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Her işte Beraber alışacağız ı 
Türk -y onan Misakı imza- 1 Kegi/ Ver~ Zelıirler •• 

1 d kt So lstanbul' da Açılan F abri-
an 1 an ora... . kalar Nasıl Kapabldı? 

Dostluğumuz, Dünya Sullıiiniin Te
meli Olacak, Her Meselede Elbirliğile 

Çalışıp Uğraşacağl.Z 
Ankara, ıs 

(H....O - y .... 
aazTlrk·Y
do.tlutuau delil. 
fakat ayni za-
'8aDda dlblya 
•allıuna ait eser 
1re Gmitleri de 
~etlendirecek 
Wan Tlrk -Y unu 
doatluk miaalo, 
din ötleden biru 
lolal' anra, iki dev
letin en aalihi
~ettar ricali ta
ralı ndu imza.o 
la nma k &ta"etile 
r• bir aulla 
UddDe CM ... 
riı.it oldu. 

lmıa meras~ dün burada ' Çaldaris, Yunan Hariciye Nazan 
1enif mikjat& doathlk tesahDra- M. Malaiiw " llııt Wafa ,...._ 
tuun caalanm•-• vesile ftl'Cli. ap elit• la~ ..W. ... 
'1iaak, Hariciye Veklletinin ki- ruim salonunu teplf ettiler. S.-
t&pbaae ulonunda imzalandı. lon da ki ıenif masanın a.tane 
Salon Tlrk ve Yunan bayrakla- yeni misakın n&ıhalan konmut-
rile tezyia edilmifti. tu. M.un•n ..; tarafına Yam 

Saat bire on kala Bqvekil 1.- deYlet adamlan, aol tarafına ela 
illet P• , Teftik Ro.tü Bey, M. Tlrk ricali oturdular. 

T-.at~ ,.,..... .... 
Pqa, iL Çal
claria. T emk 
Rlttl Bey .e 
k lılalmimoe 
sıra ile miu-

lma .... iaaza
lamu attılar. 

imzada IOlll'8 
t..et P• ima 
l>ir mtak 11,
ledi ye M.Çalda
rW tebrik etti 
- M. Çalclarll 
tıe tok umimf 
Wr mukalMlede 
lııe.lmaclu. Bundaa 

aonra Yunu harici, uma .m-
laldt ait resmi teblii ile iki cleY• 
let Harici,. ............ ..a,t.
rek olarak kaleme ahnan beya

natlanm olmda. . 
Bunu mlteakip il. Ç.W.ria •• 

la.et ,..., lld milleti biribiriae 

( DeY .. ı J lacl aayfamaz .. ) 

Mo.-rek Resmi Teblii Veni Misakın Metni 
Allbra ı• - Miaakın imzaımdan ıonra iki hüku· 

illet aamuaa apğıdaki tebliğin netrinı Anadolu ajamı 
Ankara 1' - Beş maddedell ibaret olan misakın 

gayri reımi tercümui qagıdadır: 

•emu.r edilmittir: 
•· Yunaniatan ile Türkiye arasında yeni miukın im· 

za edildiği bu anda, her iki hükumet bu misakın kendi· 
lerıni bağlayan aıkı doatluk rabıtalarını itmam ettigini 
•e anlarmıda teyemmuoen mevcut münattebetin en ııat
lam bir eııua iptina ettirdıgini görmekle bahtiyardırlar. 

( Devamı 6 ıacı ıayfada ) 

Dostluk anlaşma ve halilane teşriki mesai ai1uetle
rine aadıkane merbut olan, gerek milli •• gerek beynel
milel faaliyetlerinin bütün sahalannda telirleri hilHdil· 
mekte olan bu siyasetlerinin mütemadi inkitafını temia 
etmiye karar vermit bulunan ve diğer taraftan Bnand
Kellog misakı ile imzalannı vuetmjf olduklan diğer 

( DeYamı 6 ma aayfada ) 

Bir Yunan Efaaneal Ve Bir Çha Maa
lmdan Sonra Dün1a Acı Bir 
Hakikatle Karplqmlf Olclu 

-·-

OtomoblHmb durdu. T.-k 
cl01tum: 

- ltt• dedi, lize ptennek 
lateclitim bir afy• tarlalı, araba
.. daha llerlJ• liclemal 

indik. Şarlaa tatla. ılık - m. 
pi leli. Şafaktan ..... bolum 

8ltfla cllnya, keyif Ye~ 
uhlrin mlead.ıe.tlı ali-
lradardır. Ba 1f, muma• 

MrmeDfaat me..a.816.Bilıe 
~k deYletllr, Wr tuaftaa ~ 
nun J•Hj'uu lrarularkea ... 
taraftan dcaretlal el altaacla 

t•ı'rik ecllyodarbtt.JoWa .... 
eden .. mı. a Wrlde 
Tirldyeclil'. Bu 1ualı mı ..... 
betile ba .... lıılr Fraaaa •• 
laarrlrlala ,.hrlwfs4.W uk .. 
tlal aaldedlyon•: 

........ ~ cioJ-:t~ leyretmeaİll ...... tada 
Anadolu kıyısmcla yol allJorclak. 

Arkadqam: 
- Demek, decH, fimdi1e ka

dar Wç .,,_ tarlam ........... 
•. ....... iki .., içinde hep 

(De•- 11 tael •Jfada) 

Şimdiden Dikkat Ediniz 

Yeni Ölçi Meselesi 
Son Safhasında 

~ Beynelmilel metrik aiateml 
.memle"ketimiP ithal eden ye
lli ~ isaua Ye nizamna
... -.ı alan •• •haın mtlte
kaWI laaldanm konmak için ya• 
pdcbimclaa lıerbll alllradar 
......... Billııraa lifi ,.,.. 

Ye •bnlarla, llçl lmllımalar, 
elektrik, su, ban pza tefti 
eden mtleııemeler, Demlryol lclare
leri, maden ocaklan ba 1maaatald 
aizamnamealn umumi hlklmlerlle. 
kendileriae taallik ._ la•mla-

( De•amı l lacl .. ,.,... ) 
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[Hallcın Sesi) 

Aylık Nasıl Da-
ğıtılmalı? 

ne aylıkların veril~ zamandır. 
B. h__.. helk•r.na te...ml:ıe.
rİılİ sonlılk. Biae v~r.iilleri ee-

SON POSli\ 

aı 

D&•IL !•&BIBLI 

Fırınlar Tahdit Edilirken .. 
ıı.~:y1{ı:'.iı:'::Wıebiı bi•b••» F ınncıların Söylediklen·ne Go .. re Devlet - &.·•-~ Mit - .-1 

:~::: t:;~:~:t~arm:;~ ..::r;ı-a::~ Bu ı·şte Zarara Ugw rayacakmış 
bütün ihmal ettiler. Fatihi, Sab...&-

mecli, Samatyayı. turayı burap bütün B-L.%Yede .t ___ 1:.. __ L-L.l!..ı: __ dogyru ı'lerilı·yen 1 b h l d B 1 l ·ı b f nl 
0

d8 .-lıııeJcri Wr ara,. topl ıh,., bir w ~,,, 1•Yllil·- ,............, eşer rın an var ır. un ar un arı e u ırı ar 
yerden maaş veriyorlar •• Ala ... Fabt et '1ıfahl.r. GinGe 15 f1"'aldan aşağı işle- ekmek yaptırıyorlar, başluma satış yaptıklan için 
bir tclr memus kaydediyor, . digesi. yen fırmlarm kapablacağı söyleniyor. Fakat baiı muamele: verzisii •~aı-. Hazine stnaf &-şua 
vezneden para .~,_.. Yialeru,. · f•ımcdu clalaa şintdden itiraza. başlamışlardır. (36) luruş kadar bir vergi kaybediyor. 'Bunl'ar un 
binlerce l<adın.. kadın ... Ben maaşımı ·· Dün l>ir fırıncı belediyeye miiracaat ederek şu için vergi Yermed!klcrinden dolay? ekmeğin kilosunu 
en sonra almak üzere çekildim ... za- şikayefleri serdetmiştir: wz.de.&-ı. 10-20 para apğıya...satabiliyorfar. 8uı yüzden' 
valhlarrn zaten aldığı 0• kş, yirmi " ' ·- Fmnlann talıdidi fikrr doğru değildir. Ba de İfledkleıi çav.al adedi arhyer. ÇUTal adedi 
lira... Bari ona olsun biraz isti- Ld~ ,ı...;:, 
ralıetJe alsalar ... Fakat ne gezer?.. 18"' ınoe ~irmenci"ere faa' bir inhisar 'Verilmiş naun .ili.hara ohnarak japılacak bir tasnif ve tahdit * olaca.it ve de~t te ıD1la1Dc!e Ter~tiiaderı miilim değm oia.maz-.; Ne.tittcle daiet müLila • yem. 

.Jüber. Ha.mm ( Ak.'!arııJ:., Va! e bir yekun kaybedecektir. Değirmencilerin dörder, tutan varidatım kaybeder. ,, 
c:a ı karFSI ) -----~-

-Gülerce gidip ıea:rorum .. hili Vazgeçtiler Kırahn Ölümü! 
alamadım.. bpoaumu kaydettirmek: O 
mümkün olsa... iiat taralı ko ay a.m- ç .Sporcu Genç Bir Irak Sefiri 
ma .. zavallı memur da yetişemiyor ki • Felaket Atlath 
ne yapsın .. bir tanecik.. dopdolu İ• • Son Postana 
•anların arasında 0 biçare de ı....,.. Birbç gün evvel ızze~ Bedri ;::, 
lıyor va ilahı dün: ve VUsuf isminde üç sponu gen- i h I l .T d • 
- .. _ Çok rica ederim. Biru açılın. cin ~ bir sandalla İzmire ıza a v t!JT ı 
U:u.rime abanmayın... Şimdi bayıla- gitmek kararuu verdiklerini yaz- ~ tedavide bulunan 
catımn diyordu çocukcatız. mıştıi. Bo geaçle.r, mHSim lbş Irak Kıralı Faysalm kalp selte-0 * olcllağ:D içm ita seyalıattan şimdiha siadea ölümi İngiliz gaze.te.lerinin 

Atiye H. (Demirkapı .. Salk.ımsöğüt) vazgeçmiŞlttCir. ~D geçenlerde mnlıtelii şekille.de 1'2n vs7tna• 
- Ayaklarıma kara sulu iadi- ~- J--

Allahın gOnü biter mi?.. Bup. git. yine küçük bir sandalla Karad~ lanna sehep oldu. Yine bazı 
-ı "--- h Bin nfmlElan uman bir felaket f.,._;1;.. _,.ete}eft. meft.WR Jorafm yana. 15-.. rua-. ne yapanın .• au - ,,.. ·~.uw. •- "'"" 

tacıı.. aıeclMana.. ıiclip. gelip Dilaa- atıat.uşlardar. Tam Ereğli önlerine Tüdiyecle: sefir bulunan kardeşi 
yet alac-tı.ı... 8'ma da çok tültiir- ıeliadii:i va.kit ~ azgın dü- EJ.Dir Zey:dia lraka gidezek tallta 
yat.olu mmla yabm.. eter bu da ~ tesir.ile dav~ üç genç g~mek jıpn teşıebbüslerdt bal'tt-
elmasaydı.. ne yapar, kime 8 'Yllf annrMı deniZe dökülmüşlerdir. ~, ya.nnışlardı. 
aça.rd•k?.. r--- - .-6,..... 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Arapcamide oturan Sabiha 
H. isminde bir kadın kuakoJa 
giderek anbao Süleylllall tar. 
fmdan dövüldüğünü iddia etmiştir. 

'f- Y enişehirde meyhaneci 
Malko müşterilerden Nuri ismin
de birinin içki parasına venn.e
diğini iddia atmiştir. Nuri de 
meyhaneci Ma)ko ve oğlu K.irkor 
tarafından dövüldüğünü 'ft: ce
binden 72 lirasının çalındığını 
iddia etmiştir. 

• Kadrlröyde manaY' Kalas 
çırağı Fahrettin tarafından terazi 
ve dirhemlerinin çallndığllll iddia 
etmiştir.: 

lf- Taksim de Sıraservilerde 
bamnc:i Kadri Efendinin dökki
mnda yangın çıkmı.t ise de sön
dürül.ittir, 

Jf. Karaaümrük.te Çm.u cad
desinde otwan Hileyin ismirde 
hin hir otomoa.il "iadm. 70 okı. 
b kaçak et çalarkeıa yaka• 
ımştır. 

Sponular saltii bulahiline.k içiD Ba mesele hakkında kendisile 
bir hayli uira1aP ~ ve g~ Lir muharririmize Sefir 
biD ıaiişkil.it ile öliimdc:ı kurtul- E.mit Ze:ıı:t Cenapları şu izahata 
mınşbrdar. Bu suretle hı mevsi- vermiştir: 

minde böyle bir deniz seyahatinin "- Kıral Faysalın zehirlene-
çok tehlikeli olduğunu anlamış- rek öldüriildiğü habttine ben 
)ardır. hiç: tt in.amnıyonam. Buna hi bir 

3500 Tacir 
Beş Liradan 25 Liraya 
Kadar Ceza Verecekler 

Si.eli ticarete hiç kaydblmıyan 
tacirlerle -vaktinde tesçil muame
ltii yaptırmı:yanlar Ticaret Odası 
tarafmdaa mahkemeye verilmiş-

i-udi. Şimdiye kadar mahkeme 
(3500> tacir hakkında (5) liradan 
{25) liıraya kadar para cezası 
vern:iştir. Te~ç·ı muamelesini ) ap
tırmı~ tacirler ()i kadar çoktur -
li ..tlke~ •aıhamn muayyen 
bir gününü ou işlere hasretmiştir. 

Zabi.rı lb'sasında 
Dün Anadofudan lsfanbula 

en d.luı. -.- Ye aitı Jib clok· 
san dokuz çuval buğday geflniş
tir. ~Ji aaJJann o}[tg.g bq .. 
çal ....... -~~ Dia 
ıeo w,e Karatisar tiftiF. ,.., 
bıeştan. 148 MI1e mam _. 
~ ............. -z' •. 

şekilde sebep ve ihtimal yoktw-. 
Irak bralllğma geliact: 

"'Bizde kamm mucibince kırahn 
en büxük oğlu kıral olabilir. 
Irakta, Gazi Melik Hz. nin kıraf
tığr da bu şekilde olmuştur. 

11 Türk hükômet ricaJinin ve 
Türk ~ete.leriain mı tttssümiı
müzle yakmdan ala.kadar olma-
ları bizleri çok miitehass.is etti. 

" Türkiye - Irak müoasebatı 
h . lft4men dostanedir. Aramızda 
ha-lle muhtaç hiçbir m~ele y.k
tur . ..-

Boğulurken Kurtanldı 
Samat.yada Münip Bey ismin

de bir zata ait boi bir arsada 
oynamakta olan 6 yaşmda hMohi 
isminde bir Ermeni km üstü açlk 
bir kuyuya düşmüştür. Kızın 

kuyuya cl.itt...- ı,öremu n.· 
valh çocuğu heğulmak üzere 
iken kurtarmıfianlar:. 

Sahte ·Meb'us. 
Yedi, İçti, Para Vermeden 

Kaçmak istedi 
F ati&te- Nişancada oturan 

Galip oğlu Necati isminde biri 
en'e.lki akşam yanında biY kadın 
olldağu fıakle Beyoğlunc:Lı Abdu}:;. 
lafı Efendi lokantasına giftrek 
Lir hayli- içki ~tikten senra ye
meğini de yemiş ve çıkıp ~tmek 
istemiştir. Fakat para isteyen pr
sona : " Bea valinin oğlayum., 
.,W zamanda ıneb.'usumn eleyerek 
savupaak i.stemi.ştir. Faiat h 
sırada gdea pıliSler bu sütüin 
yakalıyaralr tahkikata başta ...... 
laırdır. 

Bir Facia Oldu 
Lalelide tramvaya atlamak 

istey;em 8 yaşındı. Necati i.wiade 
bir çacuk tramvay albna diişmllş 
sol ayaimm dörl parmap kesil
mitfir. 

On Sene•de 
f stan but Mekteplerinden 
37,302T alebe Mezun Oldu 

Maarif müdüriyeti Cumhu· 
riyetin . ilanından bu seDeye 

kadar lstanbul ilkmekteplerin
den mezun olan talebeler 
hakkında bir istatistik hazırla
maktadır. Mevcut rnalümata göre 
son ou sene zarfında fstanbul 
ilkmekteplerinden otuz yedi bin 
üz yü iki talebe mezua olmuı 
ve bu talebelerden büyük bir 
kısnu orta mekteplerle un' at 
meltepleriae yazıhmşludıır. 

Tutun Konferansın~a 
İStanbulda toplanan baHtan 

tütün konferansına Bulgaristan 
h ükiımtfi namına ittirak edecek 
oh• Bulpr :ıinat: ıı..ı.u. umum 
müdürü dün şehrimize gelmiştir. 
Miiıakeı:dert; cumartesi pil 
yeniden h-.Jan•aktw. 
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[01n~ ~tırlAI ~] 
Tahliye Edilen 

Eroinciler 
<>-ıanlı bankasite~ •molllide 

Sili'tir mah" ; ... aiMli Hilmiet 
&.,iıı evinde .,..._ ... İfİIMlen 

~ tevkif .. im! •• ma•ci 
izzet, banker Safra, feriki Şilton, Bak
ı.o etltt Y...,.; EM•iln: ata- ceza 
mah .. maine mürac•t edenlt tem"f 
• ..,.._ itiraz. et .......... 

Ap ceza ı..,,. illrma teillik 
etmif ve neticede İzzet, Safra, Şilton 
ve baklacı oğlu Y•giııin tahliyelerine 
..... ver.litılir. 

i&..ı,. K.WeND ve İJya Efen diler 
hakkındaki tevkif kararı kaldırılma
mıştır. 

Üz&IM V• inci. 
bıair,. M - Clm lmruııtfaa yırım 

dört kuruşa kadar 872 çuval incir 
ve 11 kıuu;tan 7l luFWJaı kadar 
2679 çaval mu 111ılıh•şhr. 

Fırtına Ve Yağmur 
Adana, 13 - DündenberJ şiddet

li bir fu.tıoa ile kanşık yağmurlar 
yağmıya başlamıştır. Hava birdenbire 
ıoğumuş hararet derecesi 3S te.n 19 a 
düşmüştür. 

Ziraat llektalllnde Bir 
Ziyafet 

lataınW Zinat Od'.,. "' tla&b1ı 
ziraat mdıtelıi şehri-hd- butwa 
Mı_.. maı:uf çiftçi meb-Ualansul
AWuBah Le~ ve Rüttiı ~re 
bupn mektepte bir ai7afd M:l!ttek
~rdir. ~tı zi~ete bur Mı111r pzete
leriDin lst:.anbW muha.INW de M.vet 
etlilmifleı:dir. Davetlile ınelde8i,. :&i
nat pftlijioi .e tohue WA i.taayo
awıa genc.elrler ve ~Iemni• 
temaa '" usbıbal edett ....... . 

Zlraatçflerin M .... Sa,allıMI 
Ziraat m.ektebi u.Ulllfuile haca 

lanndan ve baxı :ıiriıal müatesiplc.
rinden müteşekkil ~ 25 ) llifililir ldr 
heyetin Mısırda bir tetkik aeyalıatl 

yap RJ'8 kam nr......_ ıaz1111,bk. 
Ziraat ce:ıniıeU İstanbul Mı.ar konao.
loshaju.na m.irac:aat ederek bo seyahat 
hakkında bazı. malimat iatenü4tir. 

Tepnnl KIM"&U Açılacak 
Halk mu•iki cemiyeti bir teganol 

kursu açmıya iarar: vermiftir. Müra
caat edenlerin. cumam.r n sah rün
leri kayıtlan yaprfaealmr. 

• Btlcftran AkRH 
Gelen haberi~ gön: Tıabıoa 

fU günlerde bıldırcın alınma tutut~ 

muftur. F aıaf.ıı uç~ ,Ollulaa Wa· 
cınlar sokakrara diişmeli:tedir. 

P,arramentorar Kowgttesi 
Madritte topJlanaari ofea beynel

milel parlamentolar biolifi keegYesİllt 
iştirak edecek nıonbhanrnız bugüıı 
Ankaradan şe&rfm&e relnifllenw. 

Maarif Miidurü 
Dün Geldı~ 

fık tecir.i.sa.t umum mü'dnrii Rept, 
lstaabul Maarif müdürü Ha~dar B.Ier 
tehrimizc. gellnişleıdir.. latı.nbul ili 
meldeplediıe ait td>edliül eetlııt':I • 
yann belli olacakbr. Bu sene, dün de 
yazciğımız aibi mualimler araemda 
fam delivU• !Qlit• . 

._l _So..:..-n_R_os_t_an_D1 __ R_es_i111_li_._Hı_UG_a_~rg_e_s_i_: _______ 1'4_"tJZ_a_r_O_ı_a_R_as_an __ B_._11_ı..;;...·y_o_r _KJ_i:_\ 

Hasan B. - Pr.:- r ola pol~ 

6kacıbaşı1ar •. Sizi b" 1Je ~· 
öyfe men. ıun oluyorum ki. 

ismet Pş. - Evet Hasan Bey l ... Sİ)lasi iJler~ iktısadi ._ .•. f al.'(anf:ada ela 1- swede ı 
IComşamur Y~ista• sajlll• lude lailin kBTt:etinM.a'e erta.k ilk dda temiz • ajfnnn lııir 
bir • "'tm• 1ıpt& ' ç.eh\at..... ' \ ltidilı yap.Ça&ıa-

Bıasen 8. - Atıkolıaun ....... ICeaıfr' 
raulardııa •&lllli! .mı. dlJ• hğınp:. 
anramıx•nrara a,r. ltfr: ... .,_.,, .,.......,_ 
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r ,------------------------------------·----------------..-..---..-------
Resimli Makale •• un Her 

Eroin 
Kaçakçılığının 
iç güzü ·------------··---

Beynelmilel İngiliz kaçakçı 
teşkilatı, zehirli madde ticaretine 
zarar verebilecek rakiplerin vü
cuduna tahammül edemez. Çlin
kü bu it okadar karlı, ve oka
dar büyük bir iştir ki, lngiltere 
bu mühim varidat rnembaını 
elinden çıkarmağa yanaşamaz. 

Rakiplerile mücadele için 
elinde üç silah vardır: 

1 - Bol para. Bu teJkila bn 
para ile satın alamıyacağı gaze
te, kapayamayacağı ağız, sustura
ımyacağı adam yoktur. 

2 - Cemiyeti Akvamın ze-
hirli maddeler kaçakçıhit ile 
mücadele teıkilib. 

Bu teşkilat tcmamcn ingiliz 
kaçakçılannın emrinde çalııır. 

3 - Kaçakçılıkla nıücadele 
için vücude getirilen beynelmilel 
teıkilit. Bu teşkilatın merkezi 
Mısır'dır. Başında Resul Pata 
vardır. Bu teşkilatın zahiri gayesi 
kaçakçılığa mani olmak, hakiki 
nıaksadı lngiliz teşkilatının rakip
lerini ortadan kaldırmaktır. En 
büyük kaçakçılığa bu teşkilatın 
kendisi yapar. 

İngiliz kaçakçı teşkilitı bu 
silahlan sayesinde Türkiyeyi reka-
bet sahasından çıkardı. Türkiye . 
cihan efkan umumiyesi karşısın
da zehirli madde yapan bir mem
leket olmak töhmetinden kurtul
mak ve memleketin cihan naza
rındaki haysiyetini korumak için 
kaçakçılığı men'e mecbur oldµ. 

Bunun neticesi şu oldu. 
1 - Türkiye'de üç Eroin fab

rikası vardı. Bunların biri Eyüp'te 
beynelmilel teıkilit haricinde 
bırakılan İngilizlerin, ikincisi Kuz
guncuk'ta: Fransızların, liçüncüıü 
Taksim' de: Japonların. Bu Uç 
fabrika da beynelmilel teşkilata 
bağlı değildi. Bunların 24 saatte 
itledikleri afyon miktarı 5 san
dıktı, çıkardıkları eroin miktan 
dünya istihsalitına nazaran hiç 
mesabesinde idi. 

Hükumet evvela bu fabrika
lan kapattı. 

2 - Fabrikalar kapanınca 
afyon fiatleri derhal kırk liradan 
8 liraya düştü.Köylü, afyonunu 
:ıarara satmıya mecbur oldu. 
Memleket mühim bir varidat 
ırıembaı ve 3-4 yü:ı bin köylü İf 
vasıtasına kaybetti. 

3 - Fabrikatörler, ıermaye
lerini alıp Bulgaristana gittiler. 
Orada fabrikalar açtılar ve Bul
gar hükfımetinin himayesi altında 
faaliyete geçtiler. 

Beynelmilel lngiliz teşkilatı, 
Cemiyeti Akvam vasıtasile bu 
fabrikaları da kapatmak istedi. 
Fakat Bulgar hükiımeti Cemiyeti 
Akvama şu cevabı verdi: 

- Afyon bizim mahalli mah
ıulümüzdUr. Memleket bunun 
Varidatile geçinir; bir memleketi 
buğday satmaktan men edemedi
Ainiz gibi, bizi de afyon satmaktan 
men edemezsiniz. 
f Bu sayede Bulgaristanda afyon 
•atlan 40 - 50 liraya çıktı ve 

8ulgar ha:ıinesi mühim bir' varidat 
membaı temin etmiş oldu. 
. 4 - Fabrikalar kapanınca, bu 
~carete alışmıı olanlar, şurada 

urada gizli küçük imalathaneler 
Yaparak faaliyetlerine devam et
~ek istediler. Bunların mühim bir 
ısını yakalandı, hapse atıldı. 

Bir Talebe Müdüre 
Tecavüz Etti 

l' ~vvelki gün Kadıköy erkek 
ııesınde çirkin bir hadise ol
nıuş, ikmal imtihanında muvaffak 
~~~ıyan bir talebe, mektep mü-

ru Ferit Zühtü Beye tabanca 
~ekmek cüretinde bulunmuştur. 
ll u talebe, maliye memurlarından 
E •haeddin Beyin oğlu Haydar 

fendidir. Hadise tahkik safha
•1ndadır. 

.. 

a Mikroplar a 

Bir doktor hutaaına eVYell lıutalıim 

dnaauaa DJa11f olacak bir lllç Yerlr, •o9'a 

d• haatalıiı tollt edea •lkroplan temfıle· 

mek içla l.hııarelea tedulye baılar. 

Eğer mikroplar tamamile temiz

lenmezse ilerde en ufak bir fıraat 
bulduktan vakit yeniden . faaliyete 
geçerlu. 

Mikroplar vardır ki bir fahsın de
tti fakat bir milletin, bir cemiyetin 
vücudüne nüfuz ederek onu içerden 
kemirmiye ba,Jarlar. Bunlar daha 
tehlikelidir. 

:'soN TELGRAF HABERLERİ 
'" 

Türk -Yunan Dostluğu, Balkan Birli
ğinin Sağlam Bir Başlangıcıdır . 

~nkara 15 (Hu~u.ıi) - Hariciye Vekili Tnfik RüftÜ ı bir merhale tetkil - ettiğini ehemmiyetle kaydetmek lyi 
Bey. de :unan Harıcıye Nazırı M. Makıimoı cenaplan olur. Filhakika yakın 4ark memleketleri arasında sıkı bir 
yem mısak nıünasebetile ıu müıterek beyanatta rabıta vücude getirilmesi, siyasi olduğu kadar iktisadi 
bulunmuşlardır: :;beplerden dolaya da esasi bir ehemmiyeti haizdir. 

Türk-Yunan anlaşması, harpten beri tanzim edilmit Ancak bu fikirle meşbu olarakdır ki siyasi istikrann 
olan muılihane eserlerin en mühimlerinden birini teşkil idameşlnl ve iktısadi yükselitin hazırlanmasını umabiliriz. 
etmektedir. Bu anlaşma, milletlerimizin müttefikan derin Hükumetlerimiz, dünyanın bu anda geçirmekte olduğu 
bir ıurette ıadık bulundukları sulhün tarsinini ve iktısadi cidden vahim güçlükleri iktiham etmemize yardımı doku-
meselelerde sıkı bir teşriki mesaiyi istihdaf ediyor. nacağından emin bulunduğumuz kurucu bir ıiyaset tat-

imza etmiı olduğumuz misak ise, bu anlaşmanın daha bik etmektedir. 
bü~ük bir tahkimidir. Milletlerimizin kanaatkarlığı ve çalışkanlığı sayesinde 

ilaveye hacet gör~eyiı: ki bu muahede iki memleketin ikt11adi muvazenemiıi daha kolaylıkla tekrar bulmıya 
mevcut doıtlukları ıdame etmekten ve herkesle en iyi muvaffak olacağımızdan emioiz.. 
münasebetleri inkitaf ettirmekten ibaret olan açık ve Gene bu ayarda bir hakikattır ki gayretlerimizin iktı-
samimi aiyaıetlerile tamamen hemahenk bulunmaktadır. 1adi sahada telifi, nizamın yeniden tesiıine ve .ay ve 

Bununla ber.aber, iki. memleket ar~•.~ndaki bu dostlu- emniyete itimadın kuvvetlendirilmesine büyük bir mikyaıta 
ğun ve bu teırıki mesaı arzusunun butun balkan devlet- yardım edecektir. lıte genişletmek ve tarıin etmek için 
)erini bir arada çalışmıya doğru götürecek yol üzerinde toplandıkJmız doıtluğun ana hatları bunlardır. 

Türk-Yunan 
)andıktan 

Misakı imza
Sonra ••• 

( Bnştarafı 1 inci aayf ada ) 

dost yapmak ve yakınlaştırmak 
hususunda matbuatın gösterdik
leri samimi gayrete karşı teşek
kürlerini bildirdiler. Ezcümle M. 
Çaldaris alkışlar arasında dedi ki: 

11
- Yalnız gazetecilerin bir 

kusurları var, iki memleket ara
sındaki münasebetlerin her an 
bir az daha iyileştiğini farzettik-

leri için olacak ki bizden her dakika 
malumat istiyorlar. Halbuki bizim 
münasebetimiz daha fazla iyileş
miyecek derecede iyidir.,, 

Bu sırada İsmet Paşa da söz 
alarak Yunanistan Muallimler 
Birliğinden aldıkları bir telgraf· 
tan son derece mütehassis olduk
larını söylediler. Bu telgrafta, 
Türk - Yunan dostluğunun kuv
vetlenmesinde muallimlerin tale
belere verecekleri terbiyenin bü
yük bir amil olduğu yazılıyordu. 

imzalanan misakın mühürlen
mesine sıra geldiği zaman Yunan 
Hariciye Nazırı M. Maksimos 
parmağındaki yüzüğü çıkardı, 

İsmet Paşaya uzatarak dedi ki: 
- Ekselans.. Bizim mührümüz 

yanımızda mı bilmem. Fakat 
töyle bir mühür var. içinde F. 
F. yazılı. Bu harfler de dostluğa ' 
delalet eder. 

Yunan diplomalının bu zarif 
sözü merasimin neş' esini artbrdı. 
Misakın nüshaları iki devlet Ha
riciye Vekilleri tarafından Ak
vam Cemiyetine de verilecektir. 
~Ubadele Komisyonu 
Ankara, 15 (Hususi ) - Dün 

ikindi üzeri Hariciye V ekileti 
binasında Türk ve Yunan devlet 
adamları araaında bir toplanb 
yapılan ikinci derecedeki mesele.• 
ler üç saat kadar görüşüldü, gece 
kulüpte verilen ziyafetten sonra 
mUzakelere devam edildi ve muh
telit mübadele komisyonunun 
lağvedilmesine karar verildi. Bugün 
yeni bir resmi tebliğ daha neşre
dilecektir. 

lktısadl Meseleler 
Ankara, 15 (Hususi) - Türk 

ve Yunan lktısat Vekilleri ve iki 
tarafın mütehasaıslan dUn top-
landılar, Türk ve Yunan iktısadi 
meseleleri etrafında görüıtüler. 

iSTER /NAN /STER 

İki taraf arasında bu sahada da 
anlaşma vardır. 

Bu anlaşma neticesinde iki 
devletin iktısadi işlerde müşterek 
hareketleri temin olunacakbr. Me
sela tütün, incir ve zeytinyağı 
gibi ihracat maddelerinde iki dev -
let hariçte rekabet yapmıyacak, 
müşterek hareket edecektir. 

Mlsaflrler Şehrimizde 
Ankara, 15 (Hususi) - Kıy

metli misafirlerimiz bu akşam 
hususi trenle lstanbula hareket 
edeceklerdir. 

. Yunan ricalinin refikaları dün 
Hililiahmer ve Himayeietfal Ce
miyetlerini gezdiler. Yunan lkbsat 
Nazırı da iş Bankasını gezerek 
takdirlerini izhar etti. 

DUnkU Ziyafetler 
Ankara, 15 (Hususi) - An

kara valisi Nevzat Bey misafirler 
ıerefine dün Şehir lokantasında 
bir öğle ziyafeti, akşam da Tev
fik Rüştil Bey Anadolu kulübün
de bir ziyafet verdiler. 

Tebrik Telgrafları 
Ankara, 15 ( Hususi) - Yeni 

misakın imzalanması münasebetile 

iNANMA! 
Avusturyalılar, Türklerin Viyanadan çekildiklerinin 1 Dün Viyana muharebesinin 250 nci yıldönüınü dolayı-

250 ud senesini tes'it makıadile nümayişler yaptıla~. ıile yapılan merasime iştirak etmiş olan kaymakam 
Konferanslar verildi. Radyolardan nutuklar söylendı. Cevdet Beye Avudurya Reisicümhuru gümüş bir şeref 
Bütün bu nümayişlerin siklet merkeü Türk düıman- hatırası vermiftir.,, · 

htı idi. ld h ld b' d A t . Ajansın bildirdiği Viyana muharebesinin 250 nci 
Böyle 0 uğu a e ır e vus urya a1ansmın ver- ld 1 T ki A d k l 

diği şu haberi okuyunuz: yı önümü, i,te on arca ür erin \Usturya an ovu -
"Viyana, 13 (A.A.) - Avusturya ajanıı bildiriyor: duklan gündür ve merasim bunun için yapılmıştır. 

iSTER iNAN /STER iNANMA/ 

Sözün Kısası 

Kagnıakam Cevdet 

Bey e Madalya Verdiler 
A. E. 

Bilmece hallinden hiçbir za• 
man hoşlanmadım, üç meçhullü 
muadele karşısında düşünmekten 
zevk aldığımı da asla hatırla
mam, buna rağmen taliim hep: 

Niçin, neden 1 Suallerinin 
önünde durmakla geçer. 

Suallerin cevaplarını bulmak 
bir mesele, bulduğunuzu ay .. 
nen söylemek te bqka bir me
seledir. Ya yanl11br, gülerler, 
ya doğrudur, kızarlar. fıin için .. 
den eli yüzü temiz çıkmak ba• 
yağı bir hünerdir. 

)#.. 

işte gözümün önllnde Ana· 
dolu ajansının Viyanadan alarak 
tebliğ ettiği bir telgraf okuyo .. 
rum: 

- Dün Viyana muharebesi
nin 250inci yıldönümü münase
betile yapılan merasime iştirak 
etmiş olan Cevdet Beye Avus
turya reisiciimhuru giimUı bir 
şeref hatırsı vermiştir, deniliyor. 

lf 
Düşünüyorum : 
- Cevdet Bey kimdir? 
- Merasime ne diye iştirak 

etmiıtir? 
- iştirak edip te ne yapmış ... 

tır? Ne söylemiştir? 
Buyurun üç tane suali balle

debilirseniz meydan da sizindir, 
at da! 

* Ara sıra gazetelerde okursu ... 
nuz: Türklerle lngilizler Gelibo
lu' da birleşirler, büyük muharebe
nin bu cephesinde kurban ver• 
dikleri çocuklarının habralarını 
taziz ederler. Bunu çok yerinde 
ve tabii bulurum: Çünkn milteka· 
bilen yapbklan kahramanhklan 
anarlar, dillerinden dökülen yek
diğerine karşı hürmet ve tak• 
dirdir. 

* Fakat benim bilditfme göre oku-
duğuma göre, itittiğime sröre: 

Viyana'da, Kara Mustafa Patanın 
idaresi altında oraya kadar gelen 
Türk ordusunun muhasarasından kur
tulduklan günün 250 inci yıldönümünü 
teı'it için yapılan meraıim papaz 
merasimi idi. Bu meruimde ıöyleneo 
nutuklar da hep Türk aleyhtan keli ... 
melerle dolu idi, 250 senedir sön
miyen bir papas kininin zehirlerini 
saçıyordu. 

Cevdet Bey kimdir? 
Merasime ne diye ittirak etmiıtir? 
İttirak edip te ne yapmııhr, ne 

&Öylemiştir? 
Suallerinin cevaplarını bulamadım 

fakat hatınma geldi, ihtimal kl dt
dim Avuıturya'hlar ıon dakikada 
fikirlerini değiıtirmlıler, Türklerin 
takdirkarı olmuflardır, Viyanaya gire
memiş olmalannı teea10fle yadetmir 
terdir. Cevdet ,Bey bu maksatla söy
lenen nutuktan dinlemlye rftmiıtlr? 

• Sözün kıaaaı: Ortada muahazt 
edilecek bir nokta yoktur, deyip 
kenara çekilmek lazımdır. .. . ...... 1!11 •• 

Balkan Birliği Yunan Bqmurah
hası M. Papanastasyu ile Cüm .. 
har reısı Gazi Hz. , ismet 
Paşa ve Tevfik Rüştü Bey 
araların da çok samımı tebrik 
te lgrafları teati edilmiştir. 

Başvekil Paşa He Gazi Hz. 
arasındada telgraflar teati olun

muştur. 

Yunan Gazeteleri 
Atina, 15 (Hususi) - Bütün 

Yunan gazeteleri Türk - Yunan 
dostluk misakını candan gelen 
bir ç.oşkunlukla alkı~lamaktadır. 



Erciş'te Meyva
lardan istifade 
Edılemigor 

Ercit ( Hu1111i ) - Bu aeae 
erik ve kayıaa mabaulll geçen 
aeaelere ııisbeten laayh boldur. 
Fakat maatteeuüf henüz bunlar· 
dan fenni bir tekilde iatif ade 
edilememektedir. Üzümlerden 
aDcak korava tabir edilen üztlm 
fll'1W yapılabilmektedir. 

Yalnız bai aalıipleri yq üzüm 
ve pekmez ihtiyaçlanııı temin 
edebiliyorlar. Bütün temennimiz 
muhitimizde ziraat mektebi gibi 
bir öğretme yurdunun açılmaacbr. 
Bu sureti daha iyi neticeler 
ahnmaa ye fenni esaslar göz 
önünde tubılarak çalı.pbilinmesi 
milmkün olabilecektir. Abi tak-

dirde istihsalit mahalli ve lüsulDIUZ 
bir iatibl•kle becler olmakta devam 
edecektir. 

Rize Maarifinde 
Mühim Tebed
dül/er Oldu 

Çoruh (11...ı) - Rize orta
lllektep mtldllrG lamail Ofuz Bey 
Çankın ortamektep müdGrllliibae. 
riyaziye muallimi Sami Bey Ku-
tam ı: ___ : • • ıı· ı· onu WICM nyazaye mna •m ,_ 
jine, Arhin ortamektep mldibil 
Recai Bey, Rize ortamektep mO
dlrlnğ&ne, Giresun ortamektep 
mld8rll Safa Bey, Artvin orta· 
•ektep miicllrllllne, latubul 
ilk-eldep mual&mleriaclea Veli 
Orba&.,, .......... ,.. .... 
cak ortamektep mldiir1Dğ6ne, 
Aclapuan nmaHimlerinclen Kemal 
Bey de Hopa Griamektebi ttırkçe 
-Di-'ijiDe aaldl " tayin ecliJ. 
.... erdir. 

Antalya' da 
Barut Deposuna Hır11z 

Girdi 
Antalya, (Ha..ı) - Camii 

cedit mahallainin Hmrbk m~ 
ldincl • •~ • "dar • • L--• e mnılJU' 1 eamm ~ 
ft fitealr depommın clam•• de
ı.ek .._ girmif ve 3750 adet 
filenk vb'fbr. 

Yak'aya muttali zabıta lmY· 
ftti derhal faaliyete l(eçerek 
tahkikata bqla1D1fbr. iki iç 
aat ıa"bi ima bir .addet zar
..... ............ enelce depoda 
hekçililr ,.,_ Ak1ekiH Ala~ Ali 
ojla ~ tarafından yapddıit 
........... ve hue.U.e ,amdlil 
flpnlder tamamea eWe eclileıek 
acliJeye teslim edilwittir. -l S 

Mardin'de 
Bir Orta Mektep Temine 

Karar Verildi 
Mardin, (Huaut) - Maarif 

Veklletiadea Yiliyete plen bir 
-:...ıı_ -..a.--... w-- t • • ,,_ -......... uc - ..... -.._.......... ... 
rar Yerildiji Beyojlu 39aacu ilk· 
metep mlldlıil Fazıl Nermin 
Beyin midir muavialiibıe, Diy..
nbekirdeD •uallim terif Beyin efe 
tarih ve cojnfya muallimlijine 
ta1in edildiji bildirilmiftir. Halk 
mektep açılmam llaberine çok 

. H•shaneda Esrar 1 
Majla (Huuli) - Katilden 12 

.eneye ...,,._. bulunan Osman 
ojlu Huanm lberWe 26 parça 
esrar bulunmllflw. Heunm •lar 
CU8ll 13 lelleJ• ~-

MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
Hawıl MIMlluı6e 

.--------------------------------------..,Begnelmllel 
K H I• • d K••ıı• tJ• Yahudi arS ava ISln e ll ıye 1 Konferansı?/ 

M •kt d Alb Bul Tabii dapa ....... dur, diaya 
ı ar a n onuyor ~::n-~...:: 

SankalDJf (Hu· 
ausi ) - Albn 
arama heyetleri 
faaliyetlerine de-

bırakmışlardlr.Ba- lmafenms yapmıılar. Beynelmilel 
aydan her toplanb gibi bu kon-

vam etmekte--
dider. Tetkik 
heyetleri Dmp
hane, Kazıkkaya 
kiylerinde İfe 
bqlayarak Ka
jlzman ve Kulp 
kazalanna dotru 
ilerlemiJe bqla
mqlardır. Bu ba-
valide •mumt 
harptea enel 

rada O.amaP1ıl•r 
zamamnda ve da

ha em tariblercle 
de albn maden-
leri ifldHmif. haL 
ta Omumhlar ta 
rafından bir de 
clupMae tem e-
•iM ., •• Darplaa
ne k6yilnihı İlmi 
.te bwadm bl
llllfbr. Tetkik he
yetleri bu hava• 
Bde ldllliyetl mik· 

tanla altm iPila•al 
Kullar tarafm. edilebileceği ka· 
dan altın madeni Stuı ._,,,. •"- idilıMI .Jillrba naatini huıl etmif· 
buhuıduğa ft qletilcliii, ldllliJetll 1 barp ıfnliii için -deDCln Uk- l lsdir. Almalar lmmler aramnclan 
miktarda da cevher çıkanldıiı an- irile iatifade edememitler bqla- elenmek ft bDahare yıkanmak 
latdmqbr. Maamafib Rualar araya cLldan altm Çlbrma itini 7ancla petile iatihal edilecektir. 

Bir Otomobil Uçu
rumda Parçalandı 

iki Ôlü, Dört Alır 
Yaralı Var 

Bolu, 14 - Evvelki gthı Bo
la - Adapuan yolunda tllyler 
lrpertici bir otomobil faciam ol
du. içinde birkaç yolcu buhmea 
bir otomobU buradan Aclapazarma 
hareket etmifti, fakat yolma ,e
AM:I ~derin~ 
roma gelindiği zaman f0f6r ça· 
lor Mehmet Ef. otomobilin yolu
nu ıarmedi, 6n tekerleklerdea 
biri jolclaa 1lplftlll8 kaydı, ima 
bir mllddet botha~ d6ndl, mll
teaJoben koce otomobil, içindeki 
yolcular ile mtıthif bir alıilltl 
pkarak Uf1B"Ulll• ,.......... S. 
JUV&rlanma çok feci oldu. Şof6r 
pim Mehmet Ef. ile posta mu
temedi HOaeyin Ef. parçalanarak 
llclller. Y olc:alardan dard& çok 
•fır 111rette yaralandılar ve diğer 
yolcular ela hafif yaralar alchlar. 
Yarablar buraya ıetirilerek ~ 
talumeye J&bnlcblar. 

Eskifllir Belediye RaiıHli 
Eakifehir ( Huust )- Mbbal 

bulunan Belediye Riyuetiae teker 
fabrikam mtldlrl KAzam Beyin 
intihap edileceği llylemaekt.dir. 
Vaziyet hir iki tine bclar te
Yumla eclecektir. 

Konya Halkevinde Temsiller 

c-,ı. ,,,. .. ,.,,_ 61r _,._ 

Konya (Hususi)- Halkevl gençleri, Muhanem ve N. 1C.emal 
Beyler tarafından yazılan "Ce.ıiz,, aclh piyui ild ıeee latlate 
hlyt1k bir muvaffald,.tle .,.... ... 

Raif, N. ıc-t. Fut, Aldf, ZiJa, leld, il lllffer Beyler tem
mide çok muvaffak oldular. 

Burbaniye'de 1 
Vapur Seferlerinin Sıklat

brılması isteniyor 
Burhaniye (H~ - Kua

mızda llzlm ve incir mahaullDGa 
dr'atle nakli mlmkln olmıyor. 
Çllak8 llkeleye vapurlar baltada 
ancak eli defa atnyorlar. Yeni 
yapdan npur tarifelerinde ise 
iakelemize llaftacla yaı.. bir defa 
vapar tahsi8 edihalttir· Ba vuiJet 
tadrlerimiliD Werille sekte ftl'
datu cihetle T""a:uet Od.. all
baarlar ........ tetebbllatta 

Malatya' da 
Ortamektep Liseye 

Tahvil Edildi 

Malatya (Hamü)- Ortam,k
tebimizin Uaeye çevriljljjl bir 
telpafname De Maarif VekAle

tinden Viliyete bildirilmittir. 
Ayni r-amanda teblii edilen Jen1 
kadroda hiçbir değifildik Joldar. 
Yalnız t6rkp •n•llimliğiae la-
_.. llıltJaet Hwa tayin 

balaamaflar. • .... 

Kurtuluş Ve Zafer Şenlikleri inhbalan 

fenna da Cenevrede birkaç sGn 
enel açılm•ı. 

Konferamtu mekwt bütaa 
dliaracWd Y abadileriD haklanm 
.-hefm etmelr yoUanm konut
mak here çağmlacak yine bey· 
aelmilel Y abadi kongresine ha
mlanmak İmil· 

Şurasını hemen byd.meliJim 
W. lleynelmilel Y abudi kolJferan· 
1111 da bizim mealekett• ,...._ 
dlm1t Mr heret JOldur. Bundan 
dola,ı Yahadi ~11 
çok samimi olarak tebrik etmek 
ilteriaı. 

a.Jana toplaabJa bn.....
-. oa..a.n bize dek_._ 
Wckmda 1erbeat~ kODUflBak 
lçla fmt ft'l;JGI'. 

ıt • v-.. toplublma ...,.. 
••biW denilmesi ilkin inaaDa 
pek tuhaf ıeJi:ror. 

Vakıa, bitin cllapla n 
& ... telif milletlerill aralanada .,.
.,.. Y almdiler kenclileriai hep 
•Jllİ millet gı1>i tamyorlana Ce
newedeld toplanbya milD Yahu· 
di konferansı demek daba doira 
.. •• Jiateıa bana kimaeDia 
•,eceii de balweucb. 

Hallaald toplenbta bepelmiW 
.... ihnai ayn •Jll ~ 
._ p1en v.~ ....... w 
ayni millet olarak tammacLldanm 
p.teriyor. Bu tabire sin ima
-. ~ memleketteld Yabudile
ıia ıu.dileıriıai o •m'ıbtia mil
letiDclen aaychldu.ml Y' weclece-
li ıelJor. 

Fakat o halde de, ,_ı Yalar 
diler kendilerini aralannda yap
c1a1dan milletlerclea aaJIYorlana, 
ae c!iye o milletlerin Yahudi ol
_,.. imaiılanadaa ayrılarak 
,.ı- phadiler .... da topluta 
yapıyorlar? 

Dlayadalô y alaadilerin hak-
... mGdafaa edilmek lbun ge
liJona, her memlekette Yahu• 
olmıyan imanlar erumda da akh 
~ırsda ki•eler bulu•bUir· Ba 
imde Yalmıdilv lla••• ••·"• 
IMlt•nkiW Wr lmnfenm ~ 
Wlderdi. 



(Siyaset Alemi ı~· 
Yeni Tiirk 

BABİCI 'l'BLIBArL&B 
Yunan 
Misakına- Dair 

M. Göbels 'in Bir Nutku 
Yunan Baıvekill M. Çaldarisln 

riyaaeti alhnda memleketimizi ziya• 
rete ıelen Yunan muralıhaa heyeti, 
Türk - Yunan dostluğunun ileri bir 
nıerhaleaini teıkil eden yeni misakı 
imı.ahyarak dönmektedirler. Bu mi•"
bir nevi mıntakavi ademitecariz an
laımasıdır. Yunaniatan Tilrkiyeye ve 
Türkiye Yunaniıtana karfl miifterek 
hudutlannın detifmemeaini müteka· 
bilen teahhüt ediyorler. icabında bir 
üçüncü devletin müdahalesine karp 
DıÜfterek mOdafaa vazifesini herle
rine alıyorlar. Bu anlqma; harp aona 
devresinde devletlerin 7ekclltederlle 
Japhklan ademitecavüz miaaldarm
dan bir adım daha ileri, hedefi mah· 
dut bir nevi ittifaktır. Taarrml ma
laiyeti olmadıj'I için kimseye uran 
Joktar. Yakında. Sofyada Japılacak 
tel.ikilerle Bulgaristamn da IMı çem• 
bere girmesi aon derece pyam 
arzudur. 

Milliyetçi Sosyalistlik Almanya' da 
Hikim Olacaktır 

Fakat bundan daha mühimi Tür
kiye, Bulgari.tan ve Yunaniltaa va· 
aında yapılmasına çallfllaa tiWln 
ltilifıdu. ÇünkG Cenenede tütl• 
alıcıaı devletlerin murahhulan Ue 
Japılan temaalar, bu Gç memleketin 
aralannda anlqbldan •• tütlalerinl 
lbuayyen bir latandart lle ubfa 
arzettikleri takdirde, M• kredi 
blllacaldan. hem de bltila Utlhaalle
rhıia utıD almacatma a&termiftir. 
Şimdi, bu sabada 1apalabilecek tefrild 
llleaainin temeli konulmaa mOtterek 
biJo büro Balkanlann tütün politika· 
aına emniyetli bir veçhe verecektir. 
Bunu, diter iatihul aOalarında aA• 

l.ımalar takip edecek ve belki bir 
fün; lbtimal uzak, fakat her Jtalde 
bir pn umu'Di bir silmrilk •-'•P'UI, 
bütla bu meulyl tet.lt edecektir. 
Miaferit çabalamalann netice were
nıediği bu anrda, bundan daha tabii 
bir tarahareket tuavvur edilebilir 
•l 1 - Süreyya ---

Deniz F•cl•l•rı 

Berlin, 14 - Propaganda na
zın M. Goebbels Berlin mıntaka· 
11ndaki Hitlerd teıkilit efradı 
kal'flSlnda söylediği bir nutukta 
milliyetçi sosyalistliğin Almanya
mn en eski emellerini tahakkuk 
ettirdiğini beyan etmiştir. 

M. Goebbels Komüniatliktea 
de bahsederek demiftir ki: 

•Bazı mutaassıp komGnistler 
makinelerde basdm•f yuılarla 
halk kntlelerini ayaklandırmak 
ve bunlarua &rallllda me•nnani
yetaiz)jk duy- uçmak için 
uğrapp çabalamakta İle de fİlll
diki halde Almanyada komlaist
lik tehlikesini umap artık im
kia bulanmu. 

'* Karlsrlhe, 14 - Bqnkil 
M. Bitler buglıı 6ğ1e tlzeri Ber
linden Tayyare ile K...ı.r&lae',a 
gelmiftir. 

tlk-.o ........... 
Şikap 14 - Gazetelerin Yer

dikleri haberlere cr5re Sikqo 
sergisinde Markoni':.in aloDara 
durplllak •erea kqif w icat
luma m•lwae olmak iizere lm
ıuai bir liİll tertip eclilecektir. 

o ... Markoai de merıide 
hazar balunac:akbr. 

'19'18 •••••-Alt Bir 
Motllrle Uçuf 

Le Bourget, 14 - Letonya'h 
tayyareci Curkus, 8/30 da Le 
so.sa•ye, Rip'clm .... eH 
ile yapbğı •e içinde 1916 MDe
llİne ait bir F l'8DllZ motöril olan 
tayyaresi ile gelmişti. 

Bu tayyareci dün Orleans'a 
uçmllflur. Tayyareci, ispanya, Fas, 
Rio de Oro ve Dakar yolu ile 
Bathehunt'a gitmek niyetindedir. 

I 

Bnkrq 14 - Yolca nakline 
lllahsus Romanya bandırah Ca· 
tatea • Alba vapura Tuna nehrin
de Bunla civannda bir Çekos
lank pmm ile çarpıprak bat· 
lllıfhr. Vapurdaki yolcuların kur
tanldıklan zannolunmaktadır. 

içki Y• .. lının Can 1 
Çekltmeal 

1 
Slr Con Slmon 

Londra 14 - lakoçya'da bu· 
hınan Sir joluı Simon. hafta .,.. 
Duada, Balmoral' da bulunan krahn 
Yanma gidecektir. 

NeYyork, 14 - Maryland, 
Colorado ve Minnesote hükiımet
leri, içki yaıağımn kaldınlması 
lelıine rey vermiılerdir. 

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

Dlnkllerln Bonıanı 
EdPbi Ho 01en 

..._._ .... --.. _.Burh•n Cahtt ........... 76 

Harp ticareti harp zenginlerini tım Eskifehirin bir köyüne uğra-
doğurdu. 1D1f. Yirmi bq hanelik kö> de 

Ş&yle iman gibi oturup ye- yalnız bir erkek görmüş. O ela 
lllek yemesini bilmiyen kaldınm topal olduğa oldup İçİll bırakıl-
beyleri bugün T okatbyancla ye- IDlf. Kızlar ve bdmlar, ocak 
lllek beğenmiyorlar. Şirkeı vapur- ve tekne bqlnma bıralnmı••r, 
laruu bor g&iip lm..S •atla tarla çapalıyor, çift *6yorlarmq. 
Jalılanna gidenler gittikçe çoğa- Tirk aDHI tarlada savanyor, 
hyor. Tkk kazı m111r çapahyor, Türk 

Bualar kimlerdir? · delibnllll Arap çllleriade, Ga-
lat.anbulun fikir ve ticaret ile- liçya tepelerinde Araplan •e 

~ baaları tanımıyor. Bu adam- Anaturyaldan ..Odafaa ediyor 
_. laarp deninin paclan bura- ve ba arada bir takım tiiıediler, 
d.. toparlayıp aitdanna le- vatamnlar TOrk milletinin ·bo-
-... kemikleri vererek yağlan- ğazmdan, kesesinden, Tftrlr ordı -
~iı bir takım meçhul sokak sunun cephanesinden Çalıp Bertin 

ranıanlan. otellerinde, ada alemlerinde, Vi-
C' ç )ıldanberi lstanbuldan yana barlannda s fahat ediyorlar. 

Çıkınadım. Bilmiyorum ki benim Bu manzara insanın tüylerini :.ten harap ve perişan baraktı· ürpertiyor. 
F A~dolu bugün ne haldedir. Memleket tehlikededir. Ahlak 

&kat lflttiklerimize inanmak li- rabıtalan gevıemiştir. Çirkin ar
UU..., zaten Balkan muharebesi, Ye- nelder halk rnhiyatım zehirliyor 
.._., Haıvran ayanlarile Myreldqen ve memleket mukadderabnı elle-

~~erini bu barp tamamile rinde tutanlar mllb&k akıbetin 
iıliaıe Geçen ıh 1at•a1ndaa kokuıunu almlflar gibi m&tema· 

relea Wr ~ •uda- &,.. keeelerial 4'oldura1orlar. 

Almanyada as-· 
kf>ri nümayişle
rin, harp zihni
yetini ifade eden 
tezahüratın biri.
birini takip etm&
si, Bitlerin Ver
say muahedesini 
bozmak hususun
daki azmi F~· 
mlan müdafu. 
tertibatını takft. 
yeye enketmit
tir. FraDS&Zlar 
hudut istihkim
Jannı kunetlen-

dirmişlerdir.Fran
sız BqyekiJİ de 
geçen g8D tay· ....... ...... Hudua. 
yare ile hudut boyunda bir teftiı • ~ahati yaparak hazırlık.lan tetkik 
etmiftir. 

Tahdidi Teslibat Konferansı 

Murahhas Heyetleri 
Hazırlanıyorlar 

Loaclra 14 - il. Hendenon
la M. Normanclavia aruındaki 
konuşma, silihlan azaltma kon
ferama kaJ'fııında Amerikanın 

aldalt ~ ~ anlatmak 
için M. Davise fırsat ve vesile 
vermiştir. Diğer taraftan hariciye 
miiat•n M. Edende bu gin 
öğleden sonra M. Henderaon'a 
kabul edecektir. 

Berlia 14 - Milletler Cemi· 
yeti blylk mectinin yalanda 
batlıyacak m&ukerelerlne iftirak 
edecek Alman murahhas heyeti 
hariciye D&Zll1 Baron Fon Nea-
raht ile propaganda nazın M. 
Goebbels ve nazırlardan fon Kel-

Vatan dedikleri zaman y&rek· 
leri görüneo, millet diye feryat 
ettikleri zaman gözleri sulanan o 
hamiyet kahramanlannm her biri 
şimdi bil'er Hlnm oldular. Zinde, 
ayakta bir milleti yükseltmek 
için nutuklar .ayliyen, istikbale ait 
mebzul vaitler yağdıran komite· 
ciler timdi zebun, ezgin, bitap 
halk tabakalanmn ısbrabına du· 
dak büküyorlar. 

Milli inkırazlar, milli bozpn-
lar bir hamlede olmaz. UçUJı•m· 
lan bazırhyan o zamanlara te-
kaddlim eden bısyle ahliki te
reddilerdir. 

Ôyle ıGrOniJor ki bu harp 
neticeai ne oluna olsun Tilrkiye 
için d.imclir. 

Yukanmn bu 11Ukutu, hll hod• 
binHii ıam'Mla cephelerde uri· 
kalar yarataa genç zabitlerin, 
yüksek ruhla kumandanların 
kahramanlığı sönlip gidiyor. 
Çünkü Enver Pap kendisinden 
bqkaaım alkışhyan elleri kopa· 
racak kadar kendi kendinin 
kahramanı olmuştur. 

Girünfişe nazaran bu müca • 
dele kolay kolay bitecek değildir. 
Halbuki tahammül ve mukaveıaet 
kudreti tnkenmiftir. 

Biz zayıfladıkça Alman tazyikı 
Franlll cerhesinden fazla bizim 
&zedmize )tddeniyor. Öyle zan
nedl,on• ld ~ ~ 

ler'den mlrekkep olacaktır. He
yete hariciye nazın riyuet ede
cektir. Diğer iki nazır murahhu 
aıfabm haiz olacaklardır. 

Kir .. Fu•t F•llrl Dolctor 
Oldu 

Berlin, 14 - Bertin Oniveni
teeinin bp fakülteai MıSU' kıralı 
Faat'a bp ilmi hakln•da ,a.ter
diği tqYiklerden Ye memlebtia
de sıbbati korama tedbirlerinin 
'apllmasına bizmetinclea dolaJI 
fahri doktor an+amm vermiftir. 

M. M•kdon•ld 
Londra 14 - M. Mudonald 

pazar gllntl akşamı Londraya d6-
necektir • 

plip gelirlerse fethettikleri yer
lerin içinde Türkiye de bulanacak. 

Bu fU demektir ki nihai zafer 
bizim tarafa da teveccGb ebe 
mağlfıbiyetten daha elim bir 
earete dtişeceğiz. 

itte azizim Reşit. Biz latan
bulda bu vaziyetteyiz. Teselli bu-
lacak tarafımız yok. Hengime 
devam ediyor. Ve biz içinde kav· 
ruluyoruz. Akibeti meçhul. Daha 
fazla yazamayacağım. 

Gklerinden &perim, mektup
lanm beklerim kardeşim. 

Cemil Hakkı 
Ahmet Reşit ba mektwba o

kuduktan 90lll'a pk dlıtlndlL 
Memlekete ait acı haberi. 

ODU mit..... ediyordu. Milletİll 
m.kadclerabm. alleriae al•nkna 
bu kadar ıaflet içinde kalmalan 
ağlaucak bir haldi, harp hali 
her tOrlü fikir mtbıakaşalanna da 
set çekiyordu. 

Bu vaziyet ıslih edilecek bir 
vaziyet değildi. Çünkü nazikti, 
gergindi. En makul bir işaret ~ 
ikaz sedası kabredilerek austunı
lacaktı. Ahmet Reşit keadisinin 
memle"et haricinde oldup için 
endişe · edemezdi. Fakat bqlarm
da yüksek aiyasetin muvazenesiz
liği tOten erkim onun zaif mU
dabalesini işaret edebilirmiydi? 

B' r aralık Almanlann hakiki 
vaziyetlerini etrafile izah ederek 
bu manzumenin nihai zaferi temin 
etmekta pek nak ol•iuau, 

Göniil /şleri ] 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Adacada Fuat Beye: 
Sualinizi anlamadım. Siz aD.t 

çocuklanmısınız? Yani ıokağa 
çıkmak için, mektebe gitmek 
iç.in, ko.1Df11 çocuğu ile oynamak 
için annenizden izinmi alınınız? 
O halde evlenme çağına ıelme
mişsiniz, beyhude hulyalara kapıl
mayıruz. 

Yok hayabnızı kendiniz kaza
myonanız, hftrriyetinize aalıipse
niz hayatta istediğinizi yapabile
cek vaziyette iaeniz, o vakıt me
sele değişir. AnneleriııizİD muva• 
fakat ve ya ademi muvafakati
ne ehemmiyet vermez hilviyet 
cüzdanlanıuzı ahp nikllı daire
sine giderek niklh olununu. 
Sonra da ayn bir en çdap 
yqamamu bakanuuı. 

* Qaokkalede M. S. Hanım: 
m.ıerinizi izharda acele et
• iz. Y alniz biribirinize tesa-

d:f:ttikçe g6zlerinide hluinid 
pnlatmıya çahfın. F abt ba kadan 
kili. Bundan ltainl erkete bı
rakınız. Eter me karta afak bir 
temayülü varsa, fÖDülleriniz an
lapnpa. G&rtıştıp anlqmak için 
icap eden şeyi o yapar. Siz iled 
adi• ataraamz yaaht tel•kki edi
lir Ye neticesi fena olur. Biru 
aabar •• teenni. 

* Dancada K. Beye: 
Anlatbğıza g_6re im aizden 

hotl•nmam•fbr. Bu itin izc:liT&Ç 
ile neticelenmeaine taraftar delil
dir. Bu takdirde aize dllfea vazife 
bu bağı ç6mıek ve bu teşebb&
ae burada nihayet verilmektir. 
Zorla g6niiller binmnne baifan
maz. Kız sevmemipe, zorla sev
meye ikna edilemez. 

HANIMTEVZE 

Çahıan Kızlara 
Dün aize birka~ aaal .....ıam ve 

baaa dertleriaizi yumaiam UtetlbD. 
Suallerim fUDlarcbr: 

1 - Ne kuanınum? 
2 - Knancbimm .. yapar, ... 

rflJfl ....tedeniaiz? 
3 - Nlp. cahflnum? 
4 - Ne tlkl7etlerlnb vanbr: Ev

Jerimdea, it~--..... 
tarzından, bulha aeclea mGfllıldainb. 

Samimi olunuz. lateraenlz imza
nın aaldaynm. Beni derdlabe ..tak 
JApUllZ. ffa_ .. , .. 

\. " 

binaenaleyh muhuım tarafla m&
nasip bir inatta anlapnaam çok 
istifadeli olacağını yazmak aevcla
ama clfittl. Fakat bu doinıdaa 
doiruya onu vatan davuma hOr
metsizlikle iUiham ettirecek bir 
hareket olacaktı. 

Genç adam birçok ıekiHer 
dlflhıdü. Fakat hiç birinde ameli 
bir kıymet bulamadı. O da nilaa
yet bu mlcadelede vazife ahmt 
bir vatandaştı. Onun tenkidiai 
bu davadan kaçmak mretinde 
tefsir edeceklerdi. O zaman va· 
zifesine nihayet ... eceldenlL 

it buaanla Wmiyecekti. 
Ona askerlik mfesini bu te

kilde yaptanyordll. Böyle mulıalif 
bir ceplle almca onu pek tabit 
olarak lat'aya YWecekler. 

- Gel. ukerliğini yapl diye
celd•di. 

O bunu da g6ze alıyordu. 
Fakat siyasetlerine ay kın yol 
g6sterdiği serbestçe ukerllp 
yapbrmıyacak, belki divambarbe 
verecekler, eziyet edeceklerdi. 

Memlekete gibniye bUirdi. O 
zamanda asker kaçajl damgası 
vurularak daha çukin bir mahkü
miyete sevkediJecekti. 

Ahmet Retit bütün bunJan 
diifündn. 

Oiifündükçe bu mücadele için
de kanlanm d&ken, bitin samimi 
hialerile zam İçİll Uğr8flp diditem 
"*• plera ac&) ... 

fAtlcaa • .,, 



6 Sayfa 

Diinya Hddise/erl 

• 
lngiliz 
Plajlarında 

Açıklık .. 
Son zamanda bazı İngiliz 

plajlarında fazla açık mayolara 
Yeni Bir karşı halkın iyi 
Hadiseg~ gözle bakmadı-

ğını geçenlerde 
Sebep Oldu mevzubahs ettik. 

Hatta bu yüzden Brayton plajın
da genç bir kadının fena bir 
m ıameleye uğradığını dahi yaz
mıştık. Buna benzer bir başka 
hadise, yine İngilterenin alimod 
bir plajı olan W est Bay' da cere
yan etmiştir. Bu plajda yıkanan 
genç bir kadın gayet açık bir 
mayo giymişti. Plijm ihtiyar yüz
me mualJimi bu manzarayı gö
rünce kadına daha kapanmasını 

söylemiş ; ertesi gün kadının ko
cası gelmiş ve yüzme muallimini 
yakalıyarak kansına tarziye ver
mesini istemiş. Muallim iatinkif 
etmiş ve bağırmış : 

- Ben burada bulundukça 

bu plaj temiz ve namuslu kalacak. 

Bu cevap ile beraber adamın 
yumruğu ihtiyar muallimin sura
tına yapışmış. İş polise aksetmif. 
Nihayet dayağı atan adam An· 
derson isminde zengin ve nüfuzlu 
biri imiş. Mahkemede bir miktar 
para cezasına mahkum olmuş 

amma güzel karısı ayni plajda, 
ayni açıklıkla yüzüp yıkanıyor

muş. Adalet dedigin İngilterede 
böyle olursa vay başka memle
ketlerin haline !.. 

* 
jngiliz gazetelerinin son neş-

riyatına bakılacak olursa 
Fransa Fransa hükümeti, 

altın esasına sa-
Zararda dık kalmanın za-

rarlanm gönniye baılamıştır. Bu 
yüzden, geçen sene, ithalab ih
racatı arasındaki fark, ihracat 
aleyhine olarak 72 milyon İngiliz 
lirasını bulmuştur. işsizlerin mik
tarı ise resmen 270 bin gösteril
melde beraber, bu miktarda 500 
binden çok fazladır. Buna, sey
yablarm da son zamanda F ran
saya gelmemiye başladıklarını 

ilave ederseniz memleketin gir
diği mUşkül vaziyet hakkında bir 
fikir edinilebilir. Bir kısım moda 
mağazaları, Pariste mevcudiyetle
rini idame edemediklerinden İn
giltereye nakletmiye baş]amış]ar
lardır. Parla, şimdi, Nevyorktan 
aoıira dünyanın en pahalı şehri 
olmuştur. Memleketin ithalatı 180 
milyon, ihracatı da 108 milyon 
ln~zdir. 

* 
Dünyanın en büyük beledi-

yesi olan Nevyork tehri 
-Nı-ev_ıg_0-,.-1c--· idaresi iflas ha
B 1 d. 1 lindedir ~ Bunun j e 1••s sebebi, fimdiye 

'/lasta kadar bu idarenin 
ba.şına gelenlerin birçok ıuiiati
maUere göz yummaları veya biz.
zat bu suiistimalleri yapmaları 
olmuştur. Nevyork belediyesinin 
teşrinievvel sonuna kadar yalnız 
memur maaşlarını verebilmek için 
ihtiyacı olan para 200 milyon 
dolardır. Halbuki o vakte kadar 
bütün varidatım tahsil etmiş bu
lunmaktadır. Bunun için Ameri
karun en büyük maliyecilerinin 
bulunduğu Vali streete müracaat 
etmiıtir, Eğer müsbet cevap 
aJırsa müşkül vaziyetten kurtula
cak, olmazsa k4pılanna kapaDUya 
mecbur olacakhr. 

- :;".'_=::::;:=::=== 

TARİHİ MU.SAHABE 
• 
Is tan bul 

Olarak 
Halkı İlk Defa 
Fil Seyrediyor 

--

imam Ef. Valinin Yanında Yalnız 
Kalınca Köy Halkına Oyun Oynadı 

Mısır valisi Mehmet Ali Paşa 
Sultan Mahmuda hulüs çakmak 
istiyordu. İstanbula henüz görül
memiş bir hediye göndermek, 
hem halkı hayrete diişürmek ve 
hem de padişahı memnun ebnek 
için düşünürken; lran şahı tara
fından Sultan Mahmuda bir fil 
hediye gönderildiğini haber al
mıştı. Fil, İrandan yola çıkarıl
mış fakat henüz yarı yola bile 
gelememişti. Bu mesele Mehmet 
Ali Paşada derhal bir fikir 
uyandırdı. 

Sudana adamlar gönderdi. 
Cesim bir Sudan fili ile bengali -
denilen iki küçük fil tedarik et
ti. lran ıahının gönderdiği fil ls
tanbula girmeden bunları deniz 
tarikile lstanbula yetiştirdi. 

Sırmalı elbiseli filciler tara
fından bin müşkülit ile Sirkeci 
iskelesine çıkanlan filler, bütün 
lstanbul halkının hayretini mucip 
olmuştu. Filler evveli doğruca 
saraya götüriildüler. Başta Sultan 
Mahmut olmak üzere bütun sa
ray halkına temaşa ettirildiler. 
Oradan da Sultanahmet meyda
nında (fil damı) namı verilen bü
yük ahıra götürüldüler. 

Birkaç gün sonra ıran Şahı
nın da gönderdiği ceaim fil, Üs
küdara geldi. Fakat bu muazzam 
hayvanı karşı yakaya geçirmek 
mühim bir mesele idi. Psküdar 
civarında Öküz limanı denilen 
iskelede büyilk mavnalan biribi-
rine raptettiler. Üzerine kereste 
ve kalaslar döşediler. Bu suretle 
büyük bir sal vücude getirdiler 
Bin zahmet ve meşakkatle bu 
fili de Sultanahmetteki fil damına 
getirdiler... Artık lstanbul halkı 
takım takım geliyor, büyük bir 
hayret ve taaccüp içinde bu gö
rülmemiş mahlükJan seyrediyordu. 

Fakat.. O esnada İstanbulda 
sık sık yangınlar olmıya başla
mıştı. Dedikoduya meyyal olan 
halk arasında derhel bir pyia 
batladı: 

- Bu fil denilen mabüik 

meş'umdur. Her nereye ve her
hangi beldeye girse, felaket ge
tirir. Padişahlara şimdiye kadar 
kıymettar nesneler göndermek 
adet iken, ne muciptir ki böyle 
meş'um mahlüklar gönderirler ve 
ıehrimize felaket davet ederler. 

Sözleri büyüdükçe büyümüf, 
ideta halkı isyan edecek derece
ye getirmişti... Hergün yüzlerce 
insanı haklı haksız şuraya buraya 
nefyeden Sultan Mahmut, bu 
ıözleri işitir işitmez; halkın gale
yanını teskin için derhal irade 
etti: 

- Filleri, tez Edirneye 
nefyedin. 

Dedi. 
Zavallı filler, birçok muhafız

ların ortasında yola çıkarıldı. 
Fakat kolay kolay doymıyan bu 
hayvanları, yolda doyurmak 
mümkün olmıyordu. Önlerine ko· 
.nan şeyleri derhal silip süpürü
yorlar. Ve hortumlarmı iki tarafa 
çarpa çarpa yiyecek istiyorlardn ..• 
Daha yarı yola gelmeden, Mısır
dan gelen fillerin, üçü de öldU. 
Yalnız Irandan gelen koca fil, 
yaşıyordu. 

Fili Edirneye getirdiler. Valiye 
teslim ettiler. Vali, hayretler 
içinde kalarak bu hayvana ne 
yapacağını düşµndü. Şehirde ba
nndıramıyacağını anladı. Şehir 
civarındaki köylerden birine 
gönderdi. 

Fil, o köy için hakiki bir fela-
ket teşkil etti. Ne bağ, ne 
bahçe, ne tarla kalmıştı. Hüku
met malı olduğu için biç kimse 
de bir şey yapamıyordu. Nihayet 
köylüler toplandılar. Hükumete 
şikayete karar verdiler. Köyün 
imamını önlerine katblar. Şehir 
yolunu tuttular. 

İmam, hükümet işlerine karıı 
mak istemiyen bir adamdı. Daha 
ziyade köy halkımn kendisine 
müzaheret etmiyeceğinden korku
yord~. Fakat köyJUl.er, ayni tiki
yeti valini• b"1\ll'\U)da da tekrar 

ve ısrar edeceklerini bu ittifak
tan hiçbiri de aynlmıyacaklanm 
imama temin etmişlerdi. 

liükfımete yaklaştıkça, köy
lülerin adedi azalmıştı. Tabüdir 
ki imam efendinin de endiıesi 
artmııtı. Valinin kapısının önüne 
geldikleri zaman, imam efendinin 
arkasında, ancak bet altı kişi 
kalmııtı. Valinin odasına girme
den, şikayete onlann da' iştirak 
edeceğine dair imam bir daha 
teminat aldı. Ve sonra Valinin 
kapısındaki perdeyi kaldırdı. İçeri 
daldı. 

Vali, karşısında süklüm, pük
IUm duran imam efendi ye sordu: 

- Nedir, o 1 .. 
imam Efendi, valinin ömrüa-

Jiyetine güzel bir dua ile iyi bir 
mukaddime yapbktan sonra, ha
fifçe başım çevirerek arkasına 
baktı. Köylülerden hiç kimse kal
mamıştı. İmamefendi, hiç boz
madı: 

- Efendimiz 1.. Bizim köy 
halkının bir istirhamı var. Tarafı 
devletten köyümüze bir fil gön
derilmiş.. Başımızla beraber. An
cak bu fil yalnızdır. Canı sıkılı
yor. Acaba bir eşi daha bulun
maz mı? Eğer bir fil daha buJ
durulur da köyümüze gönderir
seniz, cümlemiz. minnettar oluruz. 

Dedi... Ve, köyllne avdet etti
ği zaman da; milracaatin netice
ıini bekliyenlere: 

- Filin köyümüzden kaldınl-
masmı validen istirham ettim. 
Fakat fili kaldırmak şu tarafa 
dursun, lstanbulda bulunan arka
daşını da bugün yann getiriyor
larmıı... İşte, siz ittifak edip te 
beni yalnız bırakmasaydınız belki 
bu beli başımızdan defo)urdu .•. 
Bana ettiğiniz oyunun cezasını 
çekiniz. bakalım. 

Cevabını yerdi. 
l'11l~ın K•ga 

Eylôl ı:> 

ı 10 Senelik 

Yeni Misakın 
Metni 

( Baştaran 1 inci ıayf ada ) 

beynelmilel ukudun ruhundan 
mülhem olan ve sulh davasına 
merbutiyetlerinin yeni bir delilini 
göstermek arzusunda bulunan 
Yunanistan ile Türkiye bir misak 
akdine karar ver-mişler ve bu 
maksatla atideki murahhaslannı 
tayin etmişlerdir: 

Yunanistan Reisicümhuru Haz
retleri : 

Yunan Başvekili M. Panaghis 
Tsaldaris Hazretleri ile Yunan 
Hariciye Nazın Demetre Maxi
mos Hazretlerini, 

Türkiye Reisicümburu Haz t
leri de, 

Türkiye Baıvekili ve Malatya 
meb 'usu ismet Paşa Hazretleri 
ile Türkiye Hariciye Vekili ve 
lzmir meb'usa Tevfik RüştU Bey
efendi Hazretlerini tayin etmiş
lerdir. 

Bu zevat usulü veçhile tan:im 
edilmiı olan ıelihiyetnameler:ni 
teatiden sonra hususatı atiye yi 
tespit etmiılerdir. 

Madde 1 - Yunanistan ve 
Tiirkiye müıterek budutl::rımn 
te cavüzdea masuniyetini taa J.ı h üt 
ederler. 

Madde 2 - iki yUksek Akit 
taraf, kendileri için bir alaka 
uyandlJ'abilecek beynelmilel mahi
yette bütün meselelerde mllte
kaddim bir istişarede bulunmayı 
anlaşma ve teşriki mesai siyaset-
lerinin umumi vechesine ve mü
tekabil ve müŞterek menfaatleri-
ne uygun mutabık olduğund ı 
kalmışlardır. 

Madde 3 - Mahdut miktarda 
devletlerin temsil edildikleri bey
nelmilel bUtUn içtimalarda Yuna
nistan ile Türkiye, iki taraftan 
herhangi birinin murahhasım iki 
tarafın müşterek ve hususi men-
faatlerini mildaf aa etmekle vaıi
f edar telakki etmiye mütema3 il
dirler. Ve bu müşterek temsili 
gerek münavebe auretile ve ge
rek iki taraftan en ziyade alaka
dar olan memleketin hususi men
faatlerinin mevıuu bahsolduğu 
ahvali hususiyede temin ebnek 
için sam mesai etmeyi taahhüt 
ederler. 

Madde 4 - Bu misak, 10 ıe
ne için aktedilmiştir. iki yüksek 
akit taraftan birisi misak müd
detinin inkizasından bir sene e\ -
vel bu misakı fesetmediği takdir
de misak yeniden on aene müd
detle muteber olacakbr. 

Madde 5 - Bu misak, taıd;k 
olunacak ve musaddak nUshn
lar mümkün olduğu kadar sürr lle 
Atinada teati edilecektir. Misnk, 
son musaddak nüshanın iki yiil-:
sek akit taraftan birisi canibin
den diğerine tebliği tarihinden 
itibaren meri olacaktır. 

14 eylOI 1933'de Ankarad:ı 
tanzim edilmiştir. 

Müşterek Resmi 
Tebliğ 

( Bqtarafı 1 inci aayfada ) 
.. Bu misak ancak iki memleket 

arasındaki m6naaebetleri imJıtaf 
etmekte ise de tam bir noktaina
zar mutabakab ile müşterekeıa 
takibe başlamış olduklan mntli
hane gayretlere devam etmek 
arzusile mütebusis olan Tiirkiye 
ve Yunanistan, bu misakın yakın 
Şarkta bir nizam unsuru ve umu-
mi sulhun takviyesi hususunda 
kıymetli bir amil olan dostane 
anlaşmalannı daha ziyade sıkklı
laştırdığıoı müşahede etme e 
mes'utturlar. Her iki memleket, 
imza ~clilen misakın milletler mu
kareneti fjkrine faydalı bir ıu-
rette hizmet edebileceğini ü•it 
etrnek iıterler. • ., 
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Ziraat Bilgisi 
1 

Makine Kuvveti 
Mi, Hayvan 
Kuvveti Mi? 

Bu 

SON POT Sh Sayfa 1 

Gazinolarda Nasıl Eğleniyoruz ? : 1 Bilmecemiz 1 

Sene 
içmek 

Gazinolarda Bira -r-Ge-çen-B-ilm-e-ce·__._
2 

M a Old f mizi Doğru 
U • Halledenler 

Son günler znrfında Ziraat Veka
letinin ehemmiyetle el attığı feyler
den birisi de zirai jşlnimizi hayvan 
kuvvetile mi, yoksa makine kuvve
tilc mi başarmanın bizim için daha 

-Ay ,Aman! .. · çim Ferahladı BuB · ra dan.· 
( Dünkü nüshadan mabat ) 

lstnnbul Aksaray Ahm~tkalıya camii 
sokağı 20 nuınarııda Servet, Polatlı 
topf;u alay hesap memuru Sukyman 
oğlu Ali Fuat Bey ve Hanımlar. 

faydalı olacağı keyfiyetidir. Nüfusu
nun ekseriyetini çiftçi ve iktısadiya
tının temelini ziraat teşkil eden bir 
cemiyet için bu nokta tetkike değer 
kıymettedir. 

Ortada dolaşan bir kısım fikre 
göre: asrın herşeyi makineleştir-
diği bir sırada ziraatin ~_akinel~ş: 
rnesi lüzumu da pek tabu ve hala 
hayvan kuvvetile it görmek geri bir 
hareketti. Onlara göre istihsalin 
kemiyet ve keyfiyetini kıymetleodi~e
cek yegane vasıta makinedir. Makınc 
çabulı ve temiz it görmek it!bariic 
:ı:.iraatte büyük rol oynar. Makıneleş-
nıek belkide çiftçimizin en muhtaç 
olduğu feydir. 

Makinenin, ileri gitmiş memle
ketlerde daha doğrusu makine kul
lanmıya müsait yerlerde kısmen kıy .. 
metli olduğunu kabul etmekle bera
ber işi bu kadar ileri vardırmak zi-
raatimizin selameti namına değil 
belki felaketi hesabına düşünülmüf 
olur. Makine sanayide yükselmenin 
ruhu olabilir. Makine ticarette ilerle
menin unsı olabilir. Fakat ziraattaki 
tekamülün hiçbir zaman mutlak se-
bebi olamaz: Çünkü zira~t, ya~nız 
ınihnniki kanunlann değıl daıma 
tabii kanunların hüküm sürdüğü bir 
•abadır. 

Sanayii makineleştire makineleı
tire nihayet milyonlarca işsiz k,.afile
sinin ortaya döktüğü ve bu yuzden 
bugüıı işsiz kafilelerine sahip millet-
lerin türlü tedbirlere başvurduğu ma
Oümdur. Bu yolda belki birçok ted- · 
birler bulunacak, istihlak kabiliyet .. 
lerinin arltmlmnııile iş düzelecektir. 
Fahat ziraattaki makineleşmenin aç
tı ı kötü neticeyi hiçbir tedbir başa
ramayınca tekrar geri . dönmekten 
başka çare kalmamıştır. işte Alman
ya ... Bu müterakki memleket bir za-
mnnlar milyonlarca dönüme kifayet 
edecek Hnnomnklnrdan br.şka beş 
dönüm arnzi sahiplerinin bile kulla
nabileceği küçük çapta traktörler 
icat ederek ziraattaki işlerin heı;nen 

hepsini makineye ) üklemişlerdi. 
Tarla makine ile sürülüyor. Ekin 

nıakioc ile biçiliyor, harman makine 
ile dövülüyor, au makine ile çekiliyor, 
Yayık makine ile dövülüyor, herşey 
berşey makinenin gayreti':'e ve~il!
yordu. Fakat yakm bir mazı bu gıdı
fin işsizlikten başka vahim bir neti
ceye gittiğini do göstermiştir : Bida
yette en mükemmel sun'i gübrelerini 
yapan Almanya, toprağın gübre ihti
yacını bu suretle telafi edeceğini 
düşünmüttü. Halbuki uzvi gübrelerle 
hayati ve imtisasi faaliyeti temin 
edilnıemit topraklarda kimye\•İ güb
relerin bir fayda vermediği meydana 
çıkınca hayvanı tamamen terketmcnin 
manasızlığı başa vurmuthır. Bugün 
Almanya yeniden hayvan kuvvetinin 
ıiraate teşmiline çnlıımakta ve ziraat 
sahasında onu daima makinenin ya
ı:nnda tutmaktadır. 

Ziraatta hayvanın makineye ga
lebesi fikri diğer memleketlerde de 
aynen sabit olmuştur. İngilterede 
beygir zirai kuvvetin %70 ni temsil 
eder. Fransızlar hayvanları terkede-
lllemişlerdir. 

Nerede kaldı ki Türkiye ıu mu
talea ettiğimiz milletlerden çok batka 
ferait içindedir. Yalnız traktörlet yü
ıünden senevi verdiğimiz milyonlan 
•zıcık hatırlarsak yerli mallann kıy-

Bu sene gazinolara gitmek, 
birkaç duble bira içmek yine ka
dın modalnnndan biri oldu .. 

Ne tuhaftır!.. Kadın bir kere 
dört elle sanldığı şeyi hoş ve tath 
görmiye başladımı, derhal taam
müm baş gösterir, kışm sinemaya, 
pastaneye, tiyatroya gitmek mo
dası gibi, yazın da gazinolara 
dökülmek moda oluverir, gideri.. 

Hele cuma günleri, bizim 
Beyoğlu taraflarındaki gazinocula
rımızm, memnuniyetten kulaklan 
ağızlarma varıyor!.. Her bira 
şişesi açışta ya bir istavroz çıka
nyor veyahut ta besmeleyi bası
yorlar!.. Ne mutlu değil mi?. 

Dünyada İstanbul kadar bin 
bir koku saçan 
bir şehir yoktur 
zannederim .. Bir 
gün şöyle Aksa
raydan başlayıp 
Harbiyeye kadar 
yaya yürüyecek 
olursanız, burnu
nuz belki bin bir 
çeşit koku kok
lar .. İstanbul için 
nekadar bükale
mun derlerse, o 
kadar da muz 
tabiatli demek 
caizdir. 

* Geçen cuma, 
aklama esti.. Şu 
bizim taksimdeki 
gazinoları bir yoklıyalım, dedik •. 
Fakat mümkün mü?. Harbiyeye 
doğru uzanan caddenin iki yanın· 
deki kapılar boyuna kadın, erkek 
çoluk, çocuk yutuyor .. Çeşit çeşit 
esans, kolonya, podra kokuların
dan sonra, birdenbire çiroz ko· 
kusu koklamak, vallahi, insanın 
midesini döndürüyor!. Ne tuhaf!. 

Bütün Boğazı, Adaları, Karşıyakayı 
avuç içinde gören bu gazinolarda 
meze hovardalığı gırla gidiyor!. 
O ne hararet, o ne iştiyak!. 

Her antrenin önünde pırıl pı
rıl camlı, meze dükkancıkları 
dizili ... Francala, graviyer, sucuk, 
pastırma, havyar, turşu, alan ala
na!. Barba ikide birde uzun ve 
geniş bıçağını cam tezgaha vu
rarak bağırıyor: 

- Mezelik beyimi.. Mezelik 
verelim beyimi. Rakıyı bunsuz 
içme!.. Gel sana graviyerin ala
sını vereyim beyim!.. 

Bahçeye girince, uzaktan ince 
bir caz gürültüsü kulağınıza çar
par .. Hele kalabalık, hele yeni 
gelen müşteriler!.. 

Arkamdan çatlak bir kadın 

ınetlenmesine çalışılan bir devirde 
ıazından çivisine kakar her şeyi dıta
rıdan getireceğimiz bir ziraat sistemini 
kabul etmenin ne kadar yanlış olacağı 
hlcydana çıkar. Bir :ı:.amanlar gaz: 
•arfiyatının yekunu nazarı dikkatı 
~elbedlnce mazot yakan t.rftktörler 
~aha lktısadi görülmüf, ıonra ıonra neli bir~ kuvvettir. Müaait meralanmıı, 
bPirto karıtabilecck makinelere rat- genit otlaklarımız hayvanı ter~etmeyi . 
1 ekt gösterilmitti• Sonuncu ıekil mem- d .. .ıı.·,ı •küzden alarak beyıire vermeyı 
e ette pancar, mısır, patateı, üzüm, "» u 

rneyva mahsullerinin kıymetlenmeaine , amirdir. Müsna birkaç vilayetimizde bile 
Yol açacağı için diterlcrinin yanında çok iktıaacii şekilde ayni işi bayanla 
~ok tercihe değer telakki edilmiştir. başarmak mUmkündür. Elverirki h~y-

akat bütün ihtiyaçlarını dahilde bu- ·an neslinin ıslahına çabtarak bı:ıe 
labJJen memleketlerde bile makinenin ;arar hayvan yetiştir~~im. . • 
kttıtı rnahzurlan telafi etmek müm- Hulaaa, .ziraat tabu kanunlar ıçın-

un olrnıyarak hayy.ancılığın yol alma- de hayvanın yardımından, hayvanın 
••na :r.aruret aörülmüştür. k b' h B 6 varhğından uıaklaımıyaca ır sa a-
a L iıe gelince: Şu fenni ve ikbsadi dır. Böyle rabıımak gerilik değil; bi-
" c11Cplcrle beraber lopraklanmı:r. hay- T Y 

d~nı terketmiye esasen müsait değil- lakia nüfusu az, arazisi geniş, ziraati J· Arazi küçük parçalra, küçük çift- ilerlemiye muhtaç bir memlekette en 
ere takaim olunmuttur. aalim bir yoldur. 

b Bu vaziyette hayvandan daha pa-
d ·~rı~ rnal olacak, bir taraftan da 
a.8 1 rnuvzeneyi bozacaktu. Çünkü 
.. r..•atte hayvan hem müatah.;1, hem 

\lstehlik nıiyette olmakla MUTUC-

Çiftçi 

(•) Ziraat buıuıundaki mOşküllertnhl 
ıoruıauJ.. Sea Po•ta'aın •Çlftfl,. el 
.ıH cevap WHekUs. 

---
sesi birdenbire kulağımı yırttı : 

- Ne ımış o fistan öylef. 
Ayol insanda biraz sıkılmak 
olur! Her yanı bıldır bıldır oy
nıyor!. Ben hiç oğlumu verir mi
yim o hasbaya!.. 

- Anne sus Allah aşkma 
camın, rezil olacağız!.. 

- Aaa, çat diye iki ortam
dan çatlıyayım mı ayol!.. Oğlana 
göz süzüp, gerdan kıracağına, 

haline baksan bayrak!... 

ihtiyar kadını gilç susturdular. 
Gazino bahçesine girer girmez, 
gençlerden biri kmtb: 

- Caza yakın oturalım an
ne!. Çoktandır içim çekiyor!. A 

vallahi sesini bile unuttuk .. 
- Elbetteya, elbette.. Papaz 

kızı gibi Akşehire çekilirsen, el
bette için çekeri.. 

- Kızlar, tıkanıyorum. Nere
de o bizim garson!.. Ayol bura· 
ları da bir değişmiş ki... Sanki 
toprağı yerinden oynatmışlar!. Ay 
fenalıklar basıyor, evladım bak· 
sana buraya, bana basbrsın diye 
bir bira.. Kuzum soğuk olsun ... 

Dikkat ettim.. Gazinonun bü
tün masaları, hep san sarı kö
püklU köpüklü biralarla dolu ... 
Şu köşedeki taze galiba oldukça 
kaçırmış.. Gözleri mahmur mah-
mur etrafta dönüyor.. Bazan 
genç delikanlılara takılıp, gerdan 
kırıyor, süzülüyor ... 

Erkek· bu oynaklıktan sinir
lendi: 

Tiehivre mavro mat ya 
tiehi? .. 

Kadm, şaşkın ve mahmur 
baktı, delikanlılar sesinin güzel
liğini duysun diye: 

- Zanim, sopatora, dedi .. 
bakmayazayim yanımda... Hava 
almayazayım? neya geldik, hep 
oturup, sana gözlerinde baka
lum? •.. 

Erkek tekrar Rumca bir fey
ler söyledi. Kadın, aldırmadı. 
Elile masaya ' vurdu. Garsona: 

Bil'.al dedi .. 

* 
- Anne ne olursun, bırak 

Suphi ile biraz dans edeyim?. Ne 
olur canım? yemezler ya!. Bak 
caz ne güzel çalıyor!.. 

- Aaa, lf akat!. .. Beni kızdır
ma!... Birayı içtin içtin de nevrin 
döndü, doksan dokuz erkek gö
zünde, hanidise kalkıp çifte
telli oynayacaksan?.. Bövvv, ay!.. 
Aman! .. içim ferahladıı bu bira
dan... Oh, zemzem mübarek! .. 

Ne tuhaftır!. Eski erkekler 
iliç için olsun bir damla içkiyi 
ajulanna komazlardr:. hatta eyi 

hatırlarım. Benim büyük babamı 
doktorun tavsiye ettiği bir kaşık 
şarabı inat edip almadığı için, 
üç günde rahmeti rahmana ka-
vuşmuş.. şimdi bu hengameyi, 
bu kadınla, kızlı içki düşkünlüğü
nü bir gelipi te göne, acaba 
tekrar sektei kalpten ölür mü 
ne dersinh~? .. 

Her masa, adeta hafif bir 
sarhoşluk geçiriyor. Sağda solda, 
kadın kalabalıklannda değişik 
bir hava esiyor •. Şu Kasımpaşah, 
aile içinde derhal bir münakaşa-
dır başladı.. İçlerinden biri kal-

. kıp kal'.ıı alaturkah gazinoya 
gitmek istiyor, ötekiler de gürül
tiilü gUrültülll başlarını sallıyor- · 
lardı: 

kolkola, 
lardı ... 

- Ne imiş 
canım, bu dam
dum, damdum
dan bıkmadınız 
mı?. Çöl orta
sında bunu yam
yamlar çalar!. O 
canım incesaz 
dururken!. 

Gidelim 
mi 1 

Ne Duru
yoruz!. 

-Haydi kal
kahm!. 

Hep birden 
ayağa fırladılar .. 
Kadınlar yürür
ken iki yana yal
palanıyor, fıkır 

k'1kır _kaynayıp, 
kalçakalçaya yürüyor-

Ben bu gazinodan birfey keı
fettim.. Şarklılar nedense içince 
bir tuhaf oluyorlar!.. Alemin, 
modanın sürüklendiği yerlere 
onlar da sürükleniyor, fakat biraz 
karışınca, hissiyatlarmın yollarına 
sapıyorlar!. 

Mesela ıu ailenin kadınlan 
gelirken cazı tercih ettiler.. bu 
nihayet bir garp ve moda der
dindendir.. fakat içince, ruhları
nın, kanlannın ve hissiyatlannın 
dizginleri, alaturkayı derhal ha
tırlahyor!.. Tuhaf değil mi? 

lf. • 

Gazinoya giderken, rast gel
diğim ihtiyar kadın meğerse şu 
köşedeki masada oturuyorınuşf.. 
birayı birkaç dubleye çıkarmca, 
yine eski yarası depreşmişti. Ge
ne o eski dava: 

- Bilirim o süpürge sapı ka
dmı!.. Neler etti oğlana!.. Büyü-
ler mi, tütsüler mi, muskalar mı 
yaptırmadı!.. Bıldır bıldır dolaııp, 
göz mü süzmedi, gerdan mı kır
madı.. ayol. ben böylesini de 
hiç 2örmemİ§tim.. haspam kur
naz . da.. Ciğerpareme yolda 
rasgelmesint. Önüne geçip titriye 
titriye bir yürür, o yanı senin, 
bu yanı benim . diye bir sallanır 
ki, sormayın.. Hani, bizim Nuri 
gani olmasa, "Yandım allahım!,, 
diye geceleri don gömlekle ao
kağa fırlayacak!. 

* Bizde, cuma günleri, gazinolar 
hep böyle eğlenir.. Gelen kala
balığın ekserisi hep böyle dedi .. 
ltodu yapar, çekişir, sallanır, 
sarhoş olur.. İçini dışma çıkarır, 
içtikçe coşar, içtikçe soyulur, 
içtikçe böyle çenesi açılır .. Fakat 
onlara sorarsanız. memnundurlar : 

- Diln cuma idi, ne güzel 
eğlendik! derler. -. * * 

Birer dolma kur,un kalem 
alacaklar: 

Car amba Hayriye mektebi talebe
sinden 112 Salôhettin Mustafa, İstanbul 
44 üncü llkmektep talebesinden 831 
~ebahat, Amerikan kız koleji talebe
sinden Nevin Fehmi, İstanbul kız Orta
mcktebi talebesinden 465 Nezahet, Sul-
tanahmet Y erebatan caddesi 2 numa· 
rada İrfan, Unkopanı Hacıkadm caddesi 
5 nueıarada İffet, İstanbul kız Orta.mek
tebi talebesinden 310 Muzııffer, İstan
bul kız Ortamektebi talebesinden 811 
Me18hat Hanım ve Beyler. 

Birer daim• mOrekkepll k•· 
lem alacaklar: 

~1ndıklı Nahitbey npartımnn 4 nu
mara.da Jale Salahettin, i~tnnbuJ 2 inci 
mektep talebesinden 184 Mustafa Sami, 
44 üncü Ukmektep talebesinden 46 
Mehmet. İstanbul kız Ortamektebi ta· 
lebesinden 541 Mediha, Beya1.ıt 6 ıncı 
lJkmektep talebesinden 261 Ferhunde 
Nuri, Aynsofya Soukçeşme 5 numarada 
Şükriye, Üsküdar Sultnntepe 519 nu· 
marada Mualla, Nışantaşı kız Ortnmek· 
tebi tolebesinden 825 Muazzez, Alıaynn 
liseııi talebesinden 832 Haçatoryım Bey 
ve Hanımlar. 

&lrer kart alacaklar: 
Y edikute Rum llkmektebi talebesin

den 44 Mnnoel Hiristo, Fatih Zincirli
kuyu Karakol sokak 5 numarada Hali-
de Ali, Ankara Sağl kyurdunda Sadık, 
1 )üzce Merkez eczahanesinde Sinan 
Sabri, Giresun avukat l\lustafn Bey 
oğlu Kenan, Amavutköy 25 inci mek
tep talebesinden Adıııın Rezan kardeş
ler, Ku-klareli Namazgiih cndde i yapnğ 
tnrakçısı İsmail Hakkı Be~ lm:ı Abye, 
Bolu tık merkez mektebi talcbP inden 
879 Ali, İzmir Akşehir bankası muha-
sebecisi Hasan Bey kızı Güzin, Bakır
köy 1 inci mektep talebesinden Ali 
lbsaıı, l t nbul kız Ortamektebi talebe
sioden 317 Hikmet, İstanbul 15 inci 
llkmektep talebesinden 698 Hiiımiye, 
Malatya Y eniyol mektebi DaşmuaUimi 
Yahya Bey kızı Ayten Adapazarı bay-
tar Hasan Bey oğlu Suat, O manbe~ 
N argileciyan eczanesinde .lozef Fo kolo. 
Ç~ngelköy Çakaldağ 12 numarada Sa
ime Alfieddin, Kadıköy Mısırlıoğlu AJi
kalfa sokak 7 numarada Hayriye, Sıvaıı 
eılıhıye dairesi yanında Bncanakzade 
Hafız Hanım kızı Hüveyde, Beyazıt 

Bakırcılar 6 numarada Melek llhan, 
Kuleli Askeli lise talebesinden 309 
Kadir, Sıvps l 2 inci fırka askerlik dai
resi reisi Reşat Bey kızı Ayten, Üskü
dar 20 inci mektep talebesinden Nermin, 
Adana Reşatbey mahallesinde bakkal 
Hicazizade İsmail Hakkı Bey kııı Leman, 
Beyoğlu 19 uncu mektep talebesinden 
268 Uhami, Babaeski belediye kiitibi 
Süleyman efendi oğlu Mehmet Saim, 
Denizli B.acıbaşı mahallesi avukat 
Fehmi Bey oğlu Ekrem, Beyoğlu 
rn üncü llkmektep talebesinden 186 
Hurşit ]{emal, İstanbul] kız Orta.mek
tebi talebesinden 256 Makbule, Tekir
dağı muhtelit Ortamektcp talebesin· 
den 509 lbrahim, Adana Riza Bey 
kızı posta kutusu 66 Nadide, Kasım
po.şa Sinanpa a mahallesi 2 numarada 
E. Hana, Beyoğlu Aynalıçcşme Atla
ma sahk No. l de D. D. Üsküdar 
22 inci mektep talebesinden 230 Mu-
alla. Gümüşhacıköy jandarma bölük -
kumandanı Yiizbaşı Cemal Bey kızı 
Neriman, Balye Kocameğara mektebi 
talebesinden 68 Dilaver, Ayvalık Gazi 
mektebi -alebesinden 444 /A?ki, SalihJi 
muallim Rifat Bey oğlu Mustafa Ke
mal, l\lnçka , öi,rütlü sokak 66 No. da 
Halide. Beyoğlu 20 inci llkmektep ta
lebesinden 176 Necmiye, Bozdoğan 
hiik(ımet tabibi doktor Safi Bey km 
]3ibter. Babaeski 1 inci llkruı~ktep 
talebesinden 141 Adem, (,.'onkırı inhi
sarlar ambar mı•muru Kadri Bey oğhı 
lzıel, lzmit Ömernğa mnlıallt•si 8nlkım 
okıık 2 )cini, 1staııhul 44 üncıı mek· 

tep talebesinden 353 Siileyman, Ortn
kıiy 39 uncu Jlknıektep tatehf' in<leıı 
66 J\fıuiye, Ankara Hacıbnyrum inişi 
l .. o. da llkmektcp talebcsindeo 143 
iffet, Bilecik büyük 11km<'kfrp taleb~ 
eindeu 74 'J'uran, lüııltoprnk 6 ınc ı 
llkmeklcp talebesinden Satıa, nursa 
Veli~cmı;ettin nıa11alle i mektep sokagı 
7 No. da. Türkan, Mersin 8elilnik hnn
ka ındıt Mahmut Jinaan Hey vtı Hn
hımlar. 
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iki Gençte 
ca tı. Sultan 

- Sarayın kapılan açıkb, ka
file hemen içeri girdi. Zabitler 
koştular. Gül Hanımı selamlıya

rak atını tuttular ve götürdüler. 
İki kardeşi de kendileri için ha
zırlanan dairelere götürüldiller. 

Birkaç saat sonra Haydar B. 
geldi ve kendisini takip etmele
rini rica etti. 

Bir sarü koridordan ve birkaç 
salcndan geçtiler. Önünde muha
fızlar duran bir kapıya vardılar. 
Muhaf zların biri iki kardeşe 

bakarak: 
- Liitf en, dedi, kılıçlarınızı 

ve h .. nçer .eriniı.i teslim ediniz. 
Huzurdan çıkınca iade ederiz. 

Haydar Bey muhafıza baktı: 
- Lüzumu yok! dedi. 
Muhafızlar, hemen kapıyı aç-

blar. Haydar Beyle kardeşler 
geniş bir geçitten sonraki kuhbe
nin nlbnda durdular. z~minde 
en nefis hahlar serilmişti. Kenar
larda sedirler ve şilteler vardı. 

Büyük odanın öbür tara
fındaki perdeler açıldı. Başı sa
nklı, sırtı abalı bir adam girdi, 
kandillerin albnda duran iki kar· 
deşe baktı. Gelen zat sakallı idi. 
Geniş alnının albnda zeki, müte
fekkir gözler parlıyordu. Haydar 
Bey bu zatı gördükten sonra 
koştu, ellerine sarıldı ve öptü. 

iki kardaş Sultan Salihattinin 
3nünde olduklarını anladılar. On
lar da koştular ve sultanın elle
rini öptüler. 

Sultan yavaş, tatlı bir sesle 
konuşmıya başladı: 

- Haydar Beyi demek ki bu 
iki gence itimat ediyorsun! 

Sultan iki kardeşin yanların· 
dan sarkan kılıçlan görmüştü. 

Haydar Bey cevap verdi: 
- Evet efendimiz kendim 

kadar onlara da itimat ediyorum. 
Sultan sakalım kaşıdJ ve: 

- Çok iyi, dedi. Bu iki genç 
o babalarına çok benziyorlar. 
Onun da yüzü çok asildi. Sonra 
bu iki gencin de babalan gibi 
çok cessur olduklarmı haber 
aldım. 

Salahaddin Kurtla Doğana 
baktı: 

Merhaba, Beyler! dedi. 
- Merhaba, Sultan Hazret· 

)eri ' 
- Şimdi iki asker gibi k~ 

nuşalım! Benden ne diliyorsunuz? 
Bunu açıkça söyleyinl 

Doğan cevap V!!rdi : 

- Sizden, emrinizle babasının 
evinden aşırılan hemş'rez den zin 
lfıtfen iadesini İsti} oruz. Biz 
tekrar gidip kendi yurdumuzda 
yaşamak fikrindeyiz. 

Sal •haddin: 
-=- Gfıl H., dedi, sizin amca· 

zaden· d:r. Benim de hemşiremin 
bir:cik kı~ıdır. Hangimize daha 
yakın. Hangim

0

z!.n ves yeti altın
da olma ı daha doğru ?L 

Sı.ıal bir haylı mühitı"di. iki 
karde birbir'erınc baktılar. Do

ang·si G··ı Ha ımı Ala
alihad ·n unu Sor u 

onu seviyor, ikiniz de mi ona ni
şanlı bulunuyorsunuz! 

- Evet. ikimiz de. 
- O da ikinizi seviyor mu? 
Yine Doğan cevap verdi: 
- Eveti Yahut kendisi böyle 

söylüyor. 
Salahaddin sakalını kaşıdı, 

gözlerini iki kardeşe dikti. 
Şimdi beni dinleyin bey'er, 

dedi. ZaloğJu ile Hccı Mehmet, 
kalp adamlarını~ ikisi de cez.nla
rını bulmuşlar. Şimdi size Gül 
Hanımın buraya gelmesi veya 
getirilmesi üzerinde neden ısrar 
ettiğimi anlatayım: Ben Gülü rü
yamda üç kere 'gördüm. Üçünde 
de bir zafer perisi gibi, munzzam 
bir muharebede bana refakat 
ediyor, üçünde de onun asil ruhu 
sayesinde kan dökmeden muzaf
fer oluyordum. Onu yanıma al
mak icap ediyordu. Kendisini 
istettim. Vermediniz, nihayet gel
diniz. Burada hepiniz emniyet ve 
selamet içindesiniz. Sizi evlat sa
yı yorum. 

Doğan: 
- Çok teşekkür ederizl De-

di. ilave etti: 
- Gül Hanımı gördünüzmü? 
- Evet, gördüm. Rüyalanm-

da gördi:ğüm simaların bpkısıl 
Onun için bu işte ilahi bir hik
met bulunduğuna kaniim! 

Salahaddin daha sert bir 
sesle: 

- Kurt ve Doğan Beyler! 
Benden ne dilerseniz dileyin. 
Sizden esirgemem! İnsanların öz· 
liyebileceği her şeyi size verebi· 
lirim. Y ainız benden Gülü iste
meyin! iyi bilin ki onu kaçırmıya, 
aşırmıya teşebbüs ederseniz hak
kınızda fena olur, sizi en şiddetli 
cezaya çarparım. Bunu kendisi-
ne de söylemiş bulunuyorum. Gül 

Muhterem L"' aubul 
h11lkına k pılarını 

flÇOll~ lf 

BugOnkü pıo('J'rnmım z 

KAHiREOE AŞK 
GECELERi 

~~ran ızcaı. sözlu, htiyuk 
fılru 

p O"rflnıa ılÜVP oltm, k 
1 - Paramount dünya 

havadisleri gaze
t s:. 

2-' 
rimize müvasali
b ve tqyu: 
ı • .:. .... i -"1. ~ 

3 - MUNIR NURET
TİN B ) 111 iPEK. 
FİLM studyosun
da yapılmıf t•r
kıh filmi. 

Flathır: 
Hususi 65 • Birinci 40 
Balkon 50 kuruştur. 

7 .. 

Hamm buradadır. Gördüğüm 
rüyalar tahakkuk edinciye kadar 
burada kalacakbr. 

İki kardeş biribirlerine mah
zun mahzun bakblar. Emellerin
den ne kadar uzaklaşmışlardı. 
Doğanın yüzü parladı. Ayağa 
kalkarak maksadını anlattı: 

- Şarkın ulu sultaml Söz
lerinizi dinledik ve maksadınızı 
anladık. Siz demin bizi evlat 
saydığınızı söylediniz. Kabul ettik. 
Gördüğünüz rfiyalara gelince 
bunların hayırh olmasını temenni 
ediyoruz. Biz de Gül Hanımın 

bir zafer perisi olma!ını isteriz. 
Onun için rüyalannız. tahakkuk 
edinciye kadar Gül H. yanınızda 
kalsın. Daha ilerisi Allahın elin
dedir. Biz de Allahın bülanüne 
boyun eğeriz. 

Sultan: 
- Aferin! Dedi. Siz bugiin

den itibaren benim misafırimsini.ı. 
Arbk istirahat edebilirsiniz! 

Ild kardeş sultanın ellerini 
öperek çekildiler. 

-19 -
Kurtla Doğan sultan Salahad

din tarafından izzet ve ikram 
görüyorlardı. Kendilerine ayn bir 
ev verilmişti. ikide birde Duban 
ile Reyhana binerek ava çıkıyor-
lardı. ( Arkası var ) 

Bir filim seyredeceğim, 

demezler fakat ....... 

GBAND OTEL 
filminde 

GRETA GARBO 
JOAN CRAVFORT 
JOHN BARRY •. ORE 
LiONEL BARRYMORE 
VALLACE BERRY 
JEAN HERSHOL T 
LEViS STONE 

yi nazarı takdirle seyretmek derler. 
._, _______ ... (7404) 

1 Bugün ·----.ı.. 
MiLLi Sinemada 

2 sözlü film birden 

iSTAN:UL SOKAKLARINDA 
Türkçe sözlll ıarkıh büyük film 

ile aynca 

KAD:N ASKER OLUNCA 
GUST AV FROEHUCH in 

ıözl t ıarkıh büyük opereti ........................... -........................... . 
18 Eylül Pazartesi sinemamızın 

933-34 yeni mevaim kütadı 
münaaebetlle ilk film 

HENRI GARAT - MEG LEMON. 
NiER'nin Fr,m.sızca .özlü tarlulı 

TERSiNE DÜNYA 
Şaheseri ile ayrıca ilaveten 

arzuyu umumi üzcr'ne 

TARZAN 
Mümessili yüzme ıampiyonu 

JEOHNI WEISMULLER 

--··---· {133S)...., ğan. cevap verdi: 
- Su tan ha7.retleri! dedi, biz 

amcamızın kızım sevıyoruz. Ken

~·-ıaıııwwllWl_ılill __ ., ... Yıldızlar ilahesi~--------' 

BRiGiTTE HELM 
disi bize nişanlıdır?' 

Sultan iki kardeşe dik dik 

L ı on e eri: 

VALANSYA YILDIZI 
baktı: 

- Bu ne demek? ikiniz de mi 'lııı.-------~ filminde, pek yakında 411--• 

. 
lylll 15 

Şimdiden Dikkat Ediniz 
•• 

Yeni Olçü Meselesi 
on afhas nda 

--- -
( Baştar li 1 inci sayfada ) 

nnı okumalıdırlar. Gazetemiz her
kese bu hususta esa lı şekilde 
malumat vermek istemiş ve bir 
muharririni bu işe memur etmi'l
tir. Muharririmiz kanun ve nizam
nameyi tatbik etmek mevkiinde 
bulunan Ölçü ve Ayarlnr Başmü
fettişi Kudret Beyi görmüş ve 
birçok malumat almışhr. 

Kudret Bey şunları söylemek
tedir: 

Hangi Ölçüler Ayar 
Edi ecektir? 

- .. Uzunluk ölçüleri, akıcı 
medde ölçüleri ( litreler ), içinde 
ispirto ve diğer içkiler -satılan 

şişeler, bardaklar vesaire, kuru 
taneli maddelerin ( hububatın ) 
hacim ölçüleri, ocaklarda ölçil 
olarak kullanılan nakliye vasıta
lan, demiryolu vagonları, kütle 
ölçnleri ( kilolar ) teraziler, bas· 
küller, kantarlar, areometreler, 
gaz saaUeri, elektrik saaUeri ve 
ölçll aletleri, su saaUeri, taksi
metreler, hububat muayene alet
leridir. 

Ölçü Kullananlar Neleri 
Bileceklerdir? 

.. Kanunun tatbik tarihinden 
itibaren TUrkiyede yalnız metre 
sistemi ( kilo, metre, litre gibi ) 
ölçüler kullanılır. Aksi surette 
hareket edenlerden ellerindeki öl
çüler müsadere edilir ve sahip
leri ceza görürler. Gerek ölç6 mü
fettişleri ve gerekse bütün devlet 
memurlan metre sistemine uy• 
mayan ölçll kullananlar hakkında 
zabıtvarakası tutarak Müddeiumu• 
miliğe tevdi edeceklerdir. 

"Kullanılacak ölçnler şu ıckil
lerde muayene edileceklerdir: 

"1 - Birinci muayene. Bu mu
ayene ölçülerin imalinde veyahut 
memlekete ithalinde veya tamir
lerinde ölçü müfettişleri tarafın
dan yapılacaktır. 

"2 - İkinci muayene. Bu mu
ayenenin ismi senelik ise de umu
miyetle iki senede bir yapıla
caktır. Bu muayeneyi Belediye 
ayar memurları halkın müracaat 
sırası üzerine gün tayin ederek 
yapacaklardır. 

''3 - \Jçüncü muayene. Bu 
muayeneyi bütiın ölçüler teşkilib 
ansızın yapacakbr. 

"Bu, şu demektir: 
.. Halk, şirketler veya müesse

seler her hangi bir sabcı hakkında 
Belediye veya ölçüler bürosuna 
bir şikayet yaparsa şika) eti alan 
mekam derhal faaliyete geçecek
tir. 

"Kanunun tatbikmda ellerinde 
metre sistemine uygun ve doğru 
olan ölçülerden şekil, madde ve 
tertibat itibarile nizamnameye uy
gun olmayanlar 1936 senesi 
birinci kanun ayımn son gününe 
kadar kullanılabilir. Şişeler, bar-
daklar 1935, teraziler 1938 sene
sine kadar kullanılabileceklerdir. 

Ölçü Yapanların Bilmesi 
icap Edenler 

•Yapılacak ölçülerin şekli, mal
zemesi, ebadı, damga yerleri ve 
sair hususatı herbir ölçfi için ni
zamnamede ayrıca ve sarih olarak 
gösterilmistir. ımalathaneler bun
ları ehemmiyetle okumalı, anla
malıdır. Biz de kendilerini teoYİre 
her zaman buarl%. 

"Kaaun •• nizamname bazı 

müstesna ahval için metre siste
mine muhalif ölçü yapmak ve 
kullanmıya müsaade ederse de 
bunlar için İktısat VekaJetinden 
iz.in almak lazımdır. 

11Ôlçü yapanlar her ay sonunda 
imalat beyannamesi verecekler 
muntazam ve musaddak bir imalat 
defteri tutacaklardır. Ölçülerin 
üstüne kendi adı yerine marka 
koyacaklar, bunu bize bildirme
lidirler. 

Bir Nokta 
"Son günlerde muhtelif ölçO 

Eabrikacıları bize müracaat ederek 
nizamnamenin maddeleri hakkında 
malumat aldılar ve yeni şekil ve 
eb'at üzerine ölçü yapmak üzere 
icap eden kalıplan tedarik etmiye 
başladılar. Yeni ölçü imalabna 
başlamak bir gün meselesicir. 

.. Bütün yeni ölçüler, esas iti
barile, lstanbulda yapılacağından 
satış merkezi lstanbul olacakhr. 

Ölçü Satanlann Bilmesi 
icap Edenler 

.ı Memlekete girecek 61çnler 
ancak Ankara,· lstanbul, İmıir, 
Mersin, Samsun ve Trabzon güm
rilklerinden geçirilebilir. Kanun 
ve nizamname hükümlerine uygun 
olmıyan ölçfilerin alım ve aabmı 
yasaktır. 

Müesseselerin Bilmeleri 
icap Eden Noktalar 
"Elektrik, havagazı ve IU 

saatlerinin dahi ilk muayeneleri 
yapılacaktır. Bu saatlerin memle
kete girecek tipleri baklanda 
lktısat V ekiletinden izin almak 
prtbr. iabrikalar gibi çok 
elektrik yakan yerlerdeki elek
trik saatleri aenede bir, diğer 
yerlerdekilerin beş senede bir 
muayeneleri yapılacaktır. Ma
amafih ıikiyet vukuunda tirket· 
lere derhal mal6mat verilecek ve 
iki glin içinde saatlerin muayene 
edilerek neticenin bildiriJmeai 
istenecektir. Şirketlerin verdikleri 
raporların yfizde ( 20 ) si ölçn ve 
ayar müfettişleri tarafından mab
len kontrol edilebilecektir Bu ra· 
porJardan her hangi birinin doğ-
ru olmaması halinde ıirket yan
lış beyanname vermiş addedile
rek takibata maruz kalacakhr. 

Halka Eir Tavsiye Daha 
"Yeni ölçülere alışma zamam 

gelmiştir ve bu halk ve alaka
darlar aruında artık bir müki· 
leme menuu teıkil etmelidir ki 
kanunun tatbik anında halk mflt· 
kilita uğramasın ve aldaomaaanl .. 

Döviz Verlldl 
Yeni alçl ve ayarlar İfİ için 

hariçten retirtilecek yllz bin lira
lık eşya için döviz verilmesi 
tekarriir etmit Te alakadarlara 
bildirilmiştir. Bu aletler gtımrllkteD 
kontenjan harici geçeceklerdir. -
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Mec · s · n Açıldığı G ·· n Abdülhamit Hal
kın Arası a arışmak Suretile Millete 

···yük ir if mat Gösterdi 
Bunlar gelirken, muhtelif marş- ! 

lnr çalınıyor; Harbiye talebesi 
tarafından da silahta se1amlanı

yordu. Teşrifat memurlan, Ayan 
ve meb'usanı kapıdan karşıhyor
lar ve meclis salonuna götürü
yorlardı. 

Saat tam yedi buçuğu on ge
çe, meydanda, bir kaynaşma oldu. 
Bindiği doru t bembeyaz köpük
ler içinde kalan bir dragon yaver; 
divan yolundan dört nala gelerek, 
yıldınm Rir' ati.Ie meydanı geçti. 
Adliye dairesinin kapısında bek
liycn teşrifat memurlarına: 

- Zabşahane teşrif buyuru
yorlar. 

Dedi. 
Saltanabnın ilk seneleri müs

tesn olmak üzere otuz sene mü
temadiyen yalnız Hamidiye cami
sine selamlık eden Abdülhamit, 
saat yediyi ç yrek geçe Yıldız 
aarayından dört atlı bir saltanat 
arabasına binmiş.. Karşlsında 
tehzade Burhaneddin Efendi ile 
Sadrazam Kamil Paşa olduğu 
halde, Meclisi Mebusam bizzat 
açmıya geliyordu. Abdülhamit, 
millete karşı büyük bir emniyet 
gö term~ i. utla iyct devrinde, 
sarayının içinde bile kendi
sini yüzlerce silahşora, binlerce 
askere muhafaza ettiren bu 
evhamlı hükümdar; bugün, ara 
basımn önünde dört dragon ya
ver, bir takım süvari Ertuğrul ala
yı müfrezesi, arkasında da sekiz 
on yaver, ve bir bölük suvari ile 
milletin aras;.na kanşıyor .. hırkai 
ıaadet alnylannda, en kısa deniz 
yolunu ihtiyar ettiği halde bugün 
Yıldız sarayından çıkıyor; Yeni· 
mahalle, lhlamur, Balmumcu cift
liği, Nişantnşı, Pangnlb, Taksim, 
Beyoğlu, Tepcbaşı, Azapknpısı, 
Unkapanı köprüsü, Vefa mey
danı, Şehzadebaşı, Beyazıt, Di
vanyolunu dolaşıyor.. saat sekizi 
çeyrek g Ayasofya meydanına 
geliyor; Meclisi Meb'usan dairesi 
kapısının önünde arabadan ini
yordu. 

Fakat.. şunu da söylemek icap 
ederki, bu uzunca dolaşma Ab
dülhamidi biraz yormuş gibi idi. 
ister, bir suikast korkusundan 
bu karışık ve aklübaya!e gelmez 
yollan ihtiyar etsin; isterse, otuz 
&encdenberi görmediği payıtab
b görmek istesin; onun bu şe
kildeki hareketi hayatımn en 
rııuhim bir hadisesi idi. 

Şu anda mecliste bulunan aza-
1.;ta göz gözdirenler, bazı zeva
tın göı:e çarpacak derecede bir 
RUrur ile sermest olduklarını 
görüyorlardı. Ahmet Rıza Beyin 
boyu biraz daha yükselmiş; başı 
d~~a mağrur bir eda ile dikleşmiş 
gıbıydi. Talat Beyin içi iç.ine sığ
ınıyor; o sakin ve mütevazı adam 
büyük bir heyecan ve be.şaşetJe 
oradan oraya dolaşıyor: sol eli 
Pantolonunun cebinde olduğu 
halde, sağ elile hazan bir sarıklı 
nıeb•usun sakalını okşuyor; ba
landa elini teklifsizce bir arka
d8fmın omuzuna koyarak içine 

Meb'11sların getirili# 

sığaınıyan bir sevinçle konuşu
yordu. ittihatçı meb~uslıınn he
men hepsi de, ayni haletiruhiyeyi 
gösteriyordu. 

A :..dülhamit, kendisine tahsis 
edilen odada on dakika kadar 
istirahat ettikten soma, mahfeli
hümayuna gelmişti. Ayan ve 
Meb'usan derhal ayağa kalkmış
lar, mabfelihümayun tarafına dö
nerek Abdülhamidi selamlamış

lardı. Herkeste, ve hatta dört 
beş ay evvel ona isyan edenlerde 
bile derin bir hürmet vardı ... 
Abdülhamit, mukabeleten meb'
uslan selamladıktan sonra, nutku 
hümayunu muhtevi al atlas ke
seyi teşrifab umumiye nazın Ga
lip Paşa vasıtasile Sadrazam Ka
mil Paşaya verdi. Kamil Paşa da, 
yanında mabeyn başkatibi Cevat 
Bey olduğu halde kürsünün önüne 
geldi. Nutku hümayunu keseden 
çıkardı. Öpüp başına koyduktan 
sonra Cevat Beye uzattı. Cevat 
B. de aynı suretle öpüp baş na 
koyduktan sonra okumıya başladı. 

Nutukta dikkate şayan bir
çok cümleler vardı. Abdülhamit 
nutkun bir yerinde; ( ... buna 
muhalif rey ve mütalaada bulu
nanlara rağmen, bilatereddüt ka
nunu esasiyi yeni baştan ilan 
eyledim) diyor ve bununla da 
Sait Paşayı kastetmek istiyordu .. 
Silrekli alkışlar arasında hitam 
bulan nutku, bir dua takip etmiş 
ve dua biter bitmez de, gür ve 
kalın bir ses yükselmişti. Bu, 
Abdülhamidin sesi idi. Locanın 
önünde kıhcma dayanarak dur
muş: 

- Meclisimizin, huzurumda 
küşadından -ve izi cümleten bu
rada gördüğllmden dolayı fev
kalade memnun oldum. Devamını 
ve hüsnü muvaffakiyeti cenabı 
Allahtan niyaz eylerim. Cenabı 
hak muvaffalo bilhayır buyursun. 

Demiş.. ve, istirahat salonuna 
çekilmişti. Burada da vükelayı 
huzuruna kabul ettiği zaman; 
Adliye Nazın Manyasi zade Refik 
Beyi timdiye kadar hiç görme
diği halde resminden tanımış ve 
bir müddettenberi hasta oldu
ğunu habrlıyarak: 

- İnşallah tamamile iadei 
afiyet ettiniz? 

Hitabile iltifat göstermişti. , .. 
Meclisin açılmasile artık mu-

ratlarına tamamen eren cemiyet 
erkanının meserretlerine haddü 
payan yoktu. Hele Abdülhamidin 
gittikçe kendilerine takarrübü, 
onları büsbütün memnun ediyor
du... Abdülhamidin Kamil Paşa 
ile ittifak ederek cemiyet azala
rını dağıtmak istediğine dair 
çıkarılan şayialar, teeyyüt etme
mişti. 

( Arkası var ) 
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Ku<!uz Tedavisinden En
dişe Edenler Haklı Mı? 

( Baftarah l inci aayf ada ) 

sanlığı mı? Pastör usulü neden 
terkolundu? 

işte kudurma hadiselerinin 
nazarıdikkati celbedecek derece
de çoğalması üı.erine dün mu
harrirlerimizden birini bunun se
beplerini mütehassıslardan tahki
ka memur ettik. 

Mütaleasına müracaat ettiği
miz mütehassıslardan biri bu 
hususta dem.iştir ki: 

- Benim bildiğime göre bu 
sen ye kadar fstanbuJ kuduz 
müessesesinde iki türlü tedavi 
usulü tatbik edilmekte idi. Mü
essese, hastalann aldıklan mikrop 
miktanna ve yaraJannm dimağa 
olan mesafelerine göre pastör 
veya hügeç usullerinden birinden 
istifade etmekte idi. 

Halbuki duyduğuma nazaran, 
Sıhhiye Vekaleti, pastör usulile 
tedavi edilen hastalarda biüıhara 
fe]ç arazı tespit ettiğinden, bu 
usulle tedaviyi menetmiş ve ya
lınız Hügeç usulünün tatbikini 
emretmiş ve hügeç usulündeki 
2 bin nisbetini 10 bine çıkar
nuşbr. 

Tedavileri ölümle neticelenen 
hastalardan üçü ısırıldıklanndan 
beş gün sonra tedaviye başlamış
lardır. Bu müddet tam zamanın
da ayılır. Böyle olduğu halde 
lrudurmalan Hügeç usulünün de 
iyi neticeler ''ermediğini göster
mektedir. 

Hele, bu usulle tedavisi neti
celenen bir yavrunun memleke
tine döndükten bir hafta sonra 
ölüverişi de çok gariptir. 

Bütün bunlar, bu mesele üze-
rinde büyük bir ehemmiyetle 
durmamızı emrediyor. 

Avnıpada, son zamanlarda 
kuduı: tedavi usulleri hakkında 
birçok yeni tecrübeler, keşifler 
yapı1mışbr. Bunlan bizim de ta
kip ve tatbik etmemiz elzemdir. 

Sıhhıye Müdürü ~e 
Diyor? 

Bundan sonra sıhhiyye müdü
riyetinin fikrini almak istedik. 

Bize dediler ki: 
" - Kuduz müe esesindeki 

son hadiselerden henüz haberim 
yoktur. İstatistikleri daha görme
dim. T tbik edilen usullerin eyi
likleri veya fenalıktan hakkmda 
mütalaa yürütecek vaziyette de
ğilim. Usulün tayini Vekiilete 
aittir. Bana gelince, ancak ista
tistikleri gördükten sonrn size 
variyet hakkında söz söyle} e-
hil .. 1 ded" ınm.,, ı. 

1-lügeç ve Pastörden Han
g:si Daha Eyidir? 

Bu hususta, bakteriyoloğ Os
man Şerafettin Beyin ne düşün
düğünfı anlamayı da istifadeli 
bulan muharririmiz kendisine, 
Hügeç, ve Pastör usul erinden 
hangisinin tedavide daha müessir 
olduğunu sormuştur. · 

Doktor: 

- İki usul de iyidir! Cevabını 
vermiştir. 

Muha.rririmiz; Hügeç usulile 
tedavi olunan bir hastanın mem
leketine döndükten sonra öldü
ğüııü. söylemiş ve bunun sebebini 
anlamak istemiştir. Osman Şera
feddin Bey demiştir ki : 

- Bu ölümün sebebi, Hügeç 
usulünün fenalığından değildir • 
Pastör ve Hügeç usulleri arasın
daki fark, birisinin daha çabuk, 

biri inin daha fazla zamanda te• 
davi etmesinden ibarettir. 

Ölümlerin, ve tedavi edilen 
hastalarm tekrar kudurmalarına 

1 
gelinçe, bunun sebebi, bizim mem· 
leketteki köpeklerde görülen ku
duzların mikroplarının daha kuv-
vetlenmesidir. 

Yapılan tecrübeler, mikroplar
daki kuduz tesirabnın, aşı içi 
yapılan şiddetli kuduz imili dere
cesini buJduğunu göstermektedir. 
Bu itibarla aşı :zamanında yapılsa 
bile, aradan birkaç gün geçe.
geçmez, daha muafiyet husul bul
madan kuduz meydana çıkabili
yor. Sebep budur. Aşımn iyiliği
nin, fenalığının bunda tesiri 
yoktur. 

Bunun önüne geçmek için bir 
tek çare vardır. Şimdiye kadar 
ısınlan hastaya verilen sekiz glin 
müddet çoktur. Hastalann yarayı 
aldıklanndan azami yirmi dört 
saat sonra tedavi albna ahnma
lan lazımdır. 

Avnıpada, her doktor, ısırı
lanlara aşı tatbik edebilecek 
tertibata maliktir. Bu teşkiiatı 
bi~im de yapmamıı. Janmdır. 

Muharririmit. son olarak, Oa
ülkelp Başdoktoru Zekai Beyle 
temas etmiştir. 

Zekai Bey şunlan söylemiştir: 
- Hastanemizde tatbik edilen 

tedavi ıısulü ne pastör, ne de 
Hügeç usulü değildir, Biz, Vaka
lctin tamim ettiği "Dilisyon,. is
minde yepyeni daha mütekamil 
ve müessir bir usulü ,..tatbik et
mekteyiz. 

Son kudurma 
büyütülecek bir 
Kuduz tedavisinin 

hadiselerinde 
cihet yoktur. 
kat'i olmasına 

rağmen, her tarafta bazı böyle 
nadir vak'a!ara tesadüf edilir. 
Bu usalün iyiliğinde veya fenalı
ğında değildir. Evvela, bizim 
memlekette 'kuduz, diğer memle
ketlerden daha tehlikelidir. Sonra 
tedavi, ısıran köpeğe, ısırılan 
yerlere, yaralana mikdanna, de· 
rinliklerine, eskiliğine, yeniliğine 
göre netice verir. Hatta, aynı 
köpeğin birinci ısırması ile son 
ısırması arasında bile çok farklar 
vardır. Birinci yara daha derin 
daha mikropludur, sonuncu yara 
daha küçük. daha az. m:kroplu
dur. itekim, geçenlerde hasta
nemize, aynı köpek tarafından 
ısmJmış allı hasta geldi. 

Hepsi de ayni tedaviyi gör
düler. f.akat iç~erinden bir 
tanesi kudurdu. O her halde, ya 
ilk ısırılan, yahut yaralan dima
ğına en yakm ve en derin 
olandı. 

Bir izah 
İstanbul kuduz tedavi müesse

sesi müdürlüğünde,ı;ı: Gazetenizin 
14 E} liil 933 tarih ve 1128 numaralı 
nüshasında münderiç kuduz vak' 
alarma dair yazı'an maJfımabn 
müessese müdüriyeti tarafından 
verilmediğiııin dercini rica ede· 
rim efendim. 

Dıkiş Sergisi 
Beşiktaşta Akaretlerde kain 

Türk Hammlan Dikiş Yurdu bu 
senenin dersle.ini ikmal etmiştir. 

Mel tehi ikmal ederek maariften 
tasdikli diploma nlan 39 hanımın 
bir sene zarfında yapbklan dikiş 
ve nakışlardan mürekkep gayet 
güzel bir sergi açılmışbr. 

Sergide gösterilen hesap iş

len, Çin iğnesi gibi elişleri 

ve itina ile Clikilmiş tuvdet 
ve mantolar sergiyi ge ... enlerin 
takdirlerini kazanmaktadır. 
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Kara Ceh.ennerw 
Her- Hakkı Mabfuzdul' 

Z. Ş. Tefrika No. 22 ~!-... 
Sultan Mahmut Nası) · 

Babam Olabilir? 
Fato ihtiyar papazın ağzından bekle mediğl 

bir cümleyi işitince kendinden geçti 
Fato, artık orada barınamıya

cağım anladı. Ağlıya ağlıya çı
karak sığınacak bir yer aramıya 
başladı. Nereye gidecek.. kimin 
evine iltica edecekti?. Bunu bil
miyordu. Şuursuz bir halde gidi-
yor, biç birşey dilolinemiyordu .•• 
Yorgun ve bitap kalıncıya kadar 
gitti. Artık, takat ve mecali ke
ailınişti. Biraz dinlenmek utedi. 
Etrafına baktığı zaman, bulun· 
duğu yer, ona yabancı gelmedi. 
Gayri ihtiyari bir his, onu Yeni
köye kadar sürüklemişti. 

O zaman kalbinden doğan son 
bir ümitle: 

- Barbal... 
Diye bağırdı ve, bayatınio en 

sefil fakat en mesut devresini 
yaşadığı kulübeye doğru koşma
ya başladı... Bu harap kulübe, 
biraz daha çarpılmış.. kırık kapı
sı, aralık kalmıştı. 

F ato, kapının önüne gelince, 
bir lahza durdu. Kalbi, şiddetle 

çarpıyordu. Birdenbire içeri gi
rerek: 

- Barba!.. 
Diye seslendi. Bu sese, içeri

den ölgün bir ses, anlaşılmıyan 
bir cevap verdi... F ato, kapıyı 
itti. İçeri girdi, Barba, o sefii 
yatağında uzanmış yatıyor; gflç
lükle nefes alıyor; artık son da
kikalarını yaşıyordu. 

Fato, çılgın gibi ·onun yatağı
na atıldı. Üzerine kapandı. Hıç
kıra hıçkıra ağlamıya başladı ... 
Son ümidi, ancak barbada kal
ımştı. işte o da artık ölüyor; ken
di.sini büsbütün yalnız ve ümitsiz 
bırakıyordu. 

Barba, ıon kuvvetini toplıya
rak F atonun eJlerini tuttu. Güç
lükle işitilen bir sesle, bir ıeyler 

söylemek istiyordu, Fato, ona 
acıdı: 

- söyleme barbacığım.. Y o
rulma.. Belki geçici bir şeydir .. 

Diye yalvardı. Fakat barba, 
bütün kuvvetini topladı. F atoya, 
şu sözleri söylemiye başladı: 

- Seni, Allah gönderdi; 
kızım.. Birçok defa bana sordu
ğun bir sualin cevabmı sana ver
memiştim. Çünkü bu sırrı söyle
memiye yemin etmiştim. İşte, 
artık ölUyorum. Ve bu sırrın 
benimle gömülmesini de istemiyo
rum... iyi dinle.. Baban, baban .. 

Fatonun bütün vücudu buz 
kesilmişti. Büyük bir dikkatle bu 
sözleri dinliyor.. Dayanılmaz bir 
helecanla, neticesini bekliyordu. 
Fakat, artık barbanın ağzından 
çıkan sözler, anlaş1lmıyor; bir 
hırıltı halinde uzuyordu. 

F ato, ellerini semaya kaldırdı: 
- Ah, Allahım! bir saniye .. 

ona bir saniye daha kuvvet ver .. 
Diye bağırdı. Ve sonra yine 

barbanın, artık kadide dönen 
ellerini tutarak yalvardı: 

- Biraz kendini topla bar
bacığım.. sadece bir isim.. aade, 
babamın ismini söyle ... 

Barba, son kuvvetini sarfetti. 
Kısaca şu ismi söyliyebildi: 

.:.._ Sultan .. Mahmut.. 
F ato, düşmtiş bayılmıştı. Öy

lece ne kadar kaldı? .. Bunu bil
miyordu. Fakat gözleri barbaya 
iliştiği zaman bu iyi kalpli ihti-

yarın gözleri çukura batm14; rengi 
balmumu gibi sararmış., ve, artık 
yaşamıyordu. 

- Sultan Mahmut.. Bu, naııl 
babam olabilir? .. 

O geceyi bin ıstırap ile bu 
ölünün başında geçiren Fato, 
mütemadiyen kendi kendine bu 
suali soruyor.. Fakat buna bir 
cevap bulamıyordu. 

* Kara Cehennem, Doğanı zin-
dana attıktan sonra doğruca 
T opkapı sarayına gitmiş.. Muvaf
fakıyetini ikinci Mahmuda müjde
lemişti... Mahmut, Kara Cehen
nemin hikayesini büyük bir ıe· 
vinçle dinledikten sonra: 

- Aferin İbrahim.. Bütün 
bütün gözüme girdin.. Seni, yüz
başı yaptım. 

Dedi ve sonra, dişlerini kin 
ve gayz ile sıkarak ilave etti: 

- O azılı canavar gelince .. 
bırakalım, beş on gün orada kal
sın... Evvela, epeyce bir azap 
çeksin. Sonra onunla görülecek 
hesabı ben bilirim. Dedi. 

Sarayda, bu konuşma devam 
ederken, Nakılcı Mustafanın Sul
tanahmet civarında Nakilbent 
mahallesindeki evinde de mühim 
bir müzakere cereyan eyliyordu .. 
Topçuların kahveyi basarak Do
ğanla kavgaya tutuştukları zaman 
oradan kaçan DqğaQID ortağı, 

koşa koşa gelmiş, Nalnlcı Mus
tafayı bulmuş, meseleyi anlatmıştı. 

Meselenin içyüzünü bilen Mus
tafa, derhal her tarafa haberler 
göndermiş, arkadaşları~dan Ka
zancl Necip, Bekri Mustafa, yas
bkçı Hasan, turnacı Ömer, çörekçi 
Mehmet, Babadağh, kürt bayrak
tarı evine celbetmişti. Doğanın 
kurtarılması elzemdi. Hem; onun 
öldüğü yerde ölmiye, kaldığı 
yerde kalmıya söz verilmişti ve 
hem de kendilerine daima lazım 
olan böyle cüretkar bir arkadaı 
feda edilemezdi. Buna binaen 
Doğan 'ın selametini temin etmek 
için hararetli bir müzakereye 
girişilmişti. Fakat bütün bulunan 
çareler, beklenilen neticeyi vere
cek şekilde değildi. Birdenbire 
Bekri Mustafa, bütün arkadaşla
rının sözünü kesti: 

- Durunuz.. Aklıma bir ted
bir geldi.. Hüseyin usta, cümle
nizin malumudur. 

Dedi.. Hepsi de tasdik ettiler. 
Malum. 

- Haaa.. Şimdi ben bir 
yerde şöylece kulak misafiri 
oldum ki, Hüseyin ağanın _vakında 
görülecek . bir hesabı varmış. 
Lakin, etrafındakilere pek okadar 
güvenemiyormuş. 

Hepsi birden merak ile sor-
dular: 

- Nasıl bir hesap? .. 
Bekri Mustafa, izahat verdi : 
- Hatırlarsınız ya, iki üç ay· 

evvel, Yeniçeri Ağası, Seyit Meh
met Efendi güya ocaklıya bir 
dehşet vermek için birkaç ustayı 
boğdurmuş, üç ustayı da yine 
münasip bir fırsatta boğdurmak 
için Baba Cafer .zindanına koy
durmuştu. 

C Arkası var) 

SON POSTA 

Çanakkale 
Şehitliğinde 

Milli Türk Talebe Birliğinin 
Çanakkaleye giderek şehitlikleri 
ziyaret edecekleri yazılmışb. 

60 kişilik bir talebe kafileal 
dün Çanakkaleye hareket etmiş
lerdir.Talebelerimiz biitün harp sa· 
hasım gezdikten sonra Mehmet 
çavuş abidesine büyiik bir çelenk 
koyacaklardır. 
====~===========~===~ 

=:RADYO:= 
J 5 Eyf QI Cuma 

l•tanbul - 1 :!.30 Alaturka gra-
mofon pl8klan, 18 gramofon: plak 
neşriyatı, 19 stii<lyo saz heyeti, 20 
tanburacı Osman Pehlivan, ~0.30 
hammlar heyeti, 21,30 gramofon: 
Plak neşriyatı, ~~ ~ \nadolu ııjansı, 
saat ayan. 

Viyana - 21.5li Konser, 23.Hi ha-
berler, 2a,::JQ dans havaları. · 

Breslav - 21,05 Konser, 22.15 
komedi, :!4.0.J eğl"nt eli musiki par-
çaları. 

Pari• - ~0,3;) !\onser, 21.10 gra
mofon, 21. :Ji) m ıısıikili komedi, :!3.~0 
haberler. 

Tuluz - ~0.3!) ÜpPret parçaları, 
erkestra, 21.20 opera pan;alnn, operet 
parı;aları, şarkılar, 22.05 senfonik kon
ser, 23.0!i tıbbi musahabe. ~4 O:i koro 
konseri, 24.20 dans havaları, 1.10 ope
rakomik ıuırı'a.ları, asker! bırndo. 

Laypzig - lfl.25 Konser, 20.05 
tiyatro, 24.20 lıaberler ve ı·ğleuceli 
musiki parçalan. 

Bükret - 20.0.i Ders, 20.-l;) "'ra-
oıol'onla opera. Sevil berberi. 

0 

Prag - ~1.4.i Jiabnler, :!RO.i lıa· 
herler. 

Pe9te - 20.50 Konser, 22.:!0 çin
gene orkestratııı, 2:3·30 piyano konseri, 
24,10 cazbant. 

Varşova - ~t.O.i ~enfonik konser, 
:!3.05 danıı havaları. 

16 Eylal Cumartesi 
Viyana - l~ı,20 Konser: Uskar 

Strausun eserleri 20.5u tiyatro, 21.35 
korsıı.n: iki perdelık opera. 

Frankfurt - 2l.0.3 Don .Juan: İki 

perdelik opera. N.O:i e~·lenceli mufliki 
parı'aları. 

Pariı - :!l.35 Konser, 2:!,15 dans 
havaları, 24.0:l haberler. 

Tuluz - 20 3:1 ~eufooik orkestra, 
20 .. )0 opera komik parı,:aları, 21.05 o
pf'rf't ı>atı·aları. Viyana orkeP.trası, 
2i.O.~ı Mınyon operaı:ııodan bir parı;a, 

eoura senfonık konser, ~3.0fı sesli fi
limlerden parı:alar, ~4,20 dans havala
rı, 1.10 kouı;;er, muhtelif pan·alar. 

Laypzig - t2.20 Büyük kouı;er, 

muhtelif 'operetlerden parc:alar. :?3.25 
habPrler. 

Bükret - 20,4fi 1 >er:;, 2ı.o;; kili· 
seden naklen konser. 21.iiO Homen 
havaları. 

Bclgrat - 21.05 Piyano konseri, 
2ı.aı piyes, ~~.05 opera: Palyaço, 
23.1!0 çingene orkestrası. 

Varşova - 21.0:i Hafif musiki 
konseri, i;3.3.i konsN: ~open<len par
\'tllar. 

r ' 1 Bahçe-Birahane 

NOVOTNi 
BeyoR-lunun en güzel yen 

Bira Z O Kuruş 
En iyi yemekler 
Her nevi rakı mezelerle 

Her akşam Muzik 

Eyl61 11 

Spor Hareketleri 
-

Bugünkü Futbol Ve Güreşler 
Bugün şehrimizin muhtelif kö· 

ıelerinde çok zengin spor müsa
bakaları yapılacakbr. Evvelki gün 
şehrimize gelen ltalyan güreşçi-

yapmış olacaklardır. 

Balkan Tenis Maçları 
Sofya, 13 (A.A.) - Balkan 

tenis turnuvası maçlarının ikinci 
gününe ait neticeler şunlardır: 

lerile Türk güreşçileri güreşecek
ler, Beşiktaş sahasında da Şip-
veıki Sohol Bulgar takımile 
Beşiktaı birinci takımı karşılaşa
caktır. Bundan başka yeni teşek
kül eden san kırmızı kulüple 
F enerbahçe birinci takımı, bugün 
Fener stadında bir ekzersiz maçı 

Bulgar Y ardanof Türk kara
kaşı, Türk Şirin Bulgar Suricyefi 
yenmiştir. 

Çift erkekler müsabakasında 
Şirin - Suat çifti Alekof - Hıser 
çiftini yenmiştir. 

Bursa Ziraat Mektebi 
Kayit Ve Kabul Şeraiti 

1 - Mektebe bu sene leyli ve meccani on beş talebe alına• 
cakhr. Girmek için kabul şartları. 

A - Türkiye teb'asından ve hüsnühal eshabından olnı 
B - Orta tahsilini bitirmit çiftçi veya arazi sahibi 

olmak. 
C - Yaşı on dokuzu geçmemiş olmak. 
D - Hastalıktan salim ve Ziraat işlerini ifaya bedenen muk

tedir olmak. 
E - Tahsil esnasında mektebi bili mazeret terketmemek ve ter

kettiği takdirde kendisine yapılmış olan bilumum masrafı ödeyece
ğine dair Noterden musaddak " numunesi veçhile ,, kefaletname 
vermektir. 

F - Talip mıktarı muayyen adedi geçerse talipler arasında 
bir müsabaka imtihanı yapılır. 

2 - Mektep Teşrinievvel iptidasında aç•lacağından taliplerin 
nihayet Eyliilün 15 ci gününe kadar yukarida yazılan evsafı haiz 
olduklarını isbat eden vesikalarla birlikte bir istida ile mektep 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. "4674 " 

Muhafaza 
İstanbul 

Gümrük 
m~ndanlığı 
Komisyonundan: 

Umum Ku
Satın Alma 

1 - Deniz vasıtaları için Satın alınacak "250,, tondan az ve "350,, 
tondan çok olmamak üzere birinci nevi benzin kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Gilmrilk Mu .. 

3 

4 

hafaza Umum kumandanlığı İstanbul Sahnalma komisyo
nundan alınacaktır. 
Münakasa 26/9/933 tarihine rastlayan Salı günü saat on 
dörttedir. 
istekliler hangi müessese sahibi veya vekili olduklarını iıpat 
edecek vesaiki makbuleyi ve biçilen bedelin % 7,5 ğu olan eğreti 
güvenmelerini teklif mektuplarile beraber belli saatten evvel 
komisyona getirmeleri. 

5 - Nümune her gün komisyonda görülebilir. "4504,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - 6,000 kilo ip ve kınnap 

parçaları 10,000 kanaviçe 
parçaları 

2 - 16,000 kilo köhne çul ve 
kanaviçe parçaları 

3 - 1 adet elektrik müveUidi 

Samsun Başmüdüriyetine alt 
olup nümunesi satış komisyo
nundadır. 
İzmir Başmüdüriyetine ait olup 
evvelce sablmış ve fakat mil• 
teahhidi tesellüm etmediğinden 
yeniden sablığa çıkarılmıştır. 
Nümunesi satış komisyonun• 
dadır. 
Paşa bahçe fabrikasın dadır. 

Talipler orada görebilir. 
Yukanda isimleri yazılı eşya açık arttırma suretile sahla· 

caktır Taliplerin ~o 15 teminat akçelerile birlikte 25/9/933 
tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14 te Cibalide levazım 
ambarlarında satış komisyonuna müracaatları lazımdır. u4796,, 

Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: 
İdaremize merbut olan küçük Yozgat barut ve mevaddı infili

kiye fabrikalarının hastabakıcıhğı münhaldir. 
Bu vazifeye tayin olunacakların şu şartlan haiz olmaları lazımdır. 

A - Yaşı yirmi beşten aşağı ve kırk beşten yukarı olmamak "ka-
dın veya erkek olabilir,,. · 

B - Hüsnü haline müş'ir vesika ibraz etmek. 
C - Hastabakıcı Mektebinden şabadetnameli olması veya• 

hut resmi hastahanelerde asgari iki sene müddetle bu vazife
yi iyi ifa ettiğine dair elinde hastahane vesikası bulunmak. 

D - Bekir olmamak. 
E - Türk harflerile okur yazar olmak. 

Bu vazifeye tayin olunacak kimseye yüz lira verilecek, ibatesi 
fabrikalardan temin olunacaktır. İstiyenlerin Galatada Bahtiyar 
hanında 60 No. da idaremize istida ile müracaat etmeleri. " 4836,, 

İstanbul Posta Ve Telgraf Ve 
Telefon Baş Müdüriyetinden: 

Yeşilköy telsiz istasyonu binasında pazarlıkla 
rata talip olanların 19 Eylul 933 saat on dörde 
düriyete müracaatlan. 

yapılacak tanıi· 
kadar Baş Mil· 

" 4849,, 
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Keyif 

Istanbul' da 
Nasıl 

Veren Zehirler •• 

Açılan Fabrikalar 
Kapabldı? 

f Jlattarafı 1 lad NJfada) 

~els açacaklar rtızıirlar da yu
._ edene ba MBe rekolte çok 
•erimli olacağa l>emiyor. Bol, hol 
akacak olan 11iyah mayi toprak 
testilere doldurulacak. 

lf 
Şimdi tarlalatın anasında ilerli

yoruz. Ballk tavanlı, tek kath bir 
evciğin tahta kapısı önünde dur
duk. Biı.i büy&k bir itibarla kar
~ !adılar. Yuvarlak köşe minder
lerinde oturtup, mavi fincanlarla 
tarlr kahveleri içirdiler. Ve doe
tum anlatmıya bafladı: 

- Tahsilimi Parimte yapbm, 
fakat afyon hakkındılki vukufumu 
mektep tahsilinden almadım. 

Bu sabadaki bütün bilgimi, 
lzmirin en büyük tüccarlanndan 
lairisi olan babama borçluyum: 
Onun, yüzlerce dönllm afyon 
tarlaları vardı. Afyon ticareti 
yapıyordu. Ve her akşam bize, 
bu hem tel'in edilen, fak at 
hem de çok kimselerin ekmeğini, 
aervetini, refahını temin eden ne
bat hakkında malumat veriyor, 
efsaneler anlatıyordu. 

.. Yunanı kadimde hayal ilahı 
Morphe'dan, Ulisse'in ölümiinün 
yarattığı ıstırapları dindirmek, 
avutmak için şaraba bir ilaç ka
tan dilber lra'dan bahsederdi. 

Büttbı bunlar arasında daima 
tekrarladığı bir tanesini hiç unut
mam. O zamanlar Çinde keyif 
veren zehirlere tapanlar pek ço
ialmışlar. Tehlikeyi sezen impara
tor, tedbir almıya karar ve.rmiş. 
Afyon Çine. aanchk kasalarla 
Hvkolunur, bu yüzden mandaren
ler r gümrükçüler, e işte parmağı 

olan lngillı:ler keselerini şişirirler, 
ensel rinin katmerlcrini artbrJr-
lar~ . 

bparator lngilizlcre artık bu 
ticareti bırakmalarını söylemiş. 
Fakat bu ihtar muhataplarını sa-
dece güldürmüJ. imparatorun hid
deti kabından taşmıya başlamış, 
ıapsan yüzü kıpkırmızı kesilmiş 
ve yeni gelen yirmi bin kasanın 
denize dökülmesini emretmiş. 

Tabii mesele ciddiyet kesbet
ıniş, ve iş gülmekle savuşturula-
bilecek devresini aşmıı, harekete 
seren lngiJiıler bu sefer malları
nı toplanrun himayesi albnda it-
hale başlamışlar. Kuvvete karşı 
bittabi bir ıey yapanuyan Çin 
lmparatonı, bir mukavele ile sul
ha razı olmak, ve lazımge1en mü
aaadeyi vermek 111ecburiyctinde 
lraJauş. 

Fakat hükumet, hiç olmazsa 
rnali zarannı hafifletmek maksa
dile, bu nebatı kendi topraklarm-
da da yetiftirmiye karar vermiş. 

l,te bir asır eVYeJine ait bir 
~kiye. 

Ben, ayni hikayeye, afyon 
lnikadcle.si serlevhası albnda, 
kitaplarda da tesadüf ettim. 

B. ciltler, bu suretle harbin 
bittiğini de ilive ediyorlardı. 
Fakat yan&byarlar!. 

Çiinkii harp devam ediyor. 
Şu farlrJa ki, topsuz. tüfeksiz, 
fakat toph:dan, tüfekliden (daha 
llMit~ sessiz bir harp devam 
ediyor!. 

Doshım susmuştu. Yakındaki 
ltlcsçidin minaresinde ihtiyar bir 
ınüezzin, Allah namına mutat 
daveti yapıyordu. 

Doshımun bend n gizli verdiği 
İr aret üzerine, evin mi fir

Pt!l"V r bipleri, içi, cfcık tabak
larda bal klar, zeytinler, peynir
~rle dolu bir tepsi getirdiler. 
. .;;-a onrn tabakların yanlarına 
1 l ük kadeh ve iki bardak 
tGydu . .ır. Ufak kadehlerde rakı, 

•rda.ldarda su vardı. 
:O...m kadehini kaldırdı. 
Sıhhatinize! dedi.. bir yudum 

-
rakı ve arkaaından bir iki yudum 
w içti. Bir peynir parçasını, 
l»ir ekmek lokmacığuıa kabk 
edip çiğnerken yine anlatmıya 
başladı! 

l 
- Eroinin, afyonun yerini 

nasıl aldığını biliyormusunuz? 
Ben Garbı, harpten evvel ve 

her limanından afyon çekildiği 
devrinde gördüm. Fransanıo 
merkezleri Marsilya ve Tolon, 
Almanyamn Hamburg'tu. 

Ve Çin, o zaman, ondan 
altmış yetmiş sene evvel İngiliz: 
toplannın gölgelerinde toprakla
nna aknn zehirli maddeleri, harıl 
hani A vrupaya sevkediyordu. 
Piyasanın başlıca tüccarlan on
lardı. 

Aksayı Şarktan dönenlerin 
aşağı yukan hiçbiri eli boş gel· 
miyordu. Onlar, zehire tapan bir 
ümmetin peygamberleri idiler. 

Bir yerde, 1914 te Pariste 
1200 afyon tiryakisi olduğunu 
okumuştum. 

Hülyaya ihtiyaç ve inhimak 
olduğunu işaret ve isbat eden 
bir rakkam ! 

Fakat bugün afyon tiryakile-
rinin mikdarları a7.aldı... Sebep 
ne olabilir? 

Mesele gayet basit, morfin, 
eroin, kokain daha kolay kaçın
byord u. Ayni zamanda daha 
ucuza mal oluyordu. Binaenaleyh, 
güç bulunan pahalı bir maddeye 
ayni işi gören; daha kolay elde 
edilebilen ve daha ucuza çıkan 
bir diğerini tercih etmemek için 
sebep kalmıyordu. 

Ve öyle oldu. 
Bu rağbet, belki de,, eroınm 

diğerlerinden daha çabuk tesir 
etmesinden doğuyor. 
Diğerlerile başlıyanlar, az zaman
da kendilerini eroin'e kaptırıyor
lar. 

Bu kurtuluşsuz kapılış, kaçak
çılarda da aynı derecede kuvvet
li oluyor. 

Ve yalnn. ölüm, kaçakçı ıçın 
de müptela iç.in de yagine kur
tuluş çaresini teşkil ediyor. 

Ş~mdi en müthiş mücadele 
eroine karşı açılan<{.ır. 

Eroin, af yandan istihsal edil
diği için membaı, demin gördit
ğünüz: hqhaş tarlalandır. 

Türk afyonu, lran ve Malle
donya afyon.lan, eroini en fazla 
ihtiva edenlerdir. 

1925 e kadar Türkiye; afyonu 
ham madde halinde ihraç edi
yordu. Fakat afyondan istihsal 
edilen mükeyyifabn müşterileri 
bolla.pnca İf değiıti. 

Blle'de ilk fabrika açıldı. Onu 
Merek Ye Dumstadt fabrikalan 
takip etti. Yavq yavq Fransa 
ile ltalya da dünya piyasasında 
yer aldllar. 

Biitün bunlardan sonra, niha
yet elinde bol mevaddı iptidaiye 
bulunan Türkiye de işe kanşma 
zaıoanımn geldiğini anladı. 

Ve Taks.mde tam bir sene 
hiç rakipsiz işleyen bir Japon 
fabrikası açıldı. 

Bunu, 1928 başlannda Kuz
gunculrta Fra sız sennaycsile işe 
başlı} an bir ikincisi takip etti. 

Maddei iptidaiyenin fevkala
deliği sa} esinde iyi mal çıkaran 
ve bolluk içinde ucuz satan bu 
fabrikalara sonsuz bir alıcı hücu
mu b?.~ladı. Ve öyle bir zamc-n 
geldi ki bu iki fabrika ihtiyaca 
yetmedi. 

Ve babanım dostlarından zengin 
IMır afy- tkcllrtlUll idaeeiade 

Eyüpte bir iiçlmctı fabrika açılda. 
Bu iç fabrikaclau iç memJe-

ket mal ahyordu : Amerika, Mısar 
ve Çin!.. 

Bu Bittabi dJier miatahailleri 
kıakanchracakb. Ve netekim bqta 
Fransa olmak üzere, Almanya, 
lmçre ve diğer bitün miistah.U 
devletler Cemiyeti Akvama müra
caat ettiler. 

Türkiye: . 
- Nasıl olur, dedi. Ben ea 

eski afyon sabcısıyını. Toprakla
rımın, 50 bin hektar genişliğinde 
bir sahasında haşhaş yetişir. Ve 
ben bu yüzden her sene 70 oıil
yon lira kazanının. 

Çünkü, bol morfin ve eroin 
ihtiva eden Türk afyonu en fazla 
sürülen, aramlandır. Bu vaziyette 
nasıl olur da siz bana itiraz 
edersiniz? 

- Binlerce insanı zehirliyor
sunuz? Denildi. 

- lsbat edin! cevabı verildil 
- Eroin imalab, tıbba lazım 

olan miktan yüzlerce ton aşıyor . 
Geçen sene Hamburgta ve Ro
terdamda yakalanan yüzer kilo 
fstanbul mamulabndandı. 

Nevyorkta ele geçirilen 500 
kilo morfin yine lstanbul mahydi. 
Marsilyaya 1100 kilo eroin geti
ren üç gemi de demirlerini İstan
bul sularından almışlardı! denildi! 

- Siz herkesin kabahabm 
bize yüklemek istiyorsunuz; diğer 
müstahsiller de mes'uliyete ayni 
derecede hisaedardırlar! cevabı 
verildi. 

- En ağır basan sizsiniz, eğer 
siz fabrikalannızın kapılanna ki· 
lit vurursanız kainatta mükeyyi
fahn kıtlığı başlayacaktır. denildi. 

Münakaşa bu suretle uzayıp 

gidiyordu. o kadar ki, artık bez
ginlik getiren Türkler kıskanç 
müstahsillerin ağızlanm kapatma
nın yegane yolunu, istediklerini 
yapm~kta buldular. 

Ve nihayet bir gün üç fabrika 
polis marifetile kapatıldı. Ayrıca, 
gümrüklere, zabıtaya şiddetli ta
kibat emirleri verildi. 

Neyse... Vakit gecikti, ister
.eniz d6nelimJ biraz ene) bülbül 
gibi konuşan dostum artık sus
muştu: 

- Peki dedim, d6nelim! 
Kadehindeki nkıaam bitirdi. 

Şarklılara his olu nuaketile 
paltomu tuttu. Ve yola çaktık. 

* 
Vapura binmek &zere Üskü-

dara gelmiftik. Bir sual, zihnimi 
yoruyordu: 

- Üç fabrika kapandı, fakat 
piyaısaya halel gelmedi. Bunu 
neye hamJetmeJi? 

Dostum uzun uzun güldü: 
- Çok sabınmınız... Her 

şeyi bir çırpıda öğrenmek istiyor-
sunuz! • 

Ben size bildiklerimi söyle-
dim. Şimdi gösterdiğim yolda 
yürümek sizin yapacağınız iş ... 

Vapurdaydık: 
- Bir sual daha, dedim, ka

panan üç fabrikanın stok malı 
ne oldu? 

Arkadaşım yine güldü: 
- Belli değil. dedi, fabrika-

lardan biri esrarengiz bir şekilde 
soyuldu. Diğeri daha esrarengiz 
bir surette kısmen yandı.. Ne 
oldu, nasıl oldu? kimse bilmiyor, 
fakat üç fabrikanın hiçbirinde bir 
gram eroın dahi bulunamadı! 

llıiıill ........ 

s.,ı. 11 

Mülkiye Mektebine 
Alınma Şartları 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Talipler yqca 18 den küçük ve 25 ten büylk -..a1ı, 

lise mezutıu bulunmalı, sajlam olmalı. 

B - Taliplerin, nafus kiğıdı, sağlamlık raporu çiçek .... kiğıdl 
ve a)b tane 4,~ X 6 btıytlklüğthıde fotoğrafı bir istidaya iliştirerelı 

yıldızdaki Mülkiye mektebi müdürlüğüne 1 /9/933 tarilıindm itiba
ren Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri saat ondan on altıya 
kadar milracaat eylemeleri lazımdır. 

lltlracaatua Ye tapada bulunanlar için filen mektepte ltd•wnaına 
SOD fÜRÜ 25/9/933 tir. • 

Evrakı müsbitenin uıllan mektep idaresine verilmelc icap eder. 
Taliplerin adedi idarece alınacak mıktardan fUla olursa aralarında 
Türkçe, felsefe İçtimaiyat, riyaziyye, Tabiiyye, tarih, Coğrafiya ve 
ecnebi lisanı derslerinden müsabaka imtihanı yapılır. 0 450611 

1 Emlik ve Eytam Bankası IUinlan 1 
Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden: 

Galatasarayda Avrupa Pasajında 
Ehven Fiatle Kiralık Dükkinlar 
Galatasarayda Avrupa pasajında 14 - 18 - 20 - 15 ve 19 numa

ralı dOkkanlar pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin pbemize 
müracaatleri. [204] 

lf- )f-

istan bul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Emlik ve Eytam Bankasına ipotekli olup tamamına yirmi lki 

bin lira kıymet taktir edilen T eşvikiye mahallesinin eski Kağıthane 
yeni bostan ve Atiye sokaklannda kiin eski 29 yeni 8 numaralı 
kayden ahır, arabalık ve bahçeyi havi halen etrafı c:bvarla muhat 
çiçekle müzeyyen ve garajı havi vasi bahçeli muntazam hanenin 
tamamı açık artırmaya vaz edilmiş olup 2119/933 tarihinde şart
namesi divanhaneye talik edilerek 21110/933 tarihine müaadif Cu
martesi pnü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra 
dairesinde aç.ık artırma ıuretile sablacakhr. Arbnnaya iftirak iç.in 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi alınır, müterakim verai belediye; 
vakıf icaresi müşteriye aittir. Artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi 
halde en son artıranın taahhildü baki kalmak üzere arbnna on bet 
gUn daha temdit edilerek 11/1 J/933 tarihine müsadif Cumartesi 
günü ayni saatte yapılacak arbrmada muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini tutmaz ise satış .geri .bırakılır. ~4 No. h i~a k~~
nunun 126 ıncı maddesine te:vfikan ıpotek sahıbı alacaklılar ıle dıger 
alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri menkul üzerinde
ki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evraki 
müsbitelerile yirmi gün içinde icra dairt!sine bildirmeleri !lazımdır 
aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça sabf bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. İşbu maddei kanuniye ahkamına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 
932-29 dosya numarasile memuriyetimize müracaatlerı ilin oJunur.[208 

Akay İşletmesi Müdüriyetinden: 
CUMA günleri yapılmakta olau ADALAR - ANADOLU - YA

LOVA ilave seferi 15/Eylül/933 CUMA günü de yapdacak ve ondan 
soma yapılımyacakbr. PAZAR günleri yapılmakta olan Moda, Ka
lamış, Caddebostam Suadiye hattının köprüden saat 15 ve Sua
diyede'1 saat 16,25 seferleri 15/Eylül/933 tarihinden itibaren CUMA 
pnleri de yapılacaktır. "4890,, 

AMm?. 1 TÜRK Tf CARbT • 
BANM~I 

t 
.... ' lt 
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Leyll • Nehari • Kaz • Erkek ------~ ~----------~ • ,. ti i Deniz Yolları işletmesi 

INKILAP LıSBLBR Karakö/ı;_ı;:,!~~~~- 4~362 
Sirk:~ci Milhurdar 7.ade han 

Ana - İlk - Orta ve Lise sınıfları 1·eıeron: 22140 -MUesslsl : •al ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine batlanmıfhr. Resmi mekteplere 

muadeleti Maarif Veklletlnce tasdik edilmi,tir. Güzide ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecaebi lisanı tedriaabna ilk kıamın aon iki Alnıfından baılanar. 

Dersler haricinde aynca paraaaz liaan kurları vardır. 
Cumadan maada berıGn saat 14ile 18 aruında müracaat olunabilir. 

Calalollu Yanık .. ra1lar caddesi Tel. 20019 • (7243) 

Kız· Erkek 

AMELi HAYAT 
TiCARET LiSESi 

Kayıt muameleaine dnam olunuyor. Re.mi orta me~teplere muadil olan 

üç ıenelik birinci devreye illmıektep mezunları ve 'ficıaret liaeıine orta 
mektep meauoiyet imtibenını geçirmiş olanlar kabul olunur. ~ (7140 

•-------~ Acln. bavalisinde 411!1111 ______ _ 

KAYA·DILIN 
MEMBA SUYU 

Çamlıca, Alemdatı ve Tqdelen aulannın fevkiade oldutu Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekileti Ye mateaddit kimyarerlerin raporlan ve 
methur doktorlann tavaifnamelerile aabittir. MilbGrlG tit& ve damacanaları 
Adana'da Abdülkerim zade biraderlerin toptan ve perakende tuhafiye ve 

manifatura matazalanndaki aahı memuruna müracaat ediniz. • (6936) 

Tetviki Sanayi 
Hanımlar Biçki ve Dlldş Mektebi 

SeneJik sergisi umuma açıktır. Talebe kaydına baılanmıştır. 
Merunlar ııtaj görmeden mektep ve atelye açarlar 

Telefon : 22994 

Karadeniz Aralık postası 
ERZURUM vapuru 17 Eyini 
Pazar 18 de Galata rıhtımın
dan kalkarak Zonguldak, lne
bolu, Ayancık, Samsun, Fatsa, 
Gireson, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rize'ye d6nüıte bun
lara iliveten Of, Pulatbane, 
Ordu'ya ujrayacak yalnız Zon
guldağa uiramıyacaktır. 0 4938,. 

Menbl arabk llOStul 
ÇANAKKALE vapuru 17 Ey
ini Pazar 1 O da İdare nhtımm
dan kalkar, Tqucu, Anamur, 
Kuıadası v.e Gelibolu'ya yalnız 
d6nOıte uğrar. "4937,, 

AJW•ldl llr'at postam 
Ml!RSIN vapuru 17 Eyllil Pa
zar 17 de idare nhtımından 
kalkacak gidit ve dönllfte 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık ve 
Dikili'ye lzmir'e uğrayacak
tır. "4939,, 

Cumhuriyet Bayramını lcutlulamak i~in 
mum ve) a elektrik am- F 
pulile kullawlır renkli an us 
ile ikti_aadi ve şık demir, SOBA 

nıkel v.e emay 
lar adedi az oldugundan şimdiden ıs. 
tanbul Bahçekapı Cermanya han No.40 
Halit Cevri Beye miiracaat. (7813) ............ 

Son F osta Matbaası 
~ ........ --

Sahıbi '\il Ekrem 
Netriyat Miidüril: Halil Llitfi 

Dizel we temiz dltler ylıl de glzel glıterlr. 

Ditlerinizin temiz ve sağlam dit etlerinizin kuvvetli, ağzınızın ıari 
mikroplardan muhafazası için aabah akfAJD günde iki defa 

• 
1 RADYOL N 

dit macunu kullanmaz. Radyolln aiızda çok k6p&ren tatlı ltir 
Lezzetle gtlzel ıerinlik bırakan yerine macundur. 

"DAROLFONUNLULAR YURDU,, 
mUnhaaıren yUk••k tahall yapen talelleya m•hauetur. 

Çam~ır 'e ütü de dahil olmak üzere [ l•fel , ..... J kimileıı yurda mittir. 
Bütün kış sıcak 1 Mltal•• salonu 8azlnoa Hemem J Ye mükemmel konfor. 

.. o ... aıfta.unlular Yurdu,, Saraçhanebatı • Kııtqındadır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 4 

Bakırköyde kiin Akliye ve Asabiye Haatalıanesinde yapbnlacak 
30,000 lira bedel ketifli Adli pavyon olbaptaki kqifname ve ıart· 
namesi veçhile ve 3 Tqrinienel 933 Salı gllnll uat 14 te kapab 
zarf usulile ihale edilmek tlzere münakasaya konulmuttur. Bu 
baptaki keııf ve prtnameyi görmek isteyenlerin komisyona mU· 
racaatlan. "4681" 

Öksilrenlere: 
(7019) 

KATRAN HAKKI EKREM -
933 Kumbara kar'alarının 

'ikincisi ay başında çekiliyor 

Ad•lar ,Sulh Mahkemealnll
Aram Kirego~an Ef. ile Rupen nallll 
diger H.afael Efendiııiıı ıayian ve mür 
tereken mutalamf bulundukları BüyOk 
adada eski publ yeni ıehbal ıoka• 
ğında 28 No. lu hanenin gayri kabili 
takaim olmaeına binaen açık utarma 
ile satılarak ıuyuunun izalesine kanıt 
verilmiştir. MezkUr hane iki katlı ala
şap n 65 metre murabbaı zemin üs.
rina İllf& edilmit olup ıobk bp11JI!'" 
daıı girildlkte zemini malta döeeli bit 
eofa ve bir oda bir mutbak bir heli 
'Y8 bir kiler mutbakta bir kömürlük 
maltızlı bir ocak ve çam•ıır için go ... 
me kazan ve 99mqır tebeei ikinci k.tı 
ta ortada bir sofa cephede iki •• .,. 
kada iki yüklü dolaplı olmak azere 
dört odalı ceman bet oda hafif~~ 
te inıa edilmit liakal on b8f 1"~ 
senelik ahfap haneden ibarettir. ~ 
nenin cepheden sol tarafında miifte~ 
bir bahçe kap111 olup bunun 80 ADW 

.. 
Bu kur' adan itibaren mükifatlar bir misli tezyit 
edilerek senede 10.000 liraya ibliğ edilmiştir 

Bu keşidede 207 kumbara" sahibine 
5000 lira mükafat verilecektir. 
~ 

Birinci mükafat 1000 Lira 
ikinci mii.k8.fat 250 ,, 
10 kişiye ( 100 erden ) 1000 ,, 
20 ,, ( 50 ıerden) 1000 ,, 

175 il ( 10 ardan ) 1750 ,. 

Tevzi edilecektir. 

• 

metreli mezkiir huıe)'e aittir. Bah~ 
ıinde bir kuyu etÇan müamire ve ,...,. 
ri müau.üre Ye 8 - 10 adet zeytin •P.
cı bulunmaktadır. Maa hane bahçeJllll 
mecmuu 929 metre murabbaı olup 
bahçenin arkamdan atik Hekim "9 
yeni Sakaeya sokağına çıkmaktadıf. 
Mezkfır hane ve bahçe 8692 bu~ 
lira kıymeti muhammenesind-::a 
rinci artırmada kıymeti mnbamme . 
bulmadığından ikinci artırma 
1atılaoaktır. Saat şartnameai 10.9· 9ll 
tarihinde divanhaneye talik oJııge;!I 
1 Te!Olrinievvel 933 tarihiDe m 
pazar günü saat on dörtten on bef9" 
kadar ikinoi açık artırma ıuretil~.:~t 
lacaktır. Artırmaya iştirak için 1"Ü-: 
~ edi buçuk niıbetinde temiaat~. 
alimr. Vergi mal sahiplerine .. 
mütteriye aittir. Haklan ~~ıioill !a. 
sabit olmıyan ipotekli wlrhlar ... 
:tr allk&daılanıı ve irtifak ~ 

"plerinin bu. ha~ n ~~ 
faiz ve mellUİle dair olan ıddialaJ'lll' 
ilan tarihinden · · ·· zarfında er 
rakı müa~l:eıeri lazım~ 
,Abi taWWe haktan .:S:. ~iciUer
eabit olmı,..&ar satıı ~nm ~ 
laşmaamdan hariç bıralrılırlar. ;.ı 
ve İfliia bıwnunun 119 uncu madd 
hükmüne mröre hareket etmeleri ~ 
dır. Daha lazla malftmat almak 11 
yenlerin 9331325 N o. lu doıyaya :af} 
racaatları ilin olunur. (7 ~ 

letanbul OçUncU lcr• M•"'""" 
ıuıundan: Mahcuz ve paraya çe .. 

rilmesi mukarrer ev e9yaaı Mal~ 
iıtaayon civarında 18 Eylül 9SS _.. 

hinde saat 10,30 da birinci aç• -:; 
ma ile aatılacaktır. İlan olunur. (7 ...,,,,,. 

Zeri - Nüfuı tezkere~ v.•.--:.:: 
detnamemi kaybettim. Y enilerıDl 
cağımdan eıkilerinin hükmi1 yo~·-
Betiktq 19ımou mektep taı:.t:m 

N..WNuıo 


