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Uyuşturucu Mad
delerle Mücadele 

Kaçakçılıbra kar~ı açılan müca
dele iyi neticeler veriyor. Bu 
husu ta halkımız diyor ki: 

Hamız Bey ( Beyazıt Mitlıatpaşa 
mahallesi 17) 

- Gazetelerin zabıta sütunlannı 

uyu lurucu maddeler içenler ve sa
tanlar dolduruyor. Hemen hergün beş 
on zehir müptelasının isimlerini oku
yoruz. İnsan bun)an görünce ye'se 
düşüyor. Yirminci asırd ki insanlann 
kurunu vu&tadaki Çinliler gibi hala 
afyon yutmaları insanı şaıırbyor. 

Eğer bunların uran içenlere münha
sır ol a "ne yapalım kendi düşen 

ağlamaz,, deriz. Fakat bu sülaleye 
aürer. Kendilerine acımıyanlar çoluk 
çocuklarına acısalar. 

* Şerafettin Bey ( Ak!aray Horhor 
cndde i 71( 

- Kaçakçılara atır cezalar veri
liyor, muhakemeleri ihtisas mahke
melerinde yapı!ıyor. Fakat ha.la mü
tenebbih olmıyanlar ve eroin, enar 
kaçıranlar var. Nüfus 5iyaı;etimizi 

alikadar eden bu itle mücadele aç
malıdır. Bu zehirlerin fenalığı cahil 
halka anlatıl malıdır. 

* Ali Bey (l nkapanı Atlama ta,ı) 
- Çinlilerin kadim ve parlak bir 

medeniyeti vardı. Fakat bunlar af
yonkeşliğe başladıktan sonra ne me
deniyetleri kaldı, ne servetleri.. Şim
di bir avuç Japon karşısında mağlup 
bir va:ıiyete düştüler. Bizim toprak~ 

Jarımız çok ~eniştir. Bin bir felaket 
ve h rp geçiren bu topraklan imar 
için fazla nüfu a ihtiyacımız vardır. 

Zehirleyici maddeler bu milli siyase
timizi ho:ıar. Her Türk bu ı.ehire 

ilam harp etmelidir. Bu ainsi düşma
na galebe ettiğimiz gün bi:ı daha 
kuvvetli olacağız. 

~ 

Ihsan Hey ( K umkapı Kedirga 
meydanı 35) 

- Bu gidişle İstanbul hapishanesi 
eroin ve e rar kaçakçılarile dolacağa 
benziyor. Mahkemeler hergün birkaç 
kaçakçıyı mahkum ediyorlar. Gazete
lerde sıksık kaçakçı ismine tesadüf 
edişimiz kaçakçılığa kar4ı açtığımız 

mücadelenin müsbet neticeler verdi
ğini göstermektedir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Vatman Mahmudun idaresin
deki tramvay, tophaneden geç
mekte iken 5 yaşında Şahin is
minde bir çocuğa çarpmış ve 
yaralamıştır. 

>f Davutpaşada oturan Şevket 
Efendinin oğlu 3 yaşındaki Mu
zaffer evin üst kabndan düşerek 
yaralanmıştır. 

"°" F eriköyde terkos boruları 
çıkarılırken toprak çökmüş ve 
amele8en Yusuf ve Mehmet top
rak albnda kalarak yaralanmıştır. 

,.._ Beyoğlunda tramvay arka
sına takılan Zara isminda biri 
tramvaydan düşmüş bir kolu kı
nlmıştır. 

ABfLI ABBBLIB 
Üniversitemizin Dünyadaki Emsali 
Arasında Muhterem Bir Mevkii Olacak 

Maarif Vekili Ankaraya Giderken Beyanatta Bulundu 
Şehrimizde balunan ve Darülfünun ıslahatı ile 

iştigal eden Maarif Vekili doktor Reşit Galip B. 
dün Ankaraya gitmiştir. Reşit Galip 8. hareketin
den evvel gazetecileri kabul ederek şu beyanatta 

vesaitle ve bütün imkanları temin etmeğe çalışarak 
hazırlanıyoruz. 

Ankarada birkaç gün kaldıktan sonra buradaki 
işleri bizzat takip etmek üzere tekrar gelecektim. 

Vekil Bey kadrolar hakkındaki suale de cevap 
vererek demişlerdir ki: 

bulu muştur: 

- Burada yeni Üniversitenin kuruluşuna müte
allik son hazırlıklarla meşgul oldum. İşlerimiz her 
safhasında memnuniyet verici bir yürüyüşle ileri 
gidiyor.lstanbul Türk Üniversitesinin dünyadaki emsali 

arasmda en muhterem mevkii olan yüksek bir ilim 
müessesesi halinde kurulabilmesi için mümkün olan 

- Kadrolar hakkında ve isimler etrafında şim
diye kadar kimseye bir şey söylenmemiştir. Yazı-

Kaçakçıların Dos
yaları Sekizinci 
ihtısasa Verildi 

Ad!iye Vekaleti, uyuşturucu 
maddeler kaçakçılığına bakmak 
salahiyetinin gümrükteki Sekizin
ci İhbsas Mahkemesine ait olma
sı lazımgeleceği hakkındaki ka
rarım dün alakadarlara bildir
miştir. Eroin kaçakçılığından do
layı Dokuzuncu ihtısas Mahke
mesine verilmiş olan maznunlar 
bugünlerde Sekinci İhtısas Mah
kemesine sevkedileceklerdir. Do
kuzuncu 1htısasta eroin kaçakçı
lığına ait ( 50 ) dosya ve yüzden 
fazla maznun olduğu anlaşıl

mıştır. 

* Esrar kaçakçılığı yapmakla 
maznun Y orgi ve Dimitri ismin
de iki Romanyalı kaçakçı mev
kuf olarak Sekizinci İhtısas Mah
kemesinde muhakeme edilecek
lerdir. 

Gümrük muhafaza teşkilatı 
dün yeni iki kaçakçılık vak'ası 
meydana çıkarmıştır. Galatada 
F ermenecilerde Maraş oğlu Pet
ro'nun boyacı dükkanında dgara 
kağıdı ve diğer bazı kaçakçılar 
da kaçak cigara bulunmuş ve 
maznunlar mahkemeye sevkedil
mişlerdir. 

Fenerbahçe e,ya piyango• 
sunda kazananlar 

lanlar ve söylenenler tamamen tahminden ibarettir. 
Yeni kadrolar 1 ağustosta intişar eden gazete

ler ile ilan ve alakadarlara tebliğ edilecektir. Şimdilik 
size söyliyeceklerim bunlardan ibarettir.,, 

Tütün İnhisarı 
fstanbulda Üç Mühim 

DepoDaha Yapıyor 
Tütiln İnhisar idaresi İstan

bulda üç büyük tütün deposu 
ve imalathanesi daha açmıya ka
rar vermiştir. Bunun için muh
telif senelerde sarfedilmek üzere 
(4) milyon lirahk bir tahsisat ta 
kabul edilmiştir. İnhisar idaresi 
Üsküdarda Şemsipaşada aldığı 
büyük binanın arkasındaki arsa
da bir m~yon kilo tütün alabile
cek bir yeni depo yaptıracağı 
gibi Paşa limanındaki Şark tütün 
kumpanyasına ait muazzam bina
nın da pazarhğma girişmiştir. 

İnhisar idare i ayrıca Maliye 
Vekaletine müracaat ederek Çıra
ğan sarayını da istemiştir. İdare 
burada da bir depo yapacaktır. 

Eczacı ar 
Kendilerine Mahsus Oda 

Y pmak İstiyorlar 
Eczacılar, tababetin eczacılık

tan çıktığını v eczacılığm daha 
geniş bir saha olduğunu ileri sü
rerek Sıhhiye vekaletine müracaat 
etmişler ve bir eczacılar odası 
teıkiline müsaade edilmesini iste
mişlerdir. 

Sıhhiye Vekaleti, buna lüzum 
olmadığım bildirmiştİ!'. Eczacıların 
vekalete tekrar müracaatta bulu
nacakları söylenmektedir. 

1 
I 

Tiftik Piyasası 
Gittikçe Hararet
lenmige Başladı 

~ 
Dün eski afyonlar üzerine hiç 

iş olmamıştır. Yeni afyon satışı 
pek azdır. 

Dün Anadoludan lstanhula 12 
va~on buğday gelmiştir. Piyasa 
yidir. 

Çapa Tutun Depoları Tahliye 
Edilmiyecek 

Çapadaki tütün deposunun 
lağvedilerek pavyonların Üniver
siteye tahsis edilecegini yazalmıb. 

F enerbahçe spor kulübünün ,,.------------, İnhisar İdaresi bu depo lağvedil-
tertip ettiği eşya piyangosunda r ' 
uüyük ikramiye kazananlar henüz Yurtdaş ! diği takdirde iş bulan bin kadı-
kat'i bir şekilde anlaşılamamışhr. mn açıkta kalacağım naurı iti-

y almz otomobil Kırıkliale spor Hala bankada bir tasarruf bara almış ve deponun lağvedil-
kulübü reisi mühendis Numan Be- hesabın yok mu? Daha fazla memesini Ankaraya yazmıştı. Ve-
ye, motosiklet yine Kankkalede gecikme, sonra başını taştan killer heyetinin yeni bir kararile 
fabrika memurlarından birine, Mı- taşa vurursun! Az, az fakat bu deponun tamamen lağvedil-
sır seyyahati ise Edremitte avukat muntazaman biriktirmeğe alış.. memesi yalmz bir pavyonun Gu-
F aik Cemal Beyin oğluna isabet Çünkü biriktirmeğe erken baş- raba hastanesine mülhak olmak 
etmiştir. Mühendis Numan Bey layan, çabuk yemişini tÔplar. üzere Üniversiteye verilmesi ka-
F enerbahçeye beş yüz lira teber- bul edilmiştir. Lağvedilen pav-

.'.\f illi iktı~nt ve ta arruf <· ı · miyeti 
ruda bulunmuş ve otomobili ken- yonda çalışan işçi kadınlar diğer 
disine gönderilmiştir. pavyonlara taksim edilecektir. 

, Giin~n ~arihi ] 
Vekiller Heyeti 
İçtima Ediyor 
Şehrimizde bulunan Milli Müdafaa 

Vekili Zekai ve Maarif Vekili Reşit 
Galip Beyler Heyeti Vekile içtimaında 
bulunmak üzere dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmişlerdir. Maliye Vekili 
Abdülhalik Bey bir gün evvelki tren
le gittiti için elyevm Ankarada bu
lunmaktadır. 

Velfüler Heyeti bugün içtima 
edecektir. 

acar b vekiline t zir t 
edildi 

Budapeşte 18 - Macar Başvekili 

M. Gömböş refikasının vefab müna• 
ıebetile Başvekil İsmet Paıa hazret
lerile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Beyden samimi taziyet telgrafları al• 
mııhr. 

Mahkemelerin y z tatili 
Mahkemeler bugünden itibaren 

yaz tatiline haılamışlardır. Yalnız 
nöbetçi mahkemeler müstacel işlere 
bakacaklardır. 

Uddelumuminin mezunlyetı 
Müddeiumumi Kenan Beyin mc• 1 

1uniyeti bugün bitecekti. Kenan Be• 
yin rahatsızlığı tamamen geçmediği 

için mezuniyeti bir ay daha uzab] .. 

mışbr. 

Buz dolapJ rı menedil· 
miy cek 

Belediyenin buz müteahhidi Ömeı 
Lütfi Bey sotuk hava depolarının 
menedilmesini veyahut mukavelesinin 
tadilini i temişti. Belediye ikhsat 
Müdürlüğü Ömer Uıtfi Beyin müra• 
caabnı tetkik etmiş ve oğuk bavl 
depolarının menedilemiyeceğine ka· 
rar vermiştir. 

Ticaret Mektebi 
İktııat Vekaleti Ali Ticaret Mek ... 

ttbinin lktı•at Vekiletine merbut 
bir mektep olarak kalmasını iltizam 
ettitinden mektep Darülfünuna rap• 
tedilmiyecekür. Gelen hnberlue gör 
İktnat Vekili Celal Bey mt:ktebin ıs• 
Jahı için beraberinde bir mütehassıa 

etirece ktir. 

Bir Hanım tevkif edildi 
Bir kaçakçılık meselesinden do

layı Tevkifhanede bulunan topal 
Hasan efen dinin refikası kocasile 
görüşmek için Tevkifhaneye müra• 
caat etmiş ve görüşme salonuna 
alınmış, fakat o sırada da üze
rinin aranacağını tahmin ettiği 
için cebinde bulunan (20) dir• 
hem esran pencereden sokağa 
atmaya kalkmış, bunun üzerine 
tevkif edilerek İhtisas mahke
mesine verilmiştir. 

/zmir Bağcıları 
Yarın Toplanıyor 

İzmir 19 - Bornova bağcılan cu
ma günü toplanarak İnhisar İderesinİI 
yeni sene siyah ve misket ü:ıümlerine 
koyduğu düşük fiatin yükseltilmesi 
çarelerini arıyacaklardır. 

Toplanbya Vali ve Meb'uslar da· 
vetlidir. İnhisarlar Vekaletinden de 
bir mümessil istenecektir. 
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- Dün gece epey korku ge
çirdim Hasan Bey. 

.•. Bizim sokak, lamba ol
madığı için zifiri karanlıktır. 

... Ben de azıcık eve geç 
geliyordum.. Birden karanlıkta 
"yandım ... Of.. Ölüyorum .. ,, Di
ye bir feryat işittim .. 

•.. Korkudan yüreğim ağzı
ma geldi doğrusu... Derhal so
kak aralarından geçerek eve 
c.a.ıı at:t.ım. 

Hasan Bey - Mutlaka bir 
evde sazlı sözlü alaturka bir 
alem vardı dostum .• 



20 Temmuz 

tı Hergün 
imparatorluğun 
Son Kaleleri 
Ahmet Rasimin Eserlerı ·----------· 

Cümhuriyet idaresi Osmanlı 
imparatorluğunun muhtelif ileri 

l siperlerini birer 
mparatorla- b" t tti. lm

ırer zap e · 
lan .Son paratorluğu devir-
Ralt1lt1ri di, Fakat o devrin 

ötede beride kalmı, ufak kaleleri 
kaldı. Bunlar sessiz sedasız kendi 
kendilerine yaşıyorlardı. Bu kale
lerden biri darülfünun diğeri 
evkaftır. 

Darülfünunun üniversiteye kal
bi, bu kalenin yıkılması demektir. 

Memleketin fikir ve irfan ha
yabnın nazımı olan bu müesseseyi 
hali eski şeklinde muhafaza müm
kün değildi. Reşit Galip Bey bu 
kaleye son mermiyi iadirdi ve 
"aleyi kökünden söktü. 

Şimdi kurulan iiniwersite Cöm
huriyetin kalesi olacaktır. 

İkinci kale evkaftır. 
Evkaf, imparatorluk devrinden 

arta kalan geri miiemeselerden 
biridir. Belediyeciliğin teeuüsün
clen evvel kurulan bu müessese, 
belediyecilik başladıktan sonra 
6lüme mahkumdu. Su 11"bi, me
zarlık gıöi, hastane ve mektep 
aibi tehrin içtimai immenin men00 

faatini alakadar eden müessese
lerin, belediyenin elinde bulun
mamasa doinı olamazdı. Bu işler 
ortaçat zilmiyetile kurulan ve 
bili o zihniyeti idame eden bir 
müesaeseqin elinde bırakılamazdı. 
Evveli maarif, mektepleri bu 
müessesenin elinden kurtardı. 

Belediye kendisine ait olması 
lazım gelen bu işleri alabilmek 
için EvkaAa senelerdenberi mft.. 
cadelededir. 

Şimdi Evkafın ligvedilerek 
bütün bu işlerin belediyeye dev
redilmesi düşünülmektedir. 

Evkafın ilgası, İmparatorluğun 
son kalesinin yıkılması de-
mektir. 

~ 
Devlet matbaası arada sırada 

neşredilen kitapların isimle-
A/amet rini havi bir "Bibli-

n l 1 yografya,, çıkanr. 
nas m • Son çıkan Bibli-
Eserleri yografyaya Ahmet 

Rasim ve Abdullah Cevdet Bey .. 
lerin eserlerini tophyan iki kısım 
ilave edilmiş. 

Merak edip saydım. Ahmet 
Rasimin neşredilmiş eserlerinin 
nüktan 200 zü. buluyor. Hayatı
nm elli senesini nqriyat hayatı
na Yakfettiğini kabul etsek, Alı
met Rasimin senede dart eser 
Jazdıiını görürüz. Kitap haline 
ıireaae,ip matbuat sübmlaruıda 
kalan binlerce yazw da b.fka. 

Abaet Rasim, en çahtlnin .e 
en Yel6t muharrirlerimizden biri 
idi. Hayabnm her devrinde kalemi 
ile Y&famlfbr. 

Fakat o en büyük eseriai bt
tinaeclen ilmüftiir. Ahmet Ruim 
aon aenelercle Lan. ayarında hl
Jilr bir kamus hamlamalda meş
l'lldtı. Hatta, zannederiz, bu eseri 
.. L " harfine kadar yazllllfb. Ha
Y•bnuı bu en biiyük ve en kar 
metli eserini tamamhımıya ömri 
vefa etmedi. 

Maarif V ekiletiain bu eseri 
bm•W.bp nepebnesi laem At.
met Ra•min ruhunu taziz eden 
bir tlkran eaeri, hem .. de menıle
ketiia irfan hayabna bir •izmet 
olurdu. 

SON POSTA 

(Resimli Makale a Hayat Demek, Mücadele Demektir a 

İnsanlar hayata atıldıktan sonra 

bİrfok müşkGJlerle kartılaşmata 
mahkümdur. 

Hergiin karfilafbtmuı mGfk6ller ı Çünki hayat mücadelesi yqayan-
bizi ltaaan matlip edeWlirlcrt l:Hm- )ar için tabii bir ıeydir. Bizim de 
daa dolayı nevmit olmamahyaz. onu tabü karşılamamız icap eder. 

·soN TELGRAF HABERLERİ 1 
Bursa , Soyguncuları 

Şerirlerden Birisinin f stanbulda 
Olduğu Anlaşıldı, Aranıyor 

Samsun, 20 ~Hususi) - Şakilerin isticvabına bunun yakalanmasını istemiştir. 
devam edilmektedir. Tevkifhane ile Adliye önü ve iatanbul Zabıtaaının F19allyetl 
ve bu aradaki cadde isticvaba getirilen mevkuflan Samsunda yakalanan Bursa soygunculanndan 
görmek merakile bekleyenlerle dolmuştu. ikisinin evvelce lstanbulda yakalandıklarım, vapur-

u Bunlar geçerken halk ''kahrolsun hainler,, diye da kelepçelerini kırarak kaçtıklarım, fakat bunların 
bagnyordu. KaJabaJık pek fazla idi, tahacümden Bursa soygunu ile alakadar olduklarının tahmin 
~~et ~~-i~ P~akh~an yıkıldı. Mevkuf- edilemedigini dünkü nüshamızda yazmışhk. 

ciirlimlenn.ı itiraf etmışlerdir. Filvaki burada yakalanan ve kelepçelerini kıra-
r klM~~~~. ciirmfin işlendiği yer olan Bursaya rak kaçan hu adamlar yakalandıkları zaman Bursa 
rİ e mi e ekn ıcap etmektedir. Nakil İstanbul yo- soygunu ile alakadar değillerdi. Çünkü bu yakalan-
1 e yapı aca , mevkuflar bugün · nd . .. . . . 
altı d C'" h . Ja arma nezaretı ma ve kaçma hadısesı bır sene evvel wkua gel-
. n a ~m urıyet vapuruna bindirilerek gönde- miştir. Samsundan bildirilen ve latanbulda buJunduju 
rile~ır. icat . anlatılan teririn aranma .... h8fla-lıfbr. S'a.. mda 
l d ı'; :~;- b aoygunculann bır arud~ yakalanan ıerirlerin fstanbuldan geçtikleri esnada 
arının a an u a ulunduğu anlafllllllfbr. Sam- kendilerini sakhyanlar da aranmaktadır. Darada 

sun zabıtası lstanbul zabıtasına telgraf vererek bulunan şeririn bugün yakalanması muhtemeldir. 

Sahte 
Gazetecilere 

inanmayınız 
Dün şehrimizde yine bir ga

zete şantajcıhjı olm'Ufhır. Hüvi00 

yetleri henüz anlqalamıyan iiç 
getıç Sililıtarağa'da Banrt ve 
Mevıadı lnruakiye lnhisanna tabi 
fişek fabrikuana gelmİfler, mttte
haa&IS ustabap ltaJyan Rondo'n~ 
memlekete yardun mabadile iÇ 
lirasını alarak, sahte bir makbuz 
verip gitmişlerdir. " El emekleri , . ·mı· b" • ısı ı ır mecmua namına aiira• 
caat yapan üç gen~ ayni za .. 
manda o lll'adaki ahşap fabri
kasından da bir miktar para 
almışlardır. 

Kendilerine Dariilfünunlu ve 
mecmua sahibi ailsft veren bu 
dolandancalar zabıta tarafından 
takip edilmektedir. 

buldan Dolua ... cllartnın 
MuvaffakıJ•tl 

Buldan ( Hususi ) - 1zmir va
lili Kizım Pap bara dokuma
c:darile temular 'yapb. Bu tem ... 
larcla 1zmir memurin koOpera
tifj için 1200 kişilik eHwlik aabn 
alacai- vadetti. Dolmmacdar bu 
vaat dolayısile çok seWunİflerdir. 

Bir Balkan 
Lokarnosu 
Hazırlanıyor 

Tiirkiye ile Bulgaristan ara
sında bir Balkan Lokarnosu 
akti için bir cereyan vardır. 
S6ylendiğine gire Hariciye Ve
kilimiz Tevfik Riiftti B. eylllde 
Sofyaya gidecek •e Balpr 
Bqvekili M. MUfanof ile bu hu
susta mlizakerelerde buluna
caktır • 

Gaip Taggare 6 
Yolcu ile J.tanbul
dan Kalkmıştı 

Roma, 19 (A.A.) - Pbalere
den hareket ettiği halde Radosa 
ıelmemit olan italyan deniz tay
yareıiaden hAli hiçbir haber alı-
BAJDamlfbr. Bu tayyarede kaç 
yolcu oldaju da belli değildir. 

D&t Yunan harp gemisi ile 
bir hafif ltalyan filosu tayyareyi 
bulmak için arllfbrmalara başla
mlflardar. 

Son Posta: Mevzubaa tay
yare lstanbul' dan hareket etmiş .. 
tir. içinde İtalyan sefaretinin 

k~ryes i: bir ecnebi yolcu, iki 
pılot, bır makinist, bir telgrafçı 

J olmak üzere altı irişi bulunayordu. 
"'------~~--~- Tayyareyi pilot Mehmet AB 

Balkan Lokarn~ akti Ro
men Bqvekili M. Titulelko ta
rafından teklif ediJmiftir. M. 
Titalesko tepinienelde Ankara· 
ya ziyaret ettiji zaman bu me
sele etrahnda hükiimetimiz rica
lile tem•••P'cla bulunacaktır. 

Yunanistanda Bey idare edecek ıken umumi 

Atim, 19 ( Hususi ) - M. 
Çaldaria dfin Bulgar sefirini sureti 
hu8uaiye.le kabul etti. Kon...-a
larada a.lk•• Lokarnoeu menu
baM ecli'tli. lulrar sefiri Yuna
IÔ9bmlll bu llllaultaki noktainaza
nm Sefyaya bildirmiştir. 

mnfettiş M. Pessa Pavria 
ltalyaya ıideceğinden bimrat 
idre etiaek istemit ve ~ IMa 
zatın idaresinde ikea vuku bu.1-
mu-ur. Aeto ~- ~J••in 
aranması Jçin bir; ta~ tin· 
~ 

İSTER iNAN iSTER iNANMA/ 
Gazetelerde okaduk: 
ôtrenditimize gire fstanbulda ihracat itleri ra• 

kamları ile mqgul olan ihracat ofiai.W. tuzim ettiti 
lthallt ve ihracat istatiatikleri ile alilımdu .._letJe
rin tutmut olcluklan istatistikler biribitleriae müsavi 
selmemekteclirler. 

• Neteldm Bulaaristan ile yapalalı müzakere es
Dammda ithalat ve ihracabmıu eNs obauı içia 
tuttalan iatatlstik rakamları de bulsaristan hüküme
tinin tutntUt olduj'u milletler ara11nda çok büyük 
farklar ~m6ftür. Bwnan herine tahkikat yaptlmlft 
fakat 11ebebi Wr türlü ulaplamam1fhr. 

iSTER iNAN iSTER 

Sayfa 1 

Sözün Kısası 

Hırsızın Hatıratı 

Etrafında Bir Lô.tif e .. 
Geçenlerde, ayrı ayn yerler

de, iki genç hırsız yakalanmış. 
Bunlardan biri bir lisede epeyce 
tahsil gördükten sonra hırsızlık 
mesleğine girmiş. Öteki de bir 
hırsızlık yapmak isterken yaka-
landığı vakit cebinden habrat 
defteri ~ıkmı,. Delikanlı şimdiye 
kadar yaphğı hırsızlıklan mont ... 
zamen bu deftere kaydedermif.. 

Bu iki havadisi gazetelerde 
gördüjim vakit yüreğime ferah
lık geldi. Bir kere hırsızların 
yakalanması, hırsız olmıyanlann 
rahabnı temin ettiği için tabii 
o~arak ferahlık verecek bir şer
dır. Fakat beni uıl memnun 
eden cihet bu gençlerin işlerinde 
bir yenilik, bir terakki göster
meleridir. .. 

T ahailden sonra hırsızlık mes
lekine giren genç iki türlü den 
vermiş oluyor. 

Hangi meslekte olursa olsun 
tahsil görmüş, malumat sahibi 
bulunmanın muvaffakiyet için 
mühim bir şart olduğu zatea 
herkesçe bilinen bir ff'Y idi. Me
seli ticarette ucuz ahp babalı 
satmak; hem alırken, hem aatar-
ken aldabp çok para kazanmak. 
hülisa işinde muvaffak olmak 
için birçok malumat sahibi ol
mak lizımdır.. Ya borsacıbkta, 
yalan haberler çıkararak meslek• 
taşlanna oyun etmek, zengin ol
mak için yalnız kurnazlık yetif
mez, pek çok malfımat ister. 

Bu kaideyi şimdiye kadar 
yalmz gizli hırsızlık mealekinde 
bulunanlar bilmezlerdi de yaka .. 
lanan hırsızlar hep cahil adam
lardı. 

)fa 

Habrablu yazan genç lurmaa 
yaptığı it daba parlaktır. Benim 
fikrimce ba genç zam•n•m•zıın 

edebiyabnı çok iyi anlamı" i9-
tikbal için bir şaheser hazırla· 
mıya başlamış. 

Edebiyatın .. haslet imzfm 
edep" olması modası çoktan 
geçti. Şimdi her memlekette, halk 
hayali, uydurma romanlardan 
bıktığından habrat kitaplan pek 
makbule geçiyor. Harp caausla
rımn yazdıldan hatırat her lisana 
tercüme olunuyor. Eski saray 
hafiyelerinin "Şecaat arzeder
ken •.. " gibi yazdıklan hatıralar 
bile seve seve okunuyor. 

Avrupada, ben&z habrat top
hyacak kadar ihtiyaıiam81111f 
muharrirler, balkın hQfUIUl pde
cek kitap yazarak akademilere 
girebilmek için diyar, diyar do
lapyorlar; vak'alar, pribeler 
arıyorlar. 

Hırsızhk yapan bu ıenç te o 
biiyllk muharrirler e'>i yapmak 
istemif. Kendisinin tiıuat kahra
manı olclaia merakla bir roma 
haml...,a htfa••f· Bu merakh 
l'Olll8D • daha batllUll'lcmda za
....... eline dltmif. .• 

Yunanistan da 
TürlcDostluğunıın 
Manası 

Atma, 19 (Hususi) - Muhale
fet riieaı•ndan, Balkan Konferan
amda Yunan murahhası li~eti 
reisi M. Papa Anastasyu " Elef
tron Vima,, gazetesinde Türk-Y u
nan dostluğu hakkında mühim 
bir makale yazdı ve bu makale
sinde Y-urk - Yunan dosthıiunu 
her cihetten tetkik etti. M. Papa 
Anastuyuya göre T&rk • v
doltlaia bitin BalkaalanWııl 

b •. ,.. .... ;' ...... 



4 Sayfa 

M~mleket Manzaraları 1
• 

ı4rhavi Cennet 
Kadar Güzel 
Bir Yerdir! 

Arhavi ( Hususi ) - Hopamn 
en şirin nahiyesi Arhavidir. Yirmi 
be..ş otuz haneden ibaret olan bu 
nahiye, Hopaya motörle bir saat 
mesafededir. Misafir için çok 
temiz otelleri, lokantalan, bahçe
sinde güzel ağaçları bulunan sahil 
kahvehaneleri, seyyar kumpanya
lar için ufak tiyatrosu vardır. 

Ahalisi çok medenidir, Pek 
çoklan kıravatlı ve elleri ba~.t~~
ludur. Arhaviden çok buyuk 
adamlar, meb'uslar, mahkemei 
temyiz azalan yetişmişlerdir. El
yevm yüksek mekteplerde Arha
vili hayli talebe vardır. 

Çok misafirperver olan halkın 
geçim hayab ortadır. Pek düşkün 
fukara yok gibidir. Her sene 
oldukça fazla miktarda fındık 
yetiştirmektedirler. Evlerini.n ya· 
mnda güzel sebze bahçelerı var
dır. Hergün kaza merkezine bir 
kaç motör gider gelir· 

Alh dershaneli güzel bir mek
teple telgrafhanesi ve gümrük ~e 
tuz idareleri vardır. Çarşısı duz 
ve kaldırımları düzgündür. 

Bir vilayet merkezi gibi çok 
şık peruk arlar, terziler, kundura
cılar vardır. Her cinsten iki yüz 
kadar esnaf vardır. Esnafın en 
çoğu köylüdür. En fazla alış ve~ş 
pazar günleri olur. Haftada bır 
gün kalabalık pazar kur~lur.A Sair 
günler ihtiyaçtan fazla dukkanlar 
kapalı bulunur. 

Arhavinin bazı esnafı seyyar· 
dır. Motörlerle mallarını götürür 
civar şehirlerde satarlar. ve her 
hafta pazarları takip ederler. 
Eşraftan bazı kimselerle görüş
tüm. Evvelce nahiyemiz tam 
teşkilatla idi. Nüfus. gümrük, 
tapu, vergi memurları ve sulh 
mahkemesi var idi. Hül<:ümet .iş
lerinde zorluk çekmiyorduk. lk· 
tısadi buhran münasebetile ge
çen sene bu memuriyetler lağve-
dildi ve Nahiyemizin bir az şe
refi kaçtı. Bereket versin Hopa 
yakm da resmi işler~e pek zah: 
met çekmiyoruz dedıler. Arhavı 
nahiyesi halkı çok çalışkan~ır. 

Kendilerine mahsus san atla· 
n hariçte öğrenip. gelmişl:rdi~. 
Havası, suyu güzeldır. Evlerı bı-
rer kaşaneyi andıracak kadar 
şık ve muntazam dır. Böyle ma-
mur nahiye zannederim başka 
vilayetlerde yoktur. Nahiyenin 
tam 29 köyü vardır. Bir zaman
lar burası, Hopa kazasının mer· 
kezi de olmuştur. Hakikaten 
merkezi kaza olmıya elverişli bir 
yerdir. Çok konuşkan ahalisi 
yabancıya pek hürmet ve ikram 
ederler. Ellerinden gelse neleri 
varsa misafire yedirmek isterler. 
Çok güler yüzlü ve tatlı dilli 
insanlardır. Gıdalarını mısır tar-
lalarından çıkarırlar. Sebzeye p~
ra vermezler. Çok usta ekmekcı
leri vardır.' Hulasa, Karadeniz 
sahillerinde Arhavi; bir cennet 
'>ir lsviçredir. - H. Ş 

Fukaraperver Bir Doktor 
M. Kemalpaşa (Hususi)- Ka

zamız Belediye doktoru askeri 
kaymakamlıktan mütekait Meh
met Hasan Bey çok fukara perver 
bir zathr. Gece ve gündüz de
mez paralı ve parasız demez 
çağnlan yere ve bilhassa fakir 
halka çok kolaylık gösterir. 

Akşehir Kaymakamı 
Akşehir (Hususi) - Çatalca 

kaymakaml,ğma tayin edilen kay
makamımız Lfıtfi B. memuriyet 
mahalJine gitmiştir. Lütfi B. par
lak surette teui edilmiıtil'. 

SON POSTA 

• 
~~MEMLEKET HABERLERi 

Adana Halk evi Çalışıyor 
--------------~-----

Evin Faaliyeti Halk Şehre Döndükten 
Sonra Daha Ziyade Artacaktır 

Adana ( Hususi ) - Adana 
Halkevi, bugüne kadar yaptığı 
ve yapacağı işleri fazla göster
miye çalışmak haveskarhğında 
olmadığı cihetle muhitte sesini 

1 1 
HaJkevine devredileceğini bildir
miştir. 

fazla yükseltmek istemedi. İstedi ki 
sesinden evvel kendi yükselsin. 
Böyle olmakla beraber emin ve 
metin yürüyüşünde ilerlemiş ve 
köklü teşebbüsler, tedbirler al
mış bir vaziyette olduğunu söy
liyebiJecek bir haldedir diyebiliriz. 

İntihapların arkası alındıktan 
sonra mayıs sonlarına doğru ko
miteler çalışma programlanm 
idare heyetine göndermiye baş
lamışlar, masraf bütçesi tasar
lanmış ve bütçeler tasdik olun
muştur. 

Halkevi kendisine 23625 lira
lık mütevazin bir bütçe yapmış
tır. Bunun sekiz bin lirası fev
kalade bütçe olup hali hazırdaki 
binanın Halkevi şubeleri ve muhit 
ihtiyacatını temine kafi şekilde 
inşasına tahsis edilmiştir. Binanın 

ihalesi geçenlerde yapılmış ve 
inşaata başlanmıştır. 

Köycülük komitesi köylü ve 
halkın hükumetteki ihtiyaçlarını, 

müracaatlerini temin ve takip 
ile mvazzaf bir müracaat bürosu 

Muğla'da Tütün 
~Vaziyeti 

• 
:ok iyi 

Muğla, - Vilayet dahilinde 
senede 18,000 kilo tütün ve sigara 
sarfedilmektedir. Bunun yüzde 
beşi tütün geri kalanı sigaradır. 
Tütünlerin nefaseti gittikçe art
maktadır. 

Fiatler yükseliyor. Bu sene 
vilayet dahilinde 64 bin dönüm 
tünün ekilmiştir. İki buçuk mil• 
yon kilo tütün, alınacağı tahmin 
ediliyor. Hastalık yoktur. Evsaf 
itibarile çok iyidir. Sahil mıntaka
larda kırma işine başlanmıştır. 
Mahsul geçen seneye nazaran hu 
sene yüzde yirmi fazla olacaktır· 

Beypazarında 
Bir Bekçi Kireç Ocağında 

Can Verdi 
Beypazarı (Hususi) - Mey

vaları ile meşhur olan Güragaç 
köyünde feci bir kaza olmuş, 
kömür almak için kireç ocağına 

giren Mehmet isminde bir bekçi 
ocağın yıkılması ile taş yığınlan 
arasında kalarak ölmüştür. 

Kırmıtta Hazine Arazileri 
Ceyhan, (Hususi) - Kırmıt 

nahiyesinde ötekinin berikinin 
fuzuli tasarrufları altında kal· 
mış olan ve hazineye ait bulunan 
birçok arazı nahiye müdürü ta
rafında meydana çıkarılmış ve 
mal müdürlüğüne bildirilmiş, 
hazinenin hukukunun kaybolma-
sına meydan verilmemiştir. ~ 

lf- Ceyhan (Hususi) - Kır- 1 
mıt nahiyesinde Himayei Etfal 
şubesi tesis edilmiştir. Bu hayırlı j 
müesseseye bütün Kırmıthlar iza 
kaydolunmaktadırlu. 

Adana halkevi reisi Kaşif Ôm~r B. 

tesis etmiştir. İçtimai yardım 
şubesi de muhtaç hastaların 
mütehassıs doktorlara bedava 
muayene ve tedavisi için bir 
müracaat bürosu açmıştır. Bu 
büroya Milli Mensucat fabrikası 
sahiplerinden Mirza zade Mustafa 
Bey yüz lira teberru etmiş, ayni 
fabrika sahiplerinden Nuh Naci 
Bey de bugün infisah eylemiş 
bir vaziyette bulunan Yoksulları 
Koruma Yurduna teberru ettiği 
beş yüz liradan dört yüz lirasının 

Bütçesi en geniş tutulan kü
tüpane ve neşriyat şubesi tahsi
satını aldıktan sonra bir matbaa 
tesis edecek, bir Muhit mecmuası 
çıkaracak, Halkevinin gaye ve 
mefküresini yaymak hususunda 
birçok işler yapacaktır. Komite 
ilk iş olarak memleketin en işlek 
yerinde ihtiyaca nisbeten kafi 
büyük bir halle okuma salonu 
açmıştır. Elyevm elinde iki bin 
ciltlik zengin bir kütüpanesi 
mevcuttur. Bunun noksanlannı 

tamamlıyarak biri merkezde kal
mak üzere iki de kütüpane ku
racaktır. 

Müteaddit konferanJar verilmiş, 
büyük günlere iştirak edilmiş, 
ihtifaller tertip olunmuştur. Köy
lerde bayrak çekme merasimi 
kısmen tamim edilebilmiştir. 

Adana sıcak bir memleket 
olduğu için halk yazın ekseriyetle 
bağlara, yaylalar çekilmektedir. 
Halkevinin asıl faaliyeti, halk 
şehre döndükten ve binadaki 
inşaat ikmal edildikten sonra 
başJıyacak ve eminiz ki çok 
hayırlı ve faydab işler görü
lecektir. 

Adapazarında Süvari Mübaşirler 

Adapazarı :tüvarl mübaşirleri · 
Adapazarı (Hususi) - Kasaba1ıız mesahai sathiye itil>arile çok 

~eniştir. Adli tebligatın sür•atıe ifası ve en uzak köylerde bile teb
lıgat yapılamaması yüzünden davaların sürüncemede kalmaması için 
süvari mübaşir teşkilab kuvvetlendirilmiştir. 

Müddeiumumi Baha B. adli işlerin intizamını ve mükemmeliyetini 
temin hususunda büyük bir titizlik göstermektedir. 

Çankırı'da 
F eslikan Bataklığı 

Kurutuluyor 
Çankırı,-Sıtma mücadelesi he

yeti F eslikan bataklığının kuru
tulma sana başladı. Günde 40- 50 
amele çalışıyor. Birinci kısım 25 
günde bitecektir. Bu bataklıktan 
sonra ikinci kısma başlanacakbr. 
Yeni yapılmakta olan hükümet 
parkına Ankara şehremaneti bir 
çok sandalya, çiçek hediye et
miştir. Havalar çok sıcak git
mektedir. 

Halkevi 
Bilecikte Bir Sinema 

Tesis Etti 
Bilecik (Hususi) - Halkevi 

ihtiyacı düşünerek ve büyük fe
dakarlıklar yaparak yazlık bir 
sinema vücude getirlmiştir. Sine
manın tesisinden maksat kar temini 
değil, halkın görgü ve bilğilerini 

kuvvetlendirmektedil'lu. 

Zonguldak'ta 
On Tane Yol Silindiri 

Alındı 
Zonguldak, - Vilayet dahi

lindeki yollarda çalıştırılmak üze
re on tane yeni silindir getiril
miştir. Devrek kasabasının elek
trikle tenviri için mahalline bir 
elektrik mütehassısı gönderilmiş
tir. Şehrin ortasında yaptırılmak· 
ta olan saat kulesinin zirvesine 
umumi bir radyo konmasına ka
rar verilmiştir. ----

Bilecikte 
Kurt istilası Devam 

Ediyor 
Bilecik 17 (Hususi) - 20 gün

dE:n beri memleketi istila eden 
ve iponomot denilen ağaç kurt
ları yağmurların tesirile azalmış
tır. Fakat bu azalış şehir dahi
lindedir. Köylerde kurtlar hala 
yaşamakta ve mühim zararlu 
ika etmektedirler. 

Temmuz 20 

1 

1 
Tarihi Fıkra 

1 
Vasiyetle 
Sadrazam 
Yapılan Genç 

Osmanlı devleti. altı yüz sene 
kemirip mahvedici bir tek yok
suzlukla çırpındı: Vezirsizlik ... 

Bu buhran osman oğullarını 
bin bir derde, felakete. girdaba 
ve izmihlale sürükledi. Müstesna
ları bir tarafa bırakırsanız azim 
ekseriyeti yalnız mevki bakasına 
bakan, hırsını doyurup, düşman
larını boğdurmakla vakit geçiren 
vezirler, devlete ve millete hiçbir 
hay:rları dokunmadı. Kimi aske
rin, kimi halkın, kimi de padişa
hın kurbanı oldu. Bir ay, bir se
ne ve hatta bir saat içinde kah 
boyunları vuruldu, kah azgın 
zorbalar elinde paralandı. kah ta 
bostancıbaşıJann, cellatların ip
lerile boğduruldu .. 

Acaba bu vezirlerin kusuru 
nedir? .. Evet, hemen hepsinin de 
böyle boğdurulup paralanmalarına 
sebep olan hikmet nedir? .. 

Y emişçilikten, kethudalıktan, 
yeniçeri ağalığı ve satırcıbaşılık
tan, cerrahlıktan, celalilikten, ke
mankeşlikten, hostancıbaşılıktan, 
yetişen hemen bütün vezirlerde 
noksan olan şu idi: 

Zeka ve fetanet ... 
Bu yüzden ne kendi mevkile

rini kullanmasıni bilmişler, ne de 
devlete ve millete birer fayda 
temin edebilmişlerdir .. 

İçlerinde öyleleri vardır ki, 
halk bunlara, bilmecburiye tuhaf 
lakaplar takmış, acaip ve yerinde 
isim!~rle tarihe geçirmişlerdir : 

Oküz Mehmet Paşa, Yemişçi 
Hüsnü Paşa, Boynuyatal! Meh
met Paşa, Kabakulak lbrahim 
Paşa. Elhaç Ivez Mehmet Paşa, 
Şehla Ahmet Paşa, Ağa Hasan 
Paşa, Tiryaki Mehmet Paşa, Ko
ca Ragıp Paşa, Kapıkıran Meh
met Paşa, Baltacı Mehmet Paşa, 
Daltaban Mustafa Paşa, Satırcı 
Mehmet Paşa. Güzelce Mehmet 
Paşa, Karayazıcı Hasan Paşa, 
Kuyucu Murat Paşa, Sofu Meh
met Paşa, Kalafat Mehmet Paşa, 
Melek Ahmet Paşa, Sarı Kenan 
Paşa, Pehlivan Mehmet Paşa, 
Yeğen Mehmet Paşa, Tepede
lenli Ali Paşa.. ilahiri ... 

Bütün şu yukarıda,,.. saydığım 
vezirler gibi daha birçok kendi
lerile berabar isimleri acayip ve 
boş olan insanlar vardı .. Yüzler
ce binlerce vezir içinde devlete 
ve millete faydası dokunan pek 
az olmuştur ve bunlar da hemen 
hemen mahdut kimselerdir. 

lf 
Fazıl Ahmet Paşa, eğer ya

şamış olsaydı, belki sukut devri
ni daha bir müddet geciktirmiş 
olacakh.. On beş buçuk senelik 
sedareti esnasında hiçbir zaman 
babası Köprülü Mehmet Paşayı 
aratmıyan Fazıl Ahmet Paşa 
Çandarlı ailesinden biri uzun 
seneler sedarette kalan ilk vezir· 
di. Babası gadup, şiddetli, 
bir devlet adamı olduğu halde 
kendisi sakin ve sessizdi.. işleri
ni hep adeletle ve hakkaniyetle 
yapardı. Kuvvetli bir hafızası, 
sahih ve kat'i bir muhakemesi 
vardı. Halka ve askere zulfım 
etmesini hiç. sevmezdi. Az ko
nuşur ve her işi en kısa ldan 
yapmağı tercih ederdi. 

Fazıl Ahmet Paşa ayni zaman
da ince bir şairdi. Hocası Kara 
Çelebi zade Abdülaziz Efendi, 
ona Şarkın bütün şairlerini sev
dirmiş, ilmin ve felsefenin bütün 
ana hatlarını öğretmişti. ı 

Osmanlı tarihinde ilk defa 
baba vasiyetile vezir olan adam 
~a yine Fazıl Ahmet Paşa idi •• 
ihtiyar Köprülü, oğlunun şecaat 
ve harbi kudretinden emindi. 
Siyasetinin ve nizamının ancak 
27 yaşındaki genç oğlu tarafın
dan tatbik edilebileceğine kani 
olarak vasiyet etti ve öldü. 

lf 
Lehistana harp Han eJilmişti. 
Mehmet Rabi büyük bir ordr 

( Devamı 1'~ üncü aayfada ) 
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nuuıblda hareket edeceji zannolunu· 
Jord~. Ne sezer! cleraon ile Alman nazırlan arasında 

Miaaı Olarak fU lıacliseyi ya.sayım: yapılan (Öl'Üfmelerde Alman noktai 
Çin Maliye Nazın M. Soonr Aa- nazan M. Henderaona anlablmııhr. 

Janın en ze11ain atlamı olarak tam· Göriımelcr doştane bir havi içinde 
nır. Serveti 200 milyon dolar olmak ve konferansı nuvaffaldyete sitGrmek 
İizere tahmin edUlr. Bu ıat timdi ka•tile yapaloıfhr. 
Avrupadadır ve rantecilerle konu- M. Hencleraon beyanatta buluna· 
tuyodr. Çinin mali vaziyeti haklonda rak dem;•tir iri: 

en isine aual aoruldutu za91an .,... ce._., v6riyor: " - Berlinl ziyaretim fevkalade 
- Fena. fay.talı oldu. Silihlan btra~ma mese-

ec1·Bu auali soraa l'•eteel de ~· leehıdeki mevcut pçlGkler henGz 
ıyor: oradan kalkmamakla beraber, vazi-
- 200 m,Uyoa dolal'I toJ»by• yet Ciddi bir tekilde tetkik edilmlftir. 

adam menılekethria- ·~,.*'~:at.:/f:iiffa• ~ ....J:-Klia fhtilafla-
dat ını feaa idare iidier-f ........... nn ek•lldijine eminim. Ve ailihlan 

le bırakma konferansının her teY~ rat-
M. Soonr Avnıpaya hareket et· men muhtelif neticeler vereceğini 

tiktea aonra arkuından Çin donan- ~ok ilmit ediyorum." 
inam da Açık denize açıldı ve yol· M. Hendcraon, dörtler miaakım 
d
1 

an tlSyle bir telaiz teleru ne,retti- memnuniyetle kartılamıt. ortadan 
en fÜpheyl kaldırmak için Fran•IZ B.,. 

- Gemilerimiz aabhkbr. f.teye- vekili M. Daladiye ile Alman BaıvekiH 
ain emrine amadeyiz. 
• ÇGnkü M. Soong Avrupaya ırit· M. Hitler arasında bir rörüşme tav-

tiktea sonra Çin maliyea donanma- siyesinde bulunmuftur. 
aın •••tını vermeyi unutmu,, do- Ecnebi matbuab M. Hendersonun 
naaaaa aaltit ve efradı da bafiannı bu beyanatına tunlan il.ive etmekte
alarak yola çılcmlflar. Şimdi ~vrupa clirler: 
politikaeılan teldlf edi1orlar: ' Almanya haldı bir ailihlan bı-

Bu •••it memleketi Wiyle bap rakma muahedesi neticeaini verecek 
9'01 ._ luakacatız? her teklifi kabul ediyor. Y alaız bir 

Çinin taa tablml yaldatb. Hitler - Daladiye qrilkilemeai, fi.-dlki 
Süreyya halele mevsimaizdir.,, 

___ _.. M. Headeraon Paris, Roma ve hu-
Tanare t.clası rekorlar1 ra.ta yaptıtı temaslardan •onra bu,Un 

BerHn 19 - AtlH denizi ile Av- Prara widecek ve Çekoslovakya 
rupanın bir kısmını •tmıya muvaffak Hariciye Nazırı M. Benea ile röriite-
olduktan •onra gayelerine iki aaatlik cektir. M. Hencleraoa buradan Miailae 
~ Uf .. kala dlfel'elı: 11ea Utftnyah pçecek n oracla 8apek.U ffltlerle 
iki ta11areeiaia cesetleri Jarıa, tana- alrlftlktea .... P.- •••ilktir. 
re De Knaa'a ptlrillecektir. Berlia 19 - lıL H ...... abala-

Atina 19 - Alb kiti Ue RoJQJ• leyin Prara hareket etaüttfr. 
la~ket eden ltaıyan deniz tayyare
:~dea hiç •lr halter ahaamamlfbr. 
ymJialara rlre tayyare, Sira ...... 
Jakunnda alevler içiacle tlenize tlGt
•lttlr. 
lr Mo•ko•a 19 - Ta17arecl Post, 

.e•alc ten havalanmlfbr. TaJYU9cl 
bıraz Y•rraa olmakla Mra .. r ken· 
dislai İJİ hi•aetmekttdir. 

Şilcaro 19 - jHeral 8albo filosu 
pazar fl•G Avrupaya cl&amek aiye
tlacletllr. 

Franeız ten•r•cllerl 
Nevyork 1' - Hiç bir JeN kon

aw1- dlaya me•fe rekorunu kır· 
mıya tetebbh edecek olu Fraam 
tayyarecileri Kocloa vt Roui J.ayanua 
fenahtı )'Üzünden hareket ıhferial 
tayin edememiflerdir. Ta17areeilerin 
Avuaturya, TGrkiye, Irak n lraaa 
tlotru uçacakları zmnaeclilmekteclir. 
Tanareciler üç p .. vap 4araltUe
celderial lmit etmektedirler. 

D 11kllerl11 oma111 
F..debi Roma 

------- llurh•n C.hlt ----1•--
Gaile seçti. Paranın yiizü 

a:arGncli •e bahar plcli. Herke
llll Jlzll ailldl. Adeta: 

- Kaylleltijimis Rmaeli .._ 
~ Anadolu, koca Arabistan 

IZe ÇOk bile di11• nr. 
All lceca ~· Alı 

ltu ~ ...... ~ 
ljle linet m _,... ili ~ 
Anadoluya d. ağzı• ._...., 
b~la aç bir timJı gibi ....... 
diyen ıtlrbnz Tilrk evlitları yu
bayor. 

• Ruıaeli ıittikten sonra Ara
biatanıa temıelli bulanlar dünyanın 
en kar ve en sersem insanları 
olsa gerek. 

F lngiJi~ Hindistana para döker. 
akat doktüğü para bire beş yüz 

ve.!'en ~~eketli bir toprağa düş
muş gıbı Londraya katmerleşip 
~Y~ gelir· Dütonmeli ki Medineye 
da ~ Tnrküıi parası ile serilen 

be
em'!'foluna bile Türk neferi 
kçilik ediyor. 

Ne ise bntnn bU hidiseler Ye 
bu telakkiler anlatıyor ki Avru· 

,.~ dopı l-mı. ..... '"·,. ""'-·· 

lere yalnız ıilih ve cephane ile 
mukabele etmiye inıkh yoktur. 
Arada bir kafa farkı var ki her 
tıemaata bin brp kahir pıne
Mi teDIİD ecliyar. 

Biz zaten acak ıaemleketlerde 
YetitİP ~ iklimlercle ,..._ya 
çalıpn Ye itiyle b6yle ll'kmaa 
enafmı kaybeden nesli manbriz 
olmıya yDz tutan tarilô malaltlk
lara benziyoruz. 

Albnuzda halifenin postu, ba-
tımızda Bizans sarayının tacı, 
elimizde Acemin Zülfikan ile 
Avrupaya Iİfık abyoruz.' Herifler
de kendilerine benzemiyen bu 
garip mahlüka veriyorlar dumam, 
basıyorlar ateşi! 

Litife bertaraf. Azizim Reşit 
biz bu kafada kaldıkça Avrupa
mn sistematik hücumlarından kur· 
tulamıyacağız. Tanzimat devrin
denberi yerimizde saymaktan 
bqka bir şey yapmıyoruz. 

Kafamızın içi büyücü tence• 
resi gibi esrar, tıhsım, çörekotu 
hurda kurtunla dolu.. Mahalle 
U..• bill aeJliaı, Ye benim en 

İııgilizl~rin muhafazakarlığı ve an'anelerine sadakatı m.alamdur. İııgiltere 
Kıralmm amıcası Dük of Konaf Sen Ceyms sarayının merasim meydanında 
tarihi bir askeri alayı teftit ediyor. 

Küçük İtilaf Ve 
Dörtler Misakı 

Paria 19 - Fransız Harlclye Na
zın M. Pol Bonkur, Romanya Harici· 
Je Nazın M. Titille•ko'yu kaltul et· 
mittir. hd devlet aclamı, pün me• 
seleleri etrafıada priifmlfler ve 
noktainazarlan ara .. da tam bir mu• 
tabakat ıirm~enlir. Dirtler mbaka ... ,...~et ............ 
titr. a. .eadı•ıt1e Ntl P...,_ 
... Mıll..,... ilk 

Dlrtler ........ idi~ ... 
............. itla ..... ptlrl
... olclup ~ ....,_ atdmf al-
dutu Wr •11ada P-..e p1·tı 
olaall. taı.s. ....... .. _.. .. .., 
'91evcut oWüa- . FllYald 
kGçük itilAfa • • 'er tirli temi
nat verllmlftli". Fakat ltaı,aaaa .. .,.. 
ked Amapatlald taa............. ye 
Anu,....klliaıltik~a 
Fnuale9ıll:teftlsaa ......... ,.._ 

tabü llillerhmillet ............. 
memize ..,_. t.inlAp ..W.. 
lalli ..... .... ...... &.. .. 
nm•• ael•• .teriacle ifts 
pyafetleri ,.,,.,.. ~ 

raatmD -- ~" 5-
r• ela bil8aem kimlere me ... i 
Avrupai ..... ek iPe tle m 11• 
localarma , .... ,...... 

Gliıljet(ID". ,._ lalalAp cli1e 
,.,.... learekeüt ...._. 1tir vec-

laeli Ye ,,..... ~ erkinun-
~ L:..: ile k do kal•W 1111t• ODUfllJOI'-
~ A ... ...- •kun11.1ar1a 
dol~...-le· fikiyet ediyor-

dume Dua: L!-... I" - Onlar u.-ı azım, dicli. 
~uvveti bir yenle toplamak doğ
ru dejiL 

Belki de bakllycli. Çünkü par
limento denince memlekette bir 
fırka bayab olacak, ekseriyet fır
kası ip vazıyet edecek demekti. 
Vakıa meb'usan meclisinde ittihat 
ve Terakki ekseriyettedir. Fakat 
ne olur ne olmaz bu kuvvet inhi· 
file yliz tutarsa AyandaJti ekse
riyeti ile vaziyette tevazün yapmak 
bir fikirdir. Y alnlz bu fikirde kör 
körihıe bir mevki muhafazası ar-
zusundan başka birşey yok. 

İttihat ve Terakkinin programı, 
Oamanlaltk, vatanclafhk, temelleri 
tllttllde heqıeP, her fırka ~· 

1 
mek arz11•una dair olarak Roınacla 
verllmif olaa timiDat prek Buknt'te 
ve ıerek Praı .,, Belırat'da ıayet 
lyi bir intiba hud etmiftir. M. Titl-
leako bllhuaa Franaıı • italyan mu
karenetinin kıymetini takdir edebile
cek mfıvkide bulunmaktatlır. Bu ela 
Tuaa we Môptik _...,,_., 
nllaua...w .......... wdnllaS. 
.... ip Wr temtaiatbr. ş. ..... 
matle• ki M. TltlWko ....... 
uvalladea• .... ,... .. 
fialik haldkatea ............ . ................ 

Vqin.,ton 19 - Nasat.nla M. 
Filip, harp ~ tlair slrlfme
lerla eyltltlea eWel ...... ak M
malinla u •~ Whllrmiftir. 
Çldl M. 1tu.velt •taltea .,... -
lklHllDtli ~ .. celftlr. Nam, ..... 
........ n Mrflar m...ıw ile Wdat 
... ........ ili•e etmiıftir. 

-U yeri olu bir çok yalc:hzb· 
terakki Yaitlerinclea İNret. 

Hulium, eski b&kiimdarlıja, 
.......,e iki media ilive et
mekt• ibaret. Çlnldl ialallpça
... propamunclald terakki •ad
cleleriai ele monaqi reddetmiyor
cly. O da her fıraatta memleketin 
c'ennete çeVrlleceiini 11jleyip 
duruyordu. 

Glrliftiiğibn nazıra sordum: 
- Bu kadar çahttuuz. bir 

lnlllcümdar devirdilliz, hBldBaeti 
e~e aldımz. Bu esaslı bir inlnlAp 
yapmak için en milnuip fma\tar, 
niçin istifade etmiyommuz. 

Düşündü: 
- Daha ae yapelm, deci. 

itte memleketi iatipclattu 'kur
tardık ya! 

Bu cevaha ben flllll'chm• 
Eemek inkalip bundan lbe-

1"etti. ... _ ... :- iatipdat - Pekili, ~ 
devrinde bir vahdet vardı. 
Dini veyahut miDi bir husu-
siyet gize çarpyorclu. t~.~ 
(Osmanlı) ismi albncla top 
Rum, Ermeni, Musevi, ~p,. Ar
navut, hepsi memleketin sıyaai 
bayabnda yer aldılar. Her biri 
aykırı bir cereyana bağlı olan 
bu UDIW'ları ayni çerçeve içinde 
tutauya imkin var mı? 

Nazır bu noktaclaa emindi: 

Eskişehirde K. E. Hanıma: 
Kızım bu mllnasebette senia 

için istikbal göraıiyorum. Sevdi
iin adamın karısı 1reldikten Mora 
leaİ ihmal edeceii filpbeaizdir. 
o Yakit lleaİll için yapcak bir tef 
yoktur. Elbette bir aileyi yılmuya 
kalkacak değilsindir. 

* Adanada H. T. Bere: 
Mademki evlenmeniz mimldia 

dejilclir, o halde aeclen laza mit; 
~or, ODU qk tQlajlaa dlifiir
mıye çahfayorsunuz? Bir lama 
kalbile oynamak doiru deii!di~ 
çok feci neticeler doğ ra bilir: 
Onun için kız hen&z mitereddit 
bir vaziyette iken bu mlinasebetia 
ilerilemesine imkin vermeyiniz. .. 

tlaküdarda M. Nejat Beye; 
Evveli bir İf bulunuz, haya

bmzı kazanmaya bqlayum, oncl• 
sonra evlenmeyi dlifiinllnlbıüz. 
Hayatını kazanmayan, aıkerliiQii 
bitirmiyen gencin evlenmesiıni 
doğru bulmam. 

• 
İltanbulda N. N. Hanıma: 
Bu münuebetüüz elbet bir 

ıi1n görüpniye ve anlaımıya mün
cer olacaktır. Fakat bunu tac:I 
eden siz olmayınız. Fazla da dBr 
künltlk giaterir, zafunm lniaetti
rineniz 1evcfiiiaiz ...... lraçara
bilininiz. Biraz çekiap durunuz. 
- mi takibe ..... ..... 
o ftldt .... ~ ..... . 
lra~·· 111 • • 

BeJkoz• Q N L le,.: 
.... • ...,wa ..-r tekle 

dlkaek ...... delellnizi ··
dalDZda. hherdar edebilirsiniz. 
Bunun için :de eneli IİZ fikrinid 
ailenize •ÇUllZ ve bu kazla l&İfu
lınmak iatedijinizi liyleyiaiz. 
Ailenizi kandırdıkt:u Hlta km 
...... iateniaiz • 

HANIMTEVZE 

- Tal>ii, eledi. Mepti et 
iclaresinde b&tiin y~ 
haklan mahfuzdur. Ve onlar ar
bk harici tesirlere kapıbaadaa 
oaınanlıhk buauru içünde , ... ,.. 
caldarchr. Rua, f.naeai IİJILll 
komitelerinia .. hratla 4lla atea 
iatipdat clemnclen lmtahilak cl9-
ii1 ariycli? 

Naunn iMi bsrati ... tat-
min etmedi. mtllda lla•it•• 1Mt 
alfudu ada•mn tellkkllm .-ı 
e ... ye d....._ 

o....a.ı...11 .... ~ 
NMtr..: 
- Peld itil ,.. .... İIL Tlrk 

....... h ...... içWe kar .,. ..,..,., c...... -
cllke dike sön8p pleCek 11119? 

Diyemedim. 
Bunu s&ylemek içimdeki gu

ruru knCak andım. Ttırldba 
keneli varJıiam flplnede girme
sine tabamiil edemedim. Anl&fl· 
hyor ki timdi bu inkılabın mania 
ıudur: 

"Tiirk budutlan bekleyecek. 
Lizım olunca harp edecek. Arap 
boyuna isyan edecek ve her is
yanı para ile kanla söndürülecek. 
Ermeni komitecilik edec6k, ecne
bi teşvika ile mektebini, kilisesini 
cepane deposuna çevirecek, Rwa 
bükümet içinde hükUmet ıiW 

( Arakuı ... , ~ 



' Sayfa 

Nermin kapının önünde 
uyuyan fakir çocuğunu görünce 
kederlendi. Zavallının ayağında 
ne çorabı ne de papucu vardı. 

Nermin dolabında kullan-
madığı çorapları vardı. Bunlar; 
dolaptan aldı çocuğa uzattı. Be
nim bunlara ihtiyacım yok, dedi. 

Nermin çocuk uyurken çorapları, papuçları ayağına geçirdi, 
ve o~u uyan~ı!~a?1ıya çalıştı. Çocu~ uyanmc.a nekadar sevindiğini 
tabının edebılırsınız. - A.. dedı, rü yam hakıkat oldu. 

Nermin kapının arasından çocuğun sevincini seyretti, o daha 
fazla sevindi ... 

Hikaye 

Kedi İle Papağan 
- - ---

"fransanın Teophile Gautier 
isminde büyük bir edibi vardır. 
Bu muharririn bir kedisi vardı. 
Kendisine Madam Teophile is· 
mini vermişti. Muharrir kedisi 
ile papağanı arasında geçen 
vak'ayı şöylece anlatıyor:" 

Madam Teophile'in göğsü 
beyaz, bumu tpembe, gözleri 
mavi idi. Onunla iyi arkadaştık. 
Her zaman benim ayaklanmın 
ucunda llyurdu. Bazan ekmeğimi 
ağzımdan kapardı. 

Bir arkadaşım uzak bir mem
lekete gideceği için papağanını 
bana emanet olarak bıraktı. Kuş 
kendini yabancı bir evde görünce 
yadırgadı, Kafesin tepesine çıktı. 
Gözleri korku ile etrafına ba
kınıyordu. 

Madam Teophile o güne kadar 
papağan görmemişti. Görünce 
birden büyük bir hayrete düştü. 
Acip bir mahluk görmüş gibi 
vect ile kuşa bakıyordu. Düşünceleri 

gözlerinde okunuyordu. Adeta : 
- Bu yeşil kuş muhakkak 

bir yeşil tavuk olmalı.. diyordu. 
Kedi bu karan verince, yer

leştiği masanın alhndan çıkb, 
kafesin · karşısında odanın bir 
köşesine geçti. Midesini yere 
dayadı, ayaklarını gerdi, başını 
eğdi, avını avlamıya hazırlanmış 
bir avcı vaziyetini aldı. 

Papağan da büyük bir me
rakla kedinin hareketlerini takip 
ediyordu. Kanatlarını dikti, ga
gasını kapadı. Titreyen ayaklarını 
kavuşturdu, gagasını yemek te
nekesinin içine soktu. Tabii 
sevkleri ona bir düşman karşı
sında olduğunu, bu düşmanın, 
onun bir zayıf dakikasından isti
fadeye hazırlandığını gösteriyordu. 

Kedinin gözleri çekici bir 
kuvvetle kuşun üzerine dikilmişti. 
Kedinin harekctlerile konuştuğu 
lisan bunu kuşa anlatıyordu. 

Kedinin düşündükleri gözlerinden 
belli idi : 

- Bu yeşil tavuğun eti de 
lezzetli olmalı, diyordu. 

Ben bu sahneyi büyük bir 
alaka ile takip ediyordum. Fırsat 
gelince karışmıya hazırdım. Ma
dam Teophile papağana yaklaştı. 
Pembe burnu oynamıya başladı, 
gözlerini yan kapadı, pençelerini 
açtı. Amudüfıkarisinden bir tit
reme geçti, tıpkı obur bir ada
mın pişmiş tavuğa bakışı gibi 
hasretle bakıyordu. Bu yeni yi
yecek iştihasını bir kat daha 
arttınyordu. 

Ansızın yarı belini yerden 
kaldırdı, kafesin onune doğru 
kendini attı. Papağan tehlikenin 
arttığını anladı. Alçak bir sesle : 

- James, kahvealtı ettin mi? 
Dedi. 

Bu cümle kediyi fena halde 
korkuttu. Geri geri çekildi. Sanki 
kulağının dibinde bir kurşun 
patlamıştı. Bütün fikirleri altüst 
olmuştu. Gözleri kafasından ge
çen fikirleri anlabyordu: 

- Bu bir kuş değilmiş... Bu 
bir insan.. Konuşuyor ... 

Papağan kedinin hayretini 
görünce şarkı söylemiye başladı. 
Olanca sesile bağırıyor, kediyi 
bir kat daha korkutmıya çalı
şıyordu. 

Kedi suab sorar gibi bana 
baktı.. Benim cevabım onu tat
min etmemiş gibi, kendini kar
yolanın altına soktu. Uzun gün 
onu yatağın altından çıkarmak 
mümkün olmadı. 

Ertesi gün biraz daha cesa
retlendi. Korkak korkak yeni bir 
hamle yapmıya çalıştı, fakat bu 
da aynı şekilde muvaffakiyetsiz
likle neticelendi. 

Bundan sonra yeşil kuşu in
san olarak kabul etti, ona da 
benim gibi hürmet etmiye başJadı. 

SON POSTA 

Oyun 
Ve 

Oyuncak 
Para Hi.esi 

Bu hileyi arkadaşınıza tatbik · 
edebilirsiniz. Fakat bu oyunu bir 
defa kendi kendinize yapınız. 
Elinize bir eldiven geçiriniz. Avu
cunuzun ortasına bir beş kuruşluk 
alınız ve arkadaşlarınıza sornnuz: 

- Ben elimi altüst ederim, 
bu para yine yere düşmez. 

Arkadaşınız buna hayret eder. 
Parayı elinize yapıştırdığmızı 
zanneder. Paranın yapışmamış 
olduğunu isbat için parayı gös
terirsiniz. Parayı görünce bunun 
yapılamıyacağını iddia eder. 

Fakat siz maharetle eldiven 
elinizden sıyırarak parayı eldivenle 
eliniz arasına sokarsınız, elinizi 
çevirirsiniz, para eldivenin ara
sında kalır. Tabii para yere 
düşmez. Bu suretle arkadaşınızı 
aldatırsınız. 

Yürüyen Bebek 

Eğer resim yapmasını bili
yorsanız istediğiniz bebeği ken
diniz çizersiniz. Bilmiyorsanız bir 
mecmuadan bir bebek resmı 
keser, bir mukavva üzerine ya
pıştırırsınız. Bundan sonra yu
varlak bir mukavvaya ihtiyacınız 
var. Bunu da kesersiniz. Bu yu
varlağı çizdiğiniz resmin arkasına 
yapışbrırsınız. O şekilde ki bebc:
ğin ayakları bu yuvarlak mukcftr
vanın ucuna değer. Bu sebeple 
bebeğinize eski biçim bir elbise 
yapmanız daha muvafıktır. Bu 
yuvarlağı bebeğin etekliği arka
sına yapıştırdıktan sonra ortasına 
bir delik delersiniz. Çekip yürüt
mek için bu delikten bir ip ge
çirir düyümlersiniz. Siz ipi çek
tikçe yuvarlak yavaş yavaş döner, 
bebeğin ayakları da hareket eder, 
karşıdan bakan birisi bebeğin 

kendiliğinden yürüdüğünü zan
neder. 

Karikatür: 

Muallim - Uzak bir mesafe
de nisbeten size en yakın olan 
nedir? 

Pamuk - Amerikadaki dayım. 

Temmuz 20 

Bu Haftanın Bilmecesi 

Bu Şoföre Yolunu 
Gösterebilir Misiniz? 

Karanlık basmıştı. Şoför ilk defa geldiği köyde, yolunu kaybet
ti. Uzaktan şehirde yanan ışıkları görüyordu, fakat buraya hangi 
yoldan gideceğini bulamıyordu. Siz ona yolunu büJmakta yardım 
edebilirmisiniz. 

Bu bilmeceyi doğru halledenlerden yüz kişiye muhtelif aşağıdaki 
hediyeler verilecekti;: 

Küçüklerin Yazıları 
imtihan 

Annem dedi: 
Çantanı ört 
Haydi sınıfın dört 
Bir ısevinçle mekteb~ 
Kalkbm ben hendeseye 
Mikip ile Müsellesat 
Menşur, mahrut 
Göreyim seni birini unut 
Muallim hemen sıfır atar 
Elemli kalbe elem katar 
Gelelim hesaba 
Heırnp ilmi pek kaba 
Eşek kadar ufırla 
İtte geldi tabiat 
Kedi, manda, camus, at 

Ne iyiymiş kırda hayat 
Suda varmış saz yosun 
Hadi muallimin dediği olsun 
Gitti tabiat böyle 
Muallim dedi tarihi söyle 
İran, Geldan, elim, asur 
Bileme:uen yerinde otur 
Atilla, Sezar, Timur, Napolyon 
Muallim anlattı fakat 
Anlatamadım ben heyhat 
Geldik cografya dersine 
Muallimle baktık aya 

Gönlün varsa aıfır almıya 

Kalkarsın hemen tahtaya 
Cografya dünyayı öğretir 
Bize her yeri gösterir 
Cografya iyi ilimse de 
Sıfırlan kondurdu muallim defterint> 
Hele bakın gelen fU ere 
İnsan amma ıanki deve 
Bu devede koca tarih 
Anlatıyor açık, sarih 
Geldan, Elam, Asur, İran 
Ey tarih .sana ben kurban 
Ve sen de bana hayran 
Gel içelim biz. ayran 
Tarih ıitti bo, gitti 
Bi:ıe yurt bilgisi dolu geldi 
O gelen sanki seldi 
Açılır her yerde sergi 
Olmalı insanda vatana sevgi 
Verilir her ay devlete vergi 
Bana terler doktüren gramerdi 
İtte o hain de geldi 
Tahrir, imla, jimnastik, musiki 
Hepsi de kolay gitti 
o meş'um dersleri eşe, eşe 

Geçtim ifte ben beşe. 
Elhla. Beflncl llkmektep 

tahıbHlnde• 

Turhan 

Geçen Bilmecemizi Doğru HalJedenler 
6 Temmuz tarihli nüshamızda net

rolunan bilmecenin doğru fekli ata· 
ğıya konulmuftur. Doğru yapanlardan 
hediye alacaklar1n isimlerini •tağıya 

yazıyoruz. 

Hediye alacaklardan İıtanbulda bu
lunan karilerimizin Pa:ıarteai Perıcm
bc günleri öğleden ıonra biz.zat ida
rehanemiıc gelerek hediyelerini alma
ları lazımdır. 

Yalnız , tafradaki karilerim izin he
diyeleri posta ile adreslerine gönderilir. 

Blre.r kutu oyuncak al•c•klar; 
1stanbul 6 ıncı llkmektep talebesin

den 113 Hediu ]{antarcılar J Jemirta~ 
mahallesi lliri~to Acemoglu, Kabataş 
Erkek Ji ,.esi 371 nevzat, 'Cskudar Sul. 
t.autepe 9 • ·ahide Eanım ve Beyler 

Birer muhtara defteri elacak-
ler: 

Anknrn ı azım ~Bey kızı V nsfiyc 
28 inci llkmektep talebesinde 106 f rf an, 
Şirketilıayriye Başkatibi Rıfat Bey kızı 
~ermin, Ankara Adliye sarayı yanında 
Gençoğlu apartıman N ez.ihc, 'l'rabızon 
Uzun sokak Kardeşzade:Zülıtü Bey kı2.1 

Geçen bllm•c•mlzln halle-
dllmi, ••kll 

Seher, Isparta memleket hastahanesi 
ecz~cıeı H ayri Bey kızı )\ndide, 10 un
cu Ukmektep 16 Setaç, K aılıköy l 2 inci 
1Ikmcktep talebesinden • uc'an, istnn· 
bul 44 üneü llkmektep talebesinden 303 
Mliba, Malatya ı·nrı; ı llkmektebi 4 üncü 
sınıftan 116 Muzaffer, .\k nrny Hiliıli
ahmer hem.,ire mektebi talebe inden 
Fatma Rasim, Adana Köprübaşı Dr. 
Abdullah Bey oı ıu J'arııl.. R ulc•li as· 
kcri liscı-;i talebesinden l ~50 Orhon, 
.ı:Jcşikttı.ş Muradiye ~oknk .i\nzmiye, Or
taköy 'J'üfekçibalıri sakak 12 J\iini~ e 
Hanım ve Beyler. 

( Arkası var ) 



20 Tem•n 

Manisa'da 
Lik Maçları 
Devam Ediyor 

Manisa ( Hususi ) - Burada 
henüz lik maçları devam etmek
tedir, Birinci devrenin son maçt 
!ki rakip kulüp olan Sakarya ve 
idman yurdu arasında yapıldı. 
Kıymetli hakem Göztepeli Nebil 
Beyin düdüğü ile oyun başladı. 

hk akını idman yurdu yaptı. 
Ve bunda"n sonra oyun mütevazin 
bir şekilde oynanmıya başladı. 
Haftaymm sonlarına doğru Sa
karyalılar bir kaç akın yapmışlar
sa da bir şey çıkaramadılar. 

Birinci haftayım (0-0) beraber
likle bitti. İkinci baftaym daha 
seri bir oyunla başladı ve İdman 
yurdu bir haç akan yapmışsa da 
Sakaryanm kıy metli beki İhsan 
bunları sert kafa vruşlarile geriye 
çevirmiştir. 20 inci dakikada id
mana bir pennh cezası verildi. 
Bunu Sakaryanın santra hafı Şerif 
çekmişse de İdman yurdunun biri
c"k ceylan kalecisi idris Bey her 
tuttuğu penalta gibi bunu da ko
laylıkla tuttu. Oyunun bitmesine 
(8) dakika kaldığı sırada topu 
al p fırlıyan idman muhcimleri 
hücuma geçti. Ömer topu alarak 
kaleye şut çekti ve üst üste üç 
~ere direğe çarpb nihayet yine 
Omer topu kaparak İdman yur
~lunun birinci şeref golünü attı. 
idman sol açığı Rüştiı topu san
trden kaparak çalımla ikinci 
golünü kaydetti ve oyun idmanın 
<2-0) galibiyetile bitti. - B. 

Uşakta Kupa Maçı 
Uşak (Hususi) - C. H. F. 

kupasının son maçı bugün Erge
nekon-Gençler arasında papıldı. 
~~ç çok kalabalık bir halk küt-
e ı huzurunda hakem Tahsin Be-

yin idaresinde başladı. Her iki 
taraf canlı oynuyordu. Gençler 
bir fırsattan ilk golü kaydetmiye 
muvaffak oldular. İkinci haftayım
da Ergenekonlular daha eyi oy
namıya başladılar, ilk dakikaJay.. 
da gençler bir gol daha yaptı-
lar. Oyun her iki tarafın tehli
keli akınlan ile devam ediyordu. 
Son . dakikalarda gençler birliği 
aleyhıne bir penaltı verildi. Bu 
Penaltı gol olduktan sonra genç
!:r ~ahayı terketti. Bu vaziyet 
uzerıne hakem oyunu tatil etti. 

Bilacikte iki Kulüp Birleşti 
t Bilecik ( Hususi ) - Bilecik 
dman Yurdu ile Esnafspor ku· 

l""b•• u u birleşmişler ve Bilecik 
Gençler Yurdu namile yeni bir 
~tlik vücuda getirmişlerdir. Bu 
1 1 •por kulübünün ve değerli 
gençlerinin birleımesi hususunda 
,ube reisi Rifat Te Halkevi spor 

SON POT SA 

:Muhtelif Mıntakahırda Spor Hare ketleri) Yarıda 
.Kalan 

Mınt•h hirinci•i Türlcspor takımı 

l Lik Maçı 
lzmit ( Hususi ) - Lik maçları· 

nm ikinci haftasına başlanmıştır. 
ilk maç Hereke ve Kandıra ta
kımları arasında idi. Bu maçı 
Herekeliler 1 - 3 kazandılar. 

İkinci maç mmtnkanın en he
yecanlı çarpışması oldu. Kışta 
sahası binlerce seyirci ve kulüp 
tarafterlarile dolmuştu. Oyunu 
İzmit İdmanyurdu ile İttihatspor 
takımı oynıyacaktı. 

Kiitalıga oe Biıa iJman yurtları M · 
·==---======-=;:::ıc:oıı====w===w açtan evvel lttihatsporlular 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rakip ~~mın lisans~z oyuncula-

Kü fa hga da !Samsun Lik Maçları !Bandırma nna itiraz ettiklerinden maçın 
hususi olarak cereyanına karar 

Spor Nihayetlendi Sahasında verildi: Müsabaka başlar başla-
maz ltt~h~tsporl~lar bir gol ya-H orak e f /eri .. s~msun, (Hususi) -.~u.s~n~ Lik Maç/arı parak bakım vazıyete geçtiler. 

Kütahya-Kütahya şampiyonu 
ile Eskişehir Lise talebeleri 
hususi bir maç yaptılar. 

Kütahya şampiyonu Türkspor 
Eskişehir lisesi arasında ve ha
ke ın Yüzbaşı Hamdi Beyin ida
resinde Koru sahasında saat 
beşte maça başlandı. Havanın 
güzel olmasından saha çok ka
labalıktı. 

Türkspor her zamanki kadro
sile, lise ise eksik kadro ile sa
baya çıktılar. Her iki takım şid
detle alkışlandıktan sonra oyuna 
başland1. 

Maç çok heycanlı ve müte· 
vazin bir şekilde devam etti. Vo 
netice 3-3 berabere kaldılar. 

Kütahya da spor ihmal edil
miş bir vaziyettedir. Gençler 
böyle yapılacak hususi maçlardan 
başka aynca sahaya giderek 
meşgul olmamakta ve bu yüzden 
ekzersizlik baş göstermektedir. 

Önümüzdeki cuma günü bu
rada Halkevi namına pehlivan 
güreşleri olacaktır. Dinarlı Meh
met, Karacabeyli İsmail pehli
vanlar buradadır. 

Dinarlı Mehmet ile Adapazarlı 
Cemal pehlivanın son güreşi bu
rada olacaktır. ,.. 

16 hazira~ 9.33 tarihinde baş
layıp 30 haziran 933 tarihinde 
biten mıntaka lik maçlan üç kulüp 
arasında icra edilmiştir. 

Türkspor kulübü futbol takımı 
Kütahya Gençler birliği takımı 
ile yaptığı maçta berabere ve 
Tavşanlı Gençler yurdu takımile 
yapbğı maçta ( 1 re karfı 3 ) sayı 
ile maçı kazanmış ve mıntaka 
birincisi olmuştur. 

tubesi reisi Faruk Beylerin 
pek çok yardımları görülmüştür. 
Gençler bu iki zate minnet ve 
şükran borçlarını her an izhara 
hazırdırlar. 

bınncı devrede olduğu gıbı, ıkıncı • Yedikleri golün te'sirinde bu-
devresi de havalann müsaadesiz- Bandırma, (Hususı) - l: Gö- lunduklart sırada İdman yurdlu· 
liği yüzünden teehhüre uğrıyan nen ve Biga takımları arasında Jar aleyhine penaltıdan ikinci 
lik maçları nihayet bulmuştur. cuma günü. Ban~ır~a .~ah~smda gol de . atıldı. Devrenin sonuna 

Birinci de de başta giden kalabalık bır seyırcı kutlesı hu- doğru idman yurdlular da bir gol 
Halkspor vazi;:;ini muhafaza et- zurund~ ~apılan maç bidayette çıkararak birinci kısmı 2 - 1 bi-
miş ve ayni puvanla yine birinci ahenkh hır surette devam et- tirdiler. 

l S d kt "d' ikinci devrede Ol: un çok he-o an amsunspor ikinci devre e me e ı 1• J 

F k d k"k ı ·ı ( d"k yecanlı devam etmekte iken itti-hazı oyuncularından mahrum kal- a at a ı a ar ı er e ı çe 

• 

Samsun ikinci de11re lilc moç/armdan 
6ir intıbe 

oyun ahengini kaybediyordu. batspor kalesine bir penalb olu
yor ve Yurdlular bunu gole tah-

Şunu da teessür ve teessüfle vil ediyorlar . 
kaydedeyim ki, bir aralık ehem- Hava karardığı sıralarda İd-
miyetsiz bir meseleden kavga man kalesi tarafında " penaltı! ,. 
çıkararak oyunun bir müddet sesleri duyuluyor. Hakem karan-
teahhürüne sebebiyet veren Gö- lıkta penaltıyı görmediğini söli-
nen takımı çok sert oynuyordu. yorsa da, yan hakeminin id-

Nihayet 4-2 galip geldiler ise man kalesine penalb olduğuna 
de neticede Gönenlilerin lisansa söylemesile kabul ediliyor. Bu 
dahil olmıyan nç oyuncu oynat• kararsızlık arasında ha.-a iyice 
tıldarı anlaşılmış ve oynadıklan karardığı için maçın haftaya 

· bU"alolması tekarriir etmİftir. oyun spor talimatnamesıne mu-
gayır bir şekilde olduğundan Bahkesirde Heyecanla Bir Maç 
mıntaka heyetinin kararile Biga-
lılar hükmen galip sayılmıtlardır. Balıkesir (Hususi) - On bq 

2: Bu maçı mfiteakip cumar- gün evvel Ayvalıkta yapılan mın-
tesi günü galip gelen Biga takı- taka birincilikler maçı çıkan bir 
mı ile Bandırma İdman Yurdu hadise yüzünden iki iki berabere 
takımı arasmda, hakem Ragıp ,kalmıştı. Bu maçın 15 gün sonra 
Beyin idaresinde yapılan maç çok tekrar yapılacağını yazmıştım. 

dığından eski mevkiini 
memiştir. 

güzel ve heyecanlı olmuş, bilhas- Cuma günü bu maç Edremitte 
elde ede- sa idman yurdu takımı şayanı Balı~esir idman birliği ve Ayva

takdir bir varlık göstermek su- ı k ld 
İdman Yurdu ile Halkspor 

arasındaki heyecanlı maç yağmur
lu bir havada 1 - 1 beraberlikle 
neticelenmiştir. Bu surtle Halkspor 
puvan itibarile birinci olmuştur. 

Lik maçları şimdi bitmiş olma
sına rağmen şampiyonluk henüz 
malum değildir. Çünkü 20 puvanla 
birinci olan Halkspor nizamname 

haricinde oyuncu oynattığı iddiasile 
hUkmen mağlüp edilmesi için bazı 
kulüpler tarafından merkezi umu-
miye müracaatta bul~~ulmu~tur. 
Müspet bir cevap geldıgı takdırde 
idman Yurdu birinci olacaktır. 

c. Ş. 

Mardinde Spor 
Mardin Gençlerbirliği tarafın· 

dan davet edilen Diyanbekirin 
kuvvetli takımlarından Y tldız ku
lübü Mardine gelerek bir maç 
yapmıştır. Her iki. tarafın ~ay~t 
samimi hareketlerıle zevkh bır 
maç seyredilmiştir. Gençlerbir
liği takımı s~fı~a karşı 3 sayı 
ile galip gelmıştır. 

idman Birliğinin Manisa 
Seyahati 

Bahkesir Ş mpiyonu İdman 
Birliği B takımı müsamere heyeti 
ile birlikte Akhisar, Manisa seya
hatine çıkacaktır. Turnaya 1 Ağus
tosta başlanacak Akhisarda bir 
müsamere verilip bir de maç ya
pıldıktan sonra Manisaya gidile
cek oradada iki müsamere bir 
maç yapılarak Balıkesire avdet 
edilecektir. 

ı man yurdu aarsında binler· 
retile .3 - 1 galibiyetle mmtaka k d 
şampiyonluğunu kazanmıştır. ce a 10 erkek önünde yapıldı. 

Edirnede Spor Hareketleri 
Edime (Hususi) - ehrimizde 

Kaleiçi Gençler birliği adlı bir 
kulüp teşekkül etmiştir. Yakında 
r~mi muameleleri biterek idman 
cemiyetleri ittifakına dahil ola
caktır. 

Bu ~übe mensup sporcular 
bu cuma Jandarma mektebi futbol 
takmıile bir maç yapmtşlardır. 
Maç çok kalabalık olmuştur. 

Spor Sahası 
Geçen sene Halkevi Bilecik 

gençlerinin ihtiyaçlarına diifüne
rek bir spor sahasa inşasına bat· 
lamııtı. 

Maç fevkalade heyecanlı ve zevk· 
li geçti. Her iki takım da canla 
başla çalıştığı halde bir gol ata
madı. Usulen ilave edilen 15 şer 
dakikalık iki parti birliğin haki
miyeti altmda geçtiği halde yine 
neticesiz kaldı. Bu iki rakip 0-0 
oyunu bitirdi. Maçm neticesini 
mmaka karara bağlıyacakhr. 
Birlik Ayvalığın iki oyuncu
suna usulsüz olduğu ıçm 
itiraz etmektedir. Bu itiraz yersiz 
olursa Ayvalık BaJıke.ire gelecek 
tekrar maç olacaktır. - H. C. 
mal edilmiftir. Eylüle kadar bi-" 
teceği tahmin ediliyor. KüŞMt 
merasi için civar kulüplerine da-

Sabanın büyük bir kısmı ik- vetiye yazılacaktır. 
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Boks dersi almıya gelmişti, 

boks muallimi sormuştu. 
- Ne vakittenberi boksa me

rak ettiniz?. 
- Nişanlandığım gündenberi.. 
- Nişanlınızla dövüş ctmiye 

mı hazırlanıyorsunuz?. 
- Hayır, nişanlım sivri bu

runlu erkekten hazetmiyor, benim 
de burnum sivri biraz yassılsm 
diye boks yapacağım!. 

orkuluk 
Bostana kargalar üşüşmüştü. 

Bahçivana dediler ki: 
- Bir korkuluk diksene .. 
- Eskiden dikmiştim, amma 

kaldırdım .. Kargalar parça parça 
ettiler .. 

Fil 
Avcı anlatıyordu. 

Bir fil vurdum ve döndüm. 
- Peki fil ne oldu? .. 

Hoş fıkra 

Mizah muharriri 
karısı ile beraber 
IJir otomobil.le idi. 

Otomobil Şisli'den 

Maslağa giden as

falt yolda biilün 
hız ile ilerlerken 
birdenbire direk i
yon bozuldu. Oto
mobil bir ağaca 
çarptı. Mizah mu
Jıarri ri le kamu yn-

ralnndılar. ~lizah 
mu harriri karısına 

baktı: 

- S ende kur., tın • 
kalem varsa. ver-

sene .. otomobil ka
zası hakkında hos 
bir f ıkrn nklıına 
~eld i. Hir yere ) a-
zıı~ ı ın dıı unutmı- • 
yaylım .. 

kayısile 

Amcam Lu sene 
.Erenköyiindeki köş

künün balıçesine 

bir kayısı fidanı 
dikmişti. Oeçen 
cuma gittiğimde 

fidanın kiirücük dal
larını knj ı sile dolu 
görcliim .. 

Görülmemiş 
şey dedim, bu sP
ne diktiğin fiılan 

meyva verruı~·· 

Amt"am giildii: 
- Yok canım bu 

ıene dıkileıı fidan 
meyva verir mit 

- Peki iistündc-
ki kayısilcr ne? 

- Öteki ağaçlar
daki kayısıları gö
rüp kıskanmayın 

deye onları lıe11 

ııicimle bağladım. 

-'---· . . . . ·- -· . .... _ _ ı 
; Yardım r 
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Meyhanede iki ayyaş konuşu-
yorlardı, biri söyledi: 

- Dünyadaki buhranın sebebi 
istihsal edilen maddelerin tama
miJe. istihlak edilmemesinden imiş. 

Öteki garsona bağırdı: 
- Garson bir şişe rakı daha 

getir iktısadi buhrandan kurtul
mıya yardım edeceğiz. 

Derhal 
Bir alim dedi ki: 
- Ben bilmediğim mevzulara 

tesadüf edince nasıl öğrenirim, 
tahmin eder misiniz ... 

- Ne bileyim! •. 
- Derhal o mevzu hakkında 

bir kitap yazarım .. 

Korkarım 
Fener bekçisinin yamağı 

bağırdı .. 

- Onu arkamdan köpeğim Yavuz geliyor yavuz denizi yara yara ... 

- Fener bozulmuş yanmıyor 
ne yapmalı usta!.. 

- Ne yapmalı, ben de karan .. 
lıkta kalmaktan çok korkarım! getiriyordu. 

Mevsime .. 
gore 

Arkadaşım Sup
hiyi gördüm.. ko
lunda parde~üsü 
gidiyordu: 

- Çildırdm mı, 
dedim, bu havada 
pnrdesü alınır mı? 

- Yok canım, 
riymek için alma
dim. Rehine koy
mıya götüreceğim. 

- Desene pa• 
ralanacakıın? •. 

- Maatteu üf, 
kışın beyaz pan
tolonumu verip 
para almıştım. Şjm 
.di pardesüyÜ vuip 
bayaz pantolonu 
alacağım malüm 
ya, birinin meV&imi 
'geldi, ötekinin 
ıeçti. 

Eskiden gözüm okadar yükseklerde değildi, 
fakat şimdi ... 

- Uludağa çıktıktan sonra it değişti değil mi? 

Bir Güzel Fıkra 
Meşhur zengin, meşhur muharrire 

bir mektup yazdı : 
" Muhterem üstat! 

"Bir eser yazınız. Bütün masrafını 
ben verip bastıracağım ve atışının 

karma tam mile size bırakacağım. 

Yalnız: eserin muharriri olarak 11iz:in 
meşhur imzanızın yanma benimkinin 
de konulmaıunı rica ediyorum .. " 

Me hur muharrir, me4hur zengine 
cevap verdi : 

ŞARKI 

.. Teklifinizi kabul edemem.. Bir 
aralı ada atın yanına bir - de eşek 

lı:oşulmaıa ne kadar tuhaf$&, bir 

eıerde bf'nim ismimin yanına sizin de 
İ!lminizin yazılması o kadar tuhaf 
olur . ., 

Meşhur ıengin bir mektup dalıa 

yazdı: 

.. Teklifimi reddedebilirdiniz. Fakat 
beni at )·erine koymak küstahlığını 
gösterditiniıe çok müteeuir oldum.,. 

"\ 

Solmuş ve sararmış gibi hicranla o demler, 

Tat yok o denizlerde gezindim yine yer, yer! 

Kalbimde o hulyada kalan eski elemler, 

Tat yok o denizlerde gezindim yine yer, yer! 

Çehren gibi akşam yine durgun yine üzgün 

Ruhumsa bu matemli yüzünden daha üzgün 

Husranla anarsın o geçen. demleri bir gün. 

Tat yok o denizlerde gezindim yine yer, yeri 

1 1 1 1 
f Mu abelebilmisil f 

1 
Sinema aktörü berbere gitti: 

Berber beyaz perde de bir kaç 
defa seyrettiği aktörü tanıdı: 

- Buyurun efendim burası 
yeni moda perükar salonudur .. 

Aktörün şapkasını alırken : 

- Salonumuzun sahibi Necmi 
Beydir .. 

Aktör koltuğa otururken: 
- Burada dört kişi Ahmet, 

Mehmet, Hasan, Hüseyin çalışır .. 
Tıraş fırçasını eline alıra)maz: 
- Fırçalarımız yüz eJli kıllı

dır .. 
Usturayı bilerken .. 
- Var var fabrikasının us

turalarıoı kullanmz ... 
Aktör bu kadar sözd.:n bu-

nalmıştı. Artık tahammül ede
medi: 

- Be adaır. ben buraya tı-

raş olmya mı geldim yoksa dük
kanda ne varsa öğrenmğe mi ? 

Berber bu söze hiç kızmadı .. 
- Yaa öyle mi? .. Biz de sine

maya filmi seyretmeğe geliyoruz 
fakat siz filmden evvel fabrika 
nın markasından başlayarak; re
jisörün, aktörlerin, operatörün, 
ses mühendisinin dekorcunun 
daha ne bileyim binlerce kişinin 
ismini sayıyorsunuz.. Bu kadar 
l:izumsuz lafa nasıl tahammül et
tiğimizi hiç düşündünüz mü? .. 

,,. ~~ .. 
· ·~ • .,f:ı ·~",, .. 
"'H • ~,. "'-Muzaffer Kemal 
~ ~·-

Resminizi bitiremiyeceğim, boya yetişmiyor .• 
- Yü.ıünüzdekilerden biraz alamaz mısımz ? .. 

Otelde 
Hesap 

Karı koca bir 
otele gitmişlerdi, 

hafta sonunda he· 
sap i tediler... Q. 
telci: 

- Hemen gide· 

cek misiniz? .. 

Dedi. 

- Hayır daha 
kalacağız fakat 

sizde hesap hafta· 
dan haftaya gö
rülmez. mi? .• 

- Hayır efen. 
dim, otelden gidi .. 
leceti gün.. Müt· 
terilerimi:r. burada 

Hamak kelimesine kafiye arıyordum .• 
Dur ben de düşüneyim !.. 

kaldıkları müd
detçe hiçbir zaman 
zevklerinin bozul
duğunu iıtemeyiı .• Lüzumu yok seni görünce aklıma geldi; Ahmak! 

iki Güzel Fıkra 

Üç yatında kine ~eni doğanı ıö•
terdiler: 

- Kmk tabaklar, kırık sandalye

ler, alıyorum .. 

- Bak saniil karde' geldi .. Bey kapıyı açtı .. 

- Buraya gell. 
Üç yaşındaki yeni doğana dikkat

li dikkatli bakh: 

- Bu, kardeş değil, büyük baba!. 
- Kırık tabaklarınız, kınk san-

dalyeleriniı var mı? .. 
Bak anııa ne saçı var, ne de dişil.. 

* Sokaktan bir ses duyuldu: 

- Hayır fakat yarın uğra; olacak., 

Bu akşam eve geç geleceğim!. 

ŞARK I 

Hulya gibi hislerle taşan ruhlarımızla, 

Kırlarda, denizlerde gezindikti o kızla 1 
Aşkın bize mchtaptaki vadettiği hızla, 

Kırlarda, denizlerde gezindikti o kızla ! 

Baktım ki o akşam da siyah gözleri süzgün, 

Bir lahzada bilmem ki neclen kimlere küskün ! 

Daldık gece hulyalara ruhlar yine üzgün, 

Kırlarda, denizlerde gezindikti o kızla 1 

MuzujftJr Kemal 

L----------------~----~-----
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Deniz 
Kenarında 

Bu 
Avrupada deniz kenarında neler giyildiğini görmek ister · · · ? 
r • k.k d. . B mısınaz 
esmı tet ı e ımz. ura da deniz gömleg-j pİJ. ama elb. talo h ' , ıse, pan-

n epsi bir arada gösterilmiştir ve bunlar en son modaya uygun 
modellerdir. 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam/ 

Domates Peltesi . 
8ir tencere içerisine bir çay 

fincanı su koyunuz. Üç veya dört 
domatesi dilim dilim kesip bu 
suyun içerisine ahnız. Pelte hali
ne gelinceye kadar kaynabmz. 
Domatesin tencereye yapışmama
aına dikkat ediniz. Tekrar üç 
veya dört domatesi dilim dilim 
keserek ilave ediniz. Bu da pel
te hal' mc geldikten sonra, tekrar :ört tane ilave ediniz. Badehu 
unları bir süzgeçten süzünüz, 

tekrar atete koyup pişiriniz. Bu-
nu k" .. k b 1 .. uç.u kavanozlara oşa tıp 

BGXutunuz. soğuduktan sonra ka
p~ldannı hava girmiyecek bir 
~ır şekilde kapadıktan sonra so
ruk bir yerde muhafaza ediniz. 

Domates reçeli: 

Oç. yüz dirhem domatese üç 
YÜZ dirhem şeker, yüz dirhem 
elma, domatesin üzerinden deri
lerini soyunuz. Elmalann da ka
buklarını soyduktan 'sonra dilim 
dilim kesiniz. Domat~slerle elma
lar1 beraber pişiriniz. Domatesler 
bütün olarak konacaktır. Elma
l~r. yumuşayınca indiriniz. Şeke
nnı de ilave ettikten sonra tek
~ar ateşe koyunuz. !Şurubunu so
~k bir tabağa koyup .tadınız. 
• ~er furup koyulaşmıt ve şeker 
~·~d.e tamamile laallolmuşaa in
dirınız.. 

Ev Kadını 
Neler 
Bilmelidir? 
Kompostolara ıelterl 
Nasıl lt.ogmalı 7 

Kompostolara, hoşafa ıekeri 
daima meyvayı kaynattıktan sonra 
indirip koymalı. Bu suretle daha 
az şeker sarf edilmiş olur. 

* o.,; pabuçları 
!Vasıl ••kl11malı? 

Yaz mel'siminde gerek erkek
ler, gerek kadınlar deri pabuç 
kullanmazlar. Bunlann yerine 
hasır pabuçlar kaim olur. Bunlan 
gelecek y:ıza muhafaza etmek 
için üzerine zeytinyağı sürüp ku
rutmah. Badehu üzerine krem 
sürmeli. Kutu içinde saklamalı. 
Toz da pabucu bozar. 

* «umaıları nasıl 

Ütil•m•ll? 
Pamuk ve ketenleri yüziinden 

yünlnleri hem tersinden, hem 
yüzilnden, ipeklilerin Gzerine bir 
bez açarak, ylizünden, kah-. ipek
lileri tersinden ütüleyin~. 

* 
Sandot1İç• r•çeli 
Nasıl sıirmeli ? 

Sandoviçe sürülecek reçelleri 
evveli ısıtarak sürmelidir. 

• 
Yiinlll elbiıe t1• c•ket/eri 
Nasıl kurutmalı? 

Yünlü elbise ve ceketleri ıhk 
suda yıkadıktan sonra tersinden 
bir havlu üzerine iğnelemeli, hav
luyu masa muine açarak kurut
malıdır. 

SON POSTA 

Denize 
Girmenin 
Şartları 

Denize girmek için en iyi za
man öğleden sonradır. Yemekten 
sonra muhakkak iki saat geçme
lidir. Aç karnına kat'iyen denize 
girmemelidir. Eğer sabah denize 
girmek mecburiyeti versa bir fin
can çayla bir iki bisküvi yeme
lidir. Suya girmezden evvel vücu
dünüz soğuk olmalıdır. Bu se
~eple denize girmezden evvel 
Jımnastik yapmak doğru değildir. 
Terli dahi olmamalıdır. Eğer de
nize o mevsim ilk defa giriyor
sanız üç dört dakikadan fazla 
kalmayınız. Çıkar çıkmaz vücudü
nüzü hemen kurulayımz, eğer 

mümkünse sıcak birşey içiniz. 
Hafif idmanlar yapınız. 

Deniz mayosu olarak pamuk 
yerine yün yahut ipek müreccah
br. Eğer üzerinizde ipek veya 
yün mayo varsa soğuk günlerde 
bile banyo yapabilirsiniz. Güneşte 
fazla kalmayınız. Güneş banyosu 

yaparken başınız ve yüzünilz bir 
şemsiye ile örtülmelidir. Denizde 
de azami yirmi dakikadan faıla 
kalmayınız. Denizden çıktıktan 
sonra uzun zaman güneıte yürü
yerek evinize dönmeyiniz. Ya 
banyo yapacağınız semtte denize 
yakın oturunuz, veya araba ile 
gelip gidiniz. 

Soğuk Bi/ıekle 
Turup Salatası 

Bu salatayı yapmak için so
ğuk bifteğe ihtiyaç vardır. Bifteği 
pişirdikten sonra s~ğutursunuz. 
istediğiniz sebzelerı, patates, 
havuç, kabak ~esaircyi haşladık
tan sonra sogutursunuz. Turp; 
sirke, sovan, maydanozu da ha
zırlarsınız. Turpları kayık taba
ğm içerisine rendeler ve üzerine 
bolca sirke dökersiniz. Turp bir 
müddet sirkeyi yuttuktan sonra 
biftekleri parça parça üzerine 
kesersiniz. Ayrıca ince ince ke
silmiş soğanı bifteğin üzerine 
dökersiniz. Tabağın etrafına yu
varlak yuvarlak kesilmiş patates
leri, havuçları, kabakları dizersi
niz. Aynca bir kabın içerisinde 
limonla hardalı ezer, sebzelerin 
üzerine gezdirirsiniz. Maydanozu 
ince ince keserek ıalatamn iiıe
rine d&kerainiz 

===-==-:~=========-=~~ POı 

IKolların Güzelliğini Nasıl 
Temin Edebilirsiniz 

Yaz geldi. Elbiselerin kolları 
yok. Kollarınız meydanda. Bun
ları güzel göstermek herhalde bir 
ihtiyaçtır. Kışta kollarınızı ihmal 
edersiniz. Elbise altında görün
mez, fakat yaz gelince falsosu 
meydana çıkar. Eier kollarınız 
şişman, kırmızı, sert ise, elbisenin 
de güzelliğini bozar. Kollann 
ıertliği kısmen soğuktan, kısmen 
kadınların kolları üzerine dayan
masından ileri gelir. Kollann sert
liğini gidermek için bir leğenin 
içersine su ve bolca tuz koyunuz, 
kollanmza bu suda banyo yapı· 
nız. Çıkardıktan sonra kollan 
yağlı bir kremle masaj yapınız. 
Eğer mümkünse bu yağlı kremi 
gece kollarınızda bırakınız. Kol
larınıza ince bir tülbent veya 
mendil sarabilirsiniz. 

Kolların kırmızılığı, siyahlığa 
muhtelif yollarla geçirilebilir. En 
basit çare limondur. Limonu 
yarıya kesiniz, bununla kollarınızı 
uğuşturunuz. Limon suyu cildin 
içine girer, badehu kollarınızı 
pamukla kurulaymız, soğuk 
kremle masaj yapınız. Eğer bu 
fayda etmezse bademyağı sürü-

' 

n~ .. Evv~li kolların cildini temiz
leyıcı bır kremle ve pamukla 
~ğuşturunuz, badehu pamuğu so
guk suya babrarak siliniz. Badem-
yağınm içine ~itrojen, gülsuyu, 
kanştırarak bır mahlut yapınız 
bu mahliitu kollarınıza sürünüz' 
kuruduktan sonra üzerine bU: 
müslin sanmz. Bu müslinin üze-
rine tekrar yağdan sürünüz 
bunu da bağlayınız. On beş da~ 
kika böylece bırakınız. Badehu 
ılık su ile yıkayınız. Üzerine krem 
sürünüz. Bazı kollar çilli olur, 
~~nları ç~ıkarma~ için z~ytinyağı 
surm~k lazım. Eger zeytınyağ ile 
çıkmıyorsa hususi surette yapılmış 
kremler vardır, bunlan kullan
mak lazım. Bu hususta malumat 
almak isteyenlr, Son Posta kadın 
sayfası muharrirliğine müracaat 
edebilirler. 

Bu Abajur1arı Siz De 
l Y apabili~siniz 

(~) n~maralı şekildeki abaju
run uzenne geçen abajur move 
taftadandır. Abajurun yukarısı 
büzülmüş, ince bir telin etrafına 
geçmiştir. Abajurun aşağısına üç 
ııra daha koyu renkten kurdele 
geçirilmiştir. Abojurun yukansın
daki büzmenin üzerine ayni renk
ten bir kordon geçecektir. Aba
jurun içerisine beyaz eponejden 
bir astar geçmittir. 

(2) numarah şekildeki abajur 
çiçekli kretondan yapılmıştır, yu
karısı ayni şekilde büzülmüştür. 
Aşağısma bir ince ıerit geçiril-
miştir. 

= 
Amerikan /ıslıiından 
Neler gapmalı ? 

Amerikan fıstığından Ameri
ka' da, yağ, ilaç muhtdif şeyler 
yapılır. Fakat siz evlerinizde bun
lıtn yağda kızartıp üzerine tuz 
dökerek yerseniz, gayet nefis ve 
faydalı bir gıda olur. 

(3) Numaralı ,ekildeki abajur 
yanm yeşili krepsatenden yapıl
mıştır. Kenarlarına ayni ıekilde 
ipekli şerit g<ç"rilmiştir. 

(4) Numaralı şekildeki abajur 
yeıil satenden yapılmıf, yu
kansmdaki garnitür koyu yetil 
kadife kurdeleden geçirilmiıtir. 

(5) Numaralı ıekildeki abaju
run ortası koyu mavi kadifeden 
kenarlan açık mavi krepsatendcn 
yapılmıştır. 

(6) Numaralı şekildeki abajur 
çiçekli krep döşinden yapılmıştır, 
k~n~rlarına ince bir şerit geçiril
mıştir. 

lpelcli lcrımaş/a,dan yağmur 
Lekelerini nasıl çıkarmalı? 

Kumaşlardan yağmur lekele
rini çıkarmak için yumuşak bir 
kumaşı sıcak suya batırark 
~eke.l~rin üzerine sürmeli. Suyua 
ıçerısme bir miktar tuz.ruhu ka
nşbrmalıdır. 

• 
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Holivut'ta Darılmalar Ve Ba- Yeni Haberler Ve Yeni Fi/imler 

1 H• Ek .k Ol Moris Şövalye Amerika-
rı ma ar iÇ Si mıyor dan Büsbiitün Ayrılıyor 
Biribirlerine Düşman Kesilen Yıldızlar; Janet Makdonait Eski Bir Filmi Sesli 

Olarak. Çevirmeğe Hazırlanıyor Holivut (Hususi) - Biri çıkıp 
size sorsa: Dünyada barışmaların 
ve darılmaların en çok olduğu 
yer neresidir? Hie şüpheye düş

meden bu suale şöyle cevap 
verebilirsiniz: Holivut.. Evet hiç 
şaşmnymız, Holivut barışmaların 

ve d rılmaların en çok vukubul
duğu yerdir. Erkek olsun, kız 

olsun, bütün yıldıdar biribirlerini 
ıık sık gücendirirler, darılırlar, 

bir m"iddet dargın kalırlar. Gü
DÜI' birinde şöyle bir şayia çıkar: 

- Mar;on Nikson ile Vivyan 
Jipson biribirlerine darılmışlar. 

- Sebep? 
Her dargınlık gibi bunun da 

sebebi çok basittir ve incir çe
kirdeğini bile doldurmaz. Vivyan 
jipson kendisi için hususi Lir 
tuvaJet yaptırmış, Maryon Nil.son 
da bunun modelini çaldırmış ve 
tki yıldız bu } üzden biribirlerine 
küsmüşler. İşte dargınlıklann 
hep i bunun gibi sudan şeylerden 
doğar. 

Geçenlerde güzel yıldız Klo-
et Kolber köşkünün taraçasında 

kuştüyü mindere u7.anmış, güneş 

banyosu yapıyordu. O sırada 
kapı ça!ındı ve içeriye cici yıldız 
Llla Hiyams girdi. Klodet Kolber 
hiç istifini bozmadı, misafirini 

• lakayıt bir tavur ile karşıladı. 
Lila Hiyams buna fena halde gü-
cendi ve iki arkadaş arasında 
selam sabah kesildi. Bu dargın-
lıklar ekseri) etle pek az sürer. 
Bugıh birbırlerine küsenlerin on 
beş gün sonra koJkola gezip 
kahkaha atbğına şahit olursunuz 
ve tabii hiç hayret etmezsiniz. 
Fakat şiddetli bir kıskançlık yü-
ziınden vukubuJan dargınlıklar 
hayli uzun sürer. Biribirine kıs-
kançlık tesirile darılanları barış
tırmak çok müşkül olur. Kıs
kançlık, } ıldızlar arasında salgın 
bir hastalık gibidir. Senelerce 
:»ıkı f kı dost yaşamış olan yıl
dızların bile luskançlık yüzünden 
)iribirlerin gölgesine kurşun sık
~ıkları görülmektedir. Size bir 
misal anlatayım: . 

Yeni parl.tyan yıldızlardan lren 
Var ile Blıts Mallori biribirlerini 
kard"'~ gibi s~verlerdi, her saat
leri b raber geçer, daima yan
yana '\C ba~başa yaşarlardı. Fa-
kat g .. nün birinde İren Var erkek 
yıld zlardan Jılbert Rollan ile 
ahbap'ığı ilerletince Buts Mallori 
kıskanm ya başladı. Geçenlerde 
bomba gibi · patlıyan bir şayia, 
iki <lost yıldızın bir.birler.ne 
düşn ·ı kesild.klerini Holivut 
sakinle ine aııla akta güçlük 
çekt" Ji akla ge en 
başa , M llori sev-
g lı . • V r'ın J lb rt 

t ·r Ü ç 
b r eı 

t · c ~o t ıy caksın! 
1 l rı bu kuru ıkı 

11 ka ı 1lık gururuna 
yed r rre i ve dtırılmıya harar 
vermi . Bu dargınlık kızıl bir kıs
kan~· '< yüzünden vuku bulduğu 
için d lta U7. t "a bir müddet de
vam c .. ·ı.e~i.ı.i kcslitebiıiriı.. 

Moris Şövalye Amerika'dan 
bsübütün ayrılmak üzeredir. Ge
çenlerde başlamış olduğu son fil
mini çevirdikten sonra mukavelesi 
bitmiş olacaktır. Şövalye artık 
Amerika'dan tamamen ayrılmak 
ve Avrupa'da kalmak niyetinde
dır. Şimdi çalışmakta olduğu 

kumpanya da Şövalye ile yeni 
bir mukavele yapmak arzusunu 
göstermemiştir. Çünkü Fraıısız 
yıldızı çevireceği filimlere karşı 

çok müşkülpesent davranmakta 
ve kendi huylarına uymıyan rol-
leri kabul etmemektedir. Haber 
verildiğine göre Şövalye Avru-
paya dönünce iki sene kadar 
istirahat edecek, ondan sonra 
Fransız kumpanyaları hesabına 
filim çevirecektir. 

lf Jenni Jerhart ismindeki 
filim Nevyork sinemalarında gös
terildiği esnada seyircilerin yüz
de sekseni hıçkıra hıçkıra ağla
mıştır. Bilhassa kadınlar arasında 
ağlamıyana t~sadüf edilmemiştir. 

)f Ram on N ovarro yeni çe
virdiği " Barbaryan ,, ismindeki 
filminde çok muvaffak olmuştur. 
Bütün sinema münekkitleri Novar
ro'nun bu filimdeki muvaffakiye
tini bol bol methediyorlar. 

lrt1n Var ue Bııts Mallori biribirlerine darılmadan evvel Fakat filmin harici manzara-

Gari Kuper'in 
Asıl İsmi 
Frank Ccgms'tir 

Sinema yıldızlarının isimleri 
ekseriyetle sonradan takmadır. 

Meseli bugün Gari Kuper diye 
tanıdığımız meşhur yıldızın haki
ki ismi Frank Ceyms'dir. Sine
maya intisap etmeden evvel çok 
sefalet çeken ve bu yoksul ha
yatında hakiki ismile anılan 
Frank Ceyms günün birinde si
nema ya intisap edip şöhret ka
zanınca artık eski ismini muha
faza etmek istemedi ve çok sev
diği bir kızın takmış olduğu Gari 
Kuper ismiııi kullanmıya başladı. 

Yüzüğünü Kaybetti 
Güzel yıldızlardan May Vest 

birkaç gün evvel Kaliforniya pla
jındaki köşkünde tek taşh bir 
pırlanta yüzüğünü kaybetmiştir. 
Bu yüzüğü cıcı yıldız iki sene 
evvel beş bin dolara satın al
mıştı. 

Denize Girerııiyece,< 
Sesinin güzelliği ile herkesi 

teshir eden F rans Dee müzmin 
bir bron ıte yakalatıdığı için dok
torlar denize girmesini ya ak et
mi 1 rdir. Zavd tlı yıldız bu y z 

i · n c }., j eğlence işti-

Geçen erde karısından ayrılan 
1 üçük Duglas'm çah-smakta oldu
ğu kumpanya ile olan mukavele 
bitmiştir. Küçük Duglas .şimdi, 

esk"siııden daha az bir ücretle 
yenı bir oıukavele imzalamıştır. 

Fransa' da Yeni Bir Yıldız 

Klod Dofen Fransada yeni yetişen erkek yıJdızl~rm ~n meş
hurlarmdan biridir. Genç ve güzeldir ve daima komık filmlerde 
rol almaktadır. Avrupa sinema mecmuaları Klod Dofen'den bah
sederlerken onun yakın bir istikbalde komikliği sayesinde çok 
büyük bir şöhret sahibi olacağını yazıyorlar. Dolfen yalanda mün
hasırau kendisi için yazılan bir senaryoyu filme alacaktır. Yeni 
yıldızın size burada son :esimlcrinden birini takdim ediyoruı. 

ları herkesi sinirlendirmiştir. Çfin .. 
kü Mısırda geçen bir vak'ayı can
landırmak üzere yapılan hu film
de Mısır manzaralarına ait sah
neler çok acemice bir şekilde 
tertip edilmiştir. 

'Jf Önümüzdeki sinema mev
siminde Holivut kumpanyaların-

dan birçoğu musikili komediler 
ve operet filmler çevirmiye karar 
vermişlerdir. Çünkü son yapılan 
bir istatistik cedveline göre sine-
ma seyircileri operet filimlere 
yüzde seksen nisbetinde fazla 
bir rağbet göstermektedirler. 

Halivut kumpanyaları Amerika 
tiyatrolarının en meşhur ses kıral 
ve kıraliçelerini filim çevirtmek 
maksadile şimdiden angaje etmiş
lerd · r. Güzel sesli sahne yıldızla
rından Patni Kelli, Duglas Vak-
fild ve Billi Nelson bu meyanda 
bulunmaktadır. 

'Jf Güzel yıldız Janet Makdo
nald yeni bir film çevirmek için 
hazırlanmıya başlamıştır. Bu film 
evvelce sessi7. olarak ta çevrilmiş 
ve o zaman baş kadın rolünü, 
bir zamanlar çok meşhur bir 
yıldız olan Alis T erri çevirmişti. 

>f Kocası Duglas Ferbanks 
ile arası açılan es}<i yıldız Mari 
Pikfort artık filim senaryosu yaz
mıya başlamıştır ve güzel bir se
naryo yazmak maksadile bir ay
danberi uğraşıp durmaktadır. 

Jf. Erkek yıldızlardan Herbert 
Marşal yakında londra'dan Holi
vut' a dönecek meşhur Alman 
yıldız Dorotea Veyk ile birlikte 
bir filim çevirecektir. 

lf Geçenlerde Fransızca ola
rak çevrilen "Amerikalı kız,, fili
minin Almanca kopyası da çekil
miş ve Berlin sinemalannda gös
terilmeye başlanmıştır. Viyana 
yıldızlarından Viktorya bu filimde 
baş rolü oynamıştır. 

Lorel, Hardi 
iki Ahbap Komik Bir 
Stüdyo Yapacaklarmış 
İki ahbap çavuş gibi biribir

lerinden hiç ayrılmıyan çifte ko
mik Lorel ve Hardı bugüne ka
dar çevirdikleri filmler sayesinde 
bir hayli para kazanmışlardır. 
Lorel ve Hardi stüdyoda olduğu 
gibi, hususi hayatta da daima 
beraber yaşamaktadırlar. Bu iki 
ahbap çavuş, sinema ile nin 
hiç israf yapmıyan ve çok tasar
ruflu bir bayat geçiren iki yıldı
zıdır. Gerek Lorel, gerekse Har
di kazandıkları parayı hiç israf 
etmezler Çifter çifter otomobilleri 
yoktur. Kumar oynamazlar, içki 
alemlerine düşkün değildirler. Ele-
rine geçen parayı hemen bank ya 
yatırırlar. iki arkadaş bu suretle 
külllyetli miktarda para biriktır
mişlerdir. Söylendiğ"ne göre çifte 
komikler bir müddet daha kum
panyalar hesabına film çevirecek
ler, biraz para daha ka7.andıktan 
sonra kendi hesaplarına bir 
stüdyo tesis ederek sinema tica· 
retine başlıyacaklardır. 
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iTTİBAT VE TBRAKKi' 

Her lıakkı malz/uzdur. - Na•ıl doJd• ?.. . 

························-······ Ntısıl Y111a.dı ? .• 
ikinci Kısım No. 89 Na•ıl Ôltl/J? .• 

- Ne Yapıyorsun Enver, Çocuk Musun, 
Ruslarla İş Mi Çıkaracaksın? 

Tikveşten Selaniğe avdet et
tiği gece, kendisine karşı göste
rilen tezahürattan şaşırarak, hi
cabından ağlıyan Enver Bey, bel
ki ebediyen öyle kalacak.. Şahsi 
fazilet ve tevazuile inkılap kah
ramanlarının arasında ebediyen 
yaşayacaktı. Lakin.. ilk ihtiras 
ateşi, Nazım Beyin elile onun 
kalbinde yakılmamış alsaydı .•. 

Enver Beyin Sellniğe avdeti
nin ikinci ve yahut üçüncü 
.8ünü idi. Selanik haham başısı, 
bir meselenin· müzakeresi için 
merkezi umumiye haber gönderdi: 

- Cemiyetin en sahibi salahi
yet ve mühim bir şahsiyeti ile 
görüşmek istiyorum. 

Dedi... Bu davete kimin gön-
derilmesi müzakere edilirken Na
zım Bey ileri atıldı. Haham baş.ı 
efendinin gözlerini kamaştırmak 
için cemiyetin mümessili sıfatile 
Enver Beyin gönderilmesini temin 
etti.. Ve işte, bu andan itibaren 
dirki Enver Beyin tevazu ve mah
viyeti, birdenbire bir gurur ve 
benliğe tahavvul eyledi ••. Bu ha
diseden sonra Enver Bey, artık 
kendisinde büyük bir salahiyet 
görmiye baılamıfb. 

Geceleri bazan Cemal ve i>a
zan da Fethi Beylerle telpaftaa
neye gidiyor, muhaberatı idareye 
yardım ediyordu. Cemal Beyle 
beraber ıittikleri ilk ıece, fiiyle 
bir vak'a oldu. Cemal Beyle 
Enver Bey, makinelerin bqanda 
dolaşıyorlardı. Muhabere ser me
murlanndan lbrahim Bey, Po 
liroz kasabası a.. umma 
bir heyet tarafından fU telgrafı 
ıldı: 
S.IAnlkte, Merkezi Umumtr• 

Uandarma tensikabna memur 
•lup elyevm Selinikte balaua 
tus binbaşılarından Poltanofun 
a>urada bakası caiz olmadığından 
hunun avdetine müsaade edilme· 
ıaeai ve pyet avdet edecek 
uluna buraca kabul edilmiyeceği 
maruzdur.) 

Enver Bey, bu telgrafı okur 
okumaz derhal lbrNıim Beye 
emir verdi: 

- Yaz.. Bu Rus binbapsı 
oraya avdet 
...Uar ... 

ederse, derhal kov-

Bu emrin garabetine hayret 
eden lbrahim Bey. Cemal Beyin 
,Uzüne baktı. O anda Cemal B. 
de Enver Beyin yilzilne bağırdı: 

- Ne yapıyorsun Ener çocuk 
musun, sen... hükumetin muvafa
katile orada vazife ifa eden bir 
ruı binbaşısım nasıl kovduruyor
sun? •• başım\za iş mi çıkaracak· 
aın?. yarın, dört moskof zırhlısı 
gelir . de karşımızda demirlerse. 
ne cevap vereceksin? .. 

Dedi ... Enver Bey, Cemal Be
yin bu dürüştane sözlerine karşı 

::= TAKViM:= 
Gün 
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Arabi 
24 Reblülevvel 

PERŞEMBE 
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Rumi 
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Vaki Vakit Ezani VHati 

ullnef 19 07 4 45 Akş.:tın 12 - 19 37 
Öil• 4 42 U 20 j 'iaıu 1 ~ 21 34 
~kindi 8 ·il 16 ıa l 'ın•..ık 6 57 ı 34 

1 1 

Nipzi Be-,iıa 6',_,.,., Re.,..li 
O•••n B. 

dikleşmekl istedi. Fakat, telgraf
hanede okadar memur karpsmda 
bir tatsızbia meydan vermemek 
için Cemal Bey vaziyeti idare 
etti. 

- Uykusuzluk senin başına 
vurdu, I•liba.. ibrahim efendi! .. 
Enver Bey kaç gecedir uykusuz .• 
ıuradan bir araba çağırbn da 
evine gitıin; istirahat etsin. 

Dedi... Araba çağırtıldı. En
ver Bey bindi. Fakat evine değil, 
doğruca Beyazkule bahçesine 
gitti. 

Bir gece de Fethi Beyle be
raber yine telgrafhanede bulu-

A•k•rl MalOllerl Çal1rıyoruz 
EntlnBna •alcerltk f11lle•I re

lallllntl-: 8-7-933 tarihinde gazete
lerle ilan edildiği vechile harp malftl
lerinin teabiti için şubemizde kayıtlı 
malıllinin müracaatları bildirilmiıti. Şim
diye kadar müracaat etmiş ve edecek 
olan marul zabitanın maaş kayıt auret
lerile yetlerinda mevcut raporlarının 
birer suretlerinin M. M. V. celilesine 
takdimi mecburi olduğundan acele ola
rak 1-8-933 tarihinden evvel ~ubeye 
gelmeleri ilan olunur. 

Hlm•Jeletfalln vapur tenezza
hU: Himayeietfal cemiyeti Eminönü 
kazası fakir çocuklar menfaatine milli 
bayramımız 23 Temmuz pazar günü 
Y alovaya tabi Çmarf'ık nahi) esine şir
keti Hayriyenin 68 No. vapurile bir 
tenezzüh tertip etmiştir.Vapur Bogazi!,'i 
iskelesinden saat n.ao da hareket ede
cektir. 1 >avctİ) eler Hima) eietral Emin
önü kaza nıeı k ·zinde ve vapurda teda
rik edilebilır. 

TUrklye ı, Bankasından: 
Milli bayram münaseb<}tile 23 

Temmuz 933 Pazar günü -lstan
bul ve Beyoğlu şubelerimizle 
Kadıköy ajansımız kapalı bulu
nacaktır. 

nuyorlardı. Anadolu vilayet mer
kezlerinden biri, cemiyet tarafın· 
dan bir zabn makine ba-
şına gelmesini istiyordu. En-
ver Bey, derhal makine ba
tında durdu. Merkez sordu: 

- Siz, kimsiniz? .. 
Enver Bey. cevap verdi: 
- Ben.. Cemiyetin müfettişi 

umumisi olan Enver Beyim ... 
Fethi Bey, derin bir hayretle 

Enver Beyin yüzüne baktı. Cemi
yette mevcut olmıyan böyle bir 
unvanı, fuzuli olarak kendisine 
atfu izafe eden Enver Beyin 
bu cür'etine karşı, hayrette kal-
dı. I*J 

Gerek Enver Beyin ve gerek 
diğer imtiyazlı zabitlerin bu gibi 
halleri yavaş yavaş muhitlerinden 
harice intişar ediyor; cemiyete 
mensubiyeti bir rü~han vasıtası 
gibi kullanmak istiyenlere cür'et 
ve ihtiras hisleri veriyordu... Ce
miyetin şahsiyeti maneviyesi he
nüz istikrar bulmadan, bir takım 
şahsiyetler tarafından caka ve 
tahakküm devri açdmıştı. Cemi
yete mensup olmıyan fertlere, 
hiçbir kıymet ve ehemmiyet ve
rilmiyor .• Cemiyet meneplan ise 
( mlltqebbialer) , (gayri müteşeb
bisler) namile iki sımfa aynlı

yordu. Fakat, mümtaz zevat 
arasına sokulanlar, daima birinci 
sımftan addolunayordu. .. Bu hal, 
yirmi kitiden mfirekkep olan 
merkezi umumiye bile sirayet 
etmiş; büyük bir hüsnüniyetle 
ite bqlıyan bu heyet, birkaç 
ıün içinde, devri sabıkın (Cemi
yeti Rüsumiye ) denilen ibl ve 
ve akim meclisine benzemifti. 

( Arkaaı var ) 

[*] Enver Bey hakkında yazdığı
mız şu aatırlar, ıunun bunun rivaye
tinden mülhem değildir. Bilakis, ret 
ve cerhi mümkün olmıyan vel'ikalara 
müstenittir. Bunlan nakilden maksa
dımız ise, Enver Beyin şahsına karıı 
bir tariz olmayıJ>, mahza cemiyetin 
ic,~yüzünü teşrih etmek ve ilk muhale
fetin nasıl ve nic:;io başladığını izah 
eylemekten ibarettir. - Z. S. 

Halk Der•anelerlnln 
Tetkikleri 

l.tanllul Helkevl r•l•llllnden: 
Halle denaneleri ve kursları şubemizin 
tertip ettiği ( 1stanbulu tetkik gezinti· 
leri) nİD üı;üncüsü bu cuma günü Asa· 
n atika ve diğer müzelerin gezilme
ıine tahsis edilmiştir. Arzu edenlerin 
Cuma günü aaat 13 te Halkevi konfe
rans aalonunda hazır bulunmaları rica 
olunur. 

TefekkUr - Zevcim Çiftçi kü
tüphanesi sahibi Ahmet Akif beyin 
haziu cenaze merasiminde bulunmak 
euretile samimiyet ve kadirı;ınaslık 
gösteren muhterem zevat~ ayn, ayrı 
teşekkiire derin teessiirlerım arasında 
imkan bulamadıg·ımdan gerek bizzat 
ihtiyarı zalırnet buyuran ve gerek 
bilvasıta tazi~ <•tte bulunan zevate 
borP\u olduğum tP';'ekl...-ürün arzına 
muhterem gazetenizin tavassutunu 
rica ederim efendim. 

1 tef kası: f\ aciye 

?ı.ltttbuıd < 'eıni~ eti tarafmdan 
tertip edilen 
1933 

MATBl A'l' · 

ALMAN Alil 
~- ktı. Her kitap~ıda bulunur. 

~--• .Fiatı 1 liradır . ._. _ _.., 

Temmuz 20 

Emniyet Sandığı 
1868 tarihinde kurulmuş Türkiyenin en eski 

tasarruf müessesesidir. 

Vadeli vadesiz kumbaralı tevdiat kabul eder. 
Vadeli tevdiata 0

/ 0 6,5 kadar fa1z verir. Ayda bet 
lira getiren paralann faizini isti yenlere aydan aya 

• 
verır. 

Gayrimenkul, menkul kıymetler mukabilinde 
ödünç para verir. 

Karşılığı kirgir bina olan muamelelerden yalnız 
0 

/ 0 1,5 komisyon ° / {) 9 faiz. 
Karşılığı ahşap bina olan muamelerden yalnız 0/o 3 

komisyon °/0 9 faiz alır. 
Borcunu gününde verenlere aldığı komisyonun 

yüzde yarımını geri verir. 
Mücevher ve hülyat mukabilinde ödünç ver.ilen 

paralardan °/0 9 faiz ve hesap kapandığı zaman °/0 3 
kömisyon alır. 

Esham ve tahvilat mukabilinde ödünç verilen 
paralardan yalnız yüzde 6 faiz. 

Meskfık ve külçe altın mukabilinde ödünç verilen 
paralardan °/0 7 faiz almakla iktifa eder. 

Mu haf aza için eıham ve tahvilat, hülyat ve 
mücevherat kabul eder. 

Ehven ıeraitle kasa kiralar. 
Cağaloğlundaki binasında cuma ve pazar günü öğleden sonra 

müstesna olarak her gün saat 9,5 dan 15,S kadar fasılasız muaıae
leye devam eder. (3407) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Biri Eakitehir' de ve değeri Aydında yapbnlacak iki bq Miid&
riyet binasının inşaatı aşağıda gösterilen şerait dairesinde kapah 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Bu iki binadan birine ve yahut. her ikisine talip olanlann ba 
kabil mebaniyi evvelce yapmq ve Ticaret Odalarından birinde mu
kayyet bulunmuı olduldanna ve yahut inpbabn hitamına kadar 
bir Mllhendis veya Mimar daimi surette iş başında bulunduracakla
nna dair Noterlikçe musaddak bir teabhtitname vermeleri lizunchr. 

Bu şeraiti haiz bulunan taliplerin Aydın Bat Mtıclüriyeti bina
sına ait teklif mektuplarım nihayet "16181933,, çarpmba ve Eski-
1ehir Bat Mlldüriyet binası hakkındaki teklifnamelerini de "21/~3 .. 
pazartesi günü saat " 15 ,, on beşe kadar " % 7 ,S ,, teminatlarile 
beraber Galata' da Alım Sabm Komisyonuna tevdi etmeleri lizunclır. 

Talipler bu iki binadan berbirine ait kefifname, plin. .f~mıl 
tartname ve projeyi " 5 ,, lira mukabilinde komisyondan alabılirler 

"3447" 

DENiZ KIZI EFT ALYA HANIM 
Ankaradan ıeldi. Bugünden itibaren 

TürkiyenİD en yüksek saz heyetile birlikte 

Harbiye'deki BEL V Ü Bahçesinde 
icrayı terennüm edecektir. ..,.--~ (562>) ---

Ademi iktidar ve 
bel gev,ekliğine 

karşı en müessir deva ~RY.OIN 
haplarıdır. Deposu, İstanaul da Sirke
cide Ali Rıza Merkez ec·zanesidir. 
Taı;ıraya ırıo kuruş posta ile gönderi
lir ... İzrnİl'de Irgat pazarındaki, Trab
zonda Yeni Ferah eczanelerinde bu-
lunur. (:"ıOfü) 

iddia il 

Pehlivan Güreşleri 
'l'ürkivenin me~lıur pehlivanları ta-

rafından Temmuzun yirmin<'İ Cuma günu 
saat ikide :-;chreminin~e ~a~aymer.da· 
nında lnşiralı bah<.;esıııde cıdd gureş 
müsabakaları yapılacaktır. . 

Hııriden arzu eden pelılivaular1 Jl'l

tirak edebilirler. Bu miisabakalara ıer 
· Cuma devam edilmektPdir. 

Duhuliye onbe~ kurustur. 

lstanbul 5 inci icra memur

ıuıundan: Satılmasına karar verilen 
masa, ayna vesaire 26-7-933 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 13 ten 
itibaren Şişli Halaskar Gazi caddesi 

294 numaralı dükkanda birinci açı~ 

lstanbul Orman 
BatmUdürlüğünden: 

Müsa4ere emvalinden Üs
küdar ve Kadıköyünün muhtelif 
yerlerinde mevcut oclun ve ki
mür ve ıhlamur çiçesi ve ada 
çayından mürekkep on beş ka
lem orman emvali açık a~rma 
suretile 3171933 tarihinden iti
baren yirmi gün müddetle mü
zayedeye konulmuştur. istekli
lerin yüzde yedi buçuk teminat 
takçelerile ihale günü olan 
24171933 pazartesi günü saat 
on dörtte Haydarpaşa orman 
dairesindeki satış komisyonun
da hazır bulunmalan ve fazla 
malümat almak için orman 
müdüriyetile Haydarpaşa Or
man memurluğuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. ( 3291 ) 

arttırma ile satılacağından iateyenle
rin mezkür gün ve saatte mahaUiade 
bulunmaları ilin ohınUI'. (56i9) 
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Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

~-------•• Tefrika No. 64 .J 

Söyle Allahaşkına Beni 
Hiç Sevmedin Mi ? 

Gavur( Mehmedin titreyen dudaklarından 
bir tek kelime döküldü: Hayır! 

Lüna, başma şiddetli bir 
darbe yemiş gibi yavaş yavaş 
sıyrıldı. Gavur Mehmedin önü
ne bir külçe halinde yığıldı. 
Dirseklerini dizlerine, ellerini 
gözlerine kapadı. Hıçkıra hıçkıra 
ağlamıya başladı. 

- Gavur Mehmet... Şimdi, 
bu isimden korkanlara hak veri
yorum... Ve, nasıl olup ta aldan
dığıma, hayret ediyorum... İhti
malki, şu anda beni alıp götü· 
receksin.. hapsettireceksin... Ben 
bunlara hiç ehf'mmiyet vermiyo
rum.. fakat, beni aldattıktan 

sora.. zavallı kalbimi, aşkının 

bütün hararetile kavradıktan son
ra .. bir tarafa kaldırılıp atılmak ... 
ooh!.. Gördüğüm o tatlı rüyadan, 
böyle acı bir şekilde uyandml
mak .. işte, buna dayanmak imka
nını göremiyorum... Mehmet!.. 
Yalvarıyorum, sana.. iki gozu 
Ama ananın .. taptığın Allahın .. mu
kaddes bildiğin her ne varsa bü
tün onların namına, yalvarıyorum 
sana ... Bana .. küçük bir iyilik yap .. 
öldür, beni.. elinle ödür.. hiç 
olmazsa, aşkın ıstırabını çekme
yim.. Bak, bu kadar , zaman seni 
sevdim.. Senin için göz yaşları 
döktüm.. Senin aşkından ümitler 
bekledim.. Hatta senden ayrıl
mamak için, yaşadığım hayatı 
terketmek.. Bir köy köşesine 
çekilmek.. Orada bir dilim kuru 
ekmekle ömür geçirmek istedim., 
Sana gösterdiğim bu riyasız 
sevgiye, küçük bir mükafat ver .. 
Küçük bir mükafat.. Bir tek 
bıçak darbesi ... 

Liına. hıçkıra hıçkıra bu söz
leri söylerken, ömründe gözlerin
den bir damla yaş sızmamış olan 
Gavur Mehmedin de kirpikleri 
titriyor.. İri gözyaşları, yanakla
rının üstüne yuvarlanıyordu. 

Nihayet, Gavur Mehmet da
yanamadı. Ellerini uzattı. Lfınanın 
ellerini aradı. Bir ipek yumağı 
kadar yumuşak olan o elleri, 
geniş avuçlarının ıçme aldı. 
Boğazında düğümlenen kelime
lerle mırıldandı : 

- Hiç bu mümkün mü Lfına .. 
Givur Mehmet, bir kadın katili 
olabilir mi? 

Ve sonra, sözlerine biraz 
daha kuvvet vererek devam etti: 

- Hem huna, ne lüzum var? ... 
Sevgiyi hisseden kalpler; bir 
hıçak, bir kurşun darbesile de
linmemeli.. bilakis yaşamalıdır ... 
Yaıamak, daima ümittir. Ümit
ler ise, ekseriya tahakkuk ede
bilir ... Kanunun gerek sana .. ge
rek ötekilere ne ceza vereceğini 
henüz bilmiyorum. Belki hafif bir 
ceza ile kurtulursun. O zaman ... 

Lüna, birdenbire ürperdi. Ga
vur Mehmedin sözünü keserek 
sordu: 

- Ne dedin.. ne dedin? .• 
Ötekiler mi? .• 

- Evet.. sizin, Karayürek 
çetesi ... 

- Onlar da tutuldu mu? •• 
- Şu anda, hepsi ele ~eç-

IBİftir. 

Lfma, hayretle başını sallıyor. 
İnanmamak istiyordu: 

- Mümkün değil.. Mümkün 
değil ... 

- Onları bizzat, ben tevkif 
ettim. Ve ondan sonra buraya 
geldim. 

Lüna, titredi: 
- Demek ki, heni de tevkif 

etmek için. 
Gavur Mehmet, derin derin 

içini çekti: 
- Ne yapayım, Luna .. Vazi

fe ... 
Lfınanın başı göğsüne düştü: 
- Anlıyorum.. Şimdi, her 

şeyi anlayorum ... Karayürek çe
tesinin bütün esrarını öğrenmek 
için beni vasıta yaptın.. Sonra da 
beni buraya kapadın. Anahtarı 
aldın. Onları içtima halinde bas
tırdın ... Bravo, Gavur Mehmet gü
zel.. çok güzel... Fakat, yalnız bir 
şey soracağım sana .. Doğru söyle .. 
Sana gösterdiğim bu kadar sev
giye mukabil, kalbinde benim için 
hiçbir şey hissetmedin mi? .. 

Bu sual, Gavur Mehmedi şa
şırtmıştı. Buna, bir türlü cevap 
veremiyordu... Liina ısrar etti : 

- Söylesene bana döktüğün 
diller .. Gösterdiğin sevgiler .. Bun-
lar hep yalan mı idi ? .. 

- Artık, herşey geçti .. Hiç 
olmazsa bir sözün, bende ebedi 
bir hatıra kalsın.. Söyle, AIJah 
aşkına söyle.. Bir dakika, bir 
saniye olsun beni sevmedin mi ? 

Gavur Mehmet, Ademi iğfal 
eden Havvayı hatırladı. Kalbini 
dişlerinin arasına aldı. Bütün 
azmini ve iradesini topladı. Tit
reyen dudaklarının arasından şu, 
bir tek kelime yuvarlandı: 

- Hayır ... 
( Arkası var ) 

Donanma Cemiyeti Piyan
gosunun 52 inci Keşidesi 

l 5 l'emmuz 1 !)33 tarihinde İL:ra 
edilen 1 >onanma < 'cmiyeti İkramiyeli 
tahvilfıtınıu 52 Il<'İ ke;;;idesinde ikrami
ye ve amorti isabet eden talıviliitın 
tertip ve sıra numaralarını gii~terir 
cetveldir. 

'l'EJfrl I' 1\ lJ~L\HALAHI 
510, 1H3, 4257' 8354, 602] , 7246, 

443H, HL:?, 2320, 6786, 1277, ~80:?, 
9~:!7' 1736. li!lfl;;, ti21t , 5496, 1878, 
fı302, 2461 , ~2H-t-, l ROl. 

İJ\HA MİYE i :-:.\BE'l' El >EX 
.~l .\f \RAL \R 

ikramiye TL. Terllp No: Sıra No: 
3000 2320 58 
100 540 94 
50 44J8 16 
10 162 49 
10 4438 76 
ıo 162 4 
10 162 " 57 
ıo 6786 60 
5 fi7.A) '14 
5 4257 96 
5 IR3 9S 
~ 2320 21 
5 1277 76 
5 2802 96 
5 8354 3 
5 183 30 
5 2802 81 
~ 2R02 20 

l~a!aılaki teftiplerin Jıi zalannda 
.,·österilcn sıra numaralarından müte
baki, aynı tertiplerin diğer .~ıra numa
ralarına ve 6021, 7246, 9227, 173ti, 
fü}fl ;'"ı, ü212, :-,..ı96, 1378, .j 302, ~41il, 
9:!~4, 1801, on iki tertibe k8.milen 
amnrti isabet etmi~tir.: 

İkramiye ve amorti bedeli 2:! 
Temmuz 1 !133 tarihinden itibaren te
diye edilecektir. (Amorti bedeli beher 
tahvil il,'in bir TL. oa) kuruştur. 

Lokantacı Jle Hava mektebine kayıt ve kabul edilecek 
ı'ıfüşteri talebeler hakkındaki şerait 

/-/ 
Gene buyrun efendim. Lo

kanta benim değil sizindir. 
- Affetmişsin beni ötekini be

rikint soymaya mı çıktı zannettin? 

Vasiyetle 
Sadrazam 
Yapılan Genç 

( Baıtarafı 4 üncü aayf ada } 
ile paytahttan çıkınca, şimali 
garbi Avrupada tekrar bir korku 
baş gösterdi. Ruslar, Lehler ve 
Macarlar, koca Osmanlı ordusu-
nun bir haile gebe kalarak yürü
düğünü haber alıyor ve paytahta 
elçi üstüne elçi gönderiyorlardı. 

Harbe sebep şu idi: 
Ukranyadaki Sarıkamış ka-

zaklarile Ozi ve Boğ suları kena
rı?~aki Zaporoğ Kazakları biri
bırıne girmiş, ve Sarıkamış 
hatmanı Doroşenko devlete deha
let etmişti. Osmanlıların Doro
şenko 'ya Ukranya hükumeti pa-
yesini tevcih etmesi ve bermutat 
tuğ, topuz ve alim vermesi [ehli
Jeri kızdırmış ve Okranyaya hü
cum etmelerine sebep olmuştu. 

Osmanlı devleti bu tecavüzü 
muahedeye muhalif bulmuş ve 
büyük bir ordu Lehistana hare
ket etmişti .. 

Koca ordu gece gündüz yü
rüyor. Atlar, tuğlar ve çelik 
vücut1u yeniçeriler toz bulutları 
arasında uzanıp kayboluyordu. 

~adraz~~ Fazıl Ahmet Paşa 
en onde gıdıyordu.. Zaferden ve 
harpten emin olan genç vezir 
ikide bir de atının dizginlerini 
çekerek gerilere bakıyor hünkar
dan haber bekliyordu. 

Ahmet Paşa her iyi vezir gibi 
padişaha büyük bir merbutiyeti 
vardı.. Hünkar onca bir peygam
ber kadar büyük, kudret sahibi 
insandı.. . Devletin. yegane biiyü
ğü ve yegane sahıbı oydu. 

Ordu İsakçıdan geçerek Hotin 
önlerine gelmiş ve hududu geçe
rek Kaminice yollarına dalmıştı .. 
Ta uzaklardan büyük ve heybetli 
bir kale görünüyordu.. Artık 
harp başlıyacaktı.. Ordu kaleye 
doğru yaklaştıkça yavaş yavaş 
çadırlar kuruluyor, Kazanlar di
kilip, hendekler kazılıyordu. 

Fazıl Ahmet Paşa, heniiz ça-
dırına girmişti ki, genç bir yeni
çeri kapıya gelmiş, ( haremi hü
mayun) arab~sı~n .. bataklığa 
saplandığını, bır ~u~lu de kurtu
lamadığını söylemıştı .. 

Genç sadrazam derhal atına 
sıçramış, bir solukta arabanın ol
duğu yere koşmuştu. 

(Haremi hümayun) arabasının 
atlarından biri hastalanmıştı .. 
Yerinden bile oynamak istemi
yor, arabacının kamçıları altında 
kıvranıp duruyordu. 

Fazıl Ahmet Paşa derhal 
atından indi.. Beyaz, doru ve 
ceylan gibi çevi~ ve süslü 
atını arabaya baglattı.. Ve bir 
solukta bataklıktan çıktılar. Koca 
vezir yürüyere~ _arabayı takip 
etti. Orduya gırdıler. 

Dördüncü Mehmet, genç ve
zirin bu çok temiz hareketine 
karşı dayanamamış, bizzat Fazıl 
Ahmet Paşanın çadırına gelip, 
sadrazamının arkasını sıvazlamıştı: 

- Allah, devletim ve ikba
liınle beraber sana da zeval 
vermesin lala 1 demişti. 

Ekrem Salıih 

Eskişehir Hava Mektebi Mü
dürlüğünden: 

1 - ikinci maddede yazılı şartları haiz olanlar istida ve vesi
kai l.azime ile her sene Haziranın birinci gününden itibaren Ağus
t~sun o~. beşnci gününe kadar Eskişehir hava mektebil kumandan
hgına muracaat edeceklerdir. Hariçte bulunup ta vaziyetleri şeraiti 
duhule tevafuk eden taliplerin dahi işbu vesaiki mektep kuman
danlığına irsal edecekler ve alacakları cevaba göre hareket 
edeceklerdir. 

2 - Şerait şunlardır: 
A - Türk olacak. 
B - s Tal}plerin orta me~t.ep .<lise sekizinci sınıf) tahsilini ik

mal ve a garı ( 17 ) yaşını bıtırmış, azami ( 20) yaşında bulunmak 
orta me~tep .. tahsili~i i~mal edenlerle orta mektep tahsilinden yük~ 
sek tahsıl~ gore~ler ımtih~ns~z. olarak kabul edilecektir. Şehit, malul, 
asker evlatları ıle ecnebı dıhne vakıf olanlar tercih edilirler. Mek
tebin kadrosu orta mektep tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı tak-
dirde orta mektep tahsilinden dun tahsil görenlerden usulü veçhile 
musabaka ile ahnacakbr. 

C - Ahvali sıbhiyeleri hava noktasında uçuş vazifelerinde is
tihdama elverişli olduğuna dair mutahassısları tam olan askeri has
tane heyeti sıhhiye raporunu hamil bulunmak, ( hariçte bulunanlar 
mahalli askerlik şubelerine müracaat suretile muayeneye sevkolu
nacaklardır. Tam teşkilli heyeti sıhhiye olan şehirlerde en büyük 
askeri makama müracaat ile muayeneye sevkolunacaklardır. ) . 

D - Ahlakı mazbut olduğuna hiçbir cihetle maznun veya 
mahkum olmadığına dair hüsnühal varakası ibraz etmek, (mahalli 
oolisinde tasdik şarttır). 

3 - Mektebe kayıt ve kabul edilecek talebeler gedikli küçük 
zabitler hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele göre
cektir Bu kanuna tevfikan mektepten arzusile çıkmak istiyenler 
ancak meccanen okudukları müddete ait bilumum mesarifata ev
velce taahhüt ederek tediye etmek suretile çıkarılacaktır. 

Her hangi bir suretle mektepten çı~anlanlardan sin~e.ri. o? se
kizden dun bulunanlar esnana duhullermden ve on sekızım ıkmal 
etmiş olanlar çıkarılmalarını müteaakıp hava kıtaatma n~fer olarak 
verilirler ve duhllerinden itibaren muvazzaflık hizmetlerınden fazla 
mektepte bulundukları her seneye mukabil altı ay hesabile hizmet 
ederler. 

4 - Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler hava kıtaat ve 
müessesatmda (12) sene müddetle hava gedikli küçük zabit olarak 
ifayı vazife edeceklerine dair noterlikten musaddak senet şurutlarını 
vereceklerdir. 

5 - Müddeti tahsil iki senedir. Mektep leyli ve meccanidir. 
Askeri lise talebeleri gibi ilbas, iaşe edilecek ve ders levazımı da 
verilecektir. 

6 - Musabaka imtihanı Eylulün ilk haftasında ve hava mektebi 
binasında yapılacaktır. Bu cihet aynca gazetelerle ilan edilecektir. 

7 - Mektebe kayıt ve kabul edilenler 15 Eylulden itibaren 
mektebe alınacaklar ve birinci Teşrin bidayetinde derslere başbya
caktır. Mektep bunları ihtiyaca göre. pi.lot:. n.~şancı,. ~om~a~dıman~, 

fotoğrafçı, muhabereci, silahcı hava gedıklı kuçuk zabıtı. y~tıştırecektır. 
8 - Hava gedikli küçük zabitlerinin rütbelen ile maaşları 

aşağıda gösterilmiştir. Kuruş 

Gedikli çavuş 3 X 700 
Baş çavuş mua. 3 X 900 
Baş çavuş 3 X 1200 
Baş gedikli 3 X 2~~ .. . . . 

Tahsisatı fevkaladeleri maaş ücretlermm uç mıslıdır. 
Gedikli küçük zabitlere gedikli çavuşluğa terfi tarihlerinden iti

baren beş sene müddetle istihdam edildikten sonra sicilleri müsait 
olanlara bir nefer tayini zam verilir. Evli olan gedikli küçük zabitle-
re aile maaşı olarak her ay ilaveten ve maktuan beş lira verilir. Yirmi 
sene hİ2:met edenler arzu ettikleri takdirde askeri tekaüt kanununa 
tevfikan son aldıkları maaş üzerinden tekaüt edilirler. Bunlara te-
kaütleri anında 500 ve kırk yaşını ikmal edenlere 700 lira ikramiye 
verilir. 

Talip olanlar milli müdafaa vekaletinde veya müessesatında 
yer bulunmadığı takdirde devletin diğer devair ve müessesatma 
tercihan kabul ile istihdam olunurlar. 

Gedikli küçük zabitanın muhtelif rütbelerde bulunabilecekleri 
azami yaş aşağıdadır: 

Gedikli çavuş 40 
Baş çavuş muavini 40 
Baş çavuş 45 · 
Baş gedikli 50 dir. . 
9 - Uçuşa başladıkları tarihten itibaren şehri o!l. be~. lıra v_e 

mektebi ikmali müteakip de şehri otuzar lira tayyarecıhk mute!er;{ 
kası verilecektir. Bu tayyarecilik zammna her iki senede bır e 
10 lira ilave edilir. k 

1 O - Her hangi bir emir ve vazife dolayısile uçuşbyapa~ e~ 
k k d h da esba ı saıresı gere su ut ve gerek uçuşun yer e ve ava . .. . d k .. 

h b'l l'l k l 'k" · -ı· m ru"tbesı uzerın en te aut ase ı e ma u a anlara ı mcı mu azı 
maaşı tahsis olunur. .. h k f d 

11 - Vazife esnasında şehit olanlann musta at ıh~aaşedeild9:ıgıv ~ 
.1 . d b ··tb .. · den eytam maaşı a sıs 

aı esme e yene u ru e u~er!n . 1 · • b tinde tevzi edilmek 
gibi kanuni mirasçılarına ırsı hıss~ .erı ms e 113022,, 
üzere 5000 lira nakdi tazminat verıhr. 

inhisarlar Umum 
.Müdürlüğünden: 

y alovada yapıla~ak ida~e . b~nası kapalı zarf ile müna~saya 
konulmuştur. Taliplerın bu gıbı ınşaatı evvelce yapmış ve Tıcaret 
Odalarından b?inde ?Iuk.ayy~t bulu~muş .old~kl~ını veyahut inşa
atta salahiyetı fennıyeyı haız Muhendıs ıstıhdam edeceklerini 
"Noterlikçe,, musaddak vesaikle ispat etmeleri lazımdır. 

Bu şeraiti haiz istekliler 0
o 7,5 teminatları ile beraber teklif

lerini nihayet 12/8/933 Cumartesi günü saat 15 e kadar Galata'da 
Abm, Satım Komisyonuna vermeleri ve sekiz parçadan ibaret mü
nakasa şartnamesi ve şartnamei fenni ve projelerden mürekkep 
bir takım projeyi "5" lira mukabilinde Komisyondan alınala-
dırlar. "3333., __________ _ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=--=-=-~-
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Sel8nik Ban ası 
• 

evkalade Içtimaa Davet 
Selanik Bankasının Muhterem Hissedarları Şirketin esas muka
velenamesinde yapılacak tadilatı müzakere etmek üzere 21 Ağus
tos 1933 tarihine müsadif Perşembe günü saat on buç!Jkta Sela
nik Bankasının İstanbulda Galata' daki vaki Merkezi idaresinde 
Fevkalade bir Hey'cti Umumiye içtimama davet olunmuşlardır. 
Bu Hey'eti Umumiyede hazır bulunmak ve ya kendilerini diğer 
bir hissedar tarafından temsil ettirmek isteyenler hisse senetle
rini Hey'eti Umumiyenin içtimamdan laakal bir hafta evvel, yani, 
14 Ağustos 1933 tarihinde: 

tatanbul'da ı MC'rkezi idareye 
tevdi etmelidirler. 
Hissedarlar, kezalik, hisse senetlerini Hey'eti Umumiyenin içtima
ından on beş gün evvel, yani nihayet 6 Ağustos 1933 tarihinde: 

& ıanlk't 

Parls'te 

tevdi edebilirler. 

. · dıi uik BcuıkuAına, 

: ( HEIH'l' f·O:\CIEH 1>'\L(:J·: ltıı •: ET 
LH• Tl'. 1:-:11:.~e. 

43 Hut: ( inmboıı. 

::--(H'll· f'lo. ımi\ı·:R.\LE'c 

2!' • Bou1cvard Ilaus,.mann 

Ticaret Kanununun 385 inci maddesi mucibince, tek bir hisse 
sahibi Hey'eti Umumiye müzakeratına iştirak etmek hakkına 
maliktir. Dahili Nizamnamede· yapılacak tadilat berveçhi atidir: 

DDE: 5 - İkinci fıkraya "POLİÇE,, kelimesini müteakıp "EM
RE MUHARRER SENETLER,, kelimeleri ilave olunacaktır. 
Dördüncü fıkra silinmiş ve yerine atideki metin konulmuştur : 
( Aniflilbeyan bilcümle muamelatı kendi hesabına, yahut komis
yonla yahut biliştirak yapmak ). 
Beşinci fıkranın nihayetine ( kanunun müsaadesi dairesinde 
kezalik diğer bilcümle emvali gayrimenkule satın almak ve 
bunlara tasarruf etmek ) ibaresi ilave olunmuştur. 

dde: 6 - Bu madde tayyedilecek ve tideki şekilde 
yeniden tanzim olunacaktır: 

(Şirketin halihazırdaki sermayesi, beheri 500 franklık 60,000 hisse 
senedinden müteşekkil olarak 30,000,000 ( otuz milyon) franktır, 
Beher hisse senedi de beheri 100 (yüz) franlık beş kısma 
munkasımdir ... 
Ticaret Kanununun, 1749 numaralı 22 eylül 1931 tarihli kanunla 
tadil olunmuş, 386 ncı maddesi ahkam ve şeraiti mucibince 
toplanacak olan heyeti umumiye, sermayeyi bir veya birkaç 
defada tezyit edebilir veyahut tenzilini kararlaşbrabilir. Heyeti 
umumiye tezyidi sermaye veya tenzili sermaye şerait ve tarzını 
tesbit eder. 
Bankanın halihazırdaki sermayesinin iki nevi hisse senedi ile 
temsil edileceğini dahi heyeti umumiye tahtı karara alabilir: 
"A cinsi,, unvanını~ haiz bulunacak olan birinci nevi hisse sene
datı, işbu esas mukavelenamesinin 29 ve 33 üncü maddelerinde 
musarrah bulunan hissei temettüden mada 0 o 5 ( yüzde beş ) 
nisbetinde inzimami ( cumulatif ) bir ilk hissei temettüe istihkak 
kespedecektir. Ve ayrıca şirketin infisahı halinde, sermayesi 
iade olunacaktır. 
" B cinsi ,, unvanını haiz bulunacak olan ikinci nevi hisse se
netleri, işbu nizamnamenin 29 uncu maddesinde musarrah olan 
bir hissei temettüe müstahik olacaktır. 
Heyeti umumiye, A ve B cinslerindeki hisse senedatının haiz 
bulunacaklnn rey hakkının şekil ve şeraitini de tesbite salahi
yettardır. 

Halihazır sermayesi, berveçhi bala, iki nevi hisse senedine tak
sim edildiği takdirde, herhangi bir sermaye tezyidi "A,, tertibi 
hisse senetlerile icra olunacaktır 
"A,, tertibi hisse senetlerile tezyidi sermayeye karar verecek 
olan Heyeti Umumiye, bu tezyide iştirak edenlere münasip göre
ceği (prim) i "B,, cinsi hisse senedatı olarak ita edebilir. 
Heyeti Umumiye nihayet şirketin sermayesini gerek franktan 
mnda başka bir paraya ve gerek bu sermayeyi Bankanın faaliyet
te bulunduğu memleketin parasına kısmen veya kamilen tebdil 
eylemeğe de salahiyettardır. ,, 

ADDE 8: Bu madde silinmi ve yerine tideki metin 
konulmuştur : 

( Yeni hisse senedatı ihracı Heyeti Umumiye kararı ile tesbit 
olunacak usul dairesinde icra edilecektir. 
Hisse senedinin kısmen tediyesinde müşteriye nama muharrer 
muvakkat bir senet: hisse senedi bedelinin tamamen tediyesinde, 
hamiline ait hisse senedi verilecektir. ) 

MADDE: 12 - Bu madde silinmiş ve yerine atideki 
metin konulmuştur: 

( Ş_irk~tin umur v~ mesalihi, 1~eyeti umumiye tarafından intihap 
edılmış olan yedıden on sekıze kadar azadan mürekkep bir 
meclis tarafından tedvir olunur. Her sene, idare meclisi azasının 
üçte biri çıkar. Bu meclis, böylece, her üç senede bir tecdit 
olunl!r. Çıkan azanın tekrar intihabı caizdir. ) 

MADDE: 13 - Bu madde sillnmlt ve yeriee atideki 
metin konulmuttur: 
( İdare Meclisi azasından herbiri nasbı tarihinden itibaren bir ay 
zarfında, asgari 2,500 ( iki bin beş yüz ) Türk lirasına muadil 
itibari kıymette bir miktar hisse senedabnı •şirketin kasasına 
tevdi etmeğe mecburdur. 

MADDE: 14 - Bu maddede " ilk içtimaları ,, kelimeleri tayye
dilmiştir. 

MADDE: 15 - Bu maddenin " azadan gaybubet edenler esnai 
müzakeratta kendilerine vekalet etmek üzere azadan birini tevkil 
edebilir,, fıkrasındaki " birini ,, kelimesinden sonra ( ahkamı ka
nuniye dairesinde ) ibaresi ilave edilmiştir. 
Maddenin nihayetine atideki metin ilave adllmlftlr: 

P1~cl~sin celsesine iştirak edemiyecek olan azalar ruznameye ithal 
edılmış mesele hakkında reylerini tahriren izhar edebilirler. Bu 
takdirde reyleri zabıtnameye dercedilir. 
Meclisi İdare, azasınm nısfından ziyadesinin muvafakatini istihsal 
etmek ve yukarıda beyau olunduğu üzere mecburi olan içtimalar 

adedinin dörtte birini geçmemek şartile celselerini is isnai 
olarak memaliki ecnebiyenin bir yerinde aktedebilir. ) 
{Memaliki Ecnebiyede her ne vakit bir içtima aktedilirse keyfiyet 
İktısat Vekaletine ihbar edilecektir.) 

MADDE: 17 - Bu madde silinmi ve yerine atideki me
tin konulmu tur: 
(İdare MecJisi Azaları işbu esas mukavelenamesinin 29 uncu 
maddesi mucibince kendilerine kar üzerinden tahsis olunmuş 
olan hissei temettüden başka Hey'eti Umumiye tarafından tayin 
olunacak bir tahsisat ve ya hakkı huzur alırlar.) 

MADDE: t8 - Bu madde slllnmlf ve y rlne atideki metin ko
nulmuftur: 

(Meclisi İdareye muayyen umur ve mesalihin ifası veya muayyen 
bir müddet veya umuru cariyenin tedviri için hususi bir vekalet
name ile Meclisin salahiyetlerini tamamen veya kısmen kendi 
azasından birine veya birkaçına tefviz edebilir. 
Meclisi İdare, kezalik, mesalih ve umuru cariyenin tedviri için 
hariçten bir veya birkaç kişiye salahiyitlerinin tamamını veya 
bir kısmını verebilir. Bu zevata ve kezalik murahhas azalara 
verilecek maktu veya nisbi maaşları tayin eder.) 

NIADDE: 19 - 8u maddenin ikinci tıkrael aUlnmlf va y rina 
atideki melln konulmu,tur: 
(Meclisi İdare, memlekette veya memaliki ecnebiyede şubeler 
ihdasına müsaade eder." Hünüsuretle icrayi faaliyet etmeleri için 
lüzumlu addedeceği sermaye miktarını bu şubelere ita eyler, 
münasip gördüğü takdirde, şubeleri ilga eder, veyahut bu şube
leri münasip ve muvafık bulacağı şerait tahtında devreder.} 

MADDE: 20 - Bu madde alllnmı, v atideki metin konulmu tur: 
(Heyeti umumiye, her sene veya nihayet üç sene için bir veya 
birkaç mürakıp tayin eder. Bu mürakıplar senelik hesabatı 
hesabatı tetkik, raporlannı Heyeti Umumiyeye iblağ eylerler. Bu 
murakıp raporu, Bankanın Merkezinde hissedarların emrine ama
de tutulmak üz~re, Heyeti Umumiyenin içtimaından asgari on 
beş gün evvel idare Meclisine tevdi edilmelidir. Heyeti Umumiye, 
asıl mürakıpler vazifelerini yapmadıkları takdirde, ifayı vazife 
etmek üzere başka muavin mürakıpler tayin edebilir. Mürakıp .. 
ler kanunen tevcih edilmiş diğer vezaifi de ifa ile mükelleftirler.) 

MADDE: 21 ı Bu madde slllnmı, v yerine •tideki m Un 
konulmu tur: 

(Usulü dairesinde inikat eden Heyeti Umumiye bilcümle hisse
darlan temsil eder. Heyeti Umumiye liiakal yirmi beş hisseye ve 
yahut 100 (Yüz) er Franklık 125 (Yüz yirmi beş) hisse parça
sına malik bulunan hissedarandan terekküp eder. 
Hissedaran Heyeti Umumiyesinden addolunmak hakkına malik 
olmak için hissedarların hisse senetlerini içtima davetiyesinde 
tayin olunmuş olan kasalara Meclisi İdare tarafından tayin olunmuş 
olan müddetler zarfında· tevdi etmeleri lazım gelir. Bu müddetler 
kanunun emrettiği müddetlerden fazla olamaz. Hisse senetleri· 
.sahiplerine bilmukabele nama muharrer bir makbuz verilir. Bu 
muabuzlar kendilerine Heyeti Umumiye içtimaına girmek hakkını 
bahşeyler. 

Heyeti Umumiyede hazır bulunmak hakkına malik olan her his
sedar kendisini temsil ettirebilir, ancak, temsil edecek zatın He
yeti Umumi)'eye hakkı duhulü olan bir hissedar olması şarttır. 
Bu bapta \•erilmiş olan selahiyetnaıpelerin Heyeti Umumiyenin 
içtimaından bir hafta evvel Meclisi idareye tevdi edilmiş olması 
lazımdır. Şu kadar ki, istisnaen, sağır vasilerile kadınlar vekil
leri]e aleJfımum şirketler, ticari ve sınai Müesseseler vekillerinden 
biri ile reylerini verebilirler. İntifa hakkına malik olanlar Heyeti 
Umumiyede kuru tasarruf esbabını temsil ederler.) 

MADDE: 22 : Bu m dd lllnml ve yerin zlrd ki m tin 
konulmu ur. 

(Heyeti Umumiye, Meclisi İdare tarafından tayin olunan zamam 
ve mahalde senede bir. kerre sureti adiyede akti içtima eyler. 
Bundan mada, Meclisi idare lüzum gördükçe ve kanunun derpiş 
ettiği ahvalde veya miirakiplerin yahut hissedarların talebi i.izeri
ne, Heyeti Umumiye fevkalade içtimaa davet olunabilir.) 

MADDE 23 : Bu matJda slllnmlf va yerinde zlrdekl metin 
konulmuştur. 

(Heyeti Umumiyenin sureti adiy_e veya sureti fevkalade de içtimaın
dan yirmi gün evvel, keyfiyet iktisat Vekaleti Celilesine tahriren 
iş'ar olunacak ve Vekaleti Müşarünileyhanın Murabhasımn He
yeti Umumiyeye iştirakine bu suretle imkan verilecektir. His
sedarlann davetn!lmesi içtimaın gününü, saatini ve mahallini 
ihtiva edecektir. işbu ilan resmi Gazeteye, lstanbulda diğer 
iki gazeteye kezalik Meclisi İdare tarafından tayin olu
nacak Peris'te münteşir bir azeteyo içtima için tayin olunmuş 
olan günden yirmi gün evvel dercettirilecektir. (Davet ve içtima 
günleri hariçtir. ) Davetiye ruznamei müzakeratı ihtiva edecek.: 
tir. Ruznamei müzakerata Meclisi idarenin teklifleri ve kanun 
tarafından derpi~ edilmiş olan hal ve şerait dairesinde hissedar
ların ruznameye ithal edecekleri teklifler dercedilecektir. ) 

MADDE: 24 - Bu m•dde alllnmlf v yerine zlrdekl metin 
konulmu,ıur: 

(Esaleten veya vekaleten hazır bulunmuş olan azanın ellerinde 
.şirket sermayesinin rub'una müsavi hisse senedatı bulunursa 
Heyeti umumiye usulü dairesinde toplanmış addolunur. Eğer, bi
rinci davet üzerine bu şart tahakkuk etmemiş ise üç ay zarfın
da ikinci bir davet yapılır. İkinci davetname t~ihi ile içtima 
tarihi arasındaki müddet onbeş güne indirilebilir. ikinci içtimada 
hazır bulunan azanın temsil eyledikleri hisse senetlerinin miktarı 
ne olursa olsun müzakerat meri ve muteber olur. Müzakerat 
yalnız birinci davetnameye dercedilmiş olan hususat hakkında 
cereyan edebilir.) 

MADDE : 25 - Bu madde sltlnmlf va yerine zlrdekl metin 
konı.atmu,ıur: 

(Heyeti Umumiyeye Meclisi idare Reis yahut Reis Vekillerinden 
biri, yahut manileri halinde Meclisi idare tarafından irae olunan 
bir Aza riyaset eder. 
Heyeti Umumiyeye iştirak edecek olan hissedarların veya bun
ların vekillerinin isimlerini ve hisse senetlerinin adedini göste
ren bir liste tanzim edilecek ve f dare Melisi tarafından musad
dak olarak hissedarların görebileceği bir mahalle ilsak ve talik 
olunacak. Bu liste, Heyeti Umumiye müzakeratmın başlamasın
dan evvel talik edilmiş olacaktır. Mezkür listenin ikinci nüshası 
Heyeti Umumiye Katibine tevdi edilecektir. 
En çok hisseye malik olan hissedarlardan hazır bulunanlardan 
ikisi, yahut bunların ademi kabulleri üzerine, listede sırasile 
bunları takip edenler, kabullerine kadar tasnifi araya davet 
olunurlar. Heyeti Umumiye katibi Reis trrafmdan intihap olunur.) 

( Heyeti Umumiyenin kararlan 
bizzat yahut temsilen hazır bu
lunmuş olan hissedarların ekse
riyeti arasile ittihaz olunur ve 
bizzat yahut temsilen hazır bu-
lunmuş olan hissedarlardan her 
biri malik oldukları beher beş 
yüz franklık 25 ( yirmi beş ) 
yahut 100 (yüz) er franklık 125 
( yüz yirmi beş ) adet hisse 
senedi parçası için bir reye ma
liktir. Maahaza, Heyeti Umu
miyede hazır bulunan azanın 
malik oldukları reyin adedi iç
timam akti gününde hanunen 
muayyen olan haddi azamiden 
fazla olamaz. Bununla beraber, 
diğer hissedarları temsil eden 
bir hissedar müekkili için rey 
verebilir. Ve bu ahvalde müek· 
killerinden her birinin malik 
olduğu rey kadar reye malik 
olur. Şukadar ki, müekkiller
den hiçbiri münferiden Heyeti 
umumiyenin içtimaı günlinde ka
nunen tayin edilmiı olan adetten 
fazla reye malik olamaz. ) 
(İşbu esas mukavelenamesinin 
6 ncı maddesinde beyan olun
duğu üzere, eğer Heyeti Umu
miye iki nevi hisse senedi çıka
rırsa, (A) ve (B) hisse senetleri-
nin malik. olaca klan rey adedi, 
bu nevi hisse senetlerinin ihracı-
na karar vermiş olan Heyeti U
mumiyece tayin olunacak; bu-
nunla beraber, her hissedarın 
malik olduğu rey, Heyeti Um~ 
miyenin içtimaı gününde kanu .. 
nen tayin olunmuş bulunan haddi 
azamiden fazla olamaz.) 

MADDE: 26 - Bu m dd •lllnml• 
v y rina zirdekl metin konul· 
mu,tur: 

(Senelik Heyeti umumiye, şirke
tin vaziyetine dair İdare Meclisi .. 
nin ve mürakıplerin yıllık rapo
runu dinler. Hesabatı alır. 
münakaşa eder ve onları tasvip 
veya reddeder. Tevzi olunacak 
hissei temettüü tespit eyler, te~ 
kil edilecek kanuni ve fevkalii· 
de ihtiyat akçelerini tayin eder, 
senei atiyeye devredilecek me
kadiri tespit eder, tebdili iktiza 
eden İdare Meclisi Azalarııu 
ve Mürakipleri tayin eyler, mu .. 

maileyhimin tahsisabnı . tesbit 
eder, velhasıl, Meclisi idarenin 
ruznamei müzakerata dahil bil· 
cümle teklifleri ve Şirketin bil
umum menafii hakkında en 
yüksek selahiyetle icrayı müza .. 
kere ve itayı karar eder ve 
icabında idare Meclisine daha 
vasi selahiyet bahşeder. 
işbu esas mukavelenamesinin 
31 inci mddesinde musarrah me
vattan gayn mesail için sureti 
fevkaladede içtimaa davet ediJ .. 
miş Heyeti Umumiyeler, Adi 
Heyeti Umumiyelerin tabi of .. 
duklan ayni şerait dairesinde 
kararlar ittihaz ederler.) 

MADDE: 27 - Bu m•dde ellln
ml• ve yerin• zlrdakl metin 
konulmuftur: 

(Heyeti Umumiye tarafından işbu 
esas mukavelenamesi ahkamına 
tevfikan verilmiş olan kararlar 
hazır bulunmıyan veya muhalif 
reyde olan hissedarlar için dahi 
vacibUlriayedir. Heyeti Umumiye 
tarafından verilen kararlar, bir 
defteri mahsusa kaydedilmiş ve 
Meclisi İdare Azaları tarafından 
imza olunmuş olan za ıtname
lere dercolunur. Bu zabıtnameler 
Hükumet Komiseri, Mürakipler, 
rey toplama memurlar• ve reye 
iştirak etmiş hissedarlar tarafın-
dan dahi imza olunur. Mamafih, 
hissedarlar kendi aralarmdan 
ikisini imza için tevkil ve tayin 
edebilirler ve keyfiyet zabıtna-
mede zikredilir. 
Heyeti Umumiyede hazır bulun
muş azanın adedini, mumaileyhi
min hisse senetleri miktarını, bu 
azaların ikametgahını miiş'ir bir 
huzur cetveli zabıtnameye mer
but bulunmalıdır. Bu cetvel ayni 
surette imzalanır.) 

( Devamı 15 inci sayfada • 
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Selanik Bankası İstanbul Gümrükleri Kapalı Zarf Suretile 

Satılacak Muhtelif 

Temmuz 20 

Eşya Satışı: 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde~: 

928 mali senesi nihayetine kadar gümrüklerde toplanıp sa~ıp
leri tarafından tesahüp edilmediğinden dolayı güm~üğe i.n~kal 
eden ve 1549 No. lu kanunun muvakkat 2 inci maddesı mucı~ınc_e 

l k. ·· .. k tarıfesı-gümrük rüsumu aranılmaksızın aşağıda yazı ı es ı gumru . 
h. 1 d .. t rılen ne göre fasıllara ayrılmış olan muhtelif eşya ııa arın ~ ~os. e 

tarihlerin kapalı zarf usulü suretile münakasaya va~~dılmıştir: -~u 
eşyanın izahatlı listeleri İstanbul, Galata, Gümrüklen ıle Başmudur
lükte asılıdır. İstiyenler listeyi tetkik edebilecekleri gibi eşy~yı ~-a 
İstanbul ve Galata gümrüklerinde görebilirler. Bu eşyalara aıt mu· 
zayede şartnamesi İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde müteşe~
kil sabş komisyonuna müracaat edilerek alınabilir. Münakasaya ış
tirak edecekler verecekleri teklif mektuplarında imza ettiğim ıart-
name dairesinde faslın muhtevi bulunduğu kap 
eşyayı lira ve kuruş mukabilinde satın almağı ka-
bul ediyorum. Diye imza ederek şartnamenin 7 inci maddesinde ta
rif edilen şekilde mühürlü bir zarf derununda tekliflerini ihale 
saatinden evvel komisyona tevdi ve mukabilinde bir numara alma
hdırlar. Taliplerin kudreti maliyelerini tevsik edecek Ticaret Oda
sından veya bankadan musaddak vesaiki teklif mektuplanna ila;~ 
etmeleri şarttır. istekliler alacakları fasılların muhammen kıymetı?ın 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini ve yahut başabaş hazı~e 
\'e istikrazı dahili tahvilabnı ve yahut kıymetinden °o 10 noksanıle 
borsaya dahil ve diğer milJi esham ve tahvilatını hamilen mezkur 
gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. "3048,, 

f. No. Kap Tahmin edi- Müzayede günü Eşyanın cinsi 
Adedi len kıymet ve saati 

Lira K. 
14 1115 13116 79 26 Ağustos Cumar

tesi S. 15 
Kağıtlar, zarflar, mu
kavvalar, matbu kitap
lar, kağıt sicimler ve 
sair kağıt eşya. 
Pamuk mensucat pa
zenler amerikan bez
leri şeritler ipekliler, 
çoraplar, örme fanile 
eşyası vesaire. 

15 

17 

18 
19 

385 

117 

124 
499 

19152 80 2 Eylül 

14267 16 Eylül 

6480 53 23 Eylül 
12446 54 29 Eylfil 

" 

" 

" 
" 

İpekli mensucat, kadi
feler ipekli çoraplar 
kravatlar atkılar vesa
ir eşya. 
Muhtelif yün mensucat. 
Yünlü ipekli elbiseler 
çamaşırlar şapkalar 
vesaire. 

24 3750 21325 48 4 Teşrinisani ,, Muhtelif san'atlara, ait 
demir, pirinç alat ede
vat kablolar, teller' 
düğmeler, çatal bıçak 
kaşık vesaire. 
Velespit, otomobil ak-25 46 10020 05 11 Teşrinisani ,, 

. samı otomobil vesaire. 
29 1516 16174 25 2 Kanunuev. ,, Eczalar, kundura bo

yaları yağlı vernikli 

30 447 15132 98 9 

latanbul dördUncU lcr• me
"'.'Urh,.jundan: Tamamına yirmi bir 
hın be~yüz füa kıymet takdir olunan 
B e). oglun dn Teşviki~ ede atik .Nı~antaşı 
cedit l\iı.r~ıtlıaoe tramvay caddesine na-
hır ve 1\avak sokeg1nda garaj m~!h~li 

ulunan 8eUi demir panneklıklı buyuk 
b~hc>eli atik 96 ~ eni 14 .. o. lı alt katı 
kı~b'1r Sııit Paşa konagı namilc maruf 
ınılkin tamamı kırk hisse itibarile üç 
hıs e i açık nrttırmiya vazediJmi~ olup 
1- -938 tarihinde şartnamesi divanha
ne~ e talık edilerek l 7·8-933 tarihine 
ınüsadif Persembc g ünü saat 14 ten 
16 Yn kndar 1 tanhul 4 üncii i~ra dai
resiude n~·ık arttırmn suretile satılacak
tır. Arttırma ikinC'idir. Birinci arttırma
da 300 liraya talip çık mıştır. Bukere 
artbrma bedeli his eye i a bet eden mu-
hammen kıymetinin yüzde Jetmiş be-
•• 1 

şını lUldugu tnk tirıle en son arttırana 
ilıa1'• ı ynpıln aktır. Bulmndıg-ı fn~
tırdc ihaleden ar fınnzar edile ekt ir. 
Arttı rmaJ a i tı r ı k ı • ın J uzde ) edi bu· 
çuk teuıınat ak ı alı nı r. ?\luteral,im 
v~rg 'ıekd \e, vakıf ı re i mii~teri~ e 
nıttıı· !129 tnrıh lı JC'rn knnuııunun 
llU uı u mnddt: ine tcvfıkan haklan 
tapu icille rilc abit olwıyan ipotekli 
alacaklılarla digcr alakadernnın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hu usile faiz ve ma arife dair oJan 

" " 

boyalar çivit, yazı mü· 
rekkebi tuvalet pod
raları vesaire. 
Sinema filimleri, sellü
Joit mamulatı, oyun
caklar maden temiz
lemeğe mahsus tozlar 
cilalar vesaire. 

E•kl••hlr sulh hukuk m•h
keme•lnden : Eskişehirin farkiye 
mahallesinden Geredeli oğlu Mehll}et 
Sait zevcesi Hanife ve oğullan lb
rahim ve Ahmet tarafından mahallei 
mexkureden Ahmet karısı Ayşe ve 
oğlu Abdullah aleyhine ikamet eyle
diği Şarkiye mahallesinde vaki bir 
bap hanenin izalei şuyu davaamın 
cereyan eden muhakcmcainde dava 
lunanlardan Abdullah namına çıkarılan 

odavetiycyc gelen cevapta mumaileyh
in on sene evvelisi askere sevkedile
rek halen nerede askerlik yaptığı ve 
ikametgahı da meçhul kaldığı cihetle 
ilanen tebliğat icrasına karar veril
miş olduğundan muhakeme günü olan 
4-10-833 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 9 da Abdullah Efendinin 
Eskişehir sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması aksi takdirde gıya-
bında muhakeme yapılacağı ilan olu-
nur. (5687) 

iddialarım ıhıo turıhındcn itibaren .!O 
' ı;un i uıde evrakı nıti bı telcrile bildir-
meleı i lizımdır. AkRi halde lıakları 
tapu ıcıllı ıle sabit olmıyanlar satı" 
bed lınııı pa) in mn ıııdeo hariç kalır
la r. \ l. ı k daranın j ... bu muddei knnu-
ııİ\ e ulı k i anna gore hareket etmeleri 
ve daha fa zla mnl a mat almnk ist i) en
lerin H3J/106:! dos~ a numara ile me-
murİ) ctimiıc n1üracaatları ilfın 
olunur. (5670) 

( Baştarafı 14 üncü sayfada ) 

MADDE: 28 - Bu madde amn
mlf ve yerine zlrdekl metin 
konulmuftur: 

Şirketin mali senesi 1 Kanunu
sanide başlar ve 31 Kanunuev
velde biter. 
Meclisi İdare, her sene so
nunda, Şirketin vaziyetini, mat
lubat ve düyunabm, hülisa e
den umumi mevcudat defteri 
tanzim eder. 
Hesabat Heyeti Umumiyeye 

• arzolunur. Heyeti Umumiye iş
bu hesabab tasdik veya redded.er. 
Ve Mürakiplerin raporunu d~n
ledikten sonra temettüün mık-
tarmı tayin eyler 

MADDE: 29 - Mevcut m•dde
nln nlh•Y•tlne atideki fıkralar 
lllve olunmu,ıur: 

Sermayenin (A) ve (B) hisse se
nedatına kalbı halinde temettü
abn tevzii atideki veçh üzere 
olacaktır: 

A. - 0 o 5 (Yüzde beş) bir ih
tiyat akçesi teşkiline, 

B. - 0o 5 (Yüzde beş) "A,, his
se senedatının tediye olunmuş 
olan sermayesine inzimamı bir 
ilk hissei temettü tevziine muk-

. tezi mebaliğe, 
C. - T emettüatın bakiyesi vechi 

ati üzere tevzi olunacaktır, 
% 10 (yüzde on) aralarında tevzi 
olunmak üzere Meclisi İdare 
Azalarına 

% 5 (yüzde beş) Hastalanan me
murlara yardım olmak üzere 
Meclisi İdare emrinde olan tea
vün akçesine: 
T emettüatın mütebakisi seneı 
atiyeye devri veya hususi 
ihtiyat akçası teşkili için He
yeti Umumiyece tensip edilecek 
olan miktar tenzil edildikten 
sonra, bilumum ( A ) ve ( B ) 
hisse senetleri arasında bili tef
rik ve müsavat üzere tevzi edi
lecektir. 

MADDE: 30 - Bu maddedeki 
" SERMA YESININ BtR HUMSU,, 
kelimeleri yerine " SERMA YE
SiNiN NIŞFJ ." kelimeleri, ve, 
" 

0
o 5 F AIZLI ,, kelimeleri ye

rine de " İLK HiSSEi TEMET
tü OLARAK YÜZDE BEŞ " 
kelimeleri konulmuştur. 

MADDE: 31 - Bu madde •llln· 
mı, ve yerin• zlrdekl metin 
konulmu,ıur: 

Hey'eti Umumiye, Meclisi İdare
nın teklifi üzerine ve hükümetin 
tastikine muaJlak olarak işbu 
esas mukavelenamesinden müna
sip gördüğü tadilatı icra edebi
lir. 
Gerek bu hususta ve gerek Ti
caret kanununun 385 inci ve 386 
ıncı maadelerinde zikredile diğer 
bilcümle mesail hakkında müza
kerede bulunmıya davet edilen 
Heyeti Umumi yeler.' içtimaa. da
vet, nisabı ekserıyet ve ıtayı 
rey tarzları h~kkında ~ezkur 
maddelerin ahkamına tebı ola-
caktır. 
MADDE: 32 -: Bu maddede ki 
" Sl::RMA YESININ NISFINA ,, 
kelimeleri yerine " SERMA YE
NiN ÜÇTE iKISiNE11 kelimele
ri konulmuştur. 

MADOE: 33 - Bu maddenin 
nihayetin• atideki fıkra nave 
edllmı,ur : 

6 ıncı maddede beyan olunduğu 
üzere, ( A ) ve ( B ) kategorisi 
hisse senedab çıkanldığı tak
dirde, Şirketin hini tasfiyesin
de ( A) hisse senedatı için te'
diye olunmuş olan sermaye t esvi
ye olunduktan sonra, geriye ka
lacak mebalig karı teşkil edecek 
ve ( A ) ve ( B ) hisse senedab 
aralarında bili tefrik ve müsavi 
bir surette tevzi edilecektir. 

MECLiSi iDARE 

Başmüdürlüğünden: 
Muhtelif Eşya Sahşı 

928 senesi nihayetine kadar Gümrüklerde kalıp sahibi tarafın
dan tesahüp edilmemesinden dolayı 1549 No.lı kanuna tevfikan 
gümrük rusumu aramlmaksızın aşağıda eski Gümrük tarifesine na
zaran fasıllara aynlmış olan muhtelif eşya hizalarında gösterilen 
tarihlerde müzayede suretile satılacaktır. Talipler buna ait şartnameyi 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde müteşekkil sabş komisyonun
dan alabilecekleri gibi eşyaları da İstanbul, Galata Gümrüklerindeki 
mahalli mahsuslannda görebilirler. İstekliler her faslın hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde kıymetlerinin °o 7 ,5 nisbetinde teminat 
akçelerini hamilen komisyonumuza müracaatlan. "3047,, 

F. No. Kap Tahmin edi- müzayede günii Eşyanın cinsi 

5 

6 

11 

13 

16 

20 

21 
22 

23 

26 

27 

00 

Adedi len kıymet ve saati 
Lira K. 

322 2825 65 29 Tem muz Cumar
tesi S. 15 

127 

264 

868 

87 

203 

29 
749 

208 

292 

361 

57 

938 89 

4715 44 

4804 73 

1504 30 

5 Ağustos 

12 Ağustos 

19 Ağustos 

9 Eylfıl 

" 

" 

" 

" 

3001 15 7 Teşrini Ev. ,, 

17 99 14 
4609 67 21 

3175 05 28 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

3332 05 18 T eırinisani ,, 

1628 25 18 " " 

228 95 16 Kinunuev. ,, 

Çay, Kahve, Şeker, 
çokulata ve saire 
Levanta, Losyon ve 
sair Itriyat 
Muhtelif deri mamu· 
Jatı çantalar kundu
ralar iskarpinler ter
likler ve saire 
Sandıklar, çerçiveler, 
tahta kunduracı çi
visi vesaire ağaç ve 
tahta eşya. 
Çadır bezi, çuval, si
cim, ip, balık ağ
lan ve sair kendir 
eşyası. 

Muşambalar, lastik 
ökçeler lastikli eşya
lar, lastik tekerlek
ler ve saire. 
Maden kömürleri. 
Elektrik aksamı, le
vazımatı ampuller eş
yayı züccaciye por
selen eşyalar muhte
lif camlar esanslar. 
Ziraate ait alit ede
vat elektrik aksamı 
makineler demir ka
zanlar çorap ve ya
zı makineleri vesaire. 
Erazi mesahisinin ta
yinine mahsus alet, 
dürbün alitı hekimi
ye ve cerrahiye, elek
trik ve radyo aksamı 
oparlör ve saire. 
Kokulu kokusuz muh
telif sa bunlar ısper
macet mumlan bal
mumu. 
Müstamel eşyayı za
tiye. 

[ Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Emlak ve Eytam Bankası İstanbul 

Şubesinden: 
Avrupa pasajınıla Kiralık Dükkanlar ve Diğer 

Mahallerde Kiralık Emlak 
Esas Mevkii ve nevi Teminat 

165 Galatasarayda Avrupa Pasajnda 1 No. h Dükkan 
165 " " ,, 2 ,, " 
165 " " " 3 " " 
165 5 '' " " " " 165 7 " " ,, " il 

165 ,, ,, " 10 il " 

165 " it " 11 " .. 
165 " " " 12 " " 
165 " " 13 " " 
165 ,, 15 ., " 

" .. " 6 
165 1 " " " " " 17 165 " " " " " 
165 / 19 " ,, 

" " " 21 
" " 165 " " " b . 

80 dönüm ve me anı 23 Şişli Zincirli kuyuda arazı . 
18011 Üsküdar Küçük Çamlıca Setler Kahvesı 

18012 ,, ,, 11 No. lı Ahır 

461 Ta~hane Kışla altında 3451355 No. lı Dükkan 

Lira 
42 
42 
37 
39 
39 
25 
43 
32 
44 
46 
37 
46 
44 
54 
40 

7 
6 

23 
25 2/8 Galata Yoku Salonu Karşısın~a atik Mezbaha binası 

müştemilatından Et Pay mahalh. 
20 Nişantaşında Kaathane Caddesınde 100 No. 1ı Konak 90 

179 Üsküdar Altuni Za~e Nişnntaşı Caddesi 9/11 No. lı tarla 8 
292 Beşiktaş Kılıç Ali Asariye Sokağı 3/9 No. lı dükk n 5 

Yukarda yazılı 23 esas No. lı arazi üç sene ve diğerleri birer 
sene müddetle kiralanmak üzere müzayedeye konulmuştur. Talip
lerin 25. Temmuz. 933 Salı günü saat on altıda Şubemize mü
racaatları. (177) 
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BUBSALI OBVYUCULABIMIZA 
s .d KARAM u·· RSEL fabrikasının şubesini geziniz. Yünlü 
ergı e kumaşlanmrzm az zamandaki terakkiyatmı görünüz.ı 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratı 

Hububat UnlarJ 
SIHHAT 

ve 

KUVVET 
vertr. 

• 

Kırklareli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Kırklareli memleket Hastanesi için tahminen ''1200,, lira kıyme
lade "126,, kalem ecza ve laburatuvar, Röntken, alib bbbiye 26 
f emmuz 933 çarşamba günü saat on bette ihale edilmek ü.ıere açtk 
münakasaya konmuştur, taliplilerin şartnamesini görmek ve münaka
saya iştirak etmek üzere Kırklareli daimi encümenine müracaatları 
ilin olunur. "3099,, 

RALEİGH 
BiSiKLETLERi 

oı;__
\ 

--
Beynelmilel bisiklet aleminde büyük inkılap yaratan MEŞHUR 

R·A LE i G H 
fabrikasının, safi INGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve fennin en 

son terakkiyatının tatbikile yapılmış yegane bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR' AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR. 

~atı depo u: Sirkeci • 1-.ıanbul • Liman Han Na. 35 

~-------------------.. (5443) .._., • 
0r. A. KUTIEL 

Xaraköy'de Abdullah Ef. lobntaaı 11ra

a&a4a H •JDIW'a tafıllllllfbr. (5085) 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Nepiyat Müdürii ı Hdil Lit& 

Beşir 
Kemal 

KINAKINA HULASASI 
en inatçı iştahsızlık- ı 

Zarın önünü alır. 

' (5082)..., 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI: 

Knrnköy - Köpniha ı Tel. 42362 · 
Sirkeri 11iilıiirdar ~aıie han 

Telefon: 227 IO 

MERSİN POST ASI 

KONYA 
vapuru 21171933 Cuma saat 
10 da İdare rıhhmından kal
kar. Kutadası ve Gelibo· 
lu'ya yalnız dönüşte uğrar. 
Çeşme programdan çıkan) 
mı~br. "3441 

" 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

Saka,,a vapuru 
ISTA NBUL ·IZMIR 

SÜR'AT POSTASI 
Her harta Cumartesi gUnn saat 16 da 
Galata rıhtımından hareket, Pazar 
gUnU lzıııir'e muvasalat, Pazartesi 
hareketle Salı gUnU lstanbul'a avdet 
eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentalıta mü
racaat. 'l'olcf .. rn : 22134. 

' (5654)..., 

PETROL NiZAM 

~~-'.~ 

Saçları kuvvetlendi
rir. Dökülmesini ke
ser. Kepekleri öldü-

l rür. Başı temizler. 
Günde bir defa frik
siyon yapınız. 

(5057) 

'~~~~~~~~~~~----
IJ 50 Derecellk .__.._ 

HARiKA RAKISI 

r--· .. .. • • -· i 
~ 

fıçılarda DİNLENDIRİLMişTİR. 
~-.. _._ .. _ _.(QM)----

DOKVNACILIK 
MAlZENEBİ 

SUYUK llPfJSV 

lXI~~ ~~ ~~GlL a . ;; 
/STANIVL-SiRKi'Ci NV/I HAN.2J ~ 

~ 

~ ÇANAKKALE 

1 ~hitlerimizi Ziyaret 
10 Aiustos 

GOLCEMAL vapurilı 

Güzel dişler, güneş gibi, 
çehreyi nurlandırır 

Böyle beyaz dişlere 
malik olmak isterseniz 

1 
Kullanınız I 

Zafiyeti umumiye, iftihuızlık ve kuvvetsizlik halitında büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede aatılır. 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası müfettit namzetliği için 14 Ağustos 933 pazarteai 
rünü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat bankalanacla 
bir- imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz 
edenlerden " 6 ,, müfettit namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye ,, veya " Yüksek 
lktısat ve Ticaret » mektebinden ve yahut Hukuk F akiUtesinden 
mezun olmalan lazımdır. Müfettiş namzetlerine " 140 ,, lira maq 
verilir. imtihan programına ve sair şartlan havi matbualar: Ankara, 
istanbul, ve İzmir Ziraat bankalarından tedarik edilebilir • 

Talipler bu matbuada yazıh vesikaları bir mektupla beraber 
Ankarada Ziraat Bankası teftiş hey' eti 1Düdürlüğüne nihayet 
10181933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat rmek 
suretile muracaat etmiş bulunmahdırlar. (3211) 

KASIK BAGLARI - TIBBİ KORSELER 
() ~ Posta ile kataloğumuzu ve 

(Af ·~~ş ~·;;m~~i~y;•· c~--:::==~ 
Beyo~lu: İstiklal caddesi Po ta sokağt No. t. Tel. 41429 

istanbul Ahalisine 
Zingahn mangal kömürünü alanız. Hem ucuz hem temiz 10 kilo aafi köm6r 

mükemmel bir sandıktadır. Azapkapıda 2 numarah kereste depoau lataa
IMalda Çemberlitaf IMunaau yamada Telefoa: 44463 


