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[Halk';n * s::i]l 
Katil 
Analar 
Ve Halk 

Arka arkaya iki vak'a oldu. 
İki kadın çocuklarını muhtelif 
tarihlerde denize attılar, hadise· 
lcrin imıme vicdanında bırakhğı 
feci teair dün bütün üryanlığile 
g3Le çarpıyordu. Bakıoız bize 
ne dediler? 

Reşat Bey (Taksim Firuıağo. 93) -
Ağırceza mnhkcmeainde çocuğunu 

denize atan bir 4lnanın muhakeme· 
ıine başlanmıt- Geçenlerde Haliçle de 
bir ana Oç çocnğunu birden denize 
ntmıotı. Şimdi bu ana akıl hastahane• 
sindedir. Dan muhakemesi yapılan 

Ayıo Hanım da müıahede altına alın
m:ştır. Ben eminim ki bu ana da 
delidir. Aklı batmda bir ana ciğerpa .. 
resine kntiyen kıyamaz. Kendisi aç 
kah, açık kalır, fakat yavrusuna el 
ıilrdürmex. Hutti kendisi ölür. Fnkat 
yavrusunun yaıamaaını iater. Annelik 
tefkati böyle icap ettirir. 

* Şevket J3ey ( Aksaray kiiçtik Lan· 
gn 12 ) - Çocuğunu denize atan an
nenin muhakemesini okudum da tily· 
lerim firperdi. Tabii bir ana çocuğu• 
na kntiyen kıyamaz. Ancak soyıuz 

ve mOtereddi analar böyle bir cina .. 
reti iı'iyebilirler. Hayatta yoksulluk, 
hastalık, ıstırap her fCY insanlar için· 
dir. Bir cna da fakir dfişebilir, aç ka
labilir. Tee11ürle belki kendisini de öl
dürür. Fakat çoçuk bu cemiyetin ma
lıdır onu öldürmly6 hakkı yoktur. 
Esaacn ıeYen bir ana bunu yapmaz. 
Herhalde çocuğunu denizde bağan taı 
kalpli kııdın aklına ıahip değildir. 
Aklını kaybetmeden bir ana çocuğu 
denize atamaz. 

* Mediha Haııım ( Beyazıt Soganağa. 
mahallesi 23 ) - İnebolulu Fatma 
Ayte isminde bir kadın evlenece~l bir 
erkeğe yaranmak için çocuğunu deni:r:e 
atarak öldürmGı. Dün muhakemeai 
yapılırken bu 'kadın. Benim ara aırn 
gözlerim kararırdı. Vapurda yine 
gözilm kararmıı çocuk deniz:e düı· 
müı. Ben bilmiyorum, diyor. Onun 
içinde Tıbbı adliye gönderilmiştir. 
Normal Lir anne ciger paresini öldür
mek ıöylo dursun üıtüne toz bile 
kondurmaz. Bunu ancak dejenere 
olnwı kadınlar yapar. Bir koca iç'n, 
ı:ık için çocuğunu feda edeck hiçbir 
kr.dın taa· vvur edilemez. Darülaceze, 
Himayei Etfal Cemiyeti var. Bir anne 
çok muztar kalırsa çocnğunu n'hayet 
bu gibi müesseselere kor. Fakat 
61dOrmez. 

Aiti MahkOm 
Adliye Vekaleti Üsküdar ha· 

plshaneslnde bulunan altı mah· 
kiimun Anadolu hapishanelerine 
nakline karar vermiı ye bu 
karnrını Müddeiumumiliğe bildir· 
miştir. Müddeiumumilik bunlan 
Vekaletin tayin ettiği hapishane· 
)ere göndermek için Jıtanbul 
hapishanesine getirtmiştir. Fal<at 
mücrim sevki için verilen tahsi· 
ıat bittiği için mahkumlar gön· 
derilememiş ve yine Üsktidnr 
hapishanesine iade edilmişlerdir. 

e Getirmiş! 
Kah eye Girdi, GramoBir Sar o 

fonu Parçalad V e Herkesi Korkuttu 
Evvelki akşam Erenköyde bir hadis olmuş, 

fazlaca sarhoş olan birisi, bir kahveye girmiş, 
aykırı bir hareket yüzünden ortalık allak bullak 
olmuştur. Hadise şöyle geçmiştir: 

mış ve dalar dalmaz da kahvede oturmakta olan 
müşterilere küfürler savurmıya başlamııtır. Kahve 
müşterilerinden bir kısmı Şemsinin yaptıkla~ına h~ç 
ehemmiyet vermemişler, bir kısmı da Şemsiyı teskın 

Erenköyde oturan ve "Doktor Mustafa,. namile 
·maruf Şem11i isminde birisi evvelki akşam birkaç 
arkadaşı ile oturup bir hayli içki içmiştir. içkinin 
tesirile sarhoş· olan Şemsi, arkadaşlarına çatmıya 
başlamış, bunun U:ı.erine bunlar birer birer Şemsiyi 
yalnız bırakarak savuşmuşlardır. Yalnız kalan 
Şemsi bir milddet sokaklarda dolaştıktan sonra bu 
civarda bulunan Mustafa Efendinin kahvesine dal· 

etmek istemişlerse de büsbütün işi azıtmış ve o 
sırada kahvede çalınmakta olan gramafonu kaldınp 
yere vurmuş, parçaladıktan sonra da masa ve san· 
daliyeleri parçalamıya başlamış, fakat bu sırada 
ge!en memurlar tarafından yakalanarak karakola 
götürülmüştür. * Sarıyerde oturan Mustafa isminde biri de 
kendini bilmiyecek derecede sarhoı bir halde 
ötekine berikine sarkıntılık ederken yakalanmıştır. 

Vergi Kolaylığı jŞehir Meclisine 
Devlete Borcu Olanlar IK.imler 

lstedikl:ri Yerde Serilecek ? 
Verebıf ecekler ı ~ . . . . 
• f Beledıye ıntıhabatı faalıyetl 

Hazı!leY? borcu olan .mUkel· devam etmektedir. Dünden iti· 
lefler, ıımdıye kadar vergı ken· b f k k 

1 
'nde . . • . . aren ır a aza merez erı 

dılerıne hangı malıye şubesınden yoklama talimatnamesinin tatbi· 
tarhedilmiş ise borçlanm ancak k' b l t o·· F t"b ve . . . k me aş anmış ır. un a ı 
o şubeye verebıhrlerdı. Baş a Eminönü kazalarında yoklamalar 
şu~eler ka~ul ~tmezlerd_i. Bu usul yapılmıştır. Yoklamalara, vilayet, 
mükeJlefJerı mUşkül vazıyete so- kaza, nahiye ve semt ocnkları 
k~yo~du. Baıkn bir se.mtte .başka idare heyetleri iştirak etmiştir. 
bır vıliyette oturan bır milkellef Bu toplantılarda, talimatname 
maıraf ederek kendi şubesine ya ahkamına göre, fırka kademeleri 
bizzat gitmek veyahut göndermek teşkilat mensuplarının teklif eltik-
suretile borcunu verebilirdi. 1stan• feri aza namzetleri görüşillmüş 
bul tahsil müdürleri, ellerinde ve muvafık bulunarak kaza idare 
vergi cüzdanları bulunan mükel· heyeti tarafından tasdik edilmiş· 
leflerin her hangi bir tubeye tir. Fatihte 24 isim tesbit edil· 

ı b b·ı · miştir Bunun (12) si üli ( 12) si o ursa olsun orcunu Tere ı mesı • A ' • • 

. . yedek azadır. Fakat, kımlerın 
hakkında bır talımatname hazır· IA 1 . 1 i d k ld ki 

as ı, um er n ye e o u arı 

lamışlar ve Maliye vekaletine tesbit edilmemiştir. Bu tefrik, rey 
göndermişlerdir. Maliye vekaleti atılırken, bizzat rey sahipleri 
bu talimatnameyi tasdik etm~tir. tarafından yapılacaktır. 
Bundan sonra mUkellifJer borçla· Bu ayın son günü, bütUn 
rmı istedikleri mal ıubeslne ya· kazalarda yoklama netices:nde 
tırabileceklerdir. tesbit edilecek olan bu is:mler 

24 SaatiT& 
Hadiseleri 

KUçUkpazarda Hilmi efendinin 
bakkal dükkamna müşteri sıfatile 
giren Emine hanım isminde bir 
kadın, iki kilo kadar sabun çalıp 
savuşurkcn yakalanmıştır. 

lf Beşiktaşta oturan Hacı Meh· 
met isminde biri Osman efendi 
isminde birinin elbiselerini çaldı· 
ğından tutulmuştur. 

lf. Kasımpaşada oturan Hayri 
lıminde biri aym semtte bahçıvan 
Simonun çiçek saksılarım çaldı· 
ğmdan yakalanmıştır. 

lf Demir Ali isminde bir adam 
Unkapanmda Mehmet efendinin 
elbiselerini çalmak ıuçile tutul· 
muştur. 

lf Sabıkalı Kel Şerif ile ibra· 

fırka namzetleri olarak ilan edi· 
leceldir. 

Yeni Maliye Binaları 
Mal:ye Vekaletinin yeni Maliye 

şubeleri yaptırmaya karar ver· 
diğini yazmıştık. Bu işlerle meş· 
gul olmak Uzere lstanbula gelen 
Vekalet memurlarından Sadettin 
Bey EminlinU, Hocapaşa, Yeni· 
cami, Tophane, Galata şubeleri· 
nin yapılacakları yerleri tesbit 
etmiş ve Tahsil Müdürleri de bina· 
larm projelerini Maliye mUhen· 
disine vermitlerdir. 

hir:ı,' Si~kecid
0

e , (;~;~ . ~fe~df '{,." 
minde birinin saatini çalarlarken 
yakalanmışlardır. 
~Evvelki gün Taksimde Matma• 

zel Fotinin evinden yangın çıkmıı 
ise de sirayete meydan verilme· 
den söndürülmUştUr. 

Ticaret Borsası 
Bütçe Darlığı Ve Alınmak 

istenen Tedbirler 
Ticaret ve zahire borsasının 

son senelerde iyiden iyiye bozulan 
mnli vaziyetini düzeltmek maksa• 
dile Borsada muamele gören mad· 
deler Uzerinden alman yllzde bir 
resmin ikiye çıkarılması hususunda 
iktisat Vekaletine yapılan mfira· . 
cnata henüz cevap gelmemiştir. 

Aldığımız yeni malumata g6re; 
Ticaret borsası bu işin henüz bir 
neticeye bağlanamaması dolayısile 
memurlarına aylık veremiyecek 
vaziyete düşmütlUr. 

Yüzde miktarının arttırılması 

hakkındaki teklifin kabulUne ka· 
dar maaş tevziatını aksatmamak 
üzere Ticaret ve ~anayi od sından 
yeni avanslar te'mini için müra· 
caatta bulunulmuştur. Ticaret ve 
Zahire borsası bu avanslarla me
mur aylıklarını tediye edecek, 
borç miktarını da peyderpey öde
yecektir. 

Bir Kuyruk 
Meraklısı 

Yaşar isminde · birisi, evvelki 
gün Bahçekapıda Süleymanın çöp 
arabasına koşulu olan beygirin 
kuyruğunu kesip kılları çalmış, 
savuşurken yakalanmıştır. Ynpı· 
lan tahkikat neticesinde son za• 
manlarda Y aşann birçok beygir· 
}erin kuyruklarını keıttiği anla• 
ıılmıştır. 

Ali Sami Bey Geldi 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

idaresi Umumi MUdürU Ali Sami 
Bey diin Paristen şehrimize dön• 
mllştUr. Avrupadaki afyon fab· 
rikaları karteli murahhasları ile 
yapılan temaslara Kanunusanide 
tekrar devam edilecektir. 

= 

Eylul 18 

1( Gilniin Tarihi ] 
Kurtuluşlar 

Band1rma,. Çeşme Ve Ala• 
çatıda Hararetle KutlulandJ 

Bandırma, 17 (Huıuıi) - Şehri· 
mizln kurtuluı g\haG bugiln (dllo) 
coılcua ve hararetli teıahQrat ar.ıı
ııncb kutlulandı. 

* Alaçatı, 17 (A. A) - AlaçntınıD 

kurtuluıu diln coıkun teı.ahOratl• 
kutlulandı. BQtilo balkın ve geoçlifİll 
ittir akile ıeçio 1apıldı. Ve 4chitlcr 
abideıine çelenk konuldu. Abidede 
Ye bilkumet 8nilnde heyecanlı nutuk
lar söylendi. Cümhuriyet meydnnınd• 
ırece yarılarıaa kadar ıenlikler yapıl
mııtır. 

• Çeşme, 17 (A. A.) - Çeıme kur'" 
tuluı bayramını bugün bUy{lk heye'" 
canla kutluladı. Hilkümet önilnd• 
toplanıldı. Ve geçit yapıldı. Burndıı 
OniYenite Talebe Birliği reisi Rük'" 
nettin Fethi Bey çok heyec olı bit 
hitabede bulundu vi gilnOn biı• 
verdiA"i gururu ve sevinci anlattı. 
Halk sonsuz bir aevİf içindedir. 

lstanbulun Kurtuıu,u 
6 Teırinievnl, iatanbulun iti1'f 

miltareke İfgalind~n kurtulduğu gütı'" 
dür. Bu münaıebetle, her ıene ol
duğu gibi meraıim yapılacaktır. BıJ 
huı;uıta bir komıiyon progrn111 yap• 
mıya baılamııtır. 

Tramvay Durak Levhaları 
Tramvay durak yerlerinde, durak 

mahdlerinl gösteren lnhalarda yalnıJ 
Tilrlcçe yazı bulunması tekarrür otmit. 
bu karar tramvay ıirketinc bildiril'" 
mlıtir. 

Kanii Bir Kavga 
Unkapanında oturan Emin i• .. 

minde biri bir alacak yü~ünden 
çıkan kavga neticesinde kanc• 
ile Ziya iaminde bir hamalı bavın
dan yaralamıştır. 

Kamyon Çarpmaş 
Y edikule haricinde şoför Ce

milin idaresindeki 3860 numaralı 
toprak yüklU kamyon Rum has
tanesi katiplerinden Rasbilof Efen
diye çarp&rak ağır surette yara
lamıştır. 

59 Bin Talebo 
Yapılan bir istatistiğe g8re, 

933.934 senesi içinde İstanbul 
ilkmekteplerinde 59 bin talcb• 
mektebe devam etmiştir. 

Orta Tedrisat 
Kadroları 

Maarif mUsteıarı Rıdvan Nafiz ~b 
latan bul maarif başmilf ettiıl Sah 
Zeki Beylerin bu aabah Ankarada~· 
ıehrimiz.e gelmeleri bekle'?mektedıi 
Orta tedrisat kadrolafl, ı.tanbuld. 
bazı mu-;ıllimler nraaında memnunı• 
yetıi:ılik uyandırmıştır. 

Bazı muallimler vaziyetlerinin Y,,. 
niden tesbit edilmesi için telgrafl• 
maarif vekaletine mfiracaat etınif" 

lerdir. kili 
Vekaletin, kadroları yeniden tel 

etmlye başladığı kuvvetle ıöyleP" 
mektedir. Bazı muallim!er, uz:un se4 
neler okuttukları ders :ıOmrelerinde~ 
alınarak, kendilerine, ih~i~asları ~ırn; ı' 
yan yeni den 1ilmrelerııun verıld 
iddiasındadırlar. ~ 
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_ Haean Beyi Bizde hir huy 1 
-.ar neden"" hangi bahis ele alınırsa 
r.lınsını Milnakaıa11 günlerce devam 
tder. 

... Mesela ı;ou knnsn ınP-seleai ... 
Bir Alman doktor, kanserin mikrobunu 
bul<lum deyince hemen müııaka,a 
bneladı 

... ~öyle derfiler böylc• dediler ... En 
eonra bir doktor, kanıerin mikrop]a 
alaka ı olroavıp; viicuılun bazı nzllT· 
lnrının aşı ımnsından ibaret bir hatıtulık 
.. 1.lnihmn iddia etti. 

Hasan Bey - Desene bu gıdışle 
bizde birçok kimseler knııBcre tutu· 
Jarnk! 

- Bunu nereden aulaJm Haııın 
Bey1 

- . . ~- -

Hasan Bey - Kanser 
kaıası yapmaktan dilleri 
calc ta!. 

,. 
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Münderecatımızın çoklu. 
tundan dercedilememiş
tir. 

Yine Spor 

Meselesi -Zagrep mağlubiyeti üzerine yazdığıf ız Yttzılarda, bizde spor teşkilrıtı yeni
"tımedikçe, spor işleri ehil ve erbap 
"llere verilmedikçe ve Bporcular asri 
~3UllerJe çalıştırılınadıkça mağllıbiyet
jrı kurtulamıyacağımızı yazdık. X etice 
~ a~ak hükumetin kuvvetli bir muraka
ı eııı. altında yeni teşkilat ile ite girişil
;e~ı zaruretini ileri sürdük. " Hiikiıni
netı Milliye,, ba9muharriri Falih Hıfkı 
1 !Y. son makalelerinden birinde ııpor 
rl e~ıne ehemmiyetle temas ediyor. 
eJzını görü~lcrimizi, baştan başa teyit 
r en bu makaleyi buraya aynen geçi-
1Yoruz: 

"Türk milletinin ahlak ve ka· 
~~k~er hususiyetlerini tahlil etti· 
ı•tnız zaman, onlar arasında yük
jek ıpor vasıflarının hepsini bu
ur~z. TUrk genel asil, gözftpek, 
Ç~vık, dayanıklı, atılgan, zeki, 
dısiplini sever bir delikanlı de- • 
~e.k~ir. Biz bu hassalardan hiç 
ırını yoktan yarstmağa muhtaç 

olanlardan değiliz. Yalnız Türk 
itncinde bu hassaılarm dejenere 
olmamasına dört gözle dikkat et· 1 

-

1 

1 I nıek mecburiyetindeyiz. Bunun da J 

ek yolu, onları işletmekten ibarettir. 
l" r Bu has salar ancak ıporla itlene-

Okumak 
hazmetmek 
okuduj'unu 

iyı ıeydir, lilzumludur. Okuduğunu anlayıp 

daha iyidir. ln1ana kültQr kazandıran da 
hazmetmektir. Okumamak fenadır. Fakat 

okuduğunu anlamamak, çok daha fenadır. Okud..ıtunu yanlıo 1 

ı ır. Fakat biltiln memleket kaç 
jtnedenberi fatkına döndil: sporda 
•enıen hiç bir milletle boy ö\çüfemi
~oruz.1 .!\:addi manevi kuvvetlerimizin 
ı 5 bırının uyıfJamıt olduğunu hiç 

9'~~se. i~dia ed~me~. Hayır, sebep 
te ı;r~ Bı~ SJ?or ışlermde telmik ve 
t ş ılat bılmıyoruz. Bize ecnebi anr, .. 1 
t·· nor erden fazla, ecnebi organiza-
OrJe~ lazım olduğunu itiraf etmeliyiz. 

'fü Oyle zannederiz ki ıon asrın 
rk devlet adamları arasında 

6?0 ru en çok himaye eden şah
İ?et, muhterem İsmet Patadır. 
. aşvekil, elindeki bütçenin biitUn 
ınıkanlarmı, bu uğurda kullan
rıştır. Yeni özkan Türk atını ona 

d
.orçluyuz. En modern tıtadyomlar· 
an b' · · A F ırını nkarada o yapıyor. 

b~rkanın bütün kolları, spor ter-
k ıyesf ile alakaJandırılmııtır. Fa-
at takımlarımız Ruayanın bUtUn 

tehirlerinden yenile yenile dönü• 
Yk-r; Balkanlar olimpiyatlarında 
1 •ncl defadır ki sonunculuğu alıyo· 
~z. Ankara muhafız alayı kuman· 

fi anının bir iki ıene içinde sUva ... 
•derini ne kadar ilerletmiı olduğun ... 

an bahseden Başvekilin, bir gün: 
- Alaya bunun için hiç bir 

i)8 ddi yardımda bulunmadım. 
trı emek ki her şey para ile de ol-

llzrnışl dediğini hatırlıyorum. 
d· En yüksek ıpor vas1fları ken• 

1 ••lrıin tabii ba11aları olan bir mil-

t:~ln . g~nçliğl, en fena spor neti-
. erı elde ettiği zaman, bunu 

~•ili bir dava olarak masa Ustü
ttıe koymak ve üzerinde konuşmak 
)i tcburiyetlndeylz. Şimdi meıele-

\tazedelim: 
En yakın Balkan olimpiyat)a

~rıda en iyi neticeleri alm1ya ka· 
.,ar •ereceğiz ve bunun mUmkUn •d kolay olduğunu itlrazıız kabul 

eceğlz. 

tele ~•ıele böyle konulduktan ıonra, 
daanılc. n tetkillt itini ona gfüe 
ııaı •ltıp tamamlamaktan arayri diltil
~ .e~el.: ıey yoktur. BOyOk hAmi 
eıııcQ h en k . . lib· nı ur, yD reıs ismet Pata 

trı 1 kudretlere dayanan bir teıebbOı 
Şuut!aka imtihanda muvaffak olur 
ıni7e:Y~ı!>" Uirlil de~ikodulara ehem~ 
}'ilksek k "•rrnek iıtemeyiz. Spor 
S at ' teknik t k"Jt:.t · "d" porculuk vaaıfl ve et ı d ıfı ır. 
•ınat<Srlilk gibi •r~~dan olan f~ref, 
re etmiye kıtfi f•tla ıporu ıda-

anlayan!arm zararı, okuyanların uraTından çok faaladır. ı 
Anlamuk ve hazmetmek tartile behemehal okuyunu7.. 

=========-=-===-=~=========================================================================ı 

• SON TELGRAF HABEWLERI 

Yeni Bir Siyasi Zaf ~rimiz 
Milletler Cemiyeti-Konseyine Büyük 

Bir Ekseriyetle Aza Seçildik 
Cenevre, 17 ( A. A. ) - Tür· 1 

kiye; Milletler Cemiyeti konseyi 
azalığına 48 rey ile intihap edll-

miıtlr. Halen l 3 devlet murahhaıın· 

dan terekküp eden konsey Mil· 
Jetler Cemiyetini adeta idare eder 
mahiyettedir. 

Konsey, Cemiyet faaliyetinin 

Bulgar Ajansı 
Türklere Mezalim Yapan· 
ların Şiddetle Cezalandı

rılacağını Bildiriyor 
Sofya, 18 (A.A.) - Bulgar 

Ajanıı bildiriyor : 
Varna civarında Denizköy 

Türk ahalisine baıı mezalim ya• 
pıldığına dair ecnebi meml~ 
ketlerde intf ıar eden hava· 
disleri tavzihan meselenin 
tahıi bir adavet neticesi olarak 
aynı köy halkından bazı köy bal~ 
kından bazı köylülerin 12 Eylül 
tarihinde bir Türke Ait bir 
eve ve bir değirmene ateı 
vermelerinden ib~ret olduğunu 
beyana salihiyettarız. Esasen bu 
meaelede nüfuıca hiçbir telefat 
yoktur. Şumnu havallıi müdUrU 
erteıi gün vak'a mahalline gitmiı 
ve failleri derhal tevkif ettirmlıtir. 
Bunlar muhakeme ve ıiddetle 
tecziyJ olunacaklardır. 

&ahasına giren ve dünya aulhunu 
ıhJAJ eden bütün meaaili tetkike 
salahiyettar olduğu gibi milletler 
cemiyeti miaakı mucibince cemi· 
yet azası arasında zuhur eden 
ihtilafları hal ve manda altında 
bulunan memleketler hakkın· 
da mandater devletlerin her 

Sur gede 
Asabiyet 

Beyrut (tHususi ) Suriyenln bir 
kısım arazisine Naıturilerin iıkan 
edileceği hakkında çıkan haber
ler, Suriyede asabiyetle karıılan· 
mııtır. Halkın teşkil ettiği bir 
heyet, hükumete müracaat ederelr, 
bu haberlerin sıhhati hakkında 
malumat lstemiıler, Naaturilerin 
Suriyeye iskanı, yeniden birçok 
karıııkhkların çıkmasına sebep ola· 
cağını bildirmiılerdir. HUkümet 
qenli:ı bir cevap vermemiıtir. 

Cinai Zabıta Kongresi 
Viyana, 17 (A. A.) - Beynel

milel cinai zabıta "-omiıyonunun 
onuncu kongreıi Tilrkiyenin lşti-

rakile açılmıştır. 

Ziraat Vekili Geldi 
Ziraat Vekili Muhlis Bey 

Şark ve Karadeniz vilAyetlerinde 
yaptsğı tetkik seyahatindtm dün 
avdet etmiş, şehrimize gelmiştir. 

ıene cemiyete göndermek 
mecburiyetinde oldukları yıllık 
raporları tetkik, misaktan mllte
vellit teahhUdatı lblAl eden dev· 
Jetleri azalıktan çıkarmak gibi 
birçok mühim ıelahiyetleri haiz· 
dir. Şili Ye İıpanya da konıeye 
intihap edilmişlerdir. 

Fransada 
Çiftçiler Baıvekile T e

men o ilerini Bildirdiler 
Tuluz, 17 ( A.A) - Başvekil 

M. Dumerı, Turnföy' de zlraatçi· 
lerin heyeti murahhasalarını ka· 
bul etmtıtlr. Bunlar Baıvekile 
lktısadi meseleler hakkındaki 
temennilerini blldirmiflerdfr. Bll
baaaa şarap buğday mcıeleai 
baıvekilln nazarıdikkatini celbet• 
miıtır. 

idam Kararı 
Bir mahkemede aleyhinde 

ıahitlik yaptığı için Gafur iımin· 
de bir adamı yolunu bekleyerek 
öldüren Yusuf dün Ağır Ceza 
mhakemesinde ölüm cezasına 
mahküm edilmiştir. 

Bu idam kararı bugünkü Ağır· 
ceza heyetinin ittifakla verdiği ilk 
idam kararı olduğu gibi Af Kanu
nunun tatbikinden sonra da verilen 
ilk idam kararıdır. 

daıı batka ayni arelmez. Bu~-
ttıb - • . 1 ıı:arnanda hır r 

terbıyesı ııl o an •poru d" . I" • 

/STER iNAN /STER iNANMA! "ncak bu terbiyenin feı: ... f ıs_ıp. ını, 
t ,_ . ... esını ve 
t
11ttnığini kavramıf olan rnntehaa l 
ar f d l b"I' B sıı ar b" a ın an tesis o una ı ır. u disiplin 

k 1~de tesiı kelimesi kullanılabilecek 
ttıadar yoktur: Yani manaıı anlafıl
b·"nııttır. Geçenlerde istanbula gelen 
~ ır ecnebi: - Sizdeki izci te9kilatlnın 

' b akiki izcilikle bir takım kıyafet 
• :~ı~yişlerindcn batka hiç bir milna-

e~ı yoktur, demişti. 
d ?•çbir millet için apor eğlence 
ıı.·e~ıldir: Bütün dünya ken:ii gençli
c•nı Ih · · drı ıu ıçın ve harp için, spor mey· 

lllarında yetittirmektedir. 
Meseleyi Cümhuriyet Hıılk fırkn-

••nın · k ı · ~ ın ı iipçı azmıoe !Ayık irade ve 
-..ı ile ele alalım. 

- H kimiveti Millin. dea 

Muharrir "Felek ,. ya~yorı 
" Bir kaç zamandır doktorlarımızdan bazılarına çok 

garip bir merak geldi: Halkı hastalıklarla dehşete ver
mek •. Bunun birkaç miıalinl size burada sayıp dökebi
lirim. Eıki ve tecrUbedide bir profeıör bundan evYel 
latanbul halkına kanserin amanıız ve sari bir hastalık 
oldutunu ve en ufak şüphey& dilıenlerin hemen dok
tora milracaat etmesi lazım geldikini radyoda söyledi, 
arazetelerde yazdı. Bir ıilril adamın bu yüzden mera• 
ka dütmeaini mucip oldu. O kadar ki o unalarda İs
tanbul doktorlarından bir çoğuna bu merak aahiplerin- • 

I TBR iNAN 

d•n yDılerceıl müracaat etti. Bir hayli para kazandılar. 
Bir diğeri yine radyoda lıtnnbulda on kitide doku· 

zunun apandisit olduğunu ve eğer doktora müracaat 
etmeue hayatı tehlikede bulunduğunu söyledi .. Binlerce 
kitinin uykusu kaçtı . 

Bir baıkaaı lstanbulda 150 bin kannrli bulunduğu
nu ortaya attı. 

Açıkça soruyorum: Bu zatlar, bu hareketlerile ne 
elde etmek istiyorlar? Halkı hastalıktan korumak mı, 
yoksa herkesin merakını tahrik edip milıteri kaıan

mak nıı ?.,, 

IST R iNANMA! 

.. 
Mısır Kıralı 

Birinci Teırinin On Dör
dünde Atinaya Gidiyor 

Atina (Hususi) - Mısır Kıralı 
Birinci Fuat'm 14 Tetrlnievvelde 
Atina 'ya gelme-si kat'i şekilde 
tekarrür etmiıtir. Kıral Fuat, 
ceddi Mehmet Ali Patanm Ka
vala' da dikilecek heykelinin açılış 

merasiminde bulunmak üzere 14 
T eşrinievvelde "F aler,, limanına 
gelecek ve Atlna' da Oç gün Y u
n an hUkümetinin misafiri olarak 
kalacaktır. Mıaır Kıralı 18 Teşri· 
nievvelde Taıoz'a giderek cıki 

eserleri ziyaret ettikten sonra 
aynı günde Kavala'ya hareket 
edecektir. Kıralın, Kavalada'ki 
Mehmet Ali Paşa heykelinin me
rasiminden sonra Girit yolile 
fskenderiye'ye dönmesi muhte
meldir. lf-

A vu sturyaDID 
İstiklali Meselesi 

Cenevre, 17 (A. A.) - Avusturya 
İı;tiklalinin tekrar teyidi İçin ftalya 
murahhuı M. Aloizi'nio teıebbilsleri

ne kartı lnglltere yeniden hiçbir an· 
laomıya imza koymak niyetinde ol
madığını bildirmittir. 

'1-
Cnevr&, 17 (A. A.) - Avuılurya 

mahafilinde beyan olunduğuna göre 
Baıvekil M. Şunİ2' Teırioiaaoide 
Pari•e giderek Fran•ız devlet adam
larile görütecektir. 

lnhiıar lar Vekilinin 
Seyahati 

Ankara 17- lohiaarJar Vekilf 
Ali Rana Bey T eırinievvel baıın· 
da Çanakkale, Ayvalık, lzmir ve 
havalisinde bir tetkik seyahatine 
çıkacaktır. 

lngiltere ile Ticaret 
Muahedesi 

lngiltere ile aktedilen ticaret 
muahedesi 15 Eylfıl 1935 tarihin· 
den itibaren bükiimetimiz tarafın
dan mefsuh addedllmlttlr. 

lktısat Vekili Zonguldakta 
Zonguldak (Huı.uai) - lktısat 

Vekili Celil Bey yanında Meb 'us 
Osman zade Hamdi Bey olduğu 
halde buraya gelmif, merasimle 
istikbal edilmiıtlr. Vekil Bey 
yarın Zafranboluya gidecek, bütün 
havzada tetkikat yapacaktır. 

Bir Tramvay Ka~ası 
Davutpaıada tramvay durak 

yerinde tramvay durmadan yere 
atlamak istlyen 50 yaıında Zebra 
H. muvazenesini kaybederek dllt· 
mUş ve ölmUıtür. 

Yüzde 20 den 50 ye 
Kadar Tenzilat 

Şark şimendiferi bilet ücret
lerinin banliyö için yUzde 20, 
Edirne seferleri için de yüx· 
de 50 indirilmesinin tekarrllr 
ettfğt haber veriliyor. 

Ankaranın Adı 
Ankara 17 - Ziraat Veki· 

leti tercümanlarından Raif Nezihi 
Bey Ankara Belediyesine verdiği 
bir istidada Ankaranın Gazi Muı
tafa Kemal adına çcvrilmeıini 
istemiıtir. 

Balkan Bankası 
Ankara 17 - Balkan Bankasa 

teşkili meselesini tetkik etmek 
üzere Maliye, Iktısat ve Hariciye 
Vekaletleri mümessillerinden mil· 
rekkep bir komisyon teşekk~ 
etmiştir. Bir Balkan bankası tesı• 
sinin faydalı olacağı aöylenmek• 

tedir. 
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ı lzmir Mektubu + 
Bu Sene Üzümle
rimiz Pahalı 
Satılacaktır 

İzmir ( Hususi ) - iki buçuk 
aydan beri 
Garbi Anado· 
lunun istihsal 
mıntalmlarında 

tetkikat yapan 
ve her mah
sulli ayrı ayrı 

tetkik edan 
Manisa meb'usu 

Turgut Bey 
tetkikatını ik
mal etmiştir. Turgut Bey, ıene
lerce lı.m ir Ticaret Odası Umumi 
Katiplığiui yaptığı için bugünkü 
halde tüccarlar arasında dönen 
g izli oyunların içyüzline vakıf 
olanların başında gelir. Turgut 
Bey üzüm işi etrafında fıkirlerini 
şu suretle anlatmaktadır: 

- ÜzUm işinde alivere aatı 
çok e ki ve esaslı bir meseledir. 
Gerek Avrupa ve gerekse diğer 
müstehlik memleketlerle i~ gören 
ihracatçılar daha mabstil idrak 
edilmeden satış yapmaktadırlar. 

Son zamanlarda (alivre) satış 
aleyhinde bazı fikirlerin hükilm 
sürdüğünü görmekteyiz. Bence 
alivre satış aleyinde bulunmak doğ
ru değ'ldir. Çünkü, mer;elii Alman 
tacirleri alivere suretile bizim flzü· 
mümüzden alırlarsa, alivre satış
h~rın nit olduğu sene mahsulünü 
bizim lehimize o!arak propaganda 
ederler ve bu suretle bizim pazara 
bağlanmış olurlar. Yunanistan, 
Kaliforniya ve Avusturalyada da 
satışl:ır ayni şekilde cereyan 
etmektedir. 

Şü phe ctmiyelim ki, alivre 
satış ) apan tüccar, mahsulün idra· 
kinden sonra fiatları'l ) ükseldiğini 
görUr~e fiatleri indirmek çare!e· 
rini düşünmeye ve aramaya başlar. 
Bu sene alivre satış yapan tüc· 
carlar da bu mevkidedir. Fakat, 
şimdi olduğu gibi borsa satışları 
serbest olursa ve alıcılar mütead
dit buluilursa ( Bessier ) yani fiat• 
leri indirmek isteyen tüccar arzu· 
ıundn zor muvaffak olur. 

Alivre satış işi çok naziktir. 
Alivrecilerin bilgi, vukuf sahibi 
olmaları, rekoltelerin tahakku
kunda aldanmamaları, muhtelif 
memleketlerin istihsal ve ıatış 
kudretlerini iyi bilmeleri, iyi an
lamaları lazımdır. Aksi takdirde 
alivreci tacirler evveli kendileri 
mahvolurlnr, sonra da memleketin 
dış ticaretinde fena tesir hıra• 
kırlar. 

Avusturalya, geçen seneki 
40DOO tona mukabil bu sene yal· 
nıı 20,000; Yunanistan geçen se• 
nelci 13,000 tona mukabil 9,000 
ton mahsul alabilmişlerdir. 

Vaziyet bizde de aynidir. He· 
oüz elimizde kafi rakamlar mev· 
cut olmamakla berabe, memle• 
ket bağ mıntakalarında uzun gUn• 
lerdenberi yaptığım mahalli tet
kikler ve kuvvetli alakadarlardan 
edindiğim fikirlere göre, bu se• 
nel..i rekoltemiz 40-42 bin ton 
olabilecektir. 

Knldı ki hükumetimizin muh· 
telif hükfımetlerle ve bilhassa 
Almanya ile yuptığı Klerjng gibi 
iyi ve esaslı anlaşmalar netice· 
sinde llzüm mahsulümüz bu sene 
Avrupada dabn fazla müşteri 
bulacaklar. 

Bunları söylemekten maksa· 
dım, bu sene alivre satış yapnn 
tüccarların üzlim istihsal ve ihraç 
Ş:Jrtlarının mrlarım layıkı veçhile 
takh edememeleri yüzünden her 
halde zarar göreceklerini tebarüz 
etr mt ktir. 

Edindiğ'm 1canaate göre, Ağus• 
tos niha etine kadar tesl'mi lazım 
gelen alivre üz.üm sahşlarmın mik
tarı 150 O lo!.1dur. Bu elivrecile· 
rin bazı arı maa•csef 6,5 kuruşa 
lizüm satm.ş ardır. 

Ticnret ne kadar erbest 
l . . . . . 1 • ' o r -.. ,.. ,. ... ' ...... · _,. ·· ' .. ""'-- ' 

z mar e 
Kozluk Maha 

fstasyo a 
esi lzmiti 

Uzanan 
fstanbula Ekleyecekmiş Gibi 
Yeni Binalarla Doldu 

lzmit ( Husu• 
si) Gerek 
umumi harpte 
ve gerekse İstik· 
Jiil harbinde iz. 
mit şehrinin mü
him bir kısmı 
yangına maruz 
kalmıştır. Bilhas· 
ıe umumi har· 
bin en heyecan· 
lı de vir le ri ne 

fabrikasının bu 
cihete yakın ya
pılması bu mev· 
kiio kıymetini 

bir kat daha ar
hrmışhr. 

inşaat malze
mesinin ucuzlu· 
ğu imarın en bü
yük sebebini tcş· 
kil etmektedir. 

rastlıyan büyük Evvelce 20 
Kozluk yangını, llraya satılan 

bir gecede lzmi• arsalar şimdi 
tin Uçte birini 200 liraya, hat• 

harabeye dön• ti fazlaya alın· 

dllrmUştU. Bun· ı~mltle ged 6lıaalardt1n: Ulıı Gad Jl•kt•bl maktadır. 
dan birkaç ıene ance Izmite ge- dan geçerken rllzgAr ıslak çalarak lzmitte binalardan başka şeh· 
lenler, yangının harabeye çevir· baş eğdirdiği yeşil serviler insa• rin her cihetinde mUmkUn olduğu 
diği bu ıssız yerlerde insan bo· na her dakika öltımU hatırlatır- kadar yollara da ehemmiyet ve· 
yunu aşan baldıtanlardan başka ken günden güne gUzel binalarla rilmektedir. Belediye; ıehir dahi· 
bir şey göremezlerdi. Fakat bu· ılislenen bu yerler timdi insana !indeki ana caddeleri ve sokak· 
gün bu yangın yerleri, harabeler ynşamak ihtiyacını telkin eden )arı açmaktadır. Dlln dar, karan· 
yeni yapılan binalarla dolmak en kuvvetli varlıktır. lık ve hatta bataklık denilecek 
üzeredir. Bilhassa son zamanlarda fzmitin en havadar yeri sayı· şekilde bulunan lstiklftl caddesi 
demiryolu ve istasyon civarında lan Kozluk mahallesinin üst kısmı bugiln mevkiine göre geniş ve 
sıhhi ve çok gllzel binalar ve ile Sakarya kışlası cıvarı eskiden muntazam bir cadde halini almış· 
aparhmanlar yapılmıştır. hiç rağbet görmemişken bugün tır. Belediyeden ziyade halk 

Şehir içinde bulunan eski me· lzmiti Istanbula eklemeğe aht et· memleketin imarına çalışmakta· 
zarlıklar birkaç sene evvel yıktı· miş bir yürüyüş kolu gibi birbiri· dır. iki Uç sene sonra İzmit tam 
nlmış ve buradan istiyenlere ev ni takibeden son sistem binalar· manasile yenilik ve canlılıkla dolu 
yeri satılmıştır. Evvelce buralar- la dolmaya başlamıştır, Hele kiat bir şehir olacaktır. 

Çahşkan Bir üvezzi 
Resmini koyduğumuz müvezzi 

M. Salih Efen• 
di Karamanda 

gazetemizi sat• 
maktadır. Çok 

ça hş ka n dır. 
Okumıya be· 
veslidir. M. Sa· 

lih Ef. Son 
Posta okuyu· 
cularınıo ga· 

zetelerini dağıthktao sonra bU· 
tün günUnü okumıya hasretmek· 
te, bu suretle hem bugününe, 
hem de yarınına çalışmaktadır. 

Takatta Yol Faaliyeti 
Tokat 17 (A.A.) - Viayetin 

her tarafında yol faaliyetine baş· 
lanmıştır. Yollarda 7.000 mele 
çalışmaktadır. .............................................................. 
maliyet fiyatından daha dun fi. 
yatla satması ticari, insani vatani 
ve her ne hisle muhakeme edi· 
lince herh.alde ayıp görülür. 

Kartel mi, Değll mi? 

Bu sene İzmirde birkaç kuv• 
vetli iizüm ihracat tüccarı müşte• 
rek hareket etmektedir. Fakat 
bunların iştirakini Kartel şeklin· 
de mütalea edebilecek, kartel 
.ıartı ve icabı mevcut değildir. 
Buna doğru bir tabir bulmak 
icap ederse Combine diyebiliriz. 
Combine, bugünkü görüşümüze 
göre "Hossier" dir. Yani Uzüm 
fiyatlarım yükseltmek yollarmda 
menfaatini bulmuştur. Bu hareket· 
te de bir yanlışlık, bir sakatlık 
görmemekteyim. Çünkü bu sene 
lizüm mahsulümüzün pahalı satıl· 
ması lazımdır ve zaruridir. Eğer 
bu olmazsa, satışı yapan tacir
lerimizin hata ve yanlış hareket· 
lerini mauhaze etmek en buriz 
bir hakkımız olacaktır. 

Alivrecilerin fiutları düşUr· 
mek İçin bazı teşebbüslerde bu· 
lundukları mutlaktır. Fakat bu 
nınnevralarında iflag}a karşılaı· 
l'"'ltq1 ... ,.(!... - • A (:lncoı., 

Dörtyolda Kooperatifçrk 

Dörlgol koop•ratijlerlnd.,. 6lrtnln ortakları 
Dörtyol (Hususi) - Bu ıeneye Pıyas, Erzin nahiyeleri ve Ku-

kadar burada yalnız bir koope- zuçöl, Ocaklı, Çaylı köylerinde 
ratif vardı aermayesi on bin lira sermayesi kırk bine baliğ olan 
olan bu kooperatif azami faali• bu kooperatifler büyük faaliyetler 

. • d göstermektedir. 
yetınl yapamıyor u. . Bu istihsal kooperatiflerinin 

Son zamanlarda Zıraat bankası 50-60 azası vardır. Bir de satı 
faaliyete. geçerek , ~azada dört kooperatifi açılmak Uzeredlr. 
kooperatıf daha te sıs etmiş, bu Pek yakında genit sermayeli 
suretle beş kooperatif yapılmıştır. bir satış kooperatifi açılacaktır. 

Borsada Maarif İşleri 

Y•nl gapıla• l.tlklal mekl~bl 
Bursa ( Hususi )-Hocahasan mnhallesinde açılan lstikllH flkmek• 

tebi 16 büyük odayı ihtiva etmektedir. Mektebin baımuallimliğine 
ilk T edrisnt Müfettişlerinden Celal Bey tayin edilmiştir. Mektep 39 
bin liraya mal olmuştur. Bursa mekteplerinin ilk kadroları teabit 
edilmiş, Vekfilete gönderilmiştir. 

Bazı mekteplerin lağvı üzerine açıkta kalan muallimlerin bebeme· 
hal Bursa mıntaka11nd vazifeler tayini Maarif Vekiletinco 
emredilmiştir. 

Eylül 18 

1 
Ev Doktora 

Bir Keşfin 
Faydaları 

Son aylar içinde vUcuda g~ 
tirilen bir makine, tedavisi loı
kinıız olan bazı hastalıkların de
vasını da beraber getirmiş tıp 
aleminde bUyUk bir hadis• 
olmuştur. 

Bu makine yeni sistem bit 
rontkeo cihazıdır ve bilhassa 
cilt hastalıklarına karşı kullanıl
mak Uzere icat edilmiştir. Te
davisi hemen hemen mümkUll 
olmayan cilt hastalıkları "Anf ot!!• 
0 Vitiligo,, ''Pisoryazis,, ulikeDı• 
denilen yosun, 11ekzcma,, "prü-vit,, 
denilen ıidetli kaşıntı hastalık
larıdır. 

Anj' om yahut leke hastalığı: 
Buna Franıızlar ıarap leketl 

de derler. Bu lekelerin şekli, bil
yüklUğü her insanda bir olma"' 
dığı gibi renginin pembe, ınot, 
kırmızı ve al olması da :ıamanl• 
tebeddül eder. Bu lekeler dah• 
ziyade yüzda ve tabii vllcut de
likleri etrafında olur. Bazılarl 
zamanla iyileşir. Bir kıımt kalıt• 
Şimdiye kadar tedavi şekli ronl
ken, elektrelizden ibaretti. 

Fakat büyük bir faydası yoktu. 
.. Vitiligo,,hastalığı da buna benzet• 
Cildi beyaz beyaz parçalara ayı• 
rır. Bir tehlikesi yoksa da manıa• 
rası gayet çirkindir ve heme11 
hemen geçmez. 

Pioryazls hastalığı da gariP 
tezahürler gösterir. Bütün vücutt~ 
müşahede olunduğu gibi ekseri" 
yetle saç arasında dirseklerde. 
dizkapaklarmda tezahurat yapar• 

Kırmızı levhaların üzerinde 
beyaz erimiş mum akıntılarını an" 
dırır. Hastalığın manzarası çok 
göze batıcı olduğu için hast• 
görünmekten çekinir. Halk ara• 
ıına çıkamaz. ÇünkU hastnlığını11 
manzarası çok çirkindir. Adet• 
frengiyi andınr. Şimdiyekadar bO 
hastalıkta kısmen dahili ilaçlnt• 
kismen de harici merhemlerle te
davi edilmiştir. Fakat tam bit 
tif a temin olunamamıştır. 

Yosun hastalığı: 
Deri üzerinde dört k89e, par

lak bir takım tebarüzattır. Bazll11 
·ıı vftcudu baştan baıa kaplar, dnh• 

menfezlere kadar nüfuz • edet• 
Öyle kaşıntı verir ki dindirıııek 
mümkün olmaz. 

Ekzemn: 
Ekzemanın yukarıda saydığı" 

mız hastalıklardan farkı tednfi 
kabiliyetini haiz bulunmasıdıt• 
Maamafih bunun da öyle şekilleri 
vardır ki, gayrikabili tedavidir. 

Kaşıntı: 

Hastalığı da dikkat edi elı 
lizımgelen bir hastalıkhr. Çolı 
defa makat ve tenasül c'bazl~~! 
etrafında hissolunur. T eda\tl" 
mümkün olmayan mllşkUlleri ~' 
vardır. Keşfinden babsettiğifl1i$ 
alet iıte bu nevi hastalıklara kat~ 
kullanılmaktadır. Ve mesela ~6·ıı 
bin gibi muazzam bir elektır• 
voltajı hasıl etmektedir.Bu kuvve~ 
il voltajın vücuda nüfuz kabiliYe 
fazladır. Fakat şimdiyekadar bıl 
nevi aletlerdeki tertibat noksn11111'" 

dan dolayı elektirik şuala~ıJl~ 
nUfuzu mUmkUn olmiyordu. şun 
gayet küçUk höcreler taksiıtıD: 
yapıhtrak vücutta mevcut hastnlı 

·ıeo merkezleri ve noktalarını istenı 1 
derinlikte elektirik tesirine tnb 
tutmak imkanı hasıl olrnuştor• 

. ke" Ynni yapılmış olan şey, bır .0 
oiften ziyade mevcut bir aleti" 
tekemmüllldür ve bu sayede ıa'l 
dığımız hastalıkların hepsi k0 \?!: 
hkla tedavi olunur hastalık ha ı 
gelmiı olur. - >f 
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enevrede. 
Kulis 

rkas ezviratı 
Sovyet Ruıyamn Mi letler Cemiye

tine giriıi artık bir eDll'ivakidir. Bu 
Eiri§i memnuniyet! se amlayan Av
npa mntbuabnm yı·n n::la Bolıevik
leri bir tnrlil aff e emiyeo koyu 
mutaa sıp snğcı g -zeleler de göze 
çarpıyor. Bunlardan b"r tanes· de Le 
Journal'dır. Le Journal gazetesi, ıtim• 
diye kadar Cenevre ve Cenev:rcı'de 
kain Milletler Cemiyetinin ıiddetle 
aleyhinde bulunan Sovyet Rusy.._nın 

böyle birdenbire eııki kanaatler:nden 
Yn]geçerek Cemiyeti Akvama gir·ı·ni 
tetkik ediyor. Hakiki sebebini araş
tırıyor. Acab"', diyor; Eon zamanda 
iddia olunageldifi Teçhile .ulh dava· 
mııa hizmet etmek için mid"r? 

M::amafih bu iddiaya, ine Le 
Jourııal -ceYap veriyor: 

u Milletler Cemiyeti haricinde bu
lunan Birleşik Amerika devleti Sovyet 
Rusyadan daha mı az aulh dostudur? 
Daha birkaç g{ln enel umum1 ıükun 
bakk da resmi AlmaaJanıa kanaat• 
leıini Jine :resmen ifade eden M. 
Hit er mubuebeye mi •uıamıtbr? 
Dekil. O halde,, düne kadar Milletler 
Cemiyetini beı para etmez bir entiri· 
ka oca~ı •uretinde gören ve gösteren 
SoYyet Ru•yanın fikirlerinde hasıl 
olan ba değltikli~ bir suretle lıab 
etmek mümkilndftr. O da So•yet 
Ruıyanın buraıını, kendi propagan• 
d ıı için çok e1Ycritli bir ıaha olarak 
görQp betenmit olmallldır • ., 

* Sovyet Rusyantn Milletler Gemi· 
yetinin daimi azalıtı.na intihabı ÖH• 

rinden büniiz iki gün gcçmemi9Hr. 
Buna .rağmen, onun Milletler Co· 
miyetine girm ini temin eden 
bir milletin gazet~i - ki Frnnşız 
hnric·ye.si ile Le Journ 1 n sıkı miloase
betleri herkesin maHimudur • bu giriıi 
t pheli göstermek için elinden ge• 
le i yapmaktnclır. Demek oluyor ki 
Cenerre hakikcıten bu entirlka 
ocağıdır ve Sovyet Rusyanın hu nok· 
tadan fikirlerinde bir detifiklik ol· 
olmuısa, bu değiıikliği hatalı bir in• 
kiıaf t•likki etmeli dotru olur. 

Siiren'a -----
Yugoslav K1rah Parlse 

Gidecek 
Paris, 16 (A. A.) - Yugo.slavya 

Kıralı gelecek nyın dokuzunda Parisi 
resmen ziya.ret edecektir. 

u.sga Cenevregej 
Gir i ten 
Sonra 

P ... m, 17 (A. A.) - T..,11 ga.ıetesi 
Cenevre muhabirine atfen, artık 
Sovyellerin Milletler cemiyetine ka· 
bulü meıe!c111l neticelen:liği için g\1• 
nün en mühim mesele.sini Avusturya• 
mn istiklali teıkil ettiği., it:aıyn 
mur~hhasının, Avmturya istiklalinin 
leyi i hususunda Cenevrede çareler 
ara'fbrdığını, bu hususta ATUsturyaya 
ltomşu olan devletlerin milıterek bir 
misak yapmaları fikrin ·u tekraJ' 
ortaya ahim § olduğunu yaxıyor, fakat 
boyle bir misakın, illetler cemiyeti
nin oUfunınu azaltae2j"ı endi§esinin 
htıküm sürdü{ıiinil de ilive ediyor. 

Gezete, bu Hne inhilil eden Oç 
ynrı daimi .azalıktan birine Tiirkiye
nin ıeçilmesinin kun-etle muhte el 
oldu,tarıu da blf diriyor. 

)f. 

Moıkova. 17 (A.A.)- HaYaı ajan
ıı bildiriyon fületler cemiyetinin 
Sovyet Ruayanm mezkıir cemiyete 
girmesi hal<kında verdiği karar Sov• 
yet aiyaıt mabafilinde bariz bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

DaTetiyenin bfitün büyük dnfetler 
Ye bu eyanda Lehi•taD tuafından 
imza edilmif Glması bilhas;a bu 
m•mawıiycti artırmaktadır. 

Amerikan 
Sanayicileri 

Fevkalade l'edbirlerin 
Ka Ikinas1nı istiyorlar 
Nevyork, 17 {A.A.) - Amerika 

eaoayiinin ileri gelenlerinden iki yllı 
kiıi toplanan.le iki gün durmadan 

Dzakere etmi~?erdır. Görilımeler 

gizli olmuo, h. çbir malümat sızma• 

mıetır. Bunun a beraber deniliyor ki, 
sauı:ıyiciler, buhran senelerinde lronu• 
lan hiltiln kanun Jıtfüilmlerininin de· 
ğİ§tirilmesi, h\füumetin sadece bir 
kontrol hakkına malik olmuını CUm
ihurrei.Jnden latiyee8klerdir. 

Parls Bombardımanının 
Hat1rası 

Berlin, 16 (A. A.) - 1918 d• Pa· 
r.Uiıı Berla toplarile bombardımanı
ııın hatırası, Beria lrumandanlarilo 
efradının huzurunda meraslmle kut
lulanmışbr. 

SON POSTA 

• 
ı 

' 

Amerikal lar Fılipiıa adalarına lihi bir istiklal verdiler. Bunuı. 
neticeai olı:rak Fi'ipinde AmerikaU:rsn bir cııkeri kıtaları bulunacak 
Ye Fılipin orduaunun muallim'ijini yapacaktır. GördUğllnüz bayraklar 
yeni ordunun alayları aa aittir. Fakat Fılip~n harbindeki mağ'ubiyet nzerine 
dürillmllf ve 1 ö eye konmu~lardı. Yani 36 senelik bir istirahatten •onra bu 
bayraklar tekrar dalgalanmıf oluyor. 

al iyetler Ve Leh· stan 
Cenevredeki T eşebb ·· s, Birçok Dedi

kodulara Yol Açtı 
Varton, 16 (A.A.) - Nazi nnıiri. 

efkarı olan Dantziger Noye Nabrihten 
gazetesi ya%ıyor: 

11 Lehistan hnkUmetinin akaUiyet 
hükGmlerini reddeden kararı Veuay 
muahedes"nin tadiline mukaddimedir. 
Zira, mualıedelerin bazı hükümlerini 
reddederken diğerlerinin meriyette 
kalmasını iııtemolc imkAn41zdır. 11 

* Bilkreş, 16 (A.A.) - M!ltbuat M. 
Bek•in alı.:aliyetler hakkındnki nutku
nu pek gayri müsait bir orctte kar• 
•1\ıyar k ezcllmle diyor iri ı 

11 Mu h de1erin tadilini istihdaf 
eden bir tarafh biı' teşebbilı mevzuu 
bahistir. Varşova hQkumeti hi~ fÜp• 
hesiz bir gönül avlamak ıiynaeti ya
pıyor. Faka't aynı zamanda muahede 
muhaliflerinin oyununu da tatbik edi
yar ve istikbal için neticeler dolu bir 
yola giriyor. 

lf 
Cenevre, 17 (A.A.) - Lehistan la· 

ırafmd::n mil!et1er cemiyetinde ortaya 
atılan Akalliyetler fikri ber halde ye• 

== 

niden mevxubahıolacaktır. Fakat •im .. 
dilik bu husuıta silkunet vardu. 

Lehi tan hariciye naıırı, kendi söı• 
lerine cevaben İngiliz., Franıuı bari .. 
ciye nazırlarile İtalya murahlıaıı ta
rafından söylenen s5zlere cevap Yer
mek niyetinde değildir. 

Diğer taraftan Leht.tan Şark mi .. 
sakına girip girmiyccetini de kat'l 
olerak söylememiş, ancak bu miıaka 
pek to tl".raftıır olmadı~ıru nnlatmıftır. 

FlrdevsT Şerefine ihtifal 
Moskova, 17 (A. A.) - 933 te 

doğan ve 1021 de ölen nıeıhur 1ran 
şairi Firdcvsi'nin ıerefine (20) Eylillde 
Opera tiyntro~undo biiyilk merasim 
ynpılacl'ktır, Ru• tesirinden hariç 
kalan bir memleket için tertip edi· 
len bu merasime, Sovyet Ruııya Mer• 
kez icra Komitesi umut katibi M. 
Enukıtz.enin tertip heyetine riyaaet 
etme•i, hususi bir mahiyet vermek· 
tt'dir. fran hUkQmeti, muharrir ve 
aan'otkardan mürekkep bir heyet 
gönd~rmiye karar vermittir. 

Sayfa S 

kuyucularım 
Gevaplarım •. 

M. N. Hanıma.: 
Simasını tetkik ediniz, elbetto 

ikisinden birine daha ziyade ben• 
ııdyecektir. Kararınızı o zaman 
verir, daha doğrusunu fikrinizi 
o zaman edinirsiniz, Maamafih bu 
karar ve fikir yalnız sirl alaka· 
dar eder, ebediyen içinizde kal
mıya makômdur. Mademki ismi• 
ni taşıdığınız adam hakikati bil· 
memektedir, onu, bildirerek bed• 
baht etmiye lüzum yoktur. 

• E. B. Hanıma: 
Bence gençlik çağını geçirme

miş bir erkeğe itimat edilemez, 

seriüzeştten bıkmıı, istirahati dil· 
oUnmlye başlamıf olanı tercih 
ederim. 

~ 
Ankarada Nuri Beyeı 
itimat etmeyiniz, başkasının 

gözile evlenilemez, kadınla geçi• 
necek olan dayınız değildir. Ne 
olur, lstanbula kadar geliverirsiniz, 
gelip gitme eeyabat ttç glln ıUrmer 
masrafı da 25 lirayı geçmez. Bu 
zahmete katlanıverlnizl .. 

Ş. V. Beyet 
Bu hanımkıztn 30 yaşına yak• 

laştığı halde koca bulamamış ol· 
ması mutlaka sul haline delilet 
etmez. Ben bir çok tallpleri be
ğenmedikleri için evde kalmıı 
nice kızları yakından tanırım. 

Y egAne kabahatleri mUşkUlpesent 
olmaktan ibarettir. Bahsettiğiniz 
noktayı açıkça konuıunuz. Allaha 
ıuknr kadın doktorlarımız da 
eksik değildir. 

HANIMTEYZa -----
Avustralyada 

İntihap 
Netice Şimdiden T ahmln 

Ediliyor 
Melburn, { Avuıtralya) 17 - Mebuı 

intihnbahnıa neticesinin 1Syle olaca~ı 
anlaoılıyor ı Birleıik Avustralyalı 3S, 
'ift,i 13, emekçi 26. 

- Ne yapalım. Mademki bu dediğim gibi, mahkemeye geldik· Genç kız kırık, periıan bir 
arbk aondur diyorsunuz. Satar ten sonra iki celselik i~. halde odasına çıktı. 
aavar, iki yüz lirayı tedarik ede· Melek hanım kızının UzUlmesine Ve yatağının il.zerine· ablarak 
r:Z. Fakat hiç olmazsa iki glin meydan vermemek için müdahale annesinden sakladığı göz yaşlarını 

etti: müsaade ed3ı. Hazır paramız ol· kana kana boşalttı. 
- Peki, peki Gevezeyan efen• 

Burhan Cahil 
madığını bilir:siniz. dl, Çarşamba günü ben yazıhaneye * 

o. 20 Leylli bu işi biraz sağlama gelir, istediğiniz parayı getiririm. Ömründe çarıı pazar i'~rmc,,. 
l - 9 • 346 bağlamak istiyordu. Avukatların Avukat Ohanes Gevezeyan bu diği halde kocasının ölümünden 

Keıif, tahkik, harita çıkarmalı:, yoklamak lAzım. Bu it biter bit· her biri böyle bol vaatlerle para mlijdeyi alınca fazla durmadı, çan• sonra sarraf, murabahacı, avu-
~net suretlerini hamlamak. Mu· mez mahkemede iki celse sürmez. alıp sonra işi yüzüstü bırakmış· tasını topladı, cıgarnsını yakh ve kat yazıhaneleri arasında dolaş• 
kabil tarafın iddialnrını çlirlltecek Karan alırız. lardı. Dedi ki : yine birçok vaatler, ümit verici maktan bıkıp usanan Melek H. 
veaik nn bulmak biçare kadim Melek Hamm dudak bnktn. _ Annemin dediği gibi bu sözler saçarak çekildi gitti. incili küpelerini Emniyet sandığı· 
harap etmişti. Her gfin avukatlara - Heyet gidecek. Diyorsunuz. parayı &on olarak vcrır.eğe çalı- Ana kız yalnız kalınca ağır na götürdüğll giln içinde derin 
avuç dolusu para veriliyordu. Yine masraf parası isteyeeeksiniz şacağız, fakat ıiz de bize bir bir düşünceye daldılar. bir yara açtldığını hissetti. 

Bunun için de elde nvuçta galiba. senet veriniz. iki yUz lirayı bulmak bir mes· O bu küpelere çok kıymet 
e ~ar.ı. -.rfedilmlşti Elde kalan Avukat eUerin1 oğuıturdu. - Ne gibi? ele idi. lkliıi de bu parayı nereden veriyordu. 

rllıukleri, ktipelerl satılınıştı. Ya· 
/ 

- Tabii degv il ml bUytik Ha· ne vasıta ilo bulacaklannı düıü· Sandık tahmin memurları kO-
- Bu iki yUz lirayı aldıktan 1 d 

\'B§ yavaş elde kalan birkaç kı:y· nım efendimi%. Ekmeyinco toplan· nUyor ar ı. pelere ancak altı yüz lira kıymet 
11 balı sonra icıl mutlaka bitirece1•foize N h M ı k H d et ya u:a ge.l-ı-ti. maz. Meşhur laftır. v • i ayet e 8 anımın ili verdiler. Nizamname mucibince 
E l rinl •uq dair. d 

• e n masr-.{, devam edl· Leyla aordu -: çözül il: de tahmin edilen kıymetin ancak 
B. t fta Ermeni Avukatın burun delik- K l L lA d dL t uı b ıor. ır ara 0 gelirleri olma· - Ne kadar ? - 0 ayı var ey • e ne Uçte biri verilirdi. Bu hesa a göre 

dığı için hepsi hazırdan yiyorlardı. - Yine iki ynı Ura iıter... Bu lerinden fırlayan aklı 'karala kıJJar küpeleri Emniyet sandığına rehin Melek Hanıma yalnız iki yüz lira 
En son bir içtimada Leyli davadan okadar eminim ki hani yayvan bir tebessümle genişledi. koyar, para kaldırırız. Zaten bl- verebilcceklerinl söylediler. 

reni avukatı sıkışbrdL kendimde olsa cebimden verece- - Aman kti~nk Hanımefen- ıe de biraz harçlık lazım. Kadıncağız hahrasına hlirmet 
- Biu kat'i bir müddet aöy- ğim. Si2 i sıkmıyacağım. Ne yapa· dimlz. Dedi. Mahkemelik bir iıte Bunlar Melek Hanıma koca· ettiği bu knpelerl elden çıkar· 

leyin, dedi. Malımıza ne zaman yım iri yok. Amma bu verece- ben nasıl aenet veririm. Dünya- sından kalan son hatıralardı. Ol- mak istemiyordu. Fakat alacağı 
enhip olacağız. Ona gfüe tıimizl ğiniz do sondur, Artık mnh1c:eme mn ne tarafında görlllm~ttir ki dukça yüksek bir kıymeti vardı. iki yüz lirayı da vukata verdik· 
bilelim. masrafını bile istlyecek değilim. avukat ytizde yllz kazanacağım Leyla cevap vermedL ten sonra elinde bir ıey kalmı· 

Ve genç kız •aı:iyetleıiııi, hep ilamı alıp getirdim mi ozaman diye vekiline senet versin. Amma Veremedi. ÇünkU boğazı ku· yordu. Halbuki evin her gUnkU 
eldekileri satmakla geçindiklerini hesaplaşırız. ben size söylüyorum ki bu dava rumuş gibi, hançereai bkanmıı mesrafını karşılamak için para 
anlattı. Ermeni avukat mahkemede kazanılacaktır. Hak ılzindir. Eli- gibi sesi çıkmıyordu. lazımdı. Şuraya buraya ufak tefek 

Avukat böyle karışık itler yutturamadığı talakatini burada nizde scnedini.ı vardır. Gözlerini dolduran yaşlan gös· yahudl borçlar• yapmıtlardı. Ma-
takip eden bir Ermeni idi: saçıp döküyordu. Yerinde yapılan keşiflerde mu· termemek için odadan çıkarken halleslndo kocasının itibarını sa· 

- Çok değil, pek pek iki ay, Ana kız biribirlerlne bakıııp kabil tarafın iddia ettiği arazinin Hasibe Hanımın, Reşidin annesi· yan esnaf kendisine da emniyet 
dedi. Şimdi keşif için Balıkesire bir zaman düşllndnler. Sonra Me· sizin hudutlarmızda olmadığını nin ötede beride oğluma zengin gösteriyorlardı. Bunları 1Upbeye 

_____ b--'ir;........;;h=e~et~~ö.;;.tn;.;.;r~e~c.;;oe '"'ııı.;i;.;.;m~·.....;:A.:;.L:.n::.:ı~:za=-·__ı__:l:..::e:::k~Ha:.=m:.=·:::m::......b=ez::a.:.i::ınL-.:ll:m:.:.its==i&:....:b::.:i.:..r -'-.A.=::=::.!.!:..=:..::.._...:B::.:in=aen=al=e::y~h=--..:b:.:u:.:n:.:d::a:.....ı._.:kı=z:....ı ....:.:R=la:.:c=a~ğ:=::ım=-.:d=i!.y.:..e .:•.:.:.av..:_u:...:r....:.d_u..:ğu~p~r_o-_JL.:d::l\~ıl\:.:r~m~e:..::m=.e=-:k=---::1.=..iz::_ı_m_.d'--A.ı. --1....--__ __ _ ıı. 
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Ecnebi Mektepler 
ehşetli Para 

Alıyorlar 
( Baş tarafı 1 iııciaayfada ) 

mektedlr. Bu cetvelde bayat Is· 
tanbuldnn dnha pahalı olduğu 
halde Ankarndaki leyli resmi 
mekteplerda senede 275 lira ta
lebe Ucreti alınacağı bildirilmek
tedir. Istanbuldaki leyli liseler 
için 225 lira tesbit edilmişir. Hal· 
buki ecnebi mekteplerde talebe
den alınnn ücret, bu rakknmlarm 
iki ve hazan üç mislini geçmek· 
tedir. 

Mesela bir Amerikan mekte· 
binde leyli talebe Ocreti senede 
(430) ile (490) lira arasında te
halüf etmektedir. Bir Fransız 
mektebindeki leyli talebe Ucreti 
ayda ( 30 ) ile ( 40 ) lira 
arasındadır. Ecnebi mektepleri, 
talebeden fazla para almak için 
tedrisat senesini {IO) ay olarak 
knbul ediyorlar, ve velilerden on 
aylık para alıyorlar. Halbuki resmi 
mekteplerde yaz tatili 3,5, hatta 
(4) aydır. Ecnebi mekteplerinde 
ise tatil (2), nihayet (2,5) aydır. 

Ecnebi mekteplerde neharf 
Cicretler de fazla kabarıktır, ayda 
17 liraya kadar çıl<maktadır. Bu· 
nun asgari haddi fse 7 liradır. 
Talebenin sınıfı, yaıı büyüdükçe 
fiatJar da yükselmektedir. 

Ecnebi mektepler, fiatlarda 
hiçbir valdt tenzilat yapmamıştır. 
Halbuki gıda maddeleri, iki, Uç, 
bilhaHa daha evvelki senelere 
nisbetle hemen yarı yarıya· dene
cek kadar ucuzlamıjhr. 

Vekalet istatistik istedi 
Tabkikatımıza göre Maarif Ve

kiileti geçen ders senesi içinde 
lstanbuldakl ecneb1 mekteplerinin, 
talebeden aldıkları ücretlere dair 
.Maarif idaresinden bir istatistik 
iıtemiştlr. Maarif idaresi, yeniden 
ecnebi mekteplerinde ayrı ayrı 
tetkikat yaparak, bu mekteplerde 
alınan Ucretlerl tesbit etmlı ve 
neticeyi VekAlete göndermiştir. 

Öğrendiğimize göre, Maarif 
Vekdleti ehemmiyetle bu mesele
nin üzerinde durmakta ve tetki
kat yapmaktadır. Maarif Vekaleti 
cer ebt mekteplerdeki talebe üc
retini tenzil için bazı formüller 
bulacaktır. 

Yevmi, elyut, H"adiı ve Halk ra1ete1i 
il< 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme eokağı, 25 

l&TANBUL -
Gaı.etemiz<le çıkan yau 
ve resimlt!rio bütün hakları 
mnhfu7. ve gateteaı.ize aittir. -

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr ------TOtUdVE 1400 750 400 150 

YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEB\ 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşindir. Adree 
deği§tirmek 26 kuru;tur. 

Colen eurok geri tıe,.Umez.. 

n n!ardan mes'uliyet •hnmaz. 
Ce\•ap için mcktupl~re. 10 kuıu~luk 

pul ilıivesi lazımdır. 
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SON POSTA 

• cek 
ç , cm Ek-

r d ·· rk eri Sevdim 
1 akedonyalı omitacile Yemek Yerken Neler Konuştuk? 

( Boıtarafı 1 inci 
sayfada ) 

JepeH M. Açkof· 
la kızı olduğunu 
meydana çıkar· 
dı. Geriye, git
tikleri yeri bul· 
mak kahyornu. 
Numaraları alı

nnn taksi oför
lerinden bu ad· 
resi öğrenmek 

gUç birşey ol· 
madı. 

Bu adres, Bey
oğlunda Sutera· 

zisl sokağında, 20 
numaralı Gistini Joan 

apartanı ve bu apartmanı lki nu· 
merası f di. Bu dairede çorap fab
rikatörlerinden İsmail Bey namın
da biri oturuyordu. Sabık meb'us 
Açkof onun misafiri idi. Bir mlid· 
det evvel çocuğu ölmUı, gam 
gidermek için serbest bir pasa· 
portla şehrimize gelmiı, dostu 
lsmail Beye misafir olmuş. 

M. Açkof ile iven Mihallof ta 
ahbap olduklarından Makedonya 
komitesinin reiıi ve zevcesi, bu 
sıfatla lsmail Beyin misafirinin 
misafiri o.arak Suteraz.iıi soka
ğına yerleşm itler. 

• 
(2305) numarala tak f föförU 

Hüseyin Ef. ile karşı karşiyayım. 
- Hüseyin Efendi! kuzum 

beni lvnn Mihallofu götUrdUğUn 
eve ulaştır, ne kadar çabuk 
olursa o derece makbule geçer. 

On dakika kadar ıonra Gistini 
apartımanının önündeyiz. Merdiven· 
Jorl dörder atlayarak ikinci kata 
çıkıyor ve iki numaranın ziline par· 
mağımı basıyorum. Az ıonra ka
pıyı aşçı kıyafetli bir kadın 
açıyor. 

- M. lvan Mihailof burada mı? 
- Evet burada. 
- Kendisini görmek iıtiyorum. 

Gazeteciyim. 
Kadın Bulgarca koridora doğ· 

ru sesleniyor az sonra uzun, siyah 
kaşlı, kır bıyikh bir zat Rumeli 
şivesiJe ve gUlerek bana hitap 
edıyor: 

- Ah şu gazeteciler, bizi bu· 
radn da buldular. Fakat lvan MI· 
hailof gazetecilerle konuşmak 
istemiyor, hem yemek yiyeceğiz 
ne yapalım bilmem ki. 

Cevap veriyorum. 
- Rahatsız olma ınlar. Ye .. 

meklerini yesinler, sonra görüıO

rüz. 
- Öyleyse pekalA, buyurun. 

• Muntazam döşenmiş güzel bir 
misafir odasındayım. içeride iki 
kadınla Uç, dört erkek var. Te
reddüt içindeyim. Gözlerimi ha
zırunun lizerinde gezdiriyorum. 
Bu sırada bakışlarımı, iki kıvıl· 

cımh mavi göz üzerine çekiyor 
ve hükmediyorum ki Ivan Mihai· 
lof odur. 

Nitekim Makedonya komitesi 
reisi de benim, üzerinde durak
lnmamı enhynrak yerinden kalkı· 
yor, çevik bir hareketle bana 
elini uzatıyor: 

- lvan Mihailof. Tanıştığı· 
mıza memnunum. Buyrun gaze
teci be • 

tipte ( 12 ) bin 
Bulgar, (14) bin 

t Tilrk vardı. Bir 
müddet manlfa· 

turacılık yapar· 
ken bUtUn bu 

Türklerle iyi ge• 
,. çindik. GUzel 

Türkçe okur, 
yazarım. Bili· 
bara Sofya Ünl· 
ver sitesine de 

girdim. Fakat 
vatani vazifem 
Üniveraiteyi bl· 
tirmeme mani 

Mihailof, karı•ı gazet•cllerlt1 kon uıu11or/o,. oldu. 
Elimden tutup yanına otur- ı Komitecilik hayatına nasıl 

tuyor. abldımz? 

Ümit hılafı ıen, neşeli, dina· - Genç iken bir komiteci 
mik bir adammış meğer, lvan olacağım aklımdan, hayalimden 
Mihailof. Halbuki birçokları gibi bile geçmezdi. Fakat Makedonya· 
ben de onu kalın enself, pala· nın iıUklAli gayeaile harekete 
bıyıklı, katı elli, potur ve çizmeli geçtim. TodorJ Alekaandrof kom· 
bir adam sanırdım. şum ve eski bir muallimlm idi. 

Halbuki parmakları nahif de· Umumi harpten ıonra yani tam 
necek kadar yumuşnk. Yüı.Unde, on altı sene evvel kendiıile çalı.-
büyük tehlikeler atlatmıt bir insan mıya başladım. Şunu ıöyliyeylm 
ıevinci var. ld bizim komitenin reiıl yoktur. 

- Safa geldiniz, liıtanbulumu· Birinci ıınıf Uç idare azası vardır. 
ıu nnsıl buldunuz? Birisi benim. lkindsi Nastef, Uçlln• 

Ivan Mihailof pllrUzsUz bir cUaü de Kortef Drankof'tur. Naa• 
Türkçe ile cevap veriyor: tefle Kortefi de Bulgar hDkiimetl 

- Safa bulduk. Türkler be· arıyordu. Üç te yedek aıimız 
nim eski dostlnrımdır. Kendilerini vardı. Şimdi onlarlD isimlerini 
çok severim, TUrk misafirperver- veremem. Ben roiı değilim. S6y· 
Uğiue karşı duyduğum teşekkUr lediğim gibi üç azldan blrlllyim. 
borcumu tarif edemem. ismim çok geçtiği için beni reli 

- Bulgaristandan ayrılmanız bilirler. Bulgar hUkümetl komite· 
hakkında bir ez malumat rica mizden ıimdiye kadar beı yüz 
edecektim. kişiyi ıUrgüne gönderdi. 

- Sofyadan hududa kadar - Efendim ılzin 3500 adam 
geliı şeklini ıöyliyemem. Fakat öldUrdüğüoüzll ıöylUyorlar? 
ıize Türkiye topraklarından nasıl Ivan Mihailof ve yanındaki 
geçtiğini alatayım. arkadaşı M. Açkof uzun uzun 

Hududu geçtikten sonra yeıll· güldüler ve komite reiıl: 
lik nahiyesinde bir gece kaldık. _ Ben timdlye kadar elimle 
Burada köylüler bize bal, tereyağı bir tavuk bile keamedlml ceva-
ikram ettiler. Ertesi gUn bir köy 
ara basile Kırklareline geldik. 
Sonra trenle Istanbu1a yollandık. 

-Türkçeyi nerede öğrendiniz? 
- Ben lştipliyim. lştibin Ye· 

niköy mahallesinde doğdum. 
Baban MihaiJ manifaturacı idi. 

Meşrutiyetin ilanında lştip Tlirk 
RUştUye mektebinde okuyordum. 
Hocamız Ekrem efendi isminde 
b :r :1.0ttı. Babası Abdi efendi de 
Bulgarlstanda lise muallimi idi. 
Ekrem efendi çok faziletli ve kıy· 
metli bir hoca idi. Ben onun şah
sında Türkleri ve Türklüğü sev· 
dim. Şimdi Izmirdedir haberini 
alırım. Hail Ekrem efendiye korıı 
derjn 1 ürm t duyarım. Seliinik 
lisesinde Hirk~ e ders alırdık. iş· 

son Posta 
iLAN FiA TLARI 

• •••• • 1 .. 

1 - Ca~etenln esas gazııilo 
6i1 sütunun iki ıcıtı,.ı 6ir 
(.an tim) sogılıl'. 

2- Say/asıR• 'g6re bir santi· 
min ilan /iatı şunlardm 

enyfn anyfa ı s•yl• ı ••yf a J)iğer Soo 
1 2 3 .w. . S yerler sayfıı 

400 250 2o0 100 o 301 
Krş. Krş. Krş. Kış. Krş. Krş. l 

3 - ·Bir 8antimcie 11aıati 
·(8) kelime vardır. 

4 - ince v• lcalın gazalar 
tutacakları ger11 göre 

ntimle ölçülür. 

bını verdi. 
- letanbollskiyl bizzat elinizle 

öldUrmlitıllnOz? 
- Katiyen yalan ben onun 

göınno bile görmedim. 
- Refiknmz adam 6ldUrdU mU? 
- Onu ıorarsanız evet. O, 

öldUrdU. Madam Mençef dokuz 
sene evvel Viyana Belediye tiyat• 
rosunda Toduri Panlçeyi 6ldUrdO. 
Paniçe eski bir Makedonya koml
teclsl idi. Fakat caıusluk yapb. 
Kendisi dev gibi sarp ve kuvvetli 
bir adamdı uçan kuıu tabanca ile 
vururdu. Bir erkek onu 6ldlire-
mezdi. 

Nişanlım Mença Karnlçeva 
onu bir kuriunla öldürdü. Alb 
ay Viyana hapiıhaneıinde kaldı. 
Hasta olduğu için aonra çıktı. 
Kısmetmiş, kendisile evlendik. 

Madam hiç Türkçe bil· 
m iyordu. Bazı gazetelerde 
kendisinin Türkçe konuıtuğu 
haberini okumuş, buna gUIUyordu. 
Komite reisi de kendisine atfedl· 
len hayali mUldkatlara kartı hay· 
ranlığını söylUyordu. 

Madam Mihnilof dnz ve ıim· 
ıiyah saçlıdır. Saçları alnından iti• 
haren beyaz bir çerçive halinde 
ağarmıya bavlamııtır. Siyah ve 
uzun bir kostüm giymlı. Parmak· 
larmda ve kulaklarında yUzlik ve 
küpe gib! hiçbir sUs yok. 

YUzlinUn çizgileri, dudakların-

Eylül 18 

·ı 
47 Gün Yolda 
Kalan Mektup 

Uluborlu postahanesine 14 
Temmuz 934 de verilen bir mek• 
tubu 9 Ağustos 934 tarihinde 
aldım. 18 Temmuzda Tepek6y 
postahaneaine geldiği zarfın lize
rindeki damgadan anla~ılıyor. V • 
9 Ağuıtoıta Tepeköy postahan~ 
ıinden hareket edebiliyor. 4-S 
yllz kilometrelik bir mesafeyi 
tam 26 gtınde kateden bu mektuba 
" sllrat rekorunu karmış " deme• 

y iniz. Bundan daha beteri varmı .. 
26 Haziran 934 de Eskişehir J>o,. 
tahaneıinden verilen ikinci bir 
mektubu da ancak 12 Ağustoı 
934 de yani tam "47,, gün aonra 
alabildim. Bu mektup çok mllhimd 
Çllnkll kardeılmln ağır hastalı• 
ğından bahaedillyor ve beni çağt
nyorlardı. 

lıtaıyonumuzdan tDnde 0 4 •• 
tane muntazam poıta treni geçi
yor. Kuı uçup kenan ıeçmiyen 
bir k8yde oturmuyorum. Posta 
Umum MOdOrlOgtlnOn nazandik• 
katini celbetmenizl çok rica 
ederim. 

Aydın; Kayaı İltuyonu memurl~ 
nndau Asım 

iri ve kara ıGzlerlle Madam 
Mihailof llllamn Gntlnde tam 
bir komiteci tipi canlancbnyor. 
Bir arabk lvaa Mihailof yumruk• 
lannı llktı ve: 

- Umumi harpten eoara 
yetmlt yapnda bir ihtiyar ola11 
hahamı alcllnlller. Alta ba,ak 
sene evvel de bOytık kardeılm 
Hrilloyu vurdular. 

lvan Mlballof bir ara make4 
donyanm iatlldllinl de mevzuu• 
bahHderek T ewattan bir hiklye 
anlatb: 

- Muaclan aonra Salamoa 
lımlnde bir hllkllmdar ıelmlt. bd 
kadın Galerinde bir çocukla hll
ktımdara mtlraracaat etmifler. 
Kamaların her lldal de çocuk be• 
nim dlyormuf. HtıkGmdar çocua 
iu ikiye b6lelim deyince çocuğull 
ual anneal feryada baamıı ve d• 
vayı kuan••f. Biz lfte bu aDDr 
Din Yulyetladeylz. 

Bu lll'acla yemek aofrua laa
mlalUlllfb. Koautmanm ele\ a111 
ediyordu. M. Açkof ortaya otur 
du. Sağına lvan Mihailof ıeçti. 
ikisinin araıında da ben mevki 
aldım. Komite reisinin karı•ında 
madam Mibailof, onun yamnda M. 
Açkofun kızı oturuyorlardı. 
Börek, patatea pureai, kabak 
dolmallndan ibaret yemeil bllyilk 
bir lttiha Ue yedik. Bilbaua M. 
Mihallof çok açb. Neıe Ue yiyi
yor, arama beyu f8rap içiyordu. 
Bana anlatma11na devam etti : 

- Hentız nereye ıideceğimUI 
teabit etmedik. Evvelce bir defa 
daha latanbuldan tranılt olarall 
geçmiftim. lıvlçreye gitmek niye
tindeyiz. Zaten birkaç ıene evvel 
de orada bulunmuttum. Fakat 
henllz kati karanmı vermedim. 

- Yammzda paranız var mı 1 
- Evet .. Y etiıecek kadar Bıd-

ıar paraıı getirdik, fakat miktr 
rını ıöylemekte mazurum. 

Filhakika lvan MlhaJlof dlD 
ıabah (25} liralık Bulgar par ... 
bozdurmuıtur. Bu sırada saat (14)1 
balmuıtu. 

Ivan Mihallof yorgundu ve ir 
tirahat edecekti, Kendisine veda 
ettim. Komite reial kapıya kadar 
ıeldl elimdeki Son P.ta pzetr 
ani okumak içbl alarkıNaı 
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an Sahya 1 

a u, apşul 
Ey;ulün birinden bugUne kadar 

takvimden 17 yaprak kopardım. 
Böyle olmoklo beraber sonbaharın 
ieldiğine bir ti.lrlü İnanmıyorum. 

Sabahlar serince, akşamlar 

•erin oluyor. Yaprakları teker 

teker dökUlmiye başhyan ağuçların 
dalları yerlere kndar eğilmiyor
larsa da, şöyle biraz kmnldnnıyor, 
•ilkiniyorJar. Bu hali görüyorum 
amma yine sonbaharın geldiğine 
inanmıyorum. 

Sokakta tesadüf ettiğim ka· 
dınları değişmit buluyorum. Kollar 
g6ğUsler artık meydanda değil.. 
Çoğunun sırtlarında manto, baı· 
lırında kalınca fötr ıapka var. 

Hepsi, hepsi, hepsini tesadüfe 
lıamledlyorum, ve sonbaharın ael· 
diiine bir tUrJU inanmıyorum. 

~ 

Dün 1abah evden çıkmıı bir 

tramvaya blnmi~tim. Kondoktör 
karşıma dikildi: 

- Hapşu, hapıu bileti 
Biletimi aldım, biraz ıonra 

kontrolör geldi. 

- HaPfu, bapıu blJetlals 1 
Yanımda birlıi gazete okuyordu: 
- Hapıu hapıu! 

Ayakta duran bir kac:lıu ce
•ap verir gibi tekrar etti: 

- Hapıu, hapıul 
Tramvaydan indim, matbaanın 

kapısından girerken kapıcı ıelim 
verdi: 

- Hapşu, haptu! 

Arkadaolar maaalarmda otur· 
llluılar bir ellerinde mendil, bir 
•ilerinde kalem yazı yazıyorlardı; 
bana hoıgeldin der gibi bir ağıı
dın haykırdılar : 

- Hapwu, hapşul 

Bir ıey ıöyliyecek oldum, s6y· 
llyemedım. Ağzımın içi bir ıeyler 
oldu. Dilim dönmedi, burnum 
"-ıındı. 

- Hapıu, hapıuf 

Herkes hapıırıyor, herkea 

llezle olmuı.. Sonbaharın geldiği· 
ile ben de inanıyorum. ÇUnkU 

ben da hapşırıyorum. 
- Hapşu, hapşu! 

........... Pazarola 
··················································· 

- Uyuşturucu zehirlerle mU· 
Cadeie, sarhoşlukla mücadele, 
ilirUltU ile mücadele, Uif atan· 
larla mücadele.. Mücadele, mU
tadele ne kadar da çok ıeyle 
lnücadele ediliyor Hasan Beyi 

- Mücadele fena d~ğil amma, 
Allah kuvvet ver~e de hepsinin 

8 
SA\...\ 

Hasan Bey Bu aya Eylül ayı dil eceğimize kurtuluş ayı desek daha doğru söylemiş oluruz! 

- Karım bugün sokağa çık· 
mıyacaktı amma evin içinde de 
sokağa çıkmış kadar olmuıtur .• 

- Anlamadım Hasan Bey .. 
- Gözünle görürıen anlarsın; 

bizim evin içine de sokağa yağan 
kadar yağmur yağar! .............................................................. 

1 
Fıkralar 

1 
Affedersiniz 

Hasan Beyin tımarhane dok
torların dan bir liı kadaşı vardı. 
Birgün onu görmeye Bakırköye 

tı. Tımarhaneyi hiç görmemitti. 
...... hçe kapısından girince bir 
ağacın altında oturan, bezi par
çala?mış bir ıemsiyeyl başına 
açmış, acayip kılıklı bir adama 
Gordu: 

- Affedersiniz efendim bu
rası tımarhane midir? 

- Hayır efendim, burası yedi 
dUnya prensinin sarayıdır? 

- Affedersiniz, yanlıı ael· 
mi tim. 

Geri döndU, kapıdan çıkıp 
gitti. 

Neden 
Hasan Bey, dansta acemi 

olan bir kadınla danıederken: 
- Tek ayaklı olmadığıma 

nekadar milb~essifiml 
Dedi, kadın sordu: 
- Neden Hasan Bey: 
- Neden olacak, hiç olmaısa 

o zaman yalnız bir tek ayağımın 
Uıerine basardınız, öteki ayaiım 

Tayyareye Verelim 
Dostlarım ne arttırsak, 
Tayyareye verelim .. 
Kurtaran odur ancak: 
Tayyareye nrelim. 

Haydi durmcıyıp yine, 
Alalım birkaç tane; 
Toplıyalım iane 
Tayyareye verelim. 

Pek çoğu birdenbire, 
Havalansın göklere; 
Şeref olsun her yere, 
Tayyareye verelim. 

Haydi, haydi dostlarım; 
Hepinizi ararım, 
Toplııyalım, toplanm; 
Tayyareye verelim! 

P. O. H. B. 

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

Nişanlım şimdiye kadar 
benden daha sevimli bir kadın 
tanamadığım ıöyliyor .. 

- Deıene kızım senin nlıan• 
hn ıimdiye kadar hiçbir kadmla 
tamşmamışl 

_.,., _.. ........ ·-,.. 

1 Fıkra 

1 
Daha Güzel 

Hasan Bey, cuma gllnU tehir· 
den uzaklnımış, kırlarda dolaı· 
mıştı. Şehre girdiii zaman ken· 
dl kendine: 

- Ne olurdu, demişti, ıu 
ıehrl bugün gezdiğim yerlerde 
yapıalardı, hem daha ferah, hem 

- Ha1an Bey bu yıl Şehir 
Tlyatroıunun oynayacağı oyunlan 
biliyor musun? 

- Biliyorum, ilk oyunun adı: 
Raıit Rızanın oyunu, ikinciılni • 
ki de cinlerin top oyunu! 

······························································ 

:ı Fıkralar : 
Nasıl 

Hasan Bey karıslle bir!ikte 
çalgılı bir bahçeye gltmi§ti. Yan· 
lı:rı:ıdakl masada oturan bir 
erkek Hasan Beyin karııına baktı, 
Hasan Bey kızdı : 

- Delikanlı, dedi, karıma 
bakmakta devam edersen başına 
hiç ummadığın bir bellyı musallat 
etlerim. 

- Naııl bir bela Ha1an Bey? 
- Seni karımla tanıştırırım 1 

Bir Gün Evvelden 
Hasan Bey traş olacaktı; hiz

metçisinden sıcak su istedi. Hlz· 
metçi cevap verdi: 

Odanızda var efendim .• 
- Nerede, ben bulamadım. 
- DUn bir taı içinde getirip 

bırakmıştım, o bitti mi? 

Ten bel 
Haaan Bey bir tenbele sordu: 
- Sen hiç çalışmaz mısın? 

- Yaz geldi mi çalışmam! 
- Ya kışın? 

O zaman da yazın ıelme· 

j ' 
Çare 

Hasan bey, yeni niıanlanan, 

fakat nişanlısının kendisinden ay· 
rılacağından çok korkan bir gence 
söyledi: 

- Nişanlının senden ayrılama· 
ması için bir tek çare vardır: 

- Bu çare nedir Hasan bey, 
ona kendimi sevdirebllmem mi? 

- Hayır, onun şişmanlıyabil· 
meıi, fİşmanladığı zaman tabii 
oftan yiizUğfinil parmağından çı
karıp sana iade edememesidir. 

Bitmedi 
Hasan Bey bir lokantaya 

gitmiıti. Garsonu çağırdı ı 
- On bet gün evvel bu 

lokantada bir beğendi yemiştim, 
hoıuma gitmiıti. 

- Emrederıeniz getireyim, 
ayni beğendi daha bitmedi! 

Ehemmiyeti Yoktu 
Bir gece misafir kaldığı bir 

evde, ertesi gUn ev sahibi 
Hasan beye dedi ki: 

- Dun gece rahat etmediği· 
nlzden korkuyorum. Yatak biraı 
aertçedlr de. 

- Ben kolayını buldum; arada 
ınrada rahnt etmek için kalkıp 
oturuyor, sonradan tekrar yatıp 
uyuyordum. 

Tavsiye 
Bir doıtum bana akıl <lanııta: 
- Karımım ılnirleri bozuk, 

dedi, acaba ne yapmalıyım; dağ· 
lık bir yere mi g5tnreylm, yoksa 
bir deniz kenanna mı? 

Ben de bir tavıiyede bulun• 

dum. 
- Dağlık bir yere glUUr, 

amma ıen bir deniz. kenarına 

sıitmen ıartilel 
Merak 

Hasan Bey anlatb: 
Meraklı Alim ya:ııhaneainin 

üzerini teleskopla muayene etti, 
ıonra hizmetçiyi çağırdı: 

- Y azıhaneml temizlememif· 
sin, dedi, üzerinde on dört tane 
mikrop vardı. 

Baka hm 
Hasan Bey Lokantada yemek 

yiyecekti: 
Garson sordu: 
-Ne yiyec~ksiniz Ha&an Bey? 
- Bir Bllftek yiyeceğim 1 
Getireyim .. 
- Hayır daha istemem, evveti 

bir yiyeni göreyim, bakalım yer
ken dişini kırmaı.sa ben de iste· 
yeceğiml 

························································ ..... 

- Sonbahar bUtUn lnsnn!m·ı 
az. çok şair yapıyor Hasan Bev .• 

_ Evet azizim hakkın var. 
Paramızı oduna, kömüre, kışlık 
paltoya verince, yiyecek içecek 
almak için cepte metelik kalmı· 
yor, açlıktan ölmek teh ikesi bq· 



8 Sayfa SON POSTA 

R simli BUyUk illl Roman 

No: 3 

Türbelere pamuk iplikleri bağla· ı 
malar... Tuzeyi hocalara nefes 
ettirmeler... Muskalar yazdırtıp 
taktırmalu, tütsüler verdirmer •• 

Zinnun Efendi, bir türlü ka· 
bahati üstüne almıyor, kusuru hiç 
benimsemiyor, (elbette eşrefsaat 

hulul edecek ve bir. ciğerpnrem 
olacak!) Diyor. 

Halime Hanımın gözaçıklığını 
ıöyledık. 

Bir gUn dokuma çarşafını 

uçura uçura, 
deyi veriyor. 

eve düşllyor; mUj· 

Kavaladnn bir konak 6tede, 
bilmem ne isimli bir ı:ıca 

varmış. Binbir derde d3va 
olduktan mada zürriyeti olmıyan 
kan koca bu ılıcaya, fazla ekıik 
değil tam on gUnlilk, girerler e 
bilznihüda çocukları olurmuş. 

Kndı efendi, bu mnhim mUj· 
donin bahşişi olarak, kılavuzunun 

vucuna bir adet sim mecidiyo 
sıkıştırdıktan ve ( Meleğim hayır .. 
lısıle hamile kalsın, batnı mey· 
dan çıksın, beşibir radayı boy
nunda bili) dedikten sonra p ça• 
ları sıvıyor. 

lhcaya araba yolu yokmuı, 

ncak atla gidilebilirmi • 
Zinnun Efendi, hemen ertesi 

abah, katırcılara baıvuruyor. Bir 
mnhfe yapmalarını tenbih ediyor. 
Suriye ve Arabia-i:an taraflarında 
çok dolaştığı için mahfedekl 
rahatı bilmez mi hiç.? 

Ev\ ela: Karıcığile yanyana, 
burun buruna, ıedirde oturmuı 
kadar istirahatte ve süd gi· 
decek. 

Saniyen ı Beygirin UstUnde, 
aıüne in altında, iç dış biribirin 
karışa karışa, langır lungur sal· 
lnnmanıo ne lüzumu var? 

Salisen: Ayrı ayrı beyglrlere 
bindiler mi, hayvanın biri canlı 
ve yilrllk olur; yularına ne kadar 
asılsan dinlemez, ileriler. Öteki, 
cılız ve takatsız çıkar; istediğin 

kadar, Dehi çüş de, yine geri ka· 
lır, yerlndö sayar. 

Rabian: Rükup ve nUzulde ve
ya esnayı meşide, hanımın ba· 
c.nWarmın na mahremlere görüne• 
ceği tutar. Elin kAratalann ge· 
\'İŞ mi getirtecek? 

Katırcılar, alaca knranlıkta, 
malıfeyı ve beygirleri knpının ö
nüne çekiyorlar. Kadı Efendi bir 
tarafına, hanımı da öbUr tarafına 
yerlcşıyor. ihtiyata riayeten refa· 
kate, k mil halli, yaşlı başlı bir 
zaptiye de alınıyor. 

• Yola revan oluyorlar. 12 saat 
> Urliyüşten onra, gUn kararırken 
mahalli maksuda geliyorlar. 

Bu Ilıca, her tarafta görUlen 
Uatil kubbemsi dört duvarı taş 
bir kudret hamamı. Biraz ilerisin
de, 50, 60 haneli bir köyU de 
var. 

KöylUler tarafından iuet vo 
ikram ile karşılanıyorlar. Köy ağa• 
11 kaptlannı açıyor; Kadı efendi 
ile hanımını evine misafir ediyor. 
.. Köy evi deyip geçmeyelim. 
Oyle dııı kerpiç, damı fışkı, 
dara • bodrum gibi . evlerden 
değil. iki kat Uzerine dört odalı 
ferah, geniş bir ev. Bitişiğind~ 
bir diğeri daha var. 

Zira köy ağası da bildiğimiz 
köy ağalarından değil. Para 
tutanlardan ve oldukça hanedan 
geç"nenlerden. Çifti çubuğu, 
t ittin tarlaları, yüzlerce davarı 

ığır , birçok ta y naşmaları 

Yazan: Sermet Muhtar 
1R - 9 - !lM 

r 

Edirne cloarı dakl Yenikög kögliilerl 
[ Melek Hanımın kavlince soyuaopu güya bunlardanmı§ ] 

Ağafendi, büyük evini misafir- - Biraderi azizim, iyi hoı 
lerlne bırakarak yanındakine amma misafirlik dediğin azami 
çıkıyor. Kadı ile hanımı rahat Uç gUn gerektir; halbuki on 
konuyorlar, yan geliyorlar. . gUndUr buradayız. BAr olmayı 

Taze taze sütler, yumurtnlnr erzu etmem; acaba ne versek? .• 
mis gibi tereyağlar, ballar; körpe yollu dokundururken ağnfendinin: 

körp taw~l~r, kuz~l~roo Kı.~bktan (Beş para almam 1 ) diye ntlan, 
sıkmış gıbı, bepısınl govdeye yeminleri üzerine ferahlıyor. Ya-
atıyorlar. naşmalnra llç be kuru bahı" 

S~bahlarl hanım, akşnmlarıda bile vermeden torb ö .. sUne 
efendı, kudret hamamına devam sokuyor. yı g g 
ediyor. Ilıcadan gelir gelmez, A ı ı t ·ıa ·ı k 1 
k b 

.. yn zze ve ı am ı e, o -
ör ogazı tıkabasa doyurup tuklarla m hf b' · ı b k 1 k a eye ınıyor ar; urun 
apı arını apıyorlar; pufla yatak· buruna yerl · ı k.. 11 h 

lara giriyorlar. Uyuyorlar, uya· .. eşıy~r ar; oye a a a• 
nıyorlar. ısmarladıgı çekiyorlar. Kafile yola 

On gUn nihayetleniyor. Tem- düzülüyor. 
bihll olan katırcılarlıı yaşlı başlı, En önde ç.ifte kumrul n ta ı· 
kamil zaptiye geliyor. Mahfe yine yan kır beygir; arkada iki katırcı; 
kır beygirin üzerine kurulmuş. daha arkada Vinçester tilfekli, 

Kndı efendi, köy ağasile liyme liyme setreli, ihtiyar zaptiye. 
vednl şacağı esnada yalancıktan Köyden dört beş 6aat kadar 
elini keseye atar gibi yapıyor. uzaklaşıyorlar. 
Yarım ağız: 

Dükkanında Sa tığı Etleri 
Evinde Kesiyormu 
Samatyada oturan kasap ls

kender Efendinin dükkAnındaki 
etleri Mezbehada değil de evinde 

kesip satmakta olduğunu haber 
alan zabıta memurları evvelki 

gün ani olarak lskendar Efendi
nin evinde arama yapmışlardır. 
Yapılan arama neticesinde evde 
kesilmiş iki yUz kilo kadar sığır 

eti, birhaç hayvan başı ve 
anire bulunarak milsadere edilmiş, 
lskendcr Efendi de yckalonnrak 
tahkikata başlanmıştır. 

Peynir Ucuzladı 
Son günlerde peynir fiyatları 

göze batacak bir nisbet dahirn· 
de ucuzlamıştır. Bunun sebebi 
hariçten mOhlm miktarda mal 
gelmiı olmasıdır. ---- . 
Erdek Sahillerinde Bir Ceset 

Balıkesir (Hususi ) - Erdek 
sahillerinde bir kadın ces dl 
bulunmuş, Şahinburgaz köyllnden 
Fatma hanım olduğu anlaşılmış, 
tahkikata baelanılmıştır. 

.ıal a af at 

( Arlrnaı v r ) 

1 

Salon 
Bugün çıkan ikinci ntishası ilo 

renkli iki kapak resmi ve içerieindcki 
bronzblö reeimlcrlle çok ncfıstir. }{8 • 

dın, sinema, tiyatro, mizah, eğlonoe 
ve meraklı yazılar vardır. 

Hollvut - llolivut'un 19 Eylül 
nüsha ı renkli çok güzel resimler ve 
çok zengin bir münderccat ile intitar 
etmıştir. 

Demiryollar M cmu aı -
n~miryotlar ~lecmuasının 115 inci 
sayısı güzel bir knp içeriınnde faydalı 
münderecat ile dolu olarak çıkmıştır. 

... . ...... ·=- =..,--~ 

Resim Tahlili .Kupona 
~== ucuue.;ıuuuwuuı....-..u u ••· 

Tabiatioi!i öğrenmek .istiyorsanız 
resminizi bu ~upoodsn 10 ndet 
ile birlikte gönderiniz. · Re-ısruiniı: 
ıııroya tibidır ve iade edihııcz. 

laim. eslek 
veya ıruı'aı 

bulunduğu 
memle et 

Re · intioar 
edecek mit 

Remıin klişesi 30 kur\ielıık 
pul muk biliııdf gör:ıderilobilit. 

Gümr··ğü 

·· dürliiğünden: 
Kilog. Kap Marka No Eşyanın cinsleri 

0,670 Kokulu kağıt 
332,5 2 C F 20121 Levanta 

23800 Tahta ve direk parçalan 
0,340 1 ipek örme çorap 

Bu eşya 6/9/934 tarihinden itibaren açık arttırma sur tile aa• 
hlacaktır. isteklilerin 25/9/934 gllnU saat 17 ye kadar Sabı Komi .. 

Eylfıl ıı 

Sinemanın en çok sevilen iki yıldızı 

FREDERII< MARCH ve SiL VIA SIDNEY 
Yarın 

akşam 
Sinemasında 

~-~---~--> filminde buluşacaklardır. ~3:ll'Zıa& 
---------~--·~~-..--~-~~~~~~---

Sinema ında 

11,jC=t~~ Yaran akşı:ım <GEC!~~ 

Uy roman fllml 
( Eski Artistik) sinemaı:und 

Cini1 cazibe kraliçesi 

Bu Perşembe gfinünden itib•en 
• .1\ 

BO 
Şebzadebaşı 1 L A L 

CLAR ıinemasında göıterllmeğe başlınncakbr. 

~-~~mlill> (2621) 
tarafından temsil edilen 

GÜZEL F TMA 
eğlence, neşe ve hareket e 
heyecan filminin ilk iraeıidir. 

Dr ibrahim Zait 

Yann akşamdan itibnrcn 
FOX Halihazır dünya havadi leri 

Cağaloğlu : Mahmudiye cac14Ul 
Çatalçeşme soka~ No S 

Hergün öğleden sonra haıtalanm 
kabul eder. 

lstaubnl Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Kamerhatun: Yenişehir Rlıapaşa ıokağı eıkl 19 yeni 29 
No. li arsanın tamamı. 

Kamerhatun ı Yenişehir Tur ucu sokağı ski 7 yeni 9 o.h 
ar anın tamamı. 

Kamerhatun : Y enişchir Şirket sokağı eski 31 yeni 35 
No. lı arsanın tamamı. 

Taksim : Hüseylnağa Duvarcı ~e Cambaz sokağı ski 
46 .. 48 l 58 - 6J l t h 1 Mı • 19 yen 62 - 21 numara ı apar ımanın av 
ve dükk n od tamamı. 

T rlabaşı ı Hilseyinağa Ananik arsanın tamamı s 1 
33 yeni 38 

ı Balat Karabaş Balat ceddesl hane e dilk· 
kanın 40/120 hissesi. Eski 106 yeni H4 

Kamerhatun: Hilseyinağa Şişhnne arsanın tamamı. Eskf 
35-37-39 yeni 29-41 

Fener 

Tarlabaşı ı Hüseyinağa Gölba ı 23 ki 62 yeni num r h 
rsanın tamamı. 

20 

20 

2500 

316 

48 

Kamerbatun: Yenişehir Mumcu So. 30 eski 38 yeni No.lı 25 
arsanın tamamı. 

Kamerhatun: Yenişehir lurşucu So. 7-7 eski 13-23 yeni 36,5 
numarala arsanın tamamı. 

Kamerhatun : Yenişehir Şirket So. 8 e ki 8 yeni numaralı IS 
nraanın tamamı. 

Knmerhatun: Yenişehir Demirhane ve keklik 16 eski 18 9S,5 
yeni numaralı hanenin şartnamede muharrer 
hissesi. 

Yukarda yaı.ıh emvalı gayrimenkule hizalanndakl bıyme .... 
23/9/934 Pazar gUnU saat 14 le açık arttırma u ulüe ve pefia 
para ile sahlacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçu pey akçel .. 
mUracaatlan. (f) "sa50.. 

a la u. ··rlüğünden: 
300 kilo San yaldız nfimunesl veçhile 
150 " TOp b tinde yeşil mUrekkep. 

Yukarda nev'i vo miktan yazılı malzemenin pazarlığı 19/91934 
tarihine müsadif Çarşamba günU icra kılınacaktır. Taliplerin %7,5 
muvakkat teminat paraslle Cibatid Alım Sahm Komisyou-
mUracaatları. 115461,. 

1 1 Belediye 1 IUinları 
Ayasofyada kain Levazım anbarı camlarınm tamiri n 

kapak imali: Teminat 36,5 lira. 
Verem dispanseri b hçe duvan in ası: Teminat 28,5 lira. 
Fatih Belediy dairesi kalörifer radyatörleri tamiri: 1 O lira. 
Yukarıda yazılı t !er pazarlıkla yaphrıl c ktır. Talip ol...., 

keşif evrakmı görm k Uz r her glln, pazarlığa girmek için de w.r 
lannda yazılı teminat akçesi mnkbuzu ile 19/9/934 Çarş nba .... 
saat onbeşe kadar Levazım MüdllrlUğUne mllracnat etmelidirler. u511f,, 

1 tanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Bedeli keffi dokuz bin dokuz yllz otuz altı lira 82 kuruştan ibaret 

bulunan lstanbul Bala hanesi rıhtımının tamirilo işbu rıhtım uı.ı
yeniden kurulacak d mir çab ve teferrllab 26/9/934 Çaro~ 
gllnll saat on dörtte kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmugtur. lr 
teyenlerin projemle şartname ini görmek ve bu huıusto fozla mnllmal 
almak lstiyenlerin 746 liradan ibaret teminat melrtubu ve e 
oamelerile birlikte meıkür glln sa te kadar Milli 



ISTANBUL UMUMİ MECLiSi iNTiHAP DEFTERLERi ASiLDi 

sta ele ·yesinden: 
lstanbul Umumi Meclisine aza intihap etmek ve 

edilmek hakkını haiz olanlar1n defterleri 15 Eylul 934 

CUMARTESi günü asılmıştır. 
1 - Defterler 15 Eylfıl 934 CUMARTESi gününden 

20 Eylfıl 934 PERŞEMBE günü saat ON SE
KİZE kadar altı gün müddetle asılı kalacaktır. 

2 - Kanunen intihap etmek ve edilmek hakkını haiz olup ta işbu 
defterlerde iıim ve hüviyetleri yazılmamış olanlar defterlerin 
asılı kalacağı altı giln içinde mensup oldukları Belediye ıu· 
belerinde müteşekkil intihap Encümenlerine müracRatla iti· 
razlarmı beyan etmeğe hakları vardır. 

3 - 20 Eylfıl 934 PERŞEMBE günü saat ON SEKiZDEN sonra 
intihap Encümenleri itiraz kabul edemezler. 

4 - Kanunen muayyen olan müddet içinda vaki olacak itirazlar 
llzerine intihap Encümenleri tarafından verilecek kararlara bu 
kararların kendilerine tebliği tarihinden itibaren ÜÇ GÜN 
zarfında mahalli Sulh mabkem lerine lnt:hap Encümenleri 
kararile birlikte müracaatla itiraz etmeğe hakları vardır. Bu 
milddet bittikten ıonra itiraz hakkı kalmnz. 

5 - Her Belediye ıubeıine mensup mahallerin defterleri hükumet 
dairelerile mahallelerin münasip mahallerine astlmıthr. 

6 intihabat her Belediye ıubesindc l birinci teşrinde başlıyacak 
ve bu tarihten itibaren on iki gün devam edecektir. 

7 - Her Belediye şubesi müutehiplednin hangi gUnlerde nerelere 
rey vermeğe gelmeleri lazlm ge1 eceği ve sandığın herglin bu· 
lunacağı yerler aşağ,da gösteri miştir. 

Eminön ·· Be e e besi 
1 - Birinciteırin 934 Pazartesi: 

2-

a-

6-

6-

7-

8-

9-

ıo-

11 -
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Salı: 

,, Çarşamba: 

.. Perıebe: 

Cuma: 

•• Cumnrlesl: 

•• Pazarı 

., Pazartealı 

.. Salı: 

h Çarşamba: 

;; Por§embe: 

Şeyh MehmetgeyHini, Hocapaşa, 
Hubyar, Çe ebioğlualaeddin, Ahi· 
çeleb, Tahtakale, Rüstempaşa ma· 
ha leleri Eminönü Ka) makamlık 
ve Beled ye dairesinde bulunacak 
snndtğu. 
Cnmcıall, Beyazıt mahalleleri öğ· 
leden evvel s:ıat on ikiye kadar, · 
Beyazıt camiin e bulunacak san• 
dığa, Kemalpaşa, Kalendcrhane, 
Balabanağıt mahalleleri öğleden 
sonra Şehzade camiinde bulunacak 

sandığa. 

Süleymaniye, Mollahusrev öğleden 
ev\ el Süleymaniye camlinde bulu
nacak sandığa. 
Büyükçarşı, Mercanağa, Dayeha• 
tun, SUrur maha'leleri öğleden 
sonra Mercauağa camiinde bulu· 
nacak sandığa. 
Tavfantaşı, Saraçishak, Mimarhay• 
reddin, Çadırcı Ahmetçelebl ma• 
hallelerl sabahtan akşama kadar 
Gedikpaşa cnmiinde bulunacak 
sandığa. 
Şehsüvarbey, Bayramçavuı, Muh· 
sinebatun, Kazganisadi, Nişanca 
mahalleleri sabahtan akşama ka· 
dar eski karakol binasında bulu
nacak sandığa. 
Tülbentçi, Katipkasım, Mimar· 
kemal, Mesihpaşa mahalleleri sa· 
bahtan akşama kadar Langa 
mektebinde bulunacak sandığa. 
Hacıkadın, Hoca Gıyasettin, Ya· 
vuzsinan mahalleleri sabahtan ak· 
ıama kadar Mihraplı camide bu
lunacak sandığa. 
Demirtaş, Sarıdenıir, Zmdankapı 
ıiıahalleleri sabahta.n akşama ka· 
kadar Kantarcılar camiinde bulu
nacak sandığa, 
Küçükayasof} a, f,,hakpaşa mahal· 
leleri öğleden evvel Küçükayasofya 
cmiinde bulunacak sandığa, Sul· 
tanahmet, Gankurtaran mahalleleri 
öğ eden sonra Akbıyık camiinde 
bulunacak sandıR-a. 
Alemdar, Mollafenari, Mahmut
paşa mahalleleri sabahtan akşama 
kadar Atikalipaşa camiinde bulu· 
nacak snndığa. 
Binbirdirek. Eminsinan mahal· 
leleri aabahtan akşama kadar 
F eruzağa camiinde bulunacak 
aandı&a. 

12- it .. Cuma: BUtUn mahalleler için tayin edilen 
günde reyini vermemiı olanlar bu
gün sabahtan saat yirmi bire ka· 
dar EminönO Kaymakamlık 'Ve Be· 
lediye dairesinde bulunacak aan· 
dığa reylerini atabileceklerdir. 

Fatih Belediye Şubesi 
1 ve 2 - Birindteşrln 934 Pa• 

zartosl vo Salı: 

Kırkçeşme, Hüsambey, Slnanağa, 
Kirmasti; Şeyhresmi, Hoca Uveys, 
GurabahUseyinağa, Babahasanalemi, 

2- " 

3- il 

4- " 

5- ., 

6- " 

,_ 

8- " 

9- •• 

10- ,. 

11- " 

" 
Sahı 

,, Çarşamba: 

., Perıembe: 

.. Cuma: 

,, Cumartesi: 

.. pazarı 

., Pazartesi: 

" Sah: 

Muratpaşo, İskenderp.aşa, Sofular, 
Hasanhalife mahalleleri sabahtan 
•kşama kadar Fatih Kaymakamlık 
va Belediye daireainde bulunacak 
sandığa. 

Kocadede, Devrişali, Beyceğiz, 
Kariyeiatikali mahalleleri sabah-
tan akşama kadar yirminci ilk 
mektep binasında bulunacak AD

dığa. 

Muhtesip lskender Mimarainan, Ka· 
rabaşneslişah, Hatçeıultan mahal· 
leleri sabahtan akşama kadar 
Karagümriikte yirmi yedinci ilk 
mektep binasında bulunacak ıan
dığa. 

Alibey köy Alibey köyünde sa• 
bahtan saat ona kadar bulunacak 
sand ğa, lslambey, Eyüp, Dökme-
ci er, Üçşehitler Gümüşsuyu ma• 
halleleri saat ondan akşama kadar 
Eyüp camiinde bulunacak ıandığa. 
Ramiyeni, Topçular, Ramicuma, 
Küçükköy mahalleleri sabahta og• 
leye kadar Rami karakolunda bu
lunacak sandığa. 
F eth ·çelebi, Nişanca, Cezrikasım, 
Abdülvedut mahalleler) 6jledea 
sonra akşama kadar Otakçılar ka· 
rakolunda bulunacak sandığa. 

Balat Karabaş,Avcıbey, Hızırcavuş, 
Hatipmuslihiltin, Tahtaminare, A· 
tik Mustafapaşa, Hamamımuhittin, 
Katipkasım, Mo.laaşki, tevkiiCafer, 
Kammgünani mahal.elerile Süreyya· 
paıa fabrikası sabahtan akıama 
kadar Balat hamamı arkasında 
F errruh camiinde bulunacak 
aandığa. 

Haydar, Haraççı Kara Mehmet, Kü· 
çükmustafapaıa, Abdisubaşı, Müf
tüali, Kaaapdemirhan mahallelerile 
Cibali fabrikası sabahta akşama 
kadar Gibali mevkiinde bulunacak 
sandığa. 
Ereyli, Denizaptal, lbrahimçavuı, 
Arpaemin, Fatmasultan, Beyazıt· 
ağa, Mollaeşref, Ôrdekkasap, Nev· 
bahar mahalleleri sabahtan akşama 
kadar Ereyli camiinde bulunacak 
sandığa. 
Se)İtömer, Merkezefendi, Melek· 
hatun, Uzunyusuf, Karabaı ma• 
balleleri aabahtan akşama kadar 
Evliya cacıiinde bulunacak sandığa. 

;, Carıambaı Kazlı çeşme mahallesi ve fabrikaları 
sabahtan 6ğleye kadar Kazlıçeı
me karakolunda bulunacak sandığa • 
imrahor, Hocaevhat, Hacıhamza, 

Abdiçelebl, Alifakih mahalleleri 
öğleden sonra akşama kadar 
imrahor camiinde bulunacak 
sandığa. 

;, Perşembe: Bali, lnebey, Keçihatun, Hu'byar, 
Kürkçübaşı mahalleleri sabahtan 
öğleye kadar Aksarayda Çakırağa 
camiinde bulunacak sandığa. 
Hacıhfiseyinağa, Kasapilyas, San· 
caktarhayrettin,Davutpafa, Araba· 
cıbeyazıt, Cambazi} e, Kocamus· 
tafapaşa mahalleleri öğleden sonra 
akşama kadar HacıhUseyinağa ca• 
miindo bulunacak aandığa. 

(Devamı 10 uncu seyfada) 

Resminizi Biz• Gönd•rlnlz . .. 
Slze Tabiatmızı Sögllg•llm 
Rumlnlıl kupo:ı ile g6nderlnla. 

Kupon diğer aa1fam11dad11. 

13 Polatlı; Menn;\D 

Bey; Elılidıl ve hoş
sohbettir. Muamele
elnde tavazU Vf! sade
lik vardır. Kıbir ve 
azemet taslayanlar• 
dan hoolanmaz. Gü-
rültü ve mücadele 
yapmadan herkesle 
eyi g çinir n muhı· 

tini kendisine bağlar. İhtiyarlamak 
niyetinde değildir. Zevki eafayı sever. .. 

25 fzmir; M. Tevfik Bey: Yumuşak 
kalpli ve uyaRldır. 
Mücadele ve müna
kaşayı sevmez. Haya
tını hadises·z, mace· 
rnsız geçirmek ieter. 
Mııahaza: Buna mu· 
kabil hayatın zevk ve 
eğleucelerinden müm· 
kun olduğu kadar is· 
tifadeye teşnedir. Bo
ğazı kadar ralıatini de sever, öyle 
kendisini pek uzmek, olmıyacak se)leı 
için hırçınlaşmak niyetinde değılclir. .. 

2' Adanaı L A. Hanım: 
( Reamlnlo dercini lıtemi7or ) 

Sebepli, aebepsiz neşeli ve aiileı 
yüzlüdür. Gülünecek ıeylere nekadaı 
gülmek lazımsa az gülüneceklere de 
aynı suretle güler. İhtimal ki kederli 
manzaralar karşısında da kederini 
daha .ziyade gülmekle ifade eder. 
Tanımadığı, iltıfat görmediği kimselere 
sokulmaz. Sakin va çekingen davranır. .. 

19 Konya; M. N. Hanım; 
(Rcam"nin dercini latemlyor ) 

Aı söyler, m nalı konu ur. Sevdik· 
leri hakkıudn nek11dnr samimi olur a 
!cvmedıklcri h kkmdn o derece barit 
ve donuk dav:anır. D •marına baqılırsa 
tok ve kırıcı hareketlerde bulunabıl r. 
lş ve para meselelerinde emniyet ve 
it mat edilebilir. 

Posta 
fstanbui BORSASI 

17. 8·1934 

ÇEKLER 
kum 

Londra 621,7!\ Prag 19,091.> 
Nn • 1ork o,8JS2?i Vlyau 4,28 
Parla J2,06 MadrU ~8175 
Mlllno g,2l25 B•rlln 1,9923 
BrUkHI ll,385 Var9ova 4,195 
Atlıaa 83,~56 Pe,te 3,435 
Cenene 2,43/S llUkreı 7ıl,51114 
Sofya 65,Sl B lgrat 34,6112 
Amaterdam 1,173 Mouon 1091,-

ESHAM ve T AHVILA T 
Lira 

it Baalr.(Nama) 10,
" cHAmllo) 10,
,, (MUeaa a) 10~,-

0ama ılı bank. 2J,50 
Seltıı ' ,. 5,
Şl keli lla7.IJ• 15,'5:1 
H 1111 •o:>,17 
Ana dol ı ff 60V. :l6, 5 

• ,. 6J P. 26,9l 
Annc'o'u ,. lOOV. 43,<;0 
Şark D. Y, -OJ,-
lı , 'framY.lJ SS,75 
Ü•klldar 111 111-

Te ko.1 OJ 00 
Haugnl 
Telefon 

27,-
10,25 

Lira 
Bomonll 12,'5 
193J latlkraıı 971-

latl <raıı Dahili 93,50 
Düyunu. Mu. 00,
Baj' at tert.p 1 47, 

,, • u 47, 
Reji 2,30 
Trnmv J CO-
Rıhtım 16,5J 
ÜskUdar au 105,5 
Ter o• 1001) 
MıaırKr.fo.1886 141,-

• ,, • 19JJ 9.>,-
• .. .. 1911 92,-

Ele\,trlıc -,-

MESKUKAT [*] 
Kuru~ Kum" 

Tik altuu 925 (Hamit) ..6ı0 

1aır. 103l (Re., at) ~90J 
• 

llr. 830 (Vahı) 46-'.> 
• 

kua JCkl' ince betlblr'lk a hn 
• 

t.leı:ldl7e 38, >O (Cümhurly• ) 45l.> 
Bank ıot l Oa. O. ı 239 (H m t) mııııla .,,dJ 
._al n beılblrl.' a ı ı (R 9aO • 48JJ 

46?.> 
,Vahit) • 4ıbJ 

\ l.Um h ..... ,. ~' J -(Aııa) ";oo l*J lioraa ha lct 

== TAKVlM =.::: 
Gla 

30 
SALI 

18 EylQI • 934 

Arabi Runl 

Hıaı1 
136 

7 Cem.ahar 13j3 S ·Ey O • 1 S> 

Vakit v ••• 
18 16 

19 49 

4 02 
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( Ba,tarafı 9 uncu sayfada ) 

" 
Cuma: Bütün mahalleler için tayin edilen 

günde reyini vermemiş olanlar 
hugUn sabahtan saat yirmi bire 
kadar Fatih Kaymakamlık ve Be· 
lediye dairesinde bulunacak sandı• 
ğa reylerini atabileceklerdir. 

Üsküdar Belediye Şubesi 
1 - Birincite§rİn 934 Pazartesi: Sinanpaşa, Çakıcı Hasanpaşa, Sa

lacak, İhsaniye, Ayazma, Rumi· 
mehmetpaşa, İmrahor, Ahmetçele· 
bi, Hamzafakih, Kefçedede, Hay• 
rettinçavuı, Durbalı, Toygarhamza 
mahalleleri sabahtan akşama kadar 
Üsküdar Kaymakamlık ve Belediye 
dairesinde bulunacak sandığa rey• 
Jerini atacaklardır. 

ı- .. 

3- " 

4- " 

s-

" 

,_ 
" 

·- • 

,_ ., 

10 - " 

11 -

• 
12- .. 

Saltı Selimiye, Kazasker Ahmetefendi, 

Arakiyeci Hacıcafer, Ahçıbaşı, 
Tavaşi Hasanağa mahalleleri sa· 
bahtan akşama kadar Arakiyecl 
Hacımehmet camiinde bulunacak 
sandığa. 

., Çarıambaı Valdeiati~, Tabaklar, Arakiyecl 

Hacımehmet, Pazarbaşı mahalleleri 
ıababtan kkıama kadar Valdeiatlk 
camiinde bulunacak sandığa. 

., Perıember Selimi Allefendi, Muratreis ma· 

halleleri sabahtan ak,ama kadar 
Çinili karakolunda bulunacak 
sandığa. 

,, Cuma: Selmanağa, Hacıhesnahatun, So· 

lak!inan mahalleleri ıabahtan ak· 
şama kadar iskele camiinde bulu· 
nacak sandığa. 

,, Cumarteılı Kuzguncuk mahalleıi Hhahtan 
akıama kadar Kuzguncuk Belediye 
hekimliği binasında bu1unacak 
aandığa. 

" Paıarz lcadiye mahalleai sabahtan akşama 
kadar Fıstıkağacmda eski Bando 
birliği binasında bulunacak sandığa 

,, Pazartesi: Kısıklı, Altunizade, Burhaniye 

" 

mahalleleri sabahta akşama kadar 
Kısıklı Belediye mevkiinde bulu
nacak sandığa. 

Salıı Ümraniye, Dudullu, çekme, Sultan
tançiftHğJ, Reşadiye köyleri bugUn 
aabahtan akşama kadar köylerine 
gelecek sandığa. 

., Çarşamba: Beylerbeyi, Burhaniye, Küplüce 

Abdullahağa mahalleleri 1abahtan 

,, Perıembe: 

" Cuma& 

ak.fama kadar Beylerbeyi belediye 
dairesinde bulunacak sandığa. 

Kuleli, Çengelköy mahalleleri 18• 

bahtan öğleye kadar Çeogelköy 
camiinde bulunacak sandıga. 
Vaniköy, Kandili mahJalleJeri öğ· 
leden sonra aktama kadar kandilli 
camiinde bulunacak sandığa. 

Tem bel Hacımehmtt GUlfemha· 

tfın, lnkılip mahalleleri 1ahahtan 
akıama kadar Kaymakamltk ve 
Belediye daireainde bulunacak 
aandığa. 

Bütün mahalleler için tayin olunan 
günlerde reylerini sandığa atmamıı 
olanlar bugiln sabahtan 1aat yirmi 
bire kadar reylerini Kaymakamlık 
ve Belediye daireainde bulunacak 
ıandığa atabileceklerdir. 

Bey koz Belediye Şubesi 
1 - Birlnciteşrin 934 Pazarteıiı 

2- " .. Salı: 

ı- ,, ,, Çarıamba: 

Beykoz ve Yalıköy mahalleleri ile 
bUtUn kaza halkından rey vere• 

cekler sabahtan akşama kadar 

Beykoz Kaymakamlık Belediye 
dairesinde bulunacak ıandığa. 
Çubuklu, Kanlıca mahalleleri sa• 
bahtan akıama kadar Kanlıca polis 
karakolunda bulunacak sandığa. 
Hisar, Göksu, Yenimahalle ma· 
hallelerl sabahtan akşama kadar 
Hisar nahiye binaıında bulunacak 
ıandığa. 

4- .. 

5- " 

6- " 

1- " 

8-

9- t i 

10 - " 

ıı - " 

• 

12 - " 

., Perşembe: J\nadolukavak mahallesi sabahtan 
u leye kadar polia kar,1ırnlunda 
. lunacak aandığa. 

" 

: ıirıah mahallesi öğleden aonra 
akıama kadar İıkele gazinosunda 
bulunacak sandığa. 

Cuma: Mahmut Şevketpaşa, Alibahadir 
köyleri sabahtan akıama kadar 
köylerine gelecek sandığa. • 

,, Cumartesi: ~ '.>Zhane, Öğilmce köyleri sabah .. 
, rı öğleye kadar Öğllmce karako· 

.. Pazar: 

" 
Pazarteıiz 

l 1da bulunacak sandığa. 
~.mu, Kılıçlı köyleri öğleden ıonra 
akşama kadar Güllü ilk mektebin· 
de bulunacak sandığa. 
Öme;li, Koçullu, Muratlı köyleri 
sabahtan akşama kadar Ömerli 
nahiyesinde bulunacak sandığa. 
Esenceli köyü öğleden evvel ilk· 
mektepte bulunacak aandığa. 

Sırapınar, Hüseyinli köyleri öğle• 
den sonra ilkmekteplerinde bulu· 

nacak aandığa. 

Salı: Cümhuriyet, Polonez köyleri ökle· 
den evvel llkmektepte bulunacak 

., Çarşamba: 

,, Perıembo: 

il Cuma: 

sandığa. 

Akbaba köytl öğleden evveb ilk· 
mektepte bulunacak sandığa. 
Dereseki köyü öğleden sonra 
akşama kadar ilkmektepte buluna· 
cak sandığa • 

Anadolufeneri, Riva köyü öğleden 
evvel ilkmekteplerinde bulunacak 
sandığa. 

Poyraz köytl öğleden sonra ilk· 
mektepte bulunacak sandığa • 

Paşabahçe, İnclrköy sabı.htan ak· 
şama kadar Beykoz Kaymakamlık 
ve Belediye dairesinde bulunacak 
sandığa. 

Bütün köy ve mahalleler için ta• 
yfo edllen gllnlerde reylerini ata· 
mamıı olanlar bugDn sabahtan 

saat yirmi bire kadar Kaymakam• 
hk ve belediye dalreıinde bulu· 
nacak sandığa reylerini atablle· 
ceklerdir. 

Kadıköy Belediye Şubesi 
1 - Blrlncltoırln 934 Pazartes: BütUn mahallAt mUnteblplerl Kay· 

makamlık ve belediye dairesi bi
nasında bulunacak aandığa rey• 
lerini atabileceklerdir. 

2- il 

3-
" 

4 ve 5- ,, 

6 ve 7 - ,. 

8- " 

9- •• 

10 -

11 - ,, 

tt Sah: Haıanpaıa, lkbalyie mahallesi ıa· 
bahtan akşama kadar Hasanpaşa 

ilkmektep binasında bulunacak 
aandığa 

11 Çarı•mba: Osmaniye, Mecidiye, lbrahimağa 
mahalleleri sabahtan akıama kadar 

Ibrahimağa karakolunda buluna· 
cak sandığa. 

,, Perşembe Rasimpaşa mahalleıi sabahtan ak• 
Cuma şama kadar Karakol karıısındald 

ilkmektepte bulunacak sandığa. 
,, Cumartesi ZUhtupaıa, Tuğlacı maballe1erl 

veı Paıar sabahtan akıama kadar Karakol 
karşısında ilmektep binasında 
bulunacak sandığa. 

,, Paıarteıi: Merdivenköy sabahtan öğleye ka· 
dar köy içindeki binada bulunacak 
ıandığa. 

" 

Göztepe mahalleıııl lJ~leden sonra 
akşama kadar istasyon civarındakJ 

binada bulunacak sandığa. 
Sah Sahrayicedit mahallesi ıabahtan 

akıama kadar istasyon meydanın· 
daki ilkmektepte bulunacak san• 
dığa. 

Car,amba: Kozyatağı, Suadlye mahalleleri 
sabahtan akıama kadar Suadiye 
llkmektep binasında bulunacak 
sandığa. 

,, Parıembe: Bostancı mahallesi sabahtan saat 
on bire kadar ilkmektep binasında 
bulunacak ıandığa. 
lçerenk8y mahallesi sat on birden 
ıonra 15 e kadar köy meydanın· 
daki kahve önlinde bulunacak 
sandığa. 
Bakkalköy BBat on beşten sonra 
akşama kadar köy kahvesi önünde 
bulunacak sandığa. 

( Devamı 11 inci sayfada ) 

Bir 
Yanlışlık 

• 

~~ :: ' '-;:_, ) 
... . 
~ ·• ·' . ., ·.-ı ,. 

- Benimle evlenirken on üç 
evim, bir çocuğum var, demiıtn!. 

- Sen yanht anlamışsın. On 
üç çocuğum, bir evim var, dedim 

• • ' • •• 1 .. ... --. .1 • .•• t • • • 1 • 1 ........ . . 1 ,._ 

---·~-------------------------=~ 
D'lln11a llctual Hah•rl•rl J 

1 -,-

Adana ile 
Amerikanın Pa
muk Rekolteleri 

Adana ticare odasına bağlı 

Adana mın- olarak çalışan 
takasında (Tahmin bürosu ) 

. Çukurova mınta• 
ıstlhsal kası pamuk reko~-

tesini( 1 Eylôl tarihinde)ikincl defa 
olarak tesbit etmiştir. Mahıul ge· 
çen seneye kıyasJa hemen iki 
mislinden fazladır ve mukayeseli 
olarak mıntakalar itibarile şöy
ledir: 

Adana 
Kadirli, Kozan 
Karaisalı 

Balya 
( 200 kilo) 

1933 1934 

88,411 
9,lSOS 

-69,775 
18,000 

Ceyhan, Osmaniye 10,266 
Dörtyol 

21 ,!)75 

l\Iersin, Tarsus 6,916 37,250 
Birlikte 60,098 137 ,000 

Bu 137 bin balyanın 50 bin 
balyası (iane) ve (ekspreı) 810 
balyası Klevant ve mUtehakııı 
86. 135 balya yerli pamuktur. Bu 
miktar ilk tahminde 20 bin balya 
fazla olarak 153 bin balya tahmin 
edilmişti. 

Çukurova mıntakasında aıcak 
dalgası pamuk haaılabnın ilk 
tahminin aıaıına inmesine ae• 
hep olmuıtur. iane pamuğu top· 
!anmaya batlanmış ise de amele 
azlığından dolayı ağır devam 
ediyor. Pamuk piyasasında alıı 
veriş hararetle devam etmektedir. 
Bu ıene pamuklarımız yağmur 
görmediğinden parlaktır. 

Amerlkada: Amerika ziraat 
bürosu bu senenin pamuk rekoltell 
hakkında bir eylul tarihinde bir 
rapor neıretmiıtir. 

Bu istatistiğe göre bu ıeneld 
Amerika birleıik hükfımetlerl 
pamuk rekoltesi geçen yıldan 
azdır. Yapılan tahmine göre 
istihsalAt 9,252,000 balyadır. Bir 
yıl evvelki mahsul 13,002,000 
balya olduğuna göre bu ıene 

mahsul 3.800,000 balya . kadar 
noksandır. 

Mahsul bu kadar az olmakla 
beraber pamuk ticaret ve sanayi 
aleminin beklediği miktardan 
fazladır. Bu mahafil aon tahdit 
kararları Uzerine ancak 9,000,000 
balyalık bir mahsule intizar edi· 
yorlardı. Ziraat bürosu Uçllncil 
ve son tahminini 24 Eyliilde 
neşredecektir. 

Sofyadan bildiriliyor: Bulga· 
·------. riıtanın her tara· 

Bulgarista- fından taze Uzüm 
nın taze ihracatına devam 

üzüm edilmektedir. 10 
ihracatı Eylül tarihinde 

yapılan bir iıtatistiğe göre bu 
seneki ihracat şimdilik 297 vago
nu geçmiştir. ihracat Almanya 
Avusturya, İsviçre ve Belçikaya 
yapılmaktad11. 
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( Baştarafı lO uncu sayfada ) 

" 
Cuma: BUtUn köy ve mahalleler için tayin 

edilen günlerde reylerini atamı· 

yanlar buglln aabahtan saat yirmi 

bire kadar Kaymakamlak ve Bele· 
diye dairesinde bulnnacak sandığa 
reylerini atabileceklerdir. 

Beşiktaş Belediye Şubesi 
1 - Birinciteırin 934 _Pazartesi: Beşiktaı mıntakası dahlllndekl 

1-3- " 

4- " 

5-6-7 - " 

8-9-
" 

10- •• 

il - " 

12 - " 

" 
Salı ve 

Çarıamba: 

,, Perşembe: 

" 
Cuma Cu 

martesi. Pazar: 

" 
Pazartesi 

Sah: 

,, Çarşamba: 

,. Perşembe: 

" Cuma: 

mahalleler ve bütcıo mahallatta 
rey verecekler Kaymakamlık ve 
belediye dairesi karşısındaki Si· 
nanpaşa cami iç meydanında bu· 
lunacak sandığa reylerini atabile
ceklerdir. 

Teşvikiye ve Muradiye mahalleleri 
iki gün sabahtan akşama kadar 
T cşvıkiye camiinde bulunacak 
sandığa. 

{(uruçcşme mıntakasındakl mahal· 
leler sabahtan akşama kadnr 
Kuruçeşme tramvay durak yerinde 
bulunacak sandığa. 

Ortaköy mıntakasındaki mahalleler 
bugünlerde sabahtan akşama kadar 
Ortaköy tramvay caddesinde polis 
noktası karşısındaki Ortaköy bah· 
çesinde bulunacak sandığa . 

Amavutköy mıntakasındaki mahal· 
leler bugünler sabahtan akşama 
kadar Amavutköy Nahiye Müdür· 
lüğü bincsı karşısında muvakkit• 
hane önünde bulunacak sandığa. 
Bebek mmtakasındakl mahalleler 
sabahtan akşama kadar Bebek 
camii meydanında bulunacak 
sandığa. 

Dikilitaş mahallesi sabahtan akşa· 
mn kadar Dikilitaş ilkmektep bi· 
nasında bulunacak sandığa. 

Bütun mahalleler için tayin edilen 

yerlerde reylerini atmamış olanlar 

bugün sabahtan akşam yirmi bire 
kadar Kaymakamlık ve Belediye 

daires'nde bulunacak aandığa 
reyle ini atabilecoklerdir. 

eyoğluBeled·ye be • 
ı 

1 - Birinclteşrin 934 Pazartesi: Bütün mahallelerden rey verecekler 
sabahtan akşama kadar Beyoğlu 
Kaymakamlık ve Belediye şubesiıto 

de bulunacak sandığa reylerini 

2- " 

3-

4-
" 

5-
" 

6- .. 

7- " 

S.9- ,, 

10 - " 

11- tt 

,, Sah: 

., Çaroamba: 

,, Perşembe: 

" 
Cuma: 

,, Cumartesi: 

•• Pazar: 

" 
Pazartesi 

Salı: 

.. Çarıamba: 

.. Perıembe: 

. atabileceklerdir. 

Mecidiye k8yU sabahtan öğleye 
kadar Çardaklı kahvede bulunacak 
sandığa. 

Kağıthane köyti öğleden sonra 

akşama kadar illcmektep binasında 
bulunacak sandığa. 

Hasköy mahalleleri sabahtan akşa• 
ma kadar Sütlüce vapur iskelesi 
yanında bulunacak sandığa. 

Şişli mahalleleri sabahtan öğleye 

kadar nahiye merkezinin karşııın· 
daki tenis kortunda öğleden sonra 
BulgMçarşısındaki köşedeki kahve· 
de bulunacak sandığa. 
Şişli mahalleleri sabahtan öğleye 

kadar Feriköy köşe kahvede öğle· 
den sonra akşama kadar Kurtuluı 
karakolu sırasındaki kahvede bu· 
lunacak aandığa. 

Taltsim mahalleleri sabahtan akşa• 

ma kada\ Cilmhuriyet meydanın· 
daki Camlı kahvede bulunac;\k 
sandığa. 

Taksim mahalleleri sabahtan akıa· 
ma kadar F eruzağa camiinde bu· 
Junacak sandıia. 

Kaıımpaşa mahalleleri bugünlerde 

sabahtan akşama kadar Camiike· 

birde bulunacak sandığa. 

Galata mahalleleri sabahtan ak· 
şama kadar Tophanede Kıhcali 
camiinde bulunacak sandığa. 

Galata mahalleleri ıabahtan ak· 
şama knder Arapcamiinde bulu· 
nacak sandığa. 

12- •• Cuma: Bütün mahalleler lç.In tayin olunan 
günlerde reylerini atmamış olanlar 

bugün sahahtan saat yirmi bire 
kadar Kaymakamlık ve Belediye 

daireıinde bulunacak sandığa 
reylerini atabileceklerdir. 

Sarıyer Belediye şubesi 
1 - Birincltepin 934 Pazarleıiz Sarıyer, Maden, Büyükdere mahal· 

lelerile bUtUn mehallelerden 0 gUn 
reylerini vermek jateyenler sabah· 
tan ukşama kadar Kaymnkambk 
ve Belediye şubesi binasında bu· 
lunacak aandığa reylerini atabile· 
ceklerdir. 

2- " 

3 -

4- " 

6- .. 
6- " 

7- " 

fi Salı: 

;, Çarşamba: 

,. Perıembe: 

Cuma: 

,, Cumarteal: 

,, Pazar: 

Rumelikavağı mahalJesf sabahtan 

öğleye kadar Rumeliknvağı mey
danında bulunacak sandığa. 

Garipçe köyü öğleden sonra saat 
on dörde kadar köy meydanmda 
bulunacak sandıga. 
Rumelifenerl saat on dört buçuk· 
tı::n akşama kadar köy meydanın· 
da bulunacak sandığa. 

BahçeköyUnde Orman mektebi 
ıabahta öğleye kadar mektep 

6nUnde bulunacak sandığa. 
Bahçeköy öğleden sonra akşama 

kndar köy meydanında bulunacak 
sandığa. 

Kireçburnu sabahtan oğleye kadar 

Kireçburnunda bulunacak sandığa 
Tarabya öğleden sonra akşama 
kadnr Tarabyada bulunacak eandığ 

Yeniköy sabahtan akşama kadar • 
Y eniköyde bulunacak sandığa. 

lstinye sabahtan öğleye kadar 
latinyede bulunacak sandığa. 
Yeniköy öğleden aonra Yeniköyde 
bulunacak sandığa. 

Emirgan sabahtan öğleye kadar 
Emirganda bulunacak sandığa. 
Ayasağa köyü öğleden sonra ak· 
şama kadar köyde bulunacak san· 
dığa. 

8- .. .. Pazartesi: Rumelihfsarı 6ğleye kadar Rume· 

lihisarında bulunacak sandığa. 

Emirgan öğleden sonra Emirganda 
bulunacak sandığa. 

9- " " 
.:ialı: Zekeriya köyü sabahtan ıaat ona 

kadar köyde bulunacak sandığa. 
Uskumru saat on buçuktan on 
dörde kadar köyde bulunacak 
sandığa. 

10- " .. Çarıamba 

11 - ,, 
" Perıembe 

12-
" Cuma 

Kumköy, Demirci, GUmUşdere, 
Kısı kaya köyleri saat on dört 
buçuktan akşama kadar Kumköy
de bulunacak sandığa. 

KemerburgH, Pirinççi, Cebeci 
' Petnahur köyleri sabahtan akşa-

ma kadar Kemerburgaı nahiye 
merkezinao bulunacak sandığa. 

Odayeri, İhsaniye, Çiftalan, Akpı· 
nar, Kısırrnandıra, Ağaçlı köyleri 
sabahtan akşama kadar Odayerin· 
de bulunacak sandığa. 

Bütün köy ve mahallelerden tayin 

edilen günlerde reylerini atamamıı 
olanlar bugün sabahtan saat yirmi 

bire kadar Kaymakamlık ve bele· 
diye dairesinde bulunacak sandığa 
re} terini atabileceklerdir. 

Adalar Belediye şubesi 
1 - Birlnciteırln Pazartesi gU· 

nünden 12 blrinciteırin 934 
Cuma gUnti saat yirmi bire 
kadar 

2·3·4 - Birlnciteşrln 934 Sah, 
Çarıamba ve Perıembe 
gllnlerl : 

5--6 - Birinciteşrin 934 Cuma ve 
Cumartesi gllnlerl 

7·8 - Blrinclteşrln 934 Pazar ve 
Pazartesi gUnlerl 

BUyUkada mahalleleri Büylikada 

Kaymakamlık ' ve Belediye daire· 

ılnde bulunacak 1andığa. 

Heybeliada mahalleleri Heybeliada 
da iskele meydanında bulunacak 
aandığa. 

Burgazda mahalleıeri Burgazda 
iskele gazinosunda bulunacak 
sandığa. 

Kmalıada mahallesi Kınalıda 
l11kele karıısındaki gazinoda bulu· 

nacak sandığa. 

(Devamı 12 inci sayfada ) 

Öz Türkçeyle 
Deneme 

Neden Malımızla 
Övünmigelim 

Yerli malını korumak işini üzeri
mize almıyoruz. Geceli gllndüı.hi 

çalııan değirge(lerlmizin (1) çıkıırdığ 

yerli mallara birer ynbnncı belge ( 2) 
koymakla onları benima mediğimıL 
ortaya koyuyoruz. 

Geçen gfin Son Post nın ( lst r 
inan, ister inanma) ynr.ıı nda okudum: 

Bir çamlakt n ( 3 ) boyunb ğı 
alacak bir arkadaııı; çaml. ktakı 
• t cı, orada bulunan blltOn boyun· 
b gların yeri olmadığ nı &öylemış. 

Şu var ki bugün her y rde satıl.,n 
bu t kım nesneler n çoğı .) erlıd'r,. 

""' Kullandığım z yerlı mail. rının 
belgeler"ne bnlrnrsak yerlı olup oı. 

madıklarında ·, şırıyoruz.. 

En çok çorap, boyunb ğı gıbı 

nunelerin belgeleri yabancı dillcdir. 
Hem bu yab ne be geleri istekle (4) 
koyuyorlar. Bun an ötürüdür ki 
çamlakt~ki utıcı da malını satark n 
yerli değildır d y bilıyor. Daha çok 
soracak olursanız s"zi usturmak için 
üzerindeki belgey" gösteriyor. 

- Şu be1ge mal, hiç ycrlı olur mu? 
Evet yabancı bir belge, y~rı 

malının adı olamH; hem olmamnlır 
Bununla beraber yazık kı oluyor. 

Özil Türkiyede yetişen, Türk ak· 
çnsilc ltleyen değirgeçlerde Tilrk 
iıçisinin çalııarak yaptığı Türk malı
na yabancı belg~ koymak çok çirkın, 
çok bayağı bir işt r. 

Ülkemizde y .. pt kımız mallar bizım 
malımızdır. Onl ra Türkçe ad koy p 
onları benimıememiı gerektir. 

Kendi malımızla en b ıta ken 
miı övilnm liylı. ! 

ismet Hulusi 
1 - Değirgeç: fabrika 
2 - Belge: marka 
8 - Çamlak: dilkkin 
4 - istek: kast 

Eski Harfli Haritalar 
Mekteplerde eski harfler zamanm· 
dan kalma nekadar harita, levha 

kürei musattahn ve saire varsa, 
hepsinin maarif mUdürlfiğünde 
toplanılması \ e bu eşyanın mel<
teplerin demirbaş eşya listelerin· 
den çıkarılması tekarrlir et· 
miştir. 

•••• ' •• 1 

iş Bankasının Bir Tavzihi 
Türkiye İş Bankasından: Fran· 

sızca lstanbul gazetesinin 13 Ey
lul 1934 tarih ve 256 sayılı nUs· 
hasında Musevilerin Kipur bayra· 
mı münasebetile 19 Eylfıl 1934 
Carşamba günU kapalı bulunacak 
bankalar arasında bankamızm da 
ismi yazılmıf ise de o tarihte 
bankamızın açık bulunacağını 
muhterem alakadarlarımıza arz· 
eyleriz. 

Resim Sergisi 
At•t Günef kulübünden: 

ltalyadn bilgiRinı çoğnltmakta bulu
nan genç res amlnrıınızdıın Halit Mu · 
tafıı Bayın kısa bir mü l let için lstaıı· 
bulda bulundugu sırarJ kroki resim 
ofort ve akuvarelleri bugıinden itibaren 
kuhibUmiizde teşhir edılmiştir. Ileyog· 
lunda Sırnselvilerdeki kulüp bina ı 
bundan dola) ı bugünku Salı ve yarınkı 
(,,'arşamba günleri saat üç~en yedi) o 
kadar ziyaretçilere açıktır. 

Gebze asliye hukuk mahke· 
meslndenı Gcbzenirı Tuzla kôyundc 
Sıırıdogan mubadillPrinden Hasan oglu 
Ahmet efendi tnrafından karısı Binnnı 
hanım aleyhine ikame olunan boşanma 
davası mi.inaeebetile ıkametgühının meç· 
hul bulunmasından dolayı kendiıine 
tebliğat icrası miimkUn olamıyan müd· 
deaalcyhn mezbure biıınaz hanıma ilİL· 
nen tebligat icra ına karar verılmiş ol
duğundan 19-9-934 tntihine müsndıf 
Çarşamba günn saat 14 te Gebze Aııli· 
ye Hukuk mahkeme inede hazır bulun· 
ma ı ve yahut bir ... ·ekil gondermesi 
ilanen t bli,.., o nur. --------Zayi: "'- b a'nın Güldibi kt:ıJUne 
ait resmi ııııılı ıı kaybettım. Yeniıini 
yaptıracagm d ıo hukaıil yoktur. 

uuldıbı ko) ii muhtarı lemail 



NUŞANTAŞINDA 

ve Nehari - Kız ve 

LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmi mekteplere muadil olduğu tasdik edilmiıtir. 

Ana, ilk, Orta ve Lise kıeımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 
( Feyziye Mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 

Talebeslnln taJi111 ve terbiyesine kıskançhkla baöll olduğunu muvaffaklyetl ile lsbat etmlttlr. 
lıtiyen talebe velilerine mektep t&rifnamesi gönderilir. 

Lise ve orta kısım mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 Eylülde ve sınıf ikmal imtihanlarına 22Eyliilde mektepte başlanacaktır. 

ve kayıt için hergUn mektebe müracaat edllablllr. Telefon : 44039 

Türk Maar·f Cemiyeti Mektepleri 
BURSA KIZ LiSESi 

Drta ve Lise kısımları vardır. Resmi liselere muadeleti Maarif Vekiletince musaddakbr. lngilizce 
lisanı mUtehassıı tarafından okutulur. Senelik yab l\creti 185, gündüz ücreti 35 liradır. Memur çocuk· 
Jarına ayrıca tenzil'it vardır. Kayıt muıımelesi başlamıştır. 1 Teşrinievvelde derslere başlanacaktır. 

Ankara Ana ilk, Orta Mektebi 
ilk UçUncU ıınıftan itibaren lngilizce lisanı mütehassıs tarafından okutulur. ilk kısım senelik lkreti 

60, orta kııım 70 liradır.' Kardetlerden tenzillt yapılır. Kayıt muamelesi başlamıttır. İlk kısım 15 Ey· 
illide orta kısım 1. Teırinievvelde derslere başlayacaktır. 

Eskişehir Yatı ilk Mektebi 
Kız ve erkek çocuklarma mahsustur. Almanca lisanı okutulur. Yata ucreti 150, gündüz ücreti ayda 

bir liradır. Kayıt muamelesi baılamıştır. 15 Eylülde derslere başlanacaktır. (5725) 

istiklal Lisesi MDdDrlDğDnden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Onuncu ve on birinci ıınıflarda nehari talebe için yer kalmamıştır. 

3 - Eıkl talebe EYLÜLÜN YIRMiBEŞINE KADAR kaydını yenilettirmediği takdirde 
hakkını kaybetmiş olacaktır. (Memleketinde olan talebe mektupla müracaat edebilir.) 

4 - Kayit için herglln saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
5 - lıtiyenlere, mektebin kayıt tartlarım bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 -F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
1 _ Kız ve erkekler için ayrı teıkilata maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına başlanmıştır. 
2 Kayıt için her2ün mektebe veya Yeni postane arkasında Basiret hanında Ôzyol idaresine 

milracaat edilebilir. 
3 - lıtiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 
Arnavutköyünde tramvay caddesinde - Çiftesarnylarda :Mektebin telefonu: 36 • 210 • Ozyolun telefonu: 24115 • .411 _____ _. Cağaloğlu: Telefon: 23630 ._ "' 

Kız ve AM ELAı HAYAT Ti~aret 1 
i LAN 

1 

Erkek Lıaeıl 
3 nellk orta ve 3 aeneHk Ticaret Llııesi kıııımları vardir. Orta k111ma 
llk•.:ektep mezunları, Ticarfıt Llıui k11mına Orta mektep mezunları 
kabul edilir. . · b 

lştirakt6 idame imkAnı kalmadıA-ı 
cihetle Sakarya Nakliyat Şirketinden 
ayrıldığımı mezkikr tirketle alAkadar 
mOıterilere an:eylerim. Muzaffer 

(2634) 
Orta \•e Llae kıaımlarında·reıml müfredat programlarile bırlıkte mekte in 
teaiı gayesine uygun a~rıca mealek ve Liaan dersleri kuv!'etll bir tarz.da 1 ~ Mükemmel bir halde ve kele ir 
okutularak mezunları Tıcaret ve lktııat aahaaında ve ıahıı teıebbilllerd• r- P 
muvaffak oıacak tekilde hazırlanır. 1 bir OTOMOBiL aram yor 
U•• ti • Orta kısım d~rt taks~tte senede 30 l!ra ve Taliplerin •' S. O rumzile İstanbul Cre er . Lise kısmı dort taksıtte senede 40 hra 

176 
t k tu " dr i al 

. __. pos a u su a es ne yazın an 
Kayıt günleri : Cumartesi, Pazartesı, Çarşamba -c r 'z (2620) __ 

Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
Kiralık Emlak 

Esaı No. sı Mevkii ve Nevi Teminat 
Lira 
25 157/1 Şiılide Meşrutiyet mahallesinde Mehtap ve Bahçe 

sokağında Meşrutiyet aparbmanının 1 No. lı dairesi 
157 /2 Aynı apartımanın 2 No. lı dairesi 25 
157/3 " " 3 ,. " 30 
157/5 il " 5 " " 30 
157/6 " " 6 " " 30 
15717 .. " 7 " " 20 
157/8 " " 8 " ti 30 
157/9 " " 9 " " 30 
157 /JO ,. ,, 10 ,, ,. 30 
157111 " il 11 " " 30 
157112 ,, ,; 12 ,, " 30 

8 Beyoğlu Y eniçarşıda 2 No. lı dükkAn 35 
35 Tophanede Boğazkesende kışla altında 4 No.h dükkan 20 

327 /2 Büyükadada Dil mesiresinde baraka 5 
13112 Mektebi Harbiye civarında 15 dönüm bahçe 20 

214 Niıantaşında Selçuk apartımamnın 4 No. lı dairesi 40 
1/1 Teıvikiyede Teıvikiye apartımanının 1 ,, ,, 40 
1 /5 " " " 5 " " 40 
Yukarıda yazılı emllk birer, bahçe Uç ıene müddetle kiraya 

Yerilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır, Taliplerin ihaleye müsadlf 
24 EylUl ı 934 pazEtrteai gllnll ıaat oıı albda Şubemize mUra• 

caatlan (517) 

Ayvalık Yolu 
ANT Al y A vapuru 19 

Eyllll 

Çarşamba ıo da Sirkecl 
rıhtımından kalkacaktır. 115868,, 

~--------------' Zayh İstanbul evkaf müdürlüğün
den 166 numaralı cüzdanla aldığım 
maaıa ait tatbik mührümü kaybettim, 
yenisini yaptll'acağımdan hükmü yok
tur. Tarabya Oımanreiı oamii 

İmaml Hafız Ball1 

KOM O GENE 

KANZUK 
SAÇ LOSYONU 
Kepekleri izale ve saçları besliyerek 
dökülmesine mani olur. Deposu : Kanzuk 

eczanesldlr. Belli baılı ıtrıyat mağaza· 
larmda ve her eczanede bulunur. 
ihtar: Kanzuk saç loayonu mümasilleri 

gibi yağh değildir. Tesiri kat'i 
ve rayihası latif bir losyondur. 

~Hanende Faruk gecesi~ 
Arnavutköyünde Akıntı Burnunda 

SAFA GAZiNOSUNDA. 
19 Eylül Çarşamba akşamı 

musiki san'atkirı arkadaılarının da · lştirakile samimi bir gecs 'z geçirilecektir. __________ ,, 

Mürebbiye Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Eskişehirdeki lık Yatı mektebi için 

çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir mürebbiye lAzımdır. Mek
tepte ibate ve iaşe edilecek. Ayda 40 lira ücret verilecektir. Al-
manca bilenler tercih edilir. isteklilerin hUsnUhal ve mektep vesi• 
kalarile fotograflı tercümei hallerini rapten bir istida ile Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları. (5724) 

21 Senelik 

Leyli BiÇKiYURDU Nehari 

Kayit açıldı. Hiçbir yerde şubeai yoktur. 
~-• Adres: Dlvanyolu Blçklyurdu • Telefon: 22038 ~-r 

Kösele Parçası Satışı ~ 
Beykos Kundura fabrikaıında toplanmıı Ye bir aen6 ıarfında toplanacak 
olan parça köseleleri ıatın almak iıtiyenlerin 29 EylQJ Cumarteai gOnO 
aaat 14,30 da pey akçeai ile fabrikaya milracaatları. (2633) 

i Sliahmer ~... -.., 
CEMiYETi MERKEZi UMUMİSINDEN: 

Eskişehir HilAliahmer merkez anbarında EtUvler ve çamaıır 
makineleri 20 EylUl 934 tarihinde ıatılacağından taliplerin 

~-------..... müracaatları. (2543) ~-

( Baştarafı 11 inci sayfada ) 
9-10-11-12 - Birinciteırin 934 

Salı, Çarşamba, 
Perıembe, Cuma 
gllnlerl : 

Bütün adalardan tayin olunan glln· 
lerde reylerini atmamış olanlar 
buglln ıabahtan saat yirmi bire 
kadar Kaymakamlık vr Belediye 
dairesinde bulunacak aandığa rey• 
lerini atabileceklerdir. 

Bakırköy Belediye şubesi 
1 - Birlnclteşrln 934 Pazartesi 

gUntinden 12 Birtnciteşrin 
Cuma günü aaat 21 e kadar: 

2 - Birlnciteşrin 934 Salı 

3 - 3, 4, 5, 6, 7 Birinciteırln 
934 Çarıamba, Perşembe, 
Cuma, Cumarteıi, Pazar : 

4 - 8, 9, 10, 11 Birlnciteırin 
934 Pazartesi, Salı, Çar· 
şamba, Per_şembe 

~ - 12 Blrlnciteşrin 934 Cuma: 

BiitUn mahall~ ve köylerden rey• 
lerini merkezde vermek iatiyenler 
bugünlerde Kaymakamlık ve Bele
diye dairesinde bulunacak sandığa 
reylerini atabileceklerdir. 
Bakırköy merkez mahalleleri aa• 
bahtan akşama kadar Kaymakam• 
lık ve Belediye dairesinde buluna· 
cak sandığa. 

Mahmutbey nahiye ve köyleri bu
günlerde köylerine gelecek sandığa 
reylerini atacaklardır. 

Y eşilköy nahiyesi ve köyleri bu• 
günlerde köylerine gelecek sandık· 
lara reylerini atacaklardır. 

Bütün köy ve mahallelerden rey· 
lerlni tayin edilen gllnlerde sandı· 
ğa atamıyanlar bugün sabahtan 

saat yirmi bire kadar Kaymakam• 
lık ve Belediye dairesinde bulu• 
nacak sandığa reylerini ata bilecek· 
lerdir. 

Muayyen olan günlerde kendi mıntakalarında reylerini kullana• 
mıyanlar tayin olunan güntı takip eden diğer günlerde mensup oı. 
dukları Belediye şubeleri merkezlerinde bulundurulacak ıandığa rey• 

lerinl atabileceklerdir. 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdürü: Tahir 
Son Posta Matba891 


