldı. 

Sinan hürmetle anıldı. 

Nisan 1~ 

1 Yurtta Kültür Hareketleri 

T ı 

Tiri/yada 
Abidin Özmen 
Pansiyonu 

Tirilya (Huıust) - Tirilyad• 
bulunuşu kültür ıahasanda büyük 
faydalar temin eden Abidin Ô'I/ 

men yatı mektebini idare ed•O 
muhtarlar kurultayı 15 köy mulr 
tarının iştiraki ile yapılmıştır• 

Kurultayı nahiye mlldUrü Kiporal 
açmıf, Baıkanhğa pansiyon nıli
dllrtı H. Türel seçllmlıtir. 

Heaapları tetkik eden komir 
yon geçen altı ayan irat ve ma~ 
raflarını muvafık bulduktan sonr• 
neticeyi kurultaya bildirmiş, Halt 
çerli köyU muhtarı Bayan Re~ 
ziye panıiyonun bu yıl daha iyi 
bir ıekle konulmaıı lçin bas1 
teklifler yapmıştır. Bayan Remzi" 
yenin bu tekliflerinden mekt•P 
idaresinin yalnız çocuklarm tet' 
biye itleri ile uğraımaaı, erzak 
işlerini de köy muhtarlarının ba' 
ıarması teklifi kabul edilmiştit• 
Kurultay gelecek IYd pansiyoO 
talebesinin altmııa çıkarılmasın•• 
yeniden 30 demir karyola, ba~ 
taniye, terlik ve havlu almmaılt 

aıçı ve yatakhanecl ili\e edil' 
meal için karar almıw, bütçe~ 
350 lira olarak kabul etmi9tit• 
Bu para 15 köy arasında takıiıd 
edilecek, her köy muhtarı ha,. 
man ıonu bu parayı toplayı9 
mutemet seçilen iki muhtar vaıt 
tasile bankaya yatıracaktır. ı<ır 
rultaya gelen muhtarlara pansi' 
yonda talebelerle birlikte yeme~ 
verilmiş, muhtar1ar bu sureti• 
talebeye nasıl bakıldığım df 
görmüşlerdir. Mübayaat l&tanbuİ' 
dan ve muhtarlar vamtasJle y., 
pılacaktır. 

Samsunlular 
lstanbulda Açılacak Kad~ 
Çalışma Sergisine lıtira1' 

Edecekler 
Samsun-Uluılararaıı Kadıol,ı 

Birliği kongresi mllnaaebetile açı' 
lacak olan TOrk Kadını ÇaJııaı' 
aergiıinde teıhir edilmek uıetf 
Kadınlar Yardım Kurumu tar~ 
fından değerli çalışmalarla TU,. 
kwdınlığına ait birçok eşya ff 
mamulat toplanmaktadır. 

Akşehirde Sesli Sinema 
Akıehir (Huıuıt) - Akıe)Jll 

Bsnka11nın yaptırdığı yeni sine1 
binaaı ve içindeki tHisat iklll 
ed;Jmiteir. Sine ilk açıhtı do' 
layısile halk için bedava seanıl~ 
yapmış •e Gizli TeşkilAt adh ıe 
filmi göıtermittir. ....................................................... ;;J 

BUTUN ULKE.YI 
HERC.U~ 

~-
ÖOLASAMAısıNlt 
FAK.O.Ti 

~nPo~~ 
C..c>.Kt e,iR ıı~ 

Bl:TUN UL..U .'Yİ fil" <,;JJ:._? 







.... ıa::::t=O N·a~an~=---""""""'""""""""""""=====-=-==----------------------=====S=O=N===P=O=S=T==A--===----==-=--===-""""""--=ıı:==-=,,,,,_-----------=.,_---=---:~3;1:yr~a;-ı--

......................................................................................................................................... ••••••••••••••••••••• ~ - J:lılı 

Yüzünüze Ve Et- Moda Gittikçe Şarklılaşıyor y:~:~ Y:psam? 
bisenizeGidenSaç 
tuvaleti hangisidir 

Kadınlar 1açlanna ehemmiyet 
Yermeyi henüz yenJ yeni 6iren· 
meye baflamışlardır. Eter ııüıel 
tauzim edümit bir baf.ID ke•di· 
lır:n\ en pahalı, en tık bir pp
kadan bile daha .zarif gösterdi· 
jlni bilselerdi. Herhalde bu ka• 
dar ibmalkAr olamazlardı. Kadana 
nçlarım yalnız huıusi hazı &lin ve 
ıeceler i9in tanzim ettirirler. Hal• 
buki 1açıo bir çocuk, bir çiçek 
1ribi heriUn bakılmıya ihtiyacı 

vardır. Ancak bu daimi itina 11• 

~eaindedir ld aaç sGz.Ueıe bl!lr. 
Bundan h•ıka her ylze yalııpa 
tuvalet ayrı olduğu için etrafında 
ıördntnnUJı biçiml detil ıize ya• 

kııanı yapbrmahaıaız. Bqınız o 
uman allıel olur. MHeli: Kınr• 
cnk bir kihknl çıkmh~ı bir çen .. 
ain kuıurunu kapabr. Dar bir 
yUze yandan ufak bir ayırma ve 
alınm Oıtnnden saçı dDmdftı tara· 
ınak aider. Büyük burunlular eğer 
ıaçlannı ortadan ayınrlarıa bu· 
tunları daha bD7Uk vı çıkıntıh 
ıGrUnllr. 

Saç tuvaletinin yalnız yttzttnüze 
tleğil ayni zamanda elblaenize de 
uyması llzımaır. A•it bir tay8r 
ıidlğiniz zaman yapılacak tuvalet 
başka, bere gidiğiniı zaman baş• 
ka, ıapka 1ridia-inlz zaman baıka, 
çay veyahut gece elbisesile yine 
baıkadır. Bunların birine uyan 
tuvalet diter hiçbirin• uyma· 
)'ab,Jir. 

Saçın iyi bakılmuı i~in. her 
kadın tunlara dikkat etmelldır: 

Başını yıkamadan ve uçının 
ltiçimini de~iştirmeden bir ~ce 
•\1\'el yarım saat fırçalamahoır. 
liergUo hafa, biraz mafa yapmalı 
hem dikkatli ve hım de çok ta· 
rarnalıdır. Maksat kanın başta 
iyi cereyaııını temin etmektir. 
Bunun için ma.aj bergüo on da• 
kika ıUrmelidir. 

Ev Kadınının 
Bileceği Şeyler 

Hahlardakl 
kel eri: 

mUrekkep le· 

Halıya mürokkep döküH:nce 
Gılüne derha l tuz koyun. Kirli 
tuıu silip al.nca bir limonu orta• 
dan keainlz ve keı k tarafını le
keli yere iyice sfö ün:.iz ye ıonra 
llcak IU ile iilloiz. 

Şark Elbiselerinin Bolluğu Kadın 
Kıy af etini Güzelleşfriyor 

Moda nedir, onu kim clfitü• 
aOr. Ve icat •der?. Bütün moda 
mucltJeri ayn ayrı ve birbirle
rindu gizli çalJıhkları halde 
na1d oluyor da hep ayni !eydoa 
mUJhem oluyor, ve apgt yu• 
karı ayni şeyi meydana çıkarı• 
yorlar?. Bütfin Pariı modasmd~ 
sartllen ıarkhlaşmak .. için, ay~ 
ıuali aorabiliriz. Par. ıın en bu· 
yUk terzilerinden biri olan Al 
beka'ln ıerek aabab, gerek 
akıam aiyilec~~ elb:se· e~ôı 
bu temıyülll ~orü~ on.iZ. Sag ve 
soldaki reıimlcr onun modelidir. 

Günler uzayıp güne1 kuvvet· 
leodikçe yüzdeki kuı:.rlcr daha 
çok görUnmeye baflar. Bunların 
ekaeriıi ıouğun yaph~ı ge\ıca 

şeylerd:r. Fakat eğer ifna edilmez 
ye vaktinde giderilmezse daimi· 
leşlrler. Bunları boyalarla, pud
ralarla kapatmak, hastalığı kö· 
kündcn kesmek mlimkün değ:Jdir. 
Bunların a11l kendilerini iza:e 
etmek la11mdır. E~iniıi temiıl .. 
diğiniz gibi ci!d:nizi de dibinden 
temizlemelisiniz. 

Bunun için evHla yanınıza 

havlular, pamuklar filin bazır:a· 

dıktaD ıor.ra bir llğenhı içine 
kaynar ıu dökilnlıı ve içine de 
cildinizin fazla ifrazatına mani 
olacak ( doktorunuzun tavsiyesile ı 
ıeçebild:ğu.iz) maddeierden blr:nl 
katarsınız. Su b"raz . soğurken 
yilztinüıe temiz!eyici loayo~lar~~D 
birini süreceksiniz. Pamuk • sılip 
bir daha sUnceksiniz. Bunu da 
sildikten •onra bu defa temizleyici 
krem aürecek•iniı. TA boynunuzun 
dibinden ıaçlarınızın köküne ka• 
dar .. Temizl•)Kİ loıyona batanl• 

Ortadaki modelin sahibi ols.n Ş;ba 
parellide de yine ayni tem;ı yrl var• 
dır. Bunun bir Hbebi geçen H· 

nelerde Par:ate ıark •e garpte, 
elbise iı~lhalesini gösteren b:r 
aergidlr. Şarkın garba nazaran 
yeni o:an giyinişine karşı herkes· 
te bir heves uyzndırmışh. [kin· 
ciıi fark prem.ealerioden birin:n 
Parise z:yareti.. Z:ra bu da Pa· 
riıte mUhim bir bAd &e olmuştu. 

Sağdaki elbise morumsu kır
mızımsı renkte, gayet bol ya• 
pılmıt .bir eJbi.ec'fr. Baıtaki örtn 
icabında ya:nıı omu:ı:ara örtll'.ebilir. 

Soldaki elbise misafir karşı
lamağa mahsua bir ev elbisesidir. 
Örnek eski Yunan elbiseJerinden 
alıomııbr. Öndeki açıklıktan 
doğrudan doğruya vücut görün
mektedir. Üstündeki truTan, 
ır ondandır ve kollarının etrafı 
yünle süslenmıttir. 

Ortadaki elb.ae ideta vücude 
111rılmış ve haşa sarılmak için 
yukarı ucu serbest bırakılm11 
bir parçadan ibarettir. 

Hu şark modasının rağbet 
bulması belki de kadını daha 
çok narin g6sterd: ği içindir. 

Cildinizin 
ilkbahar 
Temizliği 

mış pamuk~a kremi yüzlinUıden 
ailece kıl :ıiz. 

Sudan çıkan l.nbar tahammül 
edeceğin:z kadar ıoğuyunca ba
şınıza bHyük bir hav:u kapatacak 
ve yüzüoliıü buhara lutacakaınu:. 
Ayol zamanda bu •u ile ı&lathğl· 

-·· ' 

mz bir pamuk 
parç aıile btıtnn 
yüzünüU ve enae· 
niL.i silecekainiz. 
Sonra liğeni bo
şa ·tacaksmız.So

ğuk e He dol
duracaksımL 

Birkaç damla 
dd kolonya ilave 
ıdeceks:n;ı.JYll· 
zünüz p rıl pml 
oluncaya kadar 
bu •u ile yıka· 

Cevizli P•st• 
Lazım olan ıeylor: 1 fincan 

yağ, 1 3/4 f~ncan ,eker, 3 yu• 
murta, 3/4 fincan ıilt, üç fincan 
un, hfrbuçuk fincan ufak ufak 
kesllmlt ceviz içi, 1/4 çay ka11ğı 
tuz, bir çorba kaııjı vanilya hu• 
laaaaı. Üç ÇOl'ba kauğı beylong 
pauder ( bakallardaa alınır ). 

Yağ kaymak gibi oluncaya 
kadar döviUecek. Yumurta sarı
ları ile ı•ker ilave edilip tekrar 
iyice d5vU'ecek. Un heykınır pa· 
uder, tuz bir araya karııtırılacak. 
Biraz bundan biraz sut koyarak 
yavq yavaş. Sıra ile şekerli l u· 
murtalı yağın içine katılacak. iyice 
kar:ııtmlacak fakat dövülmiyecek. 
Vanilya, cevizde ve ayraca dövUJ.· 
müş yumurta beyazlarıda kah' ıp 

iyice karıştırılacak. iyi yağlan· 
mıı ve birazda unlanmış bir 
tepsinin içine bo,altılıp orta ha· 
rarelli bir fırında bir aaat kırk 
dakika kadar pişirilecek . .. 

Şeker BUskUvl~I 
Llzım olan şeyler: Üç fincan 

un, bir çorba katığı beykıng pa· 
uder, 1/4 çay kaııtı tuz, 1 114 
fincan ıeker, bir fincan yağ, bir 
çay kat1ğı limo:ı veyahut vanilya 
hulıiaaaa. 

Koru şeylerin hepıl bir araya 
karıftın lacak. Yağı i ive edin 
ve çatalla karışbrrn. Yumurtalarla 
limon veya vanilya hu'Asasını da 
kaba. Hamur tahtasının UatUndo 
bir yufka halinde açın. Bisküvi 
bıçaklarile ıüılfi ıftalQ kesin. 
lateraenh üstlerini de birer parça 
reçel veyahut limon, portakal 
ka huğu koyarak ıDsleyin. Yağ· 
lanmıı tepaiye ııralal ın ve orta 
hararetli bir fırında on on iki 
dakika kadar pifirb. 

Ev Kadınının 
Bileceği Şeyler 

Balaklar suda nasal ha,ıanır1 
Haılama balık yapacağınm za· 

man bntB.n kırmızı balıklan kay· 
nar ıuyun iç"ne bütün diğer ba· 
lıkları da soğuk .uyun içine atı• 
nız ye auyu deniz suyu kadar 
tuzlu yapınız. 

Yanık lekelerlnl çlkarmak 
lçlnt 

Eğer fazla aanrmıfM nasc 
harap olduğu iç.in pek çaresi 
yoktur. Fakat eğer hafif ise bir 
fanilA parçaaım eneli sıcak ıuya 

ondan ıonra da gıJiıerine batırıp 

bununla aarı lekeli yeri iyice si~ 
liniz. Bir tarafta biraz ılık ıu ha .. 
zırlayınız içine altıda biri kadar 
perokıid idrojen koyunuı: ve le· 
keyi bunun içerisine batırıp 30-60 
dakika tutunuz, ve soııra iyice 
çalkalayınız. 

* Tavuou kızartacağınız za· 
man; 

Tavuk veya piliç gibi şeyleri 

kı zartacağınız veyalıut fırına ve• 
receğ:niz zaman üzerine biraı 
limon sürerseniz çok lezıetli olur. ...................... ·-··-------------· ... ··-···· 
yacaksmız, kuru '.aya cakı nız, ay· 
naya bakacakı1ımz. Kendinizi 
beğendiniz mi ?. O halde her 
hatta bunu tekrar ec!erek ;·üzü
nüze her hafta taze bir bahu 
havuı veriıa. 
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istemiyorum 
Dudakları Jlal, saçian a1h ı 

renıinde idi. Yanaklarında elma 
kızıllığ,, alnında prinç unu 
beyazlığı vardı. GörUnüıtı gtl· 
ıeldI, giyin '~i iilzeldi. Giy:nip 
görünüşü güzeldi. Güzelllkto bir 
eıi daha yoktu. 

Bir ilkbahar geusidl. GökyU· 
ıtinde ay değirmi, yıldızlar köteli 
köteli idiler. Havada bayıltan 

bir ıes, t!lprakta sarhot eden 
bir koku vardı. LAal dudakh 
altın ba,h kadın deniz rengin· 
deki göılf'rlle baktı. Uzaklara 
ıöyledi. Uzaklar ona ıöylediler: 

Sarııın bir bebek dedi ki: 
- Beni tanıyor mıaın? 

Kadın kollarını uzattı: 

- Tanıyorum, dedi, aenl ta· 
mdığım zamırn başmda beyaz bir 
ıapka ayaklarında beyaz patik
ler vardı. Bir bahçede çember 
çevlriyordun. GörenJerJo Uzerfode 
1töıleri kalıyordu. 

- Ne ıUzel bebekl 
Diyorlardı. 
Sarı aaçh bir genç kız dedi ki: 
- Beni tanıyor mııın? 
- Tanıyorum, dedi, seni ta-

nıdığım zaman baıında bir taç, 
yüzünde bir duvak vardı. iyi 
döşenmiş bfr odada oturuyordun 
lberinde gözleri kalıyordu. 

- Ne gUnl gelin diyorlardı. 
Sarı saçlı bir kadın dedi ki: 
- Beni taoıyor mıım? 

Kadın kollarını uzattı: 

- Tanıyorum, dedi, kendimi 

ianımaz mıyım. Görenlerin Uze· 

rimde gözleri kalıyor. 

Akaaçlı bir kadm dedi klı 

- Beni tam yor mıım? 

Kadın kollarım uıatmadı. El· 
lerile yüzlinU kapadı. Ay bulut· 

Jarın altına aaklan dı, yıldızlar 
ıtıldamaz oldular: L•al dudaklı 

' altın baılı kadın, bllllür Haile 
bağırdı: 

- Tanımak istemiyorum. Se
ni tanımak iıtemi) oruml 

Tevekkel 
Küçilk Doğa· 

nın kUçlkUk kar· 
deıi beılğindt 
bağıra bağıra 
ağlarken Doğan, 
annesine sordu: 

- Anne kar
deşimin gökten 
düştüğü doğru 
mu? 

- Doğru c;o· 
cuğum. 

- Tevekke'i 
değil bağırmasına 
tahammül ede
memiş, kapı <h· 
ıarı etmişler, 

Buğday 
Okulda, mual· 

Um Okulluya sor
du: 

ismet HulOal 

lltlf at yok boaa boya ; 
Yaya giden kalır yaya 

'1 

- Mahvoldum!... 

_ ___ ......_ ___ 

., 

- Sınıfta birinci olduğunu • 
ıöylemiştin 1. 

- inandın mı baba; o gUn 

nisanın biri idi. 

- Sert huğ· 
day neye yarar? 

- Gevrek ) ap· 
mı,·;a bay muallimi 

- Sokağa ya;nız Çlkmanıza anneniz niçin razı 
olmuyor? 

- Y almz baııma, kendime bir niıanh arayıp 
bulmakhn acizmİfim 1 

SON POSTA 

1 
Güzelleri avlıyorlar 
Sahip olanlar otoya l 

' . 

- Buldum 1 ••• 

iLKBAHAR 

tık çi9ek, 
Uk kelebek, 
11k 1ahncak, 
ilk çıplak bacak; 
Bacak, koJ, omuz, 
Yakaııı a9ık bluz .. 
1Jki hep bunlar 
Iıte lJkbaharl 

Bir kedi; 
lki kedi, üç lr:edi, 
Üç dört bdi, 
Kedi, kedi, kedi, kedi 
Göründü mırnav, dedi 
Gerindi mırnav, dedi 
Yerinden mırnav, dedi. 
Derinden mırnav, dedJ. 

Başında ak, 
Var amma bık; 

Kırklık kadın yine yirmi yaıında .. 
!.ınma on beşindeki kıs 
Yalnız 
Büyümüş on yaş daha 
Aha yirmi beı olmuı 
Aç göuülJere e' olmuş. 

Deli bir gönül, 
Hir kıvırcık kiklll; 
Deli gönül kıvırcık kaküle vurguıı 
Du;gun 
Gözler aydınlık 
Hava ılık 

Mevsim ilkbalıar 

Baharın böyle znki vaı 

• Dam tiıtinde bir kedi 

1 - Yine yaıadım 1. •• 

Dlıçl - Siz ağzınız• açınca 

aklıma reldi. Sabahleyin evden 

çıkarken kapıyı kapamayı unut· 

muıtum ! 

Nisnn _ı~ 

Bo• Sizler 
1 

Uyu 
Kadın kocaamı uyandırdı : 
- Zannedenem, dedi, odaci' 

bir fare var. 
- Odada bir de kedi bulUO" 

duğunu farıet te rahatça uyumaal 
bak! 

Şartla 
Amir memura ıordu: 
- Kayınvaldenizlo cenazeıiot 

aitmek için yarın izin lıtiyonun°' 
öyle ml? 

- Yağmur yağmıyacak olu,,. 
evet 1 

Eyvah 
Hiımetçlnin ayağı kayıp doıt• 

elindeki tabaklar kırıldı. Etfl 
Bayanı batırdı ı 

- Eyvah! 
Hizmetçi yerden kalkh : 
- Üzülmeyin Bayan .• Dnıt._ 

amma hiç bir yerim incinmedi • 

Ceza 
Kadın çocuğuna ıordu: 
- Buraya limonata koymut 

tum, sen mi içtin? 
- Ben içmedim, biıktıvi iç~ 
- BlskOvf ne oldu ? 
- Ceza olsun diye ben dl 

bisküviyi yedim! 

Dediler 
- Sen bir fikri 18 bit aa&fbl 

bir adammııaın ! 
- Nereden anladın? 
- Senin için gömlek delft 

tlrlr gibi fikir değiıtiriyor dedP 
ler de .• 

Lüzum Yoktu 
- Benden bahsedildiği zamafl 

o budalanın biridir, dJyormufl-' 
bu ayıp değil midir ? 

- Yaptığıma ben de plıııı" 
oldum. Herkeain blldi~i bir ı•I 
tekrar etmlye esasen IUıll
yoktu. 

Ehli Fareler 
Kiracılar apartımanı gezf yol 

lardı. Her odada karşılarına bf 
kaç fare çıkh. Kiracılar çekioclf 
ler, ev aahibl tıl anladıı ..ı 

- Çekinmeyin, dedi, buplr 
çok ehli hayvanlardır. Hele -bf. 
kere yerleşin hemen ıize de J 
ıınrir; yiyeceklerini bile elioiıdİ 
alıp yerler. 

lliç 
Doıtuma ,rl 

dum: 
- Annen~ 

aldığm ilAç İf' 
yaradımı ? ti 

- Bllikis d 
tum, annem tl~ 
nin UatunCl 
iıacm kaç b~ 
talığa iyi gel•'~ 
yaıılı kiğıdı o I 
unca ilacı içJIJ 6 

ı vaz gefaf 
B kaç h stal•:JI 
ut ulayım da 61 

içerim di} or. ot 
Teşekl< / Köşedeki Jı t 

sab evimin k•P 
sım çaldı: dJ. 

- Bay,. ~ 
köpeğıniz bır Jı 

Belirdi 
Delirdi. 

._ ___________________ .,. etimi kaptı. I 

- Haber ı.
diğine teşe~il 
ederim, de " 
bu akŞarıı / 
yiyecek verfl' 

Av, dedi •. 
Mırnav, dedi •• - Benim kulağım az işitir. 

lllSET Benimki de öyle. 
..J - Biribirimiıle ne iyi anla§acağız 1 
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Bir San'atkir Hayatı~n Dönüm Noktasmda J Digorlar Ki: 

"Marlen Dietrich,, Rejisöründen Ay- ıBen Ve Yarattığım Roller. 
rıldı, Şahsi Bir Yol Takip Edecek! eırçoı. .::::~ •• c;;~.::·'::b.-::~;:y·: ·::~~.;. :i~.·· ~=~~ğ: 
Bir Artist Nasıl Bulunur, Naııl Yükıelir, Takip Ediniz! 

"Marlen Dietricla ,. 1 Al•aayada bulup laayata 
çıkaran Jaaef Von Sternherı oldu. O.a çeYirltiji 
ilk ftlim " •••İ melek ,, aclını taııyordu. Sonralan 
bu reji.ar yeai parlamıya baılayan ıe•~ kadıaı 
Amerlkaya ııtirtti, .. yanık kalbler ,, adıaı tapyaa 
bir filimde ikinci defa olarak laalka takdim ıtti •• 
Marlen Dletrich'de hu fil•) Ilı birdenbire acunun 
aayılı yıldazlan araaına ı•ç•111 oldu. Kollıler ara• 
ımda Marlen Diıtrieb bu kudretli rejiıfülln yoktan 
var ettiği bir artiıtir, deniliyordu. Htik'1mda mOba· 
IAj'a •ar mıdır, yok mu, tetkik etmeyelim, ıuraaı 
muhakkak ki, Marlea kındiıial bulup çıkaran reji• 
ıörUa harleinda yalaız bir tek filim 9e•irmi1tlr. 
Kızıl imparatoriçe ılbl baılıca muvaffaklyıtlerl .ıe 
dabU olmak lıere bOttln dlter Kreaaionları hep 
Sternberı'in idaresi altında çırril•iıtir. Fallat ıimtll 
ltldlyoruz ki, bu yıldızı rejlı&rln• batlayan muka• 
••le kırılmıftır, Marlea hayatının bir döaUm nokta• 
ımdadar. Vı artık yalnız baıana çahıacaktır. 

Bu ayrtlltm Pbepleriai kendlıinden dinleyelim. 
Marlın Diıtrioh diyor ki : 

- Evet Von Sternberı'iıa lalmay11i albnda 
dıtJUm, yeai bir tocrtlbeyı ılritfyorum. EvYalcı 
icap eden har karan almayı ona bırakmııtuo. Blna· 
ınaleyb ıimtll yeni Y&1İyetln 111 dofuracaj'ını bilmJ-
7orum. Kim bilir belki de iyi olur. 

Mesleklerimizi yıkdlj'erlndea 
ayırmayı Voo Sternberı'iu kendfıi 
lıte dl. Y okıa bana kalHydı, 
eakfıl gibi dıYamı terollı ederdim. 
Zira inaanm yanıbaııada menfa
atlerini d&tHnftp koruyaa bir 
dostun bulunmaıı çok emniyet 
verici bir ıeydir. Fakat ae yapa· 
Jım, bir mllddet içi• ılnemaya 

Marlen, $•1tan blr kadındır, filminde 
bırakmak, reılmlı 11eııul olmak, Sternberı'ia ldareal altanda 

=Haftanın 
Amerlk•ci•ı 

Brodvay Blll adı 
altında bir flHm 
çevrildi. A1111· 

rlkablar 11 Hallı 
kan,, at hikAye· 
lırinl bize diba 
evvel ele blrıok 
defalar ı&ıtar• 

mitlerdir, faktt 
her defı11ada 
menua 6711 ~lr 
incelik, yeaillk, 
orijinallik UA•• 
ederler ki, kar· 
11ıında yakHı 
lüç açılma••t 
bir me.zu lae· 

dinlenmek iıtiyormuı. Tabii, mu• .. Şeytan bir kadındır ., filmine 
halefet etmek elimden ıelme:ulL gelince, rejiıörUn bUtDn flllmlari 

Paramount Ilı iki yıllık bir ıibl çok orijinal, çok hlıHdlr. 
mukavele lmzaladıiım dokru Bilbaaııa vak'a bir ıllılle takip 
dıilldjr. Ana-ajmanlarımda sadece edip giderken birdenbire keıilerek 
Hd filim vardır. Bunların na mazinin bir hahraıına d6n\Um11l 
olacajıaı Amerikaya döndllıjlm çok çekicidir. Ümit ederim bej'e-
••••• •6recejim. allecıktlr. 

Filmleri= Biraz Da 
Dedikodu .• 

Matbuat, Yazifeaini yaparken 
upadıj1 binblr gUçlOk yetltme-
yormuı ıibi, basan da kendileri· 
ae gazeteci ıüıllntl veren aergtl· 
zeıtculann yllzUndın lekıleamık 
tıbllkııinı marua kalır. Buaun 
l~lndir ki, ılmaaı tanınmamıı bi
rfıi kaadlıini ıazeteci olarak 
takdim etti ml darba) laOvlyat 
Yarakau ıorulmaladır, bakanız 
ıize bir vak'a: 

Geçenlerde Jan Pier Aumoat 
Ilı Şarl Deıan Parlıte Sereaad 
piyesinde oynarlarken bir perde 
arHında bir ıazetecloia karbm 
alırlar, kııadlıiai kabul ederek 
lıtıdltJ mOlAkatı •erirler, fakat 
ıazetecl gittikten ıoara ı&
rlrler ki ıaatleri mıydudaa 

yecanıaı 41uya· 
nz. Brodvay Bill fil d b' n bunlardan biri· J• Boitel'la 9e.,lnl)ii Amp~itron mın ta ır ea ne 

kaybolmuıtur. Hemen adı ıe
çın gazeteye tılefoa ederler 
ve ötrenfr)er ki orada veri• 
len lılmdı ıazeteci yoktur. Poliı 
timdi bu sahtı ıazeteclyl ara• 
makla meıguldllr. 

dir. Bakınız nı tıWW• : Mı.tr 
Hl11ia1 kızını Daa l91Piadı Wr 
ıata Yermif, malik olduiu bir 
karton fabrikuının ldareıial dı 
ona bırak111ııtır. Fakat Da• le.,.. 
ton fa brikuıadaa ılyadı atlan 
ile meıguldUr. Helı BrodYay Blll 
adını taııyan beyıirlni aıkla 11v· 
111aktedlr. Bundan dolayı kayın
pederi ile aruı a91br, atı Ilı 
ıokakta kalır. Artık biricik ll•ldİ 
bu ata bliyOk yarıtı kuaadır
maktadır. At binblr mUtk11't 
içinde bu ıayeye erlıerek aahi
binl aervete garkeder. Fakat 
yarııı kaıandJktan ıonra da lllr. 
Danın kederi kolay kolay a6ıı
meyecıktir. 

Almenyada: 11Ezeli Ruya,. 
bir dağ, spor \le a-üzel manıa~a 
filmidir, operatör Rlşard Angıt ı!• 
Kurt Neubest'in a : dık'arı peyzaj· 
lar bu noktada ta-n bir muvaf
falcı) et kazanmı~tı.. Meuua ge· 
lince, Jak Sa:mat l::ir aporcudur, 

Bakııter il• Mirna Varner ( Brodvya 
Bili) filminin bir eahneeiade 

aynı zamanda dağ batanda altın 
madeni bulundup:ıa iaanmıf bir 
ha' alcidir ves filim baıtaa bata 
eo~a Ml'gllzqtidir. 

lngiliz Kıralı 
... '>inemaga Pek 
Meraklı Değil! 

lnıiliı Kıraliçeal ıeçen lıafta 
(Duk dö Devonıhire) ziyarete 
gittikleri uman konuıma 11na· 
ıında ıttnDn fillmlerinden birinin 
bahalnl dinlemltler ve merak 
ederek bu filmi görmek iıtımit
lerdir. Hemen Londraya telefon 
edilmif, film ıetirtilerık ıöatırll
miıtir. bu lnıiliz Kıral ve Kırali
çelinin ıon yıl içinde ıördOklarl 
biricik filimdir. Anlaıılayor ki 
Kıral Corc ile Kıraliçe Mary 
ıinamaya, bele dlllendiktın ıoara 
pık merala deillJerdir. 

nHlaı çıktıtım vı hele ainema bllrllneceğlm hü•iyetl derhal ik· 
hayatına ataldıjım ,Ondenberl tiaap ederim; hakikaten o şahıı 
bana aorarlar: olurum. Akal halde oynayamam, 

- Ozeriaize aldıtınız rolJere oynadıtamı hlHedemem. Doğru 
ait phılyıtlerl DHıl yaratıraınız? mudur, yanlat mı bilmem, fakat 

ıerçek budur. Anlamadığım, ru• 
- Bir aahnıyi oynarken °• bunu hi .. etmedljim bir roJn hiç· 

dltliallrıllaltı? bir zaman Ozerime almadım, aah-
Bu ıorpların ceYaplarını bul- nıdı atlamak için hiçbir zaman 

mak bıalm için daima ıtıçtllr. acı bir hAtırayı düıünmedim, 
Rollerimin talaalyetlerini naaal mı atladı mıa aerçekten ağlnnacak 
yarabyorum? Halalkat pek baait· bir ıahıiyıtin içinde olduğ~rnu 
tir, •• birıok hakikatler fibl ha· blldiiim içindir. 
yaU Rbta utrabr; bıa rollerlme Gaby Mo l.a" 

KIJ.çük Jachie, ustası Şarlonun evinde 

Dünkü Çocuk, .Bugün 
Koca Bir Delikanlı Oldu! 

Habrlar mııınız? Bir Yaldtler bıyaz perde Ozerlndı hepimizin 
zeykJe, rikkati• ıeyrettlj'imiı mini mini bir bebek Yardı. Adına Jachiı 
Kogan derlerdi. ilk defa zeklıınln ı&zlerindı parlayan kuırveti ile 
11Charllı Cbaplla,. in 16zllnı çarpmııtı. Onun tarafından 11Kid,, is
mindeki fillmdı lıalka takdim edilmlftl. Aradan yıllar geçti vı o 
ıaman .t yaıındakl çoeuk ıimdl 20 yıpnda göçltı kuvvetli bir dell· 
kanlı oldu. Bununla beraber Jachle Kogan kındialne daha çocuk 
iken mervıt ııtirın uıtaaına unutmamq Ye ıeçen giln bir mektep 
tatilinde gidip onu ıarmOıtnr, kucatın almıf, kollarınan arasında 
hıtmuı, adelelerialn kunıtinl ı&ıtermiıtir. Resimlerimizin bir:nde 
bugOnkl dalikanhyı uıtaıını ziyaretinde 16rllyoraunuz. Öteki resmimiz 
., " Jaclllı Koıanın 16 yıl •v••l çıvlrdlit Kld filminden bir aahnedir. 

Papa Beyaz 
Perde 

•• 
Uzerinde ! 

On birinci •'Pi,, papalık maka
mına ı~çtiti ıGa •İ••ma reporter• 
ler.n.:ea blrt kendi•.n• mürauat 

1 işittiniz Mi? 
..-. Marlen Dlıtrlch biraz din

lıamek here pek yakında Avr~ 
paya ı•çecıktir. 

Jf Rıjiaar Adelkl Millar 
Romada Lord Splder iıml ile yap• 
tıtı filmi bitirmlftlr. Film İtal
yanıaclır, fakat franıııca •eniy~ 
nu da yapılmııbr. 

>f. Hollyvood' da birkaç hafta• 
ya kadar Frank Borzaı tarafın· 
daa LadJ Vlth a badge iıml 
albada yeai bir filim çenllıcektlr. 

ederek filmial al•ak l•temlttl. Papa 
dltlndl: 

-Klçilk bir mnsua nrmeklitlml 
mlaHlp 18rl1or .. ms hayhay, cnabıoı 
nrdi, ve munf akat edlllace derhaJ 
mikrofon bat••• ı•çerek bir .ul• 
nulhatlae batladı. 

Onblrlacl .. Pi " o nkittinberl 
muntaıamen •m•madaa l•tlfade et• 
mektedlr. Zira kaaaatine ılre dla 
propatanda•ı için her YHıtadan 
l•tifade etmek •adeee •ubab detil 
anyı ııamHda da farsdır. lıte bu 
preHipe ıadık kaldıtı içindir ki pa• 
pa en .on ( V atlkan'ıa hakiki yazı) 
l•mi altıada çeYril•n •o• reportaJ 
filminde birçok defalar ıBrlnmeyı 
munfakat etmiıt'r. Bu film ntika .. 
da laa7atı ıl•termeldedlr. 
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Galatasaray Yarın En iyi 
Oyununu Göstermelidir 

Memlekette Spor !Boks Aleminde Yine Mil-
Gençier Birligi Akıehir 1 D •• v B J d 

Şampiyonu Oldu yon ar ODmege aş 8 ) 
·----~--~~ ' ~afilerin •aziful muaYinlerinkln· 

do daha mütktU olacaktır. Çün
kn muavia hatbaı birçok akında 
kolaylıkla laecek olan Libertaa 
bllcum hatbnı ıon 'kademede 
durduracak oyuncular mUdafile ... 
dtr.Yannkl oyun Avuıturyalıların 
Hyahat yorgunlutu Ye sahamıza 
alıımak itibarile vad1ri'ayacaklar& 

Akıeblr. (Huıuıl) - Lik maç• 
lanaa burada ıeçen cuma aDntı 
baılanmıştıt. Dk maç Gençlerapor 
yurd11 ile San'atkirlar idman yur· 
du ara11nda banka alanında ya• 
pıldı. Gençler Blrliil 9öyle t .. 
ıekknl etmiıtl ı Ramazan, Ahmet 
Uy•al, Mehmet, Ham lbralılm, 
B•drl, Mutafa, Necati, Salmt 
Mehmet Y aıoğlu, Sefer, Khım. 
Oyuna Afyondan ıelen hakem 

Bay HllHylnla ldareıinde baı .. 
landı. Oyunun yirminci dakika· 

unda Gençler Birllii penaltıda11 
bir ıol kazandılar. Birinci devre 
O • 1 Gençlerin sıaliblyetile bitti 
Ye ikinci devrede de Gençler 5 

Y arııı Galata&aray karıııına oıkacak 
Libertu oyııncularıodan biri 
V.yanaoın dördüncUın Liber• 

tas takımı Cuma iÜnU trenle 
&eliyor. Misafir oyuncular trenden 
ind.klerinden birkaç saat ıonra 
T okı .m ıtadyomunda Galataaara• 
yın karıısaoa çıkacaklardır. 

A .. mturya takımının kuvvetini 
tamamJe bilemiyoruz. Viyana 
llkiude aldığı dereceye bakarak, 
bizim pek kolaylıklu hakhyamı• 
yacağımız kadar yilkselmlı olduk 
larını kestiriyoruz. 

Uzun mUddetleuberİ ber•herUk 
ahengi bu ge.en takım kadar 
ku\'vetli bir ekiple oynamamıı 
olan Galatasaraylılar yarınki 
maçta yenilmemek için en iyi 
oyu 1lanndan birini göıtermeğe 
mecburdurlar. Ecnebi profesyönel• 
lerinden yapılmıı takımlann hep
ıinde glSrdUğümtız C6m'I oyun 
kabi .iyetinin Llbertaı da yllkıek 
bir derecede olduğu muhakkakbr. 

Vi} analı oyuncular önünde 
Galataaarayın muvaffak olabilmesi 
ancak hızlı vo canlı bir siıııteml 
başarmakla kabil olabilecektir. 

Galatasaraylılar yanoki oyunda 
Avusturya futbolunun en hafif 

. taraf na hücum ederek lf• bq
lama ıdırlar.A~osluryaldarm ba9ka 
memleketlerde de göze çarpan 
nok-;anları yırtıcr olmayışlarıdır. 
Kale nnlerine kadar gayet müe,.. 
•ir inen Avusturyalıların ekseriya 
tehlikeli mesafeler de topu fazla 
kontrol etmek yUıünden o mUea
ıirliklerlnJ yarıya indirecek ıeldl· 
de hareket ettikleri beynelmilel 
bir mllteairfe halini almıfbr. Ge· 
lccek AvusturyaWarda da ayol 
buyun yerleşmiş olduğunu kabul 
ederek ona g6re yapdmıı bir 

ıol daha atarak oyunu O • 7 nf• 
lla7etlendirdiler. 

lldncl maç bu comarteal ıtıat!ı 
ıene Gençler Birliği • San' atkir
lu ara11nda yapılmtf ve Gençler 

Şe.ı.rlaııse gelecek Liberiaı takımmın 
kunetli mun·lni oyunu O • 1 kazan•rak Alqehir Olhan ıımpiyonlarının dövüt .ralanndakl iatirıha.t dakikalmn• nıııl 

ilk maç olmakla beraber mhaflr· blrlncUliinl almıtlardar. geçirdiklerini göıtıren aüzel bir kroki 
lermiz hakkında bize klfl bir Haziran ayı, Amerikan bokı 1 Kıı kıpalt yerlerde yapılan 
hllkUm verdirecek bir karıılaımı• Al G 1 k N k y Aleminde cihan ıampiyonlutu mll• mOaabakalara, otuz binden fada 
dır. Bu çarpıımada Galataaarayı tı Un U evyor arifi 
mu.-affakiyetini götOrecek tabiye ıabakalarının ea civcivli zamanı• ıeylrcl almak daha va1I salonlar 
teaadüflerinl temenni ederken iki Nevyorkta yapılan alb ıUn altı dır. Yüzlerce dolara döğllt cihan olmadıtından gllçtllr. Onun için 
tarafın ahaliyi memnun edecek sıecelik biılklet yaraıı nihayetlen• ıaplyonlannı ancak yaz mUsaba· otuz binden yukarı ıeylrciyl otur-
gibi gll:ıel bir oyun çıkarmaımı da mlıtfr. Bu yanıı ltalya takımı ka· kalarında tatmin etmek kabil ta bilecek açık sahalarda ancak 

=f::aumtbmoml.nm_n_z_n_a_mı __ •,.•_ı._t1,;,,y .. o.ru.z ... --=-.-z=a:mn=-m .... ı=ıt=ı=r· _______ ...,._=--oa::la=b-i"'"liy:.:.o..,r= ....... =ı=oı_,,,_,,_..,._-==:ıc::::::ı:a yazın maçlar yapılabiliyor. Ha· 

A F b ı B • • • ı • v • v F 1 ziran ayı Amerikanın her köı~ 

vrupa ut o ırıncı ıgı e ransız ar ~~:!:". :;~c:d·:y:~!': ~~:;~; 

- -·-·-·-·ı~h ...... >\ı. 

:ı 
veren bir menimdir. Soğuklarda 

kendi ıehirlerinden kalkıp uzunca 
~----~-....... -_..~~.....,,;.;· ~ bir seyahate katlanacak kadu 

~ hevesli olanların adedi de mah· 
duttur. 

Son· gelen teliraflar, bu hazl• 
ran içinde Ne.york veya Şikago 
ıehrlnde bUytık blr boka maçlnıa 
hazırlandığım blldiyor. Bu 1eferkl 
cihan pmpiyonluğunu tertip et
mek lıteyen iki sıurubun tlmdlkl 
ıampl7ona Yerilecek paraya kar
ııhkh artırmakta oldukları da 
a)'lll telgraflann blldirdiii ı•y• 
lerdendlr. 

planla sahaya çıkmalıyız. 
Avuıturya oyununa kartı mtı- Geçende yapılan n Franaı:darıa m•Jlliblyeti ile neticelenen Almanya• Fraıııa ma9md&A l:tiı fotoğraf 

K b 
• Ok f d ı Avuıturya futbolu eıkl oyun- da mtıhlm bir tealr yapmlfbr. 

iman azmam Italyan Karnerayı 
bet on yumrukta yere aerdlğin
clenberl bllyOk bir töhret kazan· 
mıı olan ıimdikl ıaplyon Max 
Bir, 125,000 dolardan •kalk dö· 
fOflDlyec ğinl ıazetecllere açıkca 
a6ylemlfttr. 

em nç - 1 or y arııı cul•rını yaw•f yaYq kaybettiğin- vı..... - Parl• muhtelltlerl 
denberl Avrupadakl birincilik maçında takımlle Pariıe gelen 
meYktini biraz kaybeder gibi ol• Avuıturya ldareclıi Mayıel bir 
dulu ıu 11ralarda Avuıturyanın Franaız ı~zeteclalo~ "lıtikbal 

· rl ı ı k ili ti 1 1 U tn futbolll,, dıye ıordugu bir suale 
ye n a aca m e n ım 1 n· ıu cevaplan vermlıtir: 
do futbol mlitehaHııları meşgul istikbal futboltı zannederim ki 
olmaktadırlar. Fransızların olacaktır. Franıız 

Şimdiki halde Avusturyanın oyuncuları milli seciyeleri itibarile 
birinclllk yerine yerleşmiş olan bizim bir zamanlar iıgal ettiğimiz 
millet Italyanlardır. Italyan milli yere kadar yükselmek imkanla• 
takımı hem Avıturyaya karfl, rına mallktirl~r. . 

h d dl v ·nı t kı l Gtıa geçtıkçe onların bıraz 
em e ger mı a m ara d h .__ 1 1 d k 

k f ık. ti ı · t d k a a yaue m ı ol u lannı görü· 
artı a ıye o ııpa • ece F . 

bl k b 1 fi 1 l'bi t k yoruz. ranııı mılli takımının rço eyne m e ıta ı ye a· 
zanmııtır. Fakat bu&Unkl Yaıl· ~~manya.ya yenilmeıl latikbal 

tt ı d il d k
. 

1 
ti ıçın kat 1 bir ölçll olamaz zan-

ye en ı ya e er e ı vaz ye d 
tetkik edenlerin kanaatin• naza• nın ayım• 

ran Fransız mi111 takımı istikbal· 
de Avuıturyanın bir zamanlar 

oyaadığı ilk rolU oynayacak el .. 

Giresunda Tayyare Kupa 
Maçları 

Biri NeyYorkta diğeri Şikago· 
da olan iki rakip prup ıimdlye 
kadar Max Bire teklif ettikleri 
miktarlarla ' 125,000 doları &eç• 
mitlerdir. 

iki gurubun rekabeti ile baı· 
layan bu hazırlıklara bakarak, 
haziranda tertip edilecek dUnya 
şamp·yonluğu maçının bUtnn bil• 

yUk maçlar rekorlarını her cihetten 
kıracaA"ını tahmin edenler pek 

çoktur. 
Cihan ıampiycnu Maks Birle 

bu yaz karşılaşacak bokıörlln is
mi üstünde bir az tereddüt var .. 
dır. Mntehassıalarm kanaatlerine 
nazaran cihan şampiyonluğuna 
namzetliği hak etmiıler araıanda 
Alman bokaörli Şimel'ng'in ismi 
birinci derecede akla gelmektedir. 

_ . ..... ... . _. •••• 1 •• - · - . ..... .....,. _,._, _ ... __ ..... 

ı"..ıgiltereoin en mühim ıpor hndiıelerinden i»iri Kemblriç • Okıford Da· 
rlilf ı inıınluının kayık yarı11dır. 

manlara aabip olacaktır. 

Bu kanaatin, bilha11a A•ua• 
turya futbol diktatörü Hago May· 
zel gibi bir mUtehaasısın atzın
dan ifitllmetl Avrupa matbuatın-

Giresun (Huıuıi) - Bayramın 
birinci gDnündenberi devam eden 
Uçak ıctayyare,, maçları galipleri 
olan Jandarma mektebi idman 
yurdu ile, Hilalspor araaında ge· 
cen cuma Tayyare meydanında 

yeni bir karşılaşma yapılmıştır. Bu 
maçta Jandarma takımı, birinci 
devrede bir, ikinci devrede dört 
gol yaparak 5 e karşı l ile galip 
aelmiş, Tayyare kupuını kazar 
mııtır. 

Nehrin iki tarafına di:ıilmiı dört yüz bin kişiden fazla bir aeyirci önünde 
yapılan bu sent"kt yarışta. Kembriç kürekçileri yine birinciligi almışlardır. 
llir n81rı1. yiikıo Jevaın erlen bu yarıtın son senelerinde Kembriçliler ıak iplt
ria" bir tek oirincilik kaptırmamaia muvaffak olmıııla.rdır. 
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YANEL D• PRANCOISI! R08AY 
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B0Y0K OYUN 
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Ba ilmi; P.o klılardan maada hırkeaia ıörmed lln•dır. 
1llwteil ı POX JURNAL &ınreln içia 1•rltıln eneldea aldmlmul 

~ıillllİllllıııiıııııiı-9 rica olaaal'. Telefon : 49U1 .._ ____ _..,. 

Bu ikflm A R A Y Sinam111nda 
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BOLERO tildai ,_ ... .;:y FOBSTD 

Maskelı Kadın 2 defa ,...._efe IA11k 

BOLERO 
On&mlsield Puar ıbl proıramı 

Slblrya MahkGmları 
Her iki filmde Janaal. Tel 4D74 

~----. • ed'cle lltiayota •a;e•tf· 4m ___ ..._ 

Yeni ANKARA Lokanta,, Birahanesi 
Ôil• •• alqa• • _... •• , .. 1ar1a plfmll •lteMm ,.uı. 

Akpm 1111 18 dM itibarın : Buna 111•11 halllldl 
Bay111 M0ZEYY N'in lf8'-akilı IOKE•IEL SAZ heyeti 
~ .... alalı .... ..... 70 il 50 W.Ce ... .... ..... 80 
• " ,..,.. i:.. ' 't ... il " .. ...,... .. " 148 

..,.-..-•••• : Ucai •• ••t•enf ··--•-1ıı1111r 

, ........ 1.... l 
n.11et1a1 •nttarct.. 1.p arka ... 
.,. ki: 

••- R...ı n ....... allb
.._De .... tim. ilk edlHl-
11• lwaıat pdar. Çlm•to iti 
ciddea tetkik •.w.e.k Wr ..... 
adar. ..... lataalMalda, Z.,.. 
bana ile BalarklJI, Kartal •• 
Danca ol•ak lzere dlrt çlaeato 
falwilrua ....... tt 

llôanlr arkaclapam, H 
.tart fabrlkadu biri urlç o1 .. 1s 
..... eliler ıc fabrllruaa çlaaeato 
flatlan llserlade bir ....... 
.. yap-. oltlaldaruwa ,., __ 
lltri llrlldqlal 11,ı.ctiktea IODra 
....-. aaJabyon 

•• - lataabalcla P.••to fiat
lan toptu• cllll f..-la h ... p 
..... k. 26 Ura u. aı Ura 
....... .taclar. Fakat lataabal fıb
rlblanmn lltlhaal ettiji •JDI dila 
clmeatolana toaa 11.,.de IO 
Jlra ile 23 lira aruaaclachr. 

Aradaki bl,ak fark ı.tabal 
ile Mem flatJan ., .... c1a t•••· 
ıla hUd •tiıaek. buracla ldWlk 
coldatanclaıl ia8fade etmelı, orada 
._ •tank ldllaWd fulalqtır-

mak, aakH,. •• aaYlun lcretl .. 
rinde tlccar lehine tenillt yap
"'aak albl dllflaceler dolaJlllle 
laaaal balm111t dealllyor. 

Okoaoml Bakuhtuun Japbr
dıja tetkikat .,.tlc:..mde latubal
da ela çimento ftatlamwa eliler 
.nı,.tıerdeld ftatlar derec ...... 
llCUI •bla .. lmlcAal baJaadap 
...... akta .... 

Çlmeato •l•ıe•lerlaia fiJD
clidea tellp dlftllderl de aala-
.... aldaclar. • ......... ... 
ulAWyetll •-arlan .......... . 
ala çokhapaclaa Nhledenk 
etrafla ••llmat n....ır. Wlla••• 
mAllnFa .... bllcllnlek llt • 
mljlerclr.,, 

iR ÇAFIPINTI BAYGINLlc1A, NEVROI. CEMAL 
Emaalm Ül(br. 20 ....._ lcahlacla hayatıma laartanf, ewlerlalzde mutlaka bahındaraau. 

Osmanlıcadan Türkçege -·-ı - O. turkoe ltökleıcla plea 
IOderia lraqgına ( T. Ki.) IMWelf 
('llmetQ lronanqtn. B..ıu...., ~bl 
...mada muı Be wulad •.,. 
(•ltellwu) , .................... 
~ 

2 - Yeni 1'om bıtmkWm IJI 
&Jtit ltllbıllli 'fobı, ltMaiat ıfSn, Fna
llHalm ,....... •111• 6naekler .. ............. 

s .Ql5a ........... . 
ltaibkl itl-''9"' n ..... _._.. 
............... Aiıli .. il 
............ ~Ti& 

Wkttnha .... -~· 
Htkl•,.t - Bpmealik. Ntatldi • 

Fr. SoaftNlaet', Domlaatloa 
On• ı ... ttaldmfet .ı ~ 
• • Ep.e.llk ....... ctut • 
La ................ t l ... 
2 - Hincliata ............ 
ID.t1.U .at.adadır • Hiadiatu 
.............. tlaia altmdaclar. 
ı... ....... tnMaftet ... la 
.......... AaslalM. 

Malaklsa - Kıı .. ea • F • ...m 
OrMlu ....... ..Wet • kile-

-- - • Naiiea aw.m. 
Mahkbalret - Ka•alak • Fr. 

Coaclamaatioa 
Malikim olmak - H..._ siy· 

IMlr. kaua•ak • Fr. Etre ...-.-
llahklm etmek - Kaıamak • Fr. 

CoaclemMr 
Hobakeme - 1 • Okem, 2 • 

D.apaa • Fr. 1 • ıw..a .. 
--. a - Jupmeat 
uhakeme e - 1 • Old. 
aek, 2 • 0.-...-ak • Fr. 1 • 

Raluonner 2 • .fa .. 
Ornek: ı - ıa... hlcblr fikri 
Mtalaak••• etaekaldn kaW 
~ıer-...ıtcllr • ...... Wçblr 
fikri 61deaebllia kabol etli
Yerme•eUdlr. 
2 - Alacapa •ermly .. adamla 
din malakemede •ulaakeme ol
dak • Alac•lt• .-...ı,ea ...... 
.. din ... , , .............. k. 

Hll - Bea • Fr. GralD q 1"aill' 
. q ... 

HiaJJ .._ - .... t•9!Ullll 
hal 
On.ek: Hall huırcla • flmdild 
laalde. bapkl halele • laall 
Wır•a .. , •• bir ite ...... . 
......... clild ..... e hl1le . ~ .. 

Hali ..... - s.,.dlr ... 
Hali nekwte ,.ı.ek - ~ 

mek 
lhlett DUi - C.. pldp.e 
ffall YulJet (!ak; ala .. .-alt)

lfler, haller 
Hail - Kotarma 
Hali - Eritme • Fr. Acti• .. 

cllucnadn 
On.ek. Ş.km ntla •.u.tt1m
Şekeri mda erittim• J'ai clJllOll 
le 111cre elana l' .... 

Hallet .. lc - Eritm.k • Fr. Ru
oaclre 

Halletaelc - Aç .. k • Fr. 1)6. 
aouer, dem• 

HalWmek-K....aFr.Wa.__ 
Oraek ı • ili lle,lk •llfkl

••l'ı•ılil•'• - • lif 

hllylk llçlllclerle kobtl'ahll
cllm • J'al p11 ..ıat1 .... r cette 
affaiM ayec heaucoap ele dif. 
fleult61. 

Çartl hall - Çlsı .. Fr. Sölatloa, 
anuıement, tran•ctloa, acco
moclemeat · 
Ornekl Bu ltup• kadar ba 
illa çarel halllal bulamadım -........................ 
...... bulamadım • Je a'al pa 
....... a ...... ..,. . . ........ 
affdıe (pelplme) 

Tll'll Mil (Rntl t•wlre) Aa-
INa\-..j"r. c:...,1111 
C>r.IJ; Tı .......... 
Wç Wr tam laal (mntl ten11e) 
nı .. aclı - bd taraf busDn• 
kadar ldç •1r -··•t bulamaclt
ı. deu partlu a'ont pa tro-
a•er aucan co•pro.ı. ~u'ag, 
Jo-d'la ... 

TahW - Çlae • Fr. AaalJ• 
Oriaek; ıc.. tahlll - Ku cl-
ı..t • AaalyM cha ••I· 

Tahll - Çlael • Fr. AaalJtiqu 
Ôna•ki ıa., .. talalll ... .... 
pl4• - Çisti kimya U. at
rqayor • D ı'occupe de la claimle 
...ı,tlqae. 

Tôlll etmek - Çliele.U • Fr. 
AnalYler 

TallaDll - Erime • Fr. Dlwo
lutloa 
On.ek; o... talaallell pek 
ılfoltlla -- ......... ,. 
... olcla • • dillolatlea a 61' ..... ...... 

....hıl -. F.ılr • Fr. aolal.a. 
-0..ılq ...... 
_...., cllimhr 

~ t• ltenlr we iki ldtlllk •radlmrll 1W •o•• 

TUrkly• idman Cemlf eri ltllfalo 

ESYA PiYANGOSUNU 
Blnlırce kıımıtli hediJıleri ara1111 kıamufl•· 

Beyotluda O. T. T. A. Ş. mata•••Ü ıo-t.U.. -., sn 
ba • tak molollldetlnt ..... Wr ı... ..... _.,.. .... 

lstanbul 

S.N. Şaı.e.ı Mlk.Uefla Tlearetl ..... . .. 
1 Ema.e.ı lllltlyadl Slprta 

1 • 

Pl•lbkl elupvl 

N..._ 
Kola•• 

Ye ...,. 

Tahakkuk 
Müdürlüğünde 

tlearwt etti ... .. .... ... 
Emlalal '30.931 v ..... ... 
Aaadol• takYha M 
... 17 ,... 
B.ııkpuua tJ0,191 a.tıui.a.-
Ha•a ... Wr tü- r 
t No. .._ Jda 

"9Dlt .,.. .... 
.. .. tieraet 

.......... ,. ......... u ........... , bandald ......... .... 
u. ,.-... aealekete ~" ............ _.,.. ,..... ... ...... 
" tloaretlerl 1uıh mlkelleflerba ...,..ldWI '91•·-ılırlala tıetlıl:1 = 
lllularaada •illerde• takü 1ılaaa alt deft9 -. .......... 
ltllNan• •• b ..... l~lade ı•IM•la• llwu etmeleri " ı.. .addet urf ••• 
lllns etaedlW.rl takdirde llaldarua.. auaaelel ~-,.... ~ 
Habis a.11 •allak••elerl kaaaaa •ıklmlerla• teYllkaia Ula .... .,. 

Kılavuzu 
Mlldlal - Açık • Fr. Vacaat 
lllaballt - Açalc rerler • Fr. 

ı... placell .... 
Mhhalllt - ErbW" Fr. lhtltna 

lolubl .. 
GaJrlmlalaell•t - Erl..ı. • Fr. 
llatirea IMolablu 
lnWIAI - Dalahm, çGdll• • Fr. 
D6co•poaltl-. .... ~ 

On.ek; lalaillll .. ,... •• lctlmal 

~ 1t111ı..••11E11s •._ ..... ~ ,.., .... 
tloa poll~ae et la cl6uır'fatioa 
ıoclale. 

Lalailll - Erime• Fr. A~• .. 
f oacln 
Oraek; Şeker m lçlade lüılll 
eclea- • Le acre r-t1 claa fı 

laWlll - Ac.._a • Frı VlltaDCe 
Kabill laldW- Erir· Fr. Solable 

On.ek; Blkarbeaat dl ıad auda 
bbW balü!ll clllmlercleaclir • 
Wlrarbonat cll ... 111da .... 
dllmlerd•clir. 

Gapi kabili lnhilll - &ima • 
Fr. ı..olable 
Or..tc; Demir, mcla p,rlbbill 
lnhDll clalmlerd•tllr • O.mir, 
aHa erimez Cbimlerdmdir • 
ı... f• ill9ola\le dana l'eaa 

KahWptl ln1allll - Eriıenlik • 
Fr. So1ab1Bt6 
Ornelc; KabW,etl IDhillll,..a 
colc olanlar .. Erlıenlili sok 

····- • llatMne qai Gld ... 
...... ıolablliU. 

...... - Erhilit • •• • ... 
Mahlll - &il· fr. SolutWa 

On.ela Alltborlk ......... -Allt..... erlllerl • ı. ..... _ 
borlcı• 
........ - Eritir • fiı. DlllolYaat 
Mtlrekkep - İCabnç • Fr. ~ 

Ora..a Mlrekkep ..... -
1Cat.11t Clllailer • Lea C°-'PI .... 
poa'a. 
Terkip - Kabm • Fr. Compilltl• 

OrD• sa,. --.. • Yllll... •• 
ail~ .. Blfetlllfıı? 

SllJ'lll liab_. .. lcliojea ~..ı-
lljea balaadat-a ~ 
ta1a pkarct. • C' 
qal • •eco11•ut rBl.9te11C8 
l'h1dro ........ .r .. , ... e ... 
la co ... tfoa. de l'eaa. 
T~ - Somtla • Fr. ~ 

Orlaek: Klmıevt talilD w 
kipler - Şlmlk ~ w ..... 
ler • Leı wljw et a. .,...., 
... chimlqaeı 
Twkibl - Somtlsel • Fr. s,.111.
tiqae 
0.-kı T_... ....... -

Somt.kel hlklmler • ı.. Jap 
meab Syathetlqau. 
Terkip etmek - Som..__ • 
Fr. S,atı.etlaer 

Ornek: Eald lldr:erl ,..ı 
tekil• t•klp •ttf - &ki ... 
lerl yeai Wr •kide ....... 
cll • D a lplll6ti16 1- lcte. 
ci••• c1a .. ae fonae noaftlle. 
Terkip etmek- Kabmlamak • Fı 
CompoMt 

Oftaelu 8a Ulca •lrçok 
deleri terkip ederek ,~ 
• ... bltçok etealeri 

l n. ..... ıa ... Jble ı 
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Paravana 
Arkasından 

Bir Acı Hikaye 
Dinlendi 

( Baıtarafı 1 inci yö:sd• ) 
Mnnnr bay Ali Rıza ce•ap 

Yeriyor: 
"-Haklum •. Haklısın Evlldım. 

Fak at bende kanun haricine 
çıkmamakta haklıyım.,, 

Anladım 1d bir vergi mtikel
Jefi ile tabıll mlldllrtl bay Ali 
Rıza kartı kerııyadır. Vergi 
mükellefi, Babillde on iki yıldır 
bir aşçı dükkanı iıleten muta· 
Yassıt bir esnaftır. Djyor ki: 

.. - Bu yıl bana 226 lira 
kazanç vergial keati!er. itiraz 
ettim. Hazine haklı imif. Buna da 
blrşey diyeceğim yok. Geçen 
ıDn şubeye borcum için 110 Ura 
yatırdım. ıimdi de 20 Ura daha 
buldum, memura götUrdDm. Al
madı, bepainl buglln YeHcekıin. 
Yoksa dllkkinına haciz koyarız, 
dedi. 

Benim dnkklnımdan ne ola· 
cak? içinde beı maaa, llç tence· 
re var. Satsalar 20 lira tutmaz. 
Halbuki ben onlara timdi 20 lira 
vermiye hazınm. Bu parayı kabul 
etmeyip masalarımı HtarJaraa 
dUkkin kapanacak, bende yedi 
nüfusumla sokakta ipiK kalaca· 
ğam. Ocağım IÖnecek. Maliyede 
Yerg-i veren bir adam kaybetmit 
olacak. 

Memurlannıza emir veriniz, 
bına ay baıına kadar mü1aade 
etıln. Ne yapıp edib borcumun 
UlmUnU ay başına kadar öderim.,, 

Bu teıirll ve teeısOrlO sözler 
tahsil mlldOrOnO yumuıatmııtı. 
Mllrncaatçıyı teskine çab91yordu: 

" - Ne yapayım çocuğum. 

· Son vergi borcunu vaktinde azar 
azar ödueydin, timdi böyle aı

kıımazdın. Ben aana ıahsea bak 
veriyorum. Fakat kanun bu para
nın şimdi alınmaımı emrediyor. 
Ben bu emri yerine getirmezaem 
mes'ul olurum.,, 

Bay mUdür biraz durdu, ıon· 
ra bu yurddaş.: . cesaret veren bir 
eda ile: 

" - Oğlum, dedi, HD o me· 
mura git, derdini bir defa daha 
anlat. Belki ıana ay baıına ka· 
dar mllsaade edar. 

Anlaşılan verg i mükellefinin 
ıubede cesareti kmlmııtı. Memu· 
run kendisine mUsaade Toreceğin.· 
den Umidi yoktu. · Ricalarına de
vam ediyor: 

" - Ne olur bay mudur. Me
mura emir veriniz. Ben namuslu 
bir esnafım. J 2 yıldır beı para 
borç bırakmadım. Ay baıına ka· 
dar fırsat verl!J. Çoluk çocuk ta· 

biblyim. Sokakta kalacağız. ,, 
Ve bu borçsuz mllkellefin ıon 

sözleri ıu oldu: 
" - Bizim ıube memuru biç 

lif anlayıp dert dinlemiyor. Her 
gidiıimde katlarını çatıp parayı 

latiyor. Ne oluna aizden olacak!., 
Bay Ali Rıza bu dert dökUt kar
fl8mda, ancak ıu çareyi göıter .. 
bildi: 

" - Yavrum •. Kanunun bari· 
cine çıkamam. Biriıinden borç 
al ve vergi borcunu öde. ,, 

Ve bu mUtevazı esnaf, isteğini 
bulamıyanlarm hnzUnlll edasile 
odadan çıktı Ye başı önünde ao
kağa doğru ıUzUldU. 

Şimdi bu hikAyeden ıonra bir 
hUküm vermek lazım gelirse ıuou 
sölemek mUmkUodUr ki, devlet 
alacağını vaktile istemekte çok 
haklıdır. Fakat namu.tu mUkellef· 
lere kartı müsamaha 11Sıtermekte 
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Türkiye Ziraat Bankası idare Meclisinden: 
TUrldye Ziraat Baalratı Umumi Heyeti, 9 Mayıs 1935, Perıembe rttnD, saat 16,30 da Ankaratda, Bankanın Umum Mtıdllrltık blnaaıodı 

fev"aIAde olarak toplanacaktır. Atatıda lılmlerl bulunan murahh11ların yukarda yaııb atın Ye ıaatte toplantıya gelmeleri rica olunur. 

Görüıülecek işler Şunlardır : 
Eıaa mukavelenamenin •tafıda metinleri yazıla 76 ve S!i inci maddelerinin, hizalarında g6sterllen tadil metinleri dairesinde, değlıtirllmeal. 
76 ıncı madd•nl11 a•lı: 76 ıncı maddttnln d•llşlklllc t.lcllfl: 

( Hey'etl umumiye, her aene Teırintsanl ayında Mecliıl idare (Umumi heyet her yal Temmuzdan evYel idare mıcllıl tarafından 
tarafından YUkubulacak daYet Uıerine tayin olunacak mahalde yapılacak çaA"ırma Uıerine glSsterilecek yerde toplanır. idare Meclisi 
akti içtima eder. M~liıl idare hini hacette Heyeti umumiyeyl lUıum görüne umumt heyeti fevkalide surette de toplantıya 
ıureti fevkalidede de akli lçtimaa davet edebilir. ) çağırabilir. ) 

85 inci maddenin adı : 85 lncl maddenin değişifdllc t•klifl t 

{ Uakal 3,000,000 liralık aermayeyl temıll eden murahhaalar ( En az 3,000,000 liralık sermayeyi temsil eden murahhaslar 
tarafından mUmıa olup Haziran nihayetine kadar Mecllıi idareye tarafından lmıalı olup Şubat nihayetine kadar idare meclisine 
tevdi olunan teldifatın ruznameye derci mecburidir. fıbu teklifat Yerilecek tekliflerin ruznameye konulması mecburidir. Bu teklifler 
heyett umumlyede aıüzakere e.dilebllir. Bunun haricinde vaki olacak umumi heyette mllzakere edilebilir. Bunun dışında yapılacak 
teklifat ruznameye dercoluoamaz. ) teklifler ruznameye konulamaz. ) 

Ziraat Bankaa1 Umumi Heyetine Vilayetlerden Seçilmiı Olan Murahhasların Adları: 
Vll&yetler Murahha1ları Vilayetler Murahh&1lar 
Afyon ı Sayla• Ali Çetin Kaya (Bayındırlık Bakanı) lzmir ı " Mahmut Eaat Bozkurt 

,, İz:r:et Ulvi Aykurt Rahmi köken 

Amasya 
Aukara 

Antalya 

Aydı o 

Balıkealr 

Beyazıt 
Biltscik 

Bolu 

Burdur 
Bor1a 

Çanakkale 

Çankırı 

Çorulı 

Çorum 

Denizli 
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' ı 
1 

1 

• 
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ı 

Dlyarbeklr ı 
Edirn,. ı 

El biz ı 

Erzincan 
Fnurum 

Eskiıehlr 

G. Antep 

. • 

Giresun ı 

GUmilıhane: 

lçel ı 

latan bul ı 

., Derç Türker ,, Şükrll Saracoğlu ( Adliye Bakanı ) 
Nafiz Aktın Isparta ,, Kemal Turan Ünal 
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" 
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" 
" 
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" 
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" 
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Rifat Araz ,, MOkerrem OoıaJ 
Şakir Kınacı Kara ,, Baha Ônaören 
Saffet Arıkan Keatamonu: ,, Dr. Tonik Aılan 
Raaib Kaplan ,, Sami Erkman 
Numan Aksoy ,, Hilmi Çoruk 
Adnan Ertekin Kayseri : " Ahmet Hilmi Arga 
Nuri Göktepe " Reıld Ôzaoy 
Dr. Mazhar Germen KırklareU " Şevket ÖdnJ 
General Kazım Özalp {SU Bakanı} Kırıebir " Mehmet Seyfell 

Kocaeli ,, Ali Dikmen 
Hayreddin Karan Ragıp Akca 

~:::kT~;ret Sılay Konya ·:, Tevfik Fikret Sılay 
,, Ahmet Hamdi Dikmen 

Salih Bozok ,, Mustafa Ulusan 
Ali Şevket Ônderıe• Kütahya ,, Recep Peker ( C. H. F. Umumi KAllbl t 
Behire Bediz ., Muhllı Ekrem ( Ziraat Bakanı ) 
lımail Hakkı Uzmay ,, lbrahlm Dalktlıç 
Muıtafa Şeref Ôzkao Malatya ı " Geueral lımet lnönll (B8f bakan) 
Refet Canıtez Sait Fırat ( z. K. Ko. Relal) 
Dr. Galip Kahraman Maniaa 

1 
" Refik ince 

Sadettin Ferit Talay " y &far Ôzey 
Ziya Gevher Etili :: Turgut Tilrkoğlt' 
Hilmi ErgeneU Marat 1 ,, Mltat Alnm 
ŞükrU Yaşın Mardin ı 
Mutafa Abdlllhalik Renda (Kamutay Baıkanı} Muğla 
Rifat Ünür 
Fuad Bulca 
lamet Eker 
İsmail Kemal Alpsar 
Dr. Khım Samanlı 
Necib Ali Ktıçüka 

Yusuf Başkaya 
Zülfn Tlğrel 
Faik Kaltakkaran 
Mehmed Ali Yörllker 

Fuat Ağralı (Maliye Bakam) 
Haaan Tahsin Berk 
Abdülhak Fırat 
Nakiye ElgUn 

Aıiz AkyUrek 
Celil Bayar (Ôkonoml Bakanı) 
Emin Sazak 
Ali Kıhç 
Nuri Conker 

General ih1&n Sökmen 
Mnnir Akkaya 
Hasan F ebml Ataç 
Hamdi Ongun 

Ferid Celil Gtlve11 
Emin lnaokur 
Sellh Cimcoz 

Abdülmuttallp Öker 

Ziya Karamur1&l 

Muı 
Niğde 

Ordu 

Samıun 

Seyhan 

Siirt 
Sinop 

Sıvaı 

Tekirdağı 

Tokat 

Trabzon 

Urfa 
Van 
Yozgat 

Zogulgak 

ı 

: 

ı 

1 

. • 

.. Rıza Erte~ 

" 
Dr. HUıeyin Avni Erc:an 

" 
Nuri Tuna 

" 
Şükrll Atamaaı 

,, Halit Mengl 

" 
Cavit Oral 

" 
Hamdi Yalman 

" 
Muhiddin Baha Parı 

" 
Etem Tuncel 

" 
Dr. Aıım Sirel 

" 
Zlihtn Durukan 

,, Ali Münif Y eaena 

" 
Damar Arıkoğlu 

" 
Cavit Oral 

" 
Mahmut 

" 
Yusuf Kemal T engırıenk 

" 
Hulusi Oruçoğlu 

" 
Rasim Başara 

" 
Remzi Çiner 

" 
Cemil Uybadın 

,, Faik Ôıtrak 
,, Stıreyya Tevfik Genca 
,, Resai Erlıken 

" 
Danit Eyiboğlu 

" 
Şevki Kıroğlu ( tllccardan ) 

" 
Ali Salp Uraavaı 

" 
MUDlp Boya 

" 
Sırra lç6z 

" 
Sungur 

" 
Rifat Vardar 

" 
Hasan Karabacak 

devletin vatandaılara karıı •aıl· 
ful olmak lazımdır. 

Kendilerine .. buyurun 1..,, denllin· 

ce de haciz yapmaktan •aııeçip 
dönmllılerdlr • • 

Topkapı yokuıunda 52 numarada 
Bay Salt; 

"- 34 aenellk mal ıablbiylm. 
Bundan •••elde mal sahibi 
babam lmif. AıaA'• yukarı 50 
senedenberi taaarruf ettlğlmlı 
evimizin borcunu hear yıl munta· 
zaman öderiz. Vergi dalrHlne 10 
para bakaya borcumuz yoktur. 
Bu yılın vergiılui de her yıl ol
dutu glbl maylıta vereceğimizi 
verıi daireıine bildJrdik. Fakat 
ıeçen sıUn memurlar ••• ıelmir 
lu, hacb J•pmak latemlıler. 

Bizim mahallede benim bildl
if m birkaç bakaya borçlu var. 
Bunlara haciz yapılmak 11Syle 

dursun kapılarına bile gidilmiyor, 
benim borcum yok iken evime 
baciıe sıelinlyor, hayret ettim, 
hlll da hayret ediyorum. ,, 

Eıyan ızı;llk bahar için 

KNAPP 
mGeueıHlade temldetlp boyatınıı. 
Kaınnı>aıa - Tepe batı· Taksim· Şi1Jli 

flr•tl•r eıvertlldr. 

NEDKALMiNA 
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• 
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tlcaretbaneslnden tedarik ·edebilirsiniz. 
. . 

Çü11kü: işbu ticarethane sattığı bütün malların 
ha/İ$İgetini olduğu gibi nefasetini de 

-

içinde 6 ve 7 numara gibi 
Aşağı cins kahveler bulunduğunu .isbat edene 

1000 lir&. vermek 
suretile temin eder. 

r •atıf yeri yalnız : 

lstanbul, Tahmla aokak, sahibi olduğu Kurukahveci hanı altında ... r 

Romatizma ağrılarını yalnız 

Niıan 1 t 

IID~~ÜIR} D«~IMILA 
NASI I~ İ I_.,ACI 

lstanbul ikinci lfll• memur
ıuıundan; Müfli• S ami Po~ika r ma

sasına müracaatla 39 ıncı aıraya ka
yıt o'.unan hazinenin •on ibraz olunan 
vuaikaya nazaran iatediti "6 S.12" 
liradan 579.54 liranın kabul ve betin
ci ııraya kaydına ve vergilerin tediye 
umanı geldi~inde borçlu if!iı etmit 
oldutundan yüzde on zama talebi fA• 

)·anı kabul görülmeditindeo fasla 

105.58 liranın reddine iflil idare hey'
etince karar verilmit olduğu Ye bu 
ıuretle aıra defterinin dtızeltildifıi llln 
olunur. (10335) 

MOND-EXTRA 
Tekmil dünyada taoınmıı olan 
ve emsali buluomıyan MOND • 
EXTRA tıraı bıçaklarının 10 
adedi 75 kuruıtan 50 kuruta 
indirilmiştir. Her yerde aahlır. 
10 adedi 50 kuruıtur. 

Şair Göte'nlo 

VERTER 
lıimli meıhur kitabı r11imll 
olarak basılmııtlr. 

Türkçeye çeviren: A. KAMI 

Fiyatı 60 kuru' 
_. Hllml Klt•phaneal 

8011 Poatlı M•tb•••• 
Sahibi: R. KBkçtı 
Neır. Madara: Tabir 

il il 

1 1 keser 

• 

Dünyanın her tarahnda şöhret kazanan ve 14 metrodan 2000 metroluk dalgaya 
kadar sedayı hali tabiide alan 

1935 '. SON MODEL 
• 

AMIBiBAN 
4 ... 

Yakında TOrkiya'da da satllmağa başlanacaktır. 
Fiyatı : Diğer markalara nlsbetle gayet ucuz olacağından herkes alabilecektir. 

AMERİKAN 
1 

RADYOSILE 

dllllemek lıtedljlmlz lıtaıyoaa diler radyolarda oldap gibi saatlerce aramakla delfl, 
yalaız lbrellal o .. mıelıetla ı .. ıne getirmek llAlldlr. 

AMERİKAN " 8 O S C H " RADYOLARI · mUmkUn mertebe • PARAZİT YAPMAZ. 

AMERİKAN RADYOLARINI 

görenler artık batka marka radyo alamazlar. Bu itle alikadar olanların her gün saat 12 den 5 e 
kadar Ticarethanemiz• gelmeleri menfaatleri iktizasındandır. 

RADiU TiC 
Galata, Okçu Musa caddesi No. 104 Tel. 42878, P. K. 1313, Telgraf: istanbul Radium 


