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SON POSTA tiaUun ı~budün Halk bununla 16rlr 
SON POSTA Hallaa kulatıdıtı Halk hnunla ı.aw. 
SON PO i TA Hal:,ın dili d i r: Halk bununla alSylff. 

Samsunda Serbes Fırka Namına Belediyeye 
Degiştirdiler •• 

• 
Aza . intihap 
~~===============~ 

Edilenler Cepheyi 
Nurullah Esat B. 
Devlet Bankası ikinci 

Müdürlüğüne Mi 
Gelecek? 

L...:\nkara, Z1 (Huauat) - Ba,.. 
~ konaoraiyomu reisi Nu
~ Eaat Beyin DeYlet ban-

• 
Samsunla Belediye lntihabını." Feslıedileceğl 

Hakkında Bir Rivayet Çıktı 

Serbes Cümhuriyet Fırkası Reisi 
Mahkemeye Verilecek 

Mülkiye 
Şimdiden 

Müfettişlerinin Edindikleri 
Anlaşıldı Diyenler De 

Kanaat 
Vardır 

Samsun, 'i.1 (H. M.) - Dün ı bilir diyenler olduğu gibi bu f Filhakika belediye intiha-
l gece geç vakit bütün "Sam- heyetin hiç olmazsa müstakil hına fesat karışıp karışmadığı 

sun" u alakadar eden bir riva- 1 kalması icap ettiği mütaleasını noktası mülkiye müfettişleri 
l yet çıktı. Hemen herkesin yürütenlere de tesadüf edili- ta~afından .ehemmi~etle tah~ik 
ı dilinde: yordu. Bu iki fikri müdafaa e~ilmektedır. Tahkıkatın salım . 
1 - Serbes fırka namına edenlerin haricinde bir de in- hır mecrada yurum\..Sl ıçın 
1 belediyeye aza - intihap e_dilmiş tihabın feshedılerek yeniden vali~ Kazım .Paşa muvakka!en 
. olan heyet muşterek hır an- yapılmasını temenni edenler de vekalet emrme alınmış, yerıne 
l laşma neticesi olarak Halk vardı. Bunlar : vekaleten Çarşamba kayma-
1 fırkasına geçmişlerdir, cümlesi - Bu takdirde yeni cere• .kamı tayin edilmiştir. 

Muallim İşçi Mi, Memur Mu? 

Muallimlerin Kazanç 
Vergisi Ne Olacak? 

Muallimler Maliye \' ekaietini 
Dava Etır.ek Fikrindedirler •• 

vardı. Ayni zamanda da bu yanın kuvveti anlaşılmış olur Tahkikat bugünlerde bite· 
haberin lehinde ve aleyhinde diyorlardı. ' cek, fesat karışbğı tahakkuk 
-&1htelif tefsirler yürütülüyordu: Şurasım da haber vereyim ki ederse intihap feshedilecektir. ..ta~~".".'. 

~ ıkincl 
'diıec w• "lüi egı 

mdoilrlüğibıe tayuı - Bugün mademki Serbes bu IOD temenniyi izhar eden- Rivayetler.e inanmak icap eder- r 
kuTVetle tabmüı fırka infisah etmiştir, ha heyet lerin arzulannın husul bulmas ,se millkiye müfettiflcrinin bu dazı #1aallimlt1r 6ıııi1n aralarında btr toplantı gapacaklar 

Yor. 

Kedi Ticareti Sıkılan Tüccara Müjde Veririz: 

dilediği ztimreye intiaap ede- ihtimal haricinde değildir. dakikaya kadar destres olduk- Belediye ye İdarei hususiye Maliye vekaleti kazaç ver
ları malü.mat fe~bi icap ettire- memurlarının kinunuevvel macqı gisinin Bareme dahil olup ta 
cekH mahiy5ettedır. S b fı k henüz icra Vekilleri heyetin- umumi müvazeneden man• 

atta amsun er eı r a d k l B ...., 
reisinin bu İl ile alakadar o- etn liçı :~~~ıdş o an ·ı akrtie.m alanlardan kesilmiyeceği, hal·} 
1 k hk ril w. • ce ve uz.enn en verı ece r. b ki beledı· e v h -#\nkarada Salgın E ir 

~erak Halini Aldı S b M •• b • 1 ~a. ma eı_neye ve ecegım Bu memurlar hazirandan u y e ususı mu-en e aşı unase etı e soylıyenler bıl~ vardır. A itibaren Bareme girmiş olduk- hasebe memurları hususi bilt-

1 
Fakat tahkıkat res_mı Y?l: !arından Barem cetveline göre çelerden maaş aldıkları için 

u Me~lekett;--;skiden beri s k ı ki ardan geçerek kanunı şeklını eski aldıkları maaştan fazla bunlardan Barem cetveline da .. 
k~~nıi denilecek şekilde bir } ıştır! mıyaca ar i~mam et.miş olmadığı içi~ bu maaşa hak kazananlar Barem bil olsalar bile kazarç verg"si 
d l merakı vardır. Dün olw ••• rıvayeUerı esassız telakkı et- farklarım hazirandan kanunu- kesileceği fikrindedir. Bunun 
L llğu gibi bugün de hemen " mek daha doğru olur zannın- evvele kadar yüzde beş ka- üzerine D ahiliye vekaleti 
q~t 1 B k M .. d .. .. T . t v -. dayım 
ııı evde bir veya birkaç kedi 1 Ş an ası u uru en11na enyor H lk.F k d V ~· ı zanç vergisi tevkif edilerek vilayete bir tahrirat göı1deım· 7 
hı ttak ve ihtimamla büyütü- l . 

26 
( H .. ) I a ır asın a azı yet alacaklardır. 1 Devamı 3 üncü sayfada J 

l4t F k b zmır, ususı - ş Samsun 27 (H. M.)- Sam-~· a at u merak son za- d b ' 
11~ tdarda bazı kimselerde ti- b~nlr.asının. umum ~ü ~rü u: sun Halk fırkası heyeti vazife-
"1ltct h raya geldı. Umumı ıktısadı lerinden affedilmişlerdir. Yer-ha .. 1 avesine doğru gitmiye b h h kk d fiL! 
"'l a b ah u ran a m a · ~rlerini lerine yenileri getirilecektir. 
~ l lllış ve gen~ ir 1 a anlamak ve mevcut oldugw u 

I> nnııştır. 

,,.aJa kedi naı.nli 
l~ıı::::ı1, giiriimüı 't 1 A:.karadan gelen 
~ilk er, orada kedi ticaretinin 
~\>~ Ça nıenfaatli bir tekilde 
~Qı ettiğini bildirmektedir. 
~ttt . Ankara kedileri hayli 
~d~ ti bulmakta, elli liraya 
~ttiıı •atı~nıakta imiş. Müıte-

td· Çogunu ecnebiler tq-

~ li-ı::or~~ş. 
-'ltti ~ Ankara kedisi 
J•.-lctle yırbcı değildir, 
"'t'ti ~ ve bir ıözll mavi, 

'le tandır. 

şüphesiz bulunan bu buhran 
karşısında bankaların vaziye-
tini öğrenmek için müracaat 
ettim. Celal B. dedi ki : 

" - lzmirin iktısadi vazi
yeti geçen senenin mart ayına 
nisbetle bu sene daha iyidir. 
Sıkınbb vaziyette bulunan 
tüccarların ıenebaşı ve blinço 
kapatmak zaruretinden dolayı 
bankalarca taahhütlerini yeri· 
ne getirmek için ııkışbnlacak
lanm zannetmiyorum. 

Maa,..!?.fih ıunu temin ede
uuınm ki it bankası ıeııeba· 
fi mOnase~.etile (normal) ••· 
%iyetinden aynlmıyacaktar. 

Diğer bankalannda ayni su
retle hareket edeceklerini tah
min ediyorum. 

- İzmirdeki kUçük ban
kaların birleşmeleri hakkında 
fikriniz nedir? 

- Küçük bank~lann bir--
leşeceklerini haber aldım. 

Böyle bir birleşme bence 
iyi olur. Evvelce ben de buna 
çalışmıştım. Fakat şahsen ta
raftar olduğum bu fikri~ ban 
aebeplerlo tahakkuk etmedi-

Mülıim bir vaitte 6alrına11 • 
Celal B. 

ğini gördüm. Çünkü bu gibi 
birleşmelerin faydaları henüz 
liyıkile anlaşılmamıştır. 

Küçük bankaların (Füzyon)u 
Avrupa ve Balkanlarda çok 
tecrübe edilmiş ve dalına iyi 
neticeler vermiştir. Çünkll bu 
teşekküller muhitlerine daha 
fazla hizmet edebiliyorlar." 

U_nan 

Japonya' da 
Yeni Bir Felaket Oldu 

Tokyonun 100 mil cenubun
da Shizuka havalisinde ayın 
25 inci günü müthiş bir zelze
le olmuştur. 200 ölü, 1000 
yaıalı vardır. Sarsınb muhtelif 
fuılalar ile devam etmektedir. 
Hakona ıehri harap olmuştur. 

Güzel Hikayeler 
"SON POSTA,, Güzel 
Hikayeler Dercedecek 

SON POSTA" hundan böyle 
muayyen bir aayfada çok sevilip 
beyeileceğini ümit ettiği yevmi 
hikiyeler dercetmiye karar ver
mittir. 

Salihiyettar kalemlerin mah
aulü Olmuma bilhassa dikkat 
edilecek ol•n bıı h'kayeler kıs
men 'ftclif, k .. mea de terceme 
olaca1c:lardır .. 

Terceme hikayeler dünyanın 
en bcyenilmiş muharrir ve müw 
elliflcriniu eıerleri arasından se-
çilecektir. 
Karilerimi::ı bikayelerimi ::ı fıak

kında ayrıca fikirlerini bildire
bilirler. 

Siyasette Bir Meydan Okuyuş ] 
us .... 1 

----Pclılnan - Karşıma c;ı' acl\k yo'k mu be? .• Kendine güvenen varsa 
er meydanına huyur!Ju .. 

Halk - Üstünden o b~ylik sUihları çıl~anp ta niaaaında a"üleıiraeı:a 
aenin karıma bir çocuk bı.e çıkar 1 



( 

: Halkın Sesi 
il: 

ti 
Borçlar 

Ve 
Meselesi 

Halk 
Blae lmpaatorluk cleniaia ea 

Wt6 mirulanad.m blri olaa 
ltorçlar meaeı...ı halds.Dda ltaa 
briJerlmizin ffldrlerial 80l'Cluk. 
ALhtımıı ct:vaplar tuıllarchrı 

Celil B. ( Topane, Kasaplar 
caddeai 2) 

- Biz borcuna sadık bir 
milletiz. Fakat, düşlln bir kere: 
Eski Osmanlı borçlarından 
hissemize diişeni kabul etmi
ıiz ı vermek istiyoruz; amma, 
mali ve ikbsadi sebeplerden 
taksitin hepsini değil, üçte 
birin veriyoruz, daha ne iati
vorlar. .. 

Mehmet Nazif Bey (ratih, 
Haraççımuhittin mahallesi, Şifa
hane ıokak 6-16) 

- Bu borçlar bize Osmanlı 
lmperatorluğundan kaldı. Para
mız oluna veririz; olmazsa ne 
yapalım? 

• Nhım 8. ( Topane, Kara-
baş mahallesinde Cami aoka-
juıda 13) 

- Eski borçlar niçin kabu
ltım. İamet Pap ne yapam ? 
Konferana anımncla tazyik 
ettiler ı milletin de IUlha ihti-

. yaa vardı. Bunu bllkikmet 16z 
&ılbıe alarak ald borçlann 
bir kısmını kabul etti. Ver
meuek ne lhımgelir ? .. 

lamail Hakkı 8. ( Bqiktq, 
Ortabahçe, Mwrhoğlu sokağı 
19 ) 

- Bize para lAzım. Kendi 
kamımm doyuralım da bqka
ıınm borcunu verelim. Hü
kümet bu eski borçlann 
taksitini bir atifet kabilinden 
ödüyor. 

* Haydar B. (Beşiktaş Abbas 
ağa mahallesi Bahçe sokağı 13) 

- Ben hükumetin yerinde 
olsam Osmanlı borçlarını öde
mem. Padişahlann alıp yedik
leri paralan biz ödüyoruz. Bu, 
doğru mu? 

Düyunu umumiye meclisinde 

hllıntıniyet olsa, hnkmnetimi
sin cevabına hak verir, iti tat
lıya baflar. 

MiJOD Ef. ( Glmriik ko.U.-
10nculanndan) 

- Hükiimet mnmknn olsa, 
taksiti tamamen verir; demek, 
bazı esbap dolayıaile tamamen 
tediye mümk!!n olamıyor da 
onun için liçte birini Yeriyor: 

Öpsünler de başlarına koysunlarl 

- . . 
. . SON POSTA 

. ., 

B.& B B R L B R· 
Garsonun 
Başına 
Gelenler 

j Serbes Fırkanın Hesaplan Bitti 1 Kavgadan 

1 Sonra 
zmir Merkezi Evrakı Bıçaklaşma 

' 

Zavalbyı Bir Odaya Ka-H••kA t T d• Ebn• 
pamışlar, Orada Sabaha U Ume e eV ) iŞ 
Kadar işkence Etmişler 

Sultanahmette Ferah kıraat- Serbea fırkanın latanbul tqkillbnın mevcut mobi1ye ve qyaJan 
hanesinde garson Arif efendi AtıllDlft lıer ocak ayrı ayn heaababm Kalmia apartımanında 
dün gece evine giderken antı- fırkanın mubuebecisi Murat Beye tellim etmiflerdir. 
ne çıkan Ahmet, Hasan ve Fırka merkez.inde bir mua, iki sandalyeden başka birşey 
diğer Ahmet, Arifi yoldan kalmamı§br. iki gün IODl'a mevcut bütün evrak ve hesabat 
çevirmişler, Kocarüstcmpaşada Ankaraya F etbi Beye gönderilecektir. 

İzmir merkezinin evrakını hlikômete teslim ettigı· • haber bir odaya gölilrerek gece saat 1 
birden sabaha kadar orada alınmaktadır. stanbul merkezi böyle bir harekette bulunmıya-
kapamışlar ve işkence etmiş
lerdir. Polis bunlann lıepsini 
yakalamış, tahkikata başlamış
tır. 

Hırsızlıklar 

cağını ve Fethi Beyin talimah veçhile Ankara ya göndereceğini 
söylemiştir. 

Son Jirmi dart aut lçia 
lunızhk olmuttur. 

Fethi Beyin en son defa çıkarmak arzusunda bulunduğu 
gazeteden aarh nazar etmiş olduğunu yazmıştık. Müderris 
İmail Hakkı Bey eski fırkanın prensiplerini müdafaa için 

kendisi bir gazete çıkarmak hususunda Fethi Beye müracaat eyle
mifse de mumaileyh muVafakat etmemiştir. 

' Maamafib ve bittabi lsmail Hakla B. şahsen ve müstakil 

1 - Sirkecide Liman ha
nında avukat irfan Emin Be-
yin yazıhanesine giren bir bır
ıız paltosunu çalarak kaçmaıbr. 

2 - Rumelikavağuıda ba
lıkçı AIAattin'ia mUf&IDbUI 
çalıOIDlfbr. 

3 - Fatihte Denipll ma
hallesinde oturan Ane lı•nımm 
evine giren hınız 80 lira Ye 
bazı etYalan çalarak kaçm'fbr. 

4 - Sabıkalı Mehmet bır
aızlık maka.dile Kmtulutta 
Madam Zoriçamn evine ,U
mİf Ye yakalanlDlfbr. 

Y ankesicilikler 
Dnn iki tane yankealc:illk 

olmuştur ı 
1 - Darilllcezede ateşçi 

lbrabimin Karaköyde tramvay-
da sal:>ıkalı Mehmet parasım 
çalarken yakalanmışbr. 

2 - Galatada oturan Eyip 
Topane yangın yerinde uyu
makta iken Recep isminde bi
ri cebinden 17 lirasım çalmış 
ve yakalanmıştır. 

Çocuk Kavgası 

bir gazete çıkarmak istene, bu tqebbüate elbette ki serbest 
bulunmaktadır. 

iki Kişi .. 
Birlik Olmuşlar, Bir 
Başkasını Yaralamışlar 

Mütehassıslar 
Avrupadan Peyderpey 

Geliyor 
Kuampap_cla_oturan kah- Maarif vekaleti san'at mek-

ved Halit ve arabacı Nurol- tepleri için Avrupadan müte-
haSS11lar getitnnektedir. Bu 

lah bir olup Hqim isminde mütehuaıılardan bir kısmı 
birini d&vmftfler ve bqmdan gelmiflir. İstanbul ıan'at mek .. 
iskemle ile yaralamışlardır. tepleri için Almanyadan, ağaç 
Halit ve Nasrullah kaçmıtlar. iıleri için: Herr Hanı, Hielber, 
Haşim Beyoğlu hastanesine demir işleri için: Herr Ste
kaldınlmışbr. ~ fan, Balala namındaki mDte-

< bassıslar getirilmiştir. 

Mı·ııet Mektepleri,, Mütchassisl~r mekt~plerde 
oturacak ve yıyeceklerdır. 

lstanbulda Kaç Tane Haber yanlıştır 
Açıldı? 

lstanbul Valisi 
Şimdiye kadar İstanbulda k 

400 millet mektebi açılmış, bu Değişmiyece 
mekteplere 14 bin kiti kayde-'~ : Dün lstanb_u_l -Valisi Muhit· 
dilmiı. Geçen sene kaydolan- · tin Beyin Vekalet emrine ah
lar 40 bindi. Bu sene her narak yerine Dahiliye mllste
nedense millet mekteplerine ~ şan Hi:mi Beyin tayin edile
müracaat edenler azdır. ceği hakkında bir rivayet çık-

Maarif idaresi kaydcdilmi- mıfb. Ankara muhabirimize 
yenlerden para cezuı almaya bu haberin doğru olup olma
ve bu ıuretle halkı okumaya clığım aorduk. Aldıjımız cevap 

Bir Tütün Amelesi Bo
ğazından Ağır Ve Teh
likeli Surette Yaralandı 

Şaban isminde biri alacak 
yOzilnden tütün amelesinden 
Salihle kayga etmiş, Şaban 
bıçakla Salibi boğazından ağır 
surette yaralayıp kaçmıJbr • 
Salih Beyoğlu butaneaine kal· 
dırılmışbr. 

Tutulan Hırsız Kaçtı 
Zeytinci Nuri isminde biri 

nhbmda duran Cümburiyet 
vapuru yolcularından Behice 
bammın eşyalarını çalmış, ya
kalanmış, fakat polisin gafle
tinden istifade ederek kaç
mıştır. 

Borcunu Vermemek için 
T opanede oturan komisyon

cu Veysel Ef. bir alacak me• 
ıelesindeo kahveci İhan ile 
dövütmllş, Ihsan borçlu olma
sına rağmen tabancasını çeke
rek beş kurşun atmış, fakat 
hiçbiri isabet etmemiıtir. lhaan 
tutulmuştur. 

Sokak Ortasında 
Soygunculuk 

Sabıkalı Topal Şükrü, Zeki 
ve Ali Galatanın arka aokak
lannda Abbas Ef. iıminde 

birini ıoymak istemitler, adam
cağız kaçarken arkasından 
ıilah atmışlar ve tutulmuşlar

dır. 

ihtida Ebnek lstiyenler 
Geçen sene Emeni v~ Rum

lann Anadoluya girmeleri tah
dide tabi tutulduğu için ihtida 
etmek üzere giind11 müftnlüğe 
(25- 30) arzubalden apğı mil
racaat yapılmıyordu. Bu aene 
tahdidat kalktığı için mOraca
atlar azalmıftır. Fakat umumi 
yekin birkaç Jiize balii ol· 

Halıaoğlunda oturan Ropea 
ve Pandeli isminde iki çocuk 
oynarlarken ka•g• etmiıler, 
Pandeli jilet ile Ropeni yara• 
lamlfbr. mecbur ctmiye çalqmaktadar. f\h .. mak .J __ 

. da Muhi • B taWJ". L-ura , ttin • urun ---Kira Yerine Dayak 
Y enibahçede oturan 11vaa 

Ömer aia Ye kansı Refia R 
ev sahibesi Fatma H. ile bir 
kira meselesinden dolayı kav
ga etmişler, Ômer ağa ve zev· 
~esi ev sahibesine kira vere
ceklerine dayak atmışlar ve iş 
şimdi Adliyeye verilmiştir. 

Balkan Matbuat 
Cemiyeti 

·Bir Balkan Matbuat cemi
yeti tefkil edilecektir. Alb 
devlet matbuab murahhasları 
bugünlerde Sofyada toplana
caklardır. Türkiyeyi Zeki 
Mes'ut Bey temsil edecektir. 

mOddettenberi latanbulun ida- ( 
resini temine abtmlfbr, tebdili 
için hiçbir sebep yoktur, de
ailmektedir. ---Matbuat Balosu 

Matbuat balosu kAnunusani
niıı son haftası olan 28 per
ıembe günll verilecektir. 

Yıldız Sarayı Park 
Oluyor 

Belediye Y ıldıı saray mı 
umuma mahsus park yapmaya 
karar vermiştir. 

Bahçenin saray kısmının 

otel ve gazino ittihaz o]unmuı 
muvafık görillmektedir. 

_ ... 

µGünün Tarilıi 
-~ 

l• Tıp Talebesinin 
Kongresi ı · 

Tap talebe cemiyeti koa,,... 
Da. TOrkocatmcla teplan•ifb'' 
T~'*umı_.....
,o.a enel Tap talebe ce.ı~ 
den •Jn bir Tıbbiyeliler ce b4I 
yapmJflardı. DOnkl toplaDb 
lkt cemlyetia blrlettirilmul ~ 
yapılmıabr. Bu meaele hak .ı
bararetll mllzakerelu obn .... •
ticede Tıp talebesi cemiye~ 
ayn blr tetekklU olarak tef 
edilen Tıbbiyeliler ceaniye~== 
tetekkOIGne sebep olan laa
ortaclaa kaldınlmıfbr. 

Ticaret Odası Del'iet 
Bankası Aksiyonu Aldı 

Ticaret n Sanayi od ...... 
oda varidabmq yG.zde onu ..... 
müterakim 30 bin lirası vardıt• 
Oda bu para ile Devlet ~ 
hi11e aenetler:I abıuya karat .,.r 
mittir. 

Borsaya Dahil Olınıyall 
Simsarlar 

Ticaret oduı Ticaret ye ıJtlt' 
bosauma dahli snnat o-:=; 
borsada mukayyet olmıyan 

.. rJarm muamele yapmuını ıo;: 
elmiftir. Bu slltilerdea 100 

, para eeuısı alınacakbr. 

Darülfünunda Maaf 
Darillfünunda ihzar _,,

yeni maq formill&a.ıe .._. 

kıdem. hem de m~ 
nuan ibDar& alm•fbt• 

fazla IDUf «>O' - al -"' 
150 liradır. 

Bu form&lcm, arbea ve ~ 
mllderrialik premiplerinİ ""' 
taraf edeceği belli dcjildif. 

Harici Borçlarda 
Ecnebiler Noktai Naıat" 
lannda Israr Ediyorlat 

Hülrumetimiz 23 teşrin~ 
de DUyunu umumiye m~ 
verdiği cevapta, Osmanlı 
kftmetinden müdeYver borcz 
muzu aderkcn birinci de~ 
mali istiklalimizin ~' 
muhafazası, ikinci d . dol 
borç ödiyebilmek kabibY' dl" 
bulmuı olmamız mqruttu' 
miştir. , 

Eauen M. Rist te .-J1 J' 
&iyetteki zorluk ve darbk ~ 
kikatini kabul Ye teyit ~ 
TnrlôyeniD O~ b0f9P~ 
6diyebilmeai için mn.aade t,lt 
mek, hatta borçlan yeol _M 
tetkike tabi tutmak ~ 
sarahaten kaydetmiştir. lk" 

V 3%iyet bu merkezde~· 
dayinler meclisi tam .~· 
alacağım deyip d~IJst 
Verilen 6 milyon liraYI 
almadıklan belli değildir· 

~ 
P-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Dönüyor 
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1: Huan 8. - Aman bu soğuk memleketlerin 1 2: Hasan B. - Bu fikir fena değil, acaba ı 3: Müveui - Y abu buradA bir Hasan B. varmış, 
11cak kanlı nabrlanna bayıldım, Kitti. Biraa daha Sibiryaya mı gitaem? Oralarda Rua dilberleri kendisine Türkiyede çıkan .. Soo Puta. ıueteaio-
fimale çıkarsam hep Umrümli bamam~• ıeçiririm. çok bulunur. cleo bir telpaf var. 

.• 

"' • 1ef, 1' 
.(ı Huan 8. - Eyvah, bh:imkiler bu b•m•• ot.._,. 

~k glSrdlll•. Ştmdl beni fU"ka yapmıy• ç~~-
..,1 ata--

tatlı llemdea ayrıbp • .,nradeley• bea • 
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Halk -
Yeni Bir Fırka 
lstigor 

M. ZEKERiYA _ __. 
Dün ıuetclerdo Aydından 

IGnderilmit 16ylo bir telil'af 
V&rdı: 

" Burada kuvvetle hissedi· 
len bir ceryana ıöre, Aydın 
Qaihıenerleri S. fırkanın fes· 
binden m\ltevellit tesirleri 
lltticesindc yeni bir fırka yap
IQayı düşünmcktedırler. Tama
ltıcn demokratik ikinci bir 
tliıııburiyet fırkasının tesisi 

lıustısunda Gazinin rey ve 
İ ifareUeriııi rica edeceklerdir." 

'f- ,flrQ~m:.1 
Dün ıelen İzmir gazeteleri 

lldııcı bir fırkanın teıekkülü 
IGıuınunda ısrar ediyor ve di
)'orlar ki: 

" Serbes fırkamn teşekkii
lunü intaç eden sebepler bu-
ton de dünkü kadar kuvvetle 
lbevcuttur. 

"Son hadisat ile tecelli eden 
'1tuhalef et his ve cer yanlarını 
kendi haline, başı boş bırak
laıak doğru değildir. Korku-

tcak şey, muhalefetin, resmi 
1t" taazzuv halinde meydana 

Çıknıası değil, belki sakit bir 

ttryan halinde kalarak ilerde 
tereddi eylemesi ihtimalleridir. 

._ "Cümhuriyet ve inkılap esas
'llt"tna sadık bir muhalefet 
fırkasının faydası inkar edile
~Yck kadar bariz bir hakı-

ttır .,, .. 
Adana:ia Serbes fırkanın 

lt~lit ettiği muhalefet cere
~'nını, şimdi orada bulunan 
%ali fırkasının istismar 

btınesinden endişe edilliyor ve 
<tlkın ıztırabmı ifade eden 

)eni nıuhalefet fırkasına ihtiyaç 
töateriliyor. 

-tc 
b ~cnılekctin her tarafında 
di~·ıhtiyacın şiddetle hissedil
'c.olinc inanabiliriz. Halkın 

llb-ol ve mürakabe vazifesini 

ta~t<:ek yeni bir tauzuva 
tıyaç. hisactmcsini de tabii 

~t'tlıck lhımdır. Gazinin ıeya
) tten dönüşte başla başına 
b:~ bir fırka teşkil edec~ği 
~ndaki rivayetler de, bu 
b· )'acın ifadesinden b~şka 
~y deği1dir. 

* ) ~ halde halk ve memleket 
~ ~~ bir fırkanın doguşunu 

tı:nektedir. 

'Filhakika ikinci bir fırka
~~ lctekkülünü intaç eden 

b~cr ortadan kalkmamış, 
~ şiddet kesbetmiıtir. 

~bir demokrui kurmak 

\~ it da ikinci bir fırkanın 
-~~lünu bir zaruret haline 

y lftir. 

'-~ '1nız bugünk6 müphem 
~~ et henüz yeni bir fırkanın 
'h~' atılmasını teşci edecek 
~~ ~ette dejildir. Mütebellir 
~~ naatlc ortaya ablabilecek 

ele · ~~ tın bugünldı karanhtm 
ı \t~cı· . 
Q ıru beklemelerini de ta· 

ı- :rrnek lizımdır. Fakat 
alde bu ml\phomiyet ) ili'~: zail olunca ortaya 

0~ il' fırkanın çıkmamuı, 
aabıin bu memlekette 

lt'-. bir lcldet lpa ufııle 
laı dem kt' ır. 

Sözün Kısası 
!)"özde Muhalif 
Bir Fırka 
lazım/ .. 
Gnn&a maU p: -T&rkiy 

muhalif bir fırka teşkil edil 
bilir mi?" 
· Bütün hllkrtmet gazete! 
bu auale ayni cevabı Y 

yorlar: "Elbette! elbette! M 
Jıalif fırka teşkil edilm 
olur mu? Elbette tqkil edil 

1 - fn nın bir ferdiyeti, bir de ahsi· 

yeti var ır. Fer iyct, insanın ipttdAl ve 

2 - Halbuki ~haiyeti inkişaf et•İf 
kimseler mütekamil kim•elerdir. Şahslyetill 
inldfd'ı, inaaoı kalabahjın fe.-kine çıkaruı 
kendisine kıymet Ycıilmeaiae sebep olar. 

3 - Cemiye~ hayalında fertlere detil. 

tahslyet uhibi kimselere itil.ar olunur. Şah• 
aiyctl kuvvetli ve mütekamil olanlar her 
yerde hürmet ve riayet görürler. 

bili r, elbette!" 
Elbette, elbette... amm 

böyte bir fırka teıekknl ed 
ne yapacak? Enell bir t 

hayvan afıdır. Fe diyeti inkifaf dmiş 
ada kimlığı Ucri ~:tmlş adamdır. 

• 
kil~t, aonra nqriyat. 
İnlıhap mücadelesi. 

TELGRAF HABERLER/ 
·reşkillta bqlar başlam 

kıyameti koparac•buıız: .. Va 
vay vay •.• Bualar da kim? e· 
anklarile cOppeleıi ebik.. 
Arap barfile beyannamelu 

Ankara' da 
Yeni Resmi Binalar 
Yapılıyor 

Ankara, 'l:1 ( H. M. ) 
Dahiliye Vekaleti için Yeni
tehirdc yapılacak bina plinı 
hazırlandı, Vekalete verildi. 
İki sene sonra inşaata başla
nacaktır. 

Ankara, 27 (H. M.) - Ma
liye Vekaletinin yeni binası 
arkasındaki arsaya nisanda bir 
bina yapılmasına başlanacak 
ve bu binaya Polis müdürlüğii, 
Maliye mektebi, Emniyeti u
mumiye, Jandarma umum ku
mandanlığı, imar müdürlüğü 

yerleşecektir. 

Tayyareci Franko 
Mevkuf Olduğu Hapisa

neden Kaçtı 

Madrit, 26( A.A. )- Tayya
reci F ranko ile Rebyefin Mad
rit civarında tevkifleri tekzip 
olunuyor. Gazeteler, hühumet 
memurlarının firari iki tayyareci
nin Madr·ue bulundukları 
kanaatinde .o1duklarmı iddia 
etmektedirler. 

SON POSTA: Tayyareci 
Franko ile arkadaşı, bir mu
halefet meselesinden dolayı 
askeri hapisanede mevkuf 
bulunuyorlardı. 

Başvekilin Nezdinde 
Ankara, 27 (H. M.) - Dün 

Sıhhiye ve Maarif Vekilleri 
ismet Paşayı ziyaret ettiler. 

Ankara, 27 (H.M) - Halk 
fırkası katibi umumisi Saffet 
Bey İsmet Paşaya fırka teıki~ 
llb hakkmda izahat verdi. 

ltalyada Buhran 
Roma,26(A.A)- Rovington

dan bildirildij'ine göre iki ban
ka iflls etmiıtir. Bunlıırdan 
birinin ismi "Kredito Polesa• 
no., dur T• açıi'ı 30 milyon 
lirettir. 

İran Hud du 
Tashih 

o • 

ı yor 
Türk - İran hududunun ta1-

hlhine bqlanmal~ üzere hük\k
nıetimizia. noktaİ naıarını muh
tevi ıon mubtır Tahrana 
g&aderU..iftir. Buna na&aran 
İran dahiliııde bulunan Küç6.k
atn, Aybey dağlarımn hudu
dmnm içine almar buna mu
l<abil lrana daha · ııjılarda 
arazi verllmai istcnilmoktedlr. 
Tubclidl bJ.ICi&t b yeti m salsine 
doırMI ..... 

Yüz Yirmi Beş Bin İngiliz Lirası 

Gayri Mübadillere 
Nasıl Dağıblacakbr? 

Ankara, 21 ( H.M) - Ankara itilifnamesi ile Yunanhlar 
tar .ıfmdan teYdii lazım gelen 125 bin İngiliz lirasından ilk taksit 
ok rak 62 bin 500 lııgiliz lirası teslim edilmişti. 

Bu paranın fstanbuldn sahiplerine iade edilmekte olan 
Yunan emlakine mukabil olmasına göre Yunanistanda mal 
bırakmış gayri mübadil Türklere tevzii lazım geliyordu. 

Maliyenin teklifi ve Hariciye vekaletinin mütaleası veçhile ilk 
taksit 600 bin lira, talimatnamenin tasdike iktiranından sonra 
İstanbulda tevzi edilecektir. ikinci, üçüncü taksitler olan 47 bin 
ve 12 bin İngiliz liralık meblağ ise ancak İstanbuldaki Yunan 
emlakinin tamamen sahiplerine iade muamelesi ikmal edildi -
ten sonra gayri mübadillere eizi edilecekti,. Bu da bir buçuk 
ay sonra olacaktır. Maliyede salahiyettar bir zat sualime: 

- Emvali metrukenin vaziyeti muhtelif kanunlara göre ta
mamen taayyün etmiştir. Lozan ahitnamesinden sonra hiçbir 
mala vazıyet edilmiş değildir. · Mahlül olan emval devlete in
tikal ed~r. 

Sahipsiz olanları da hük\ımet idare eder. Etabli Rumlara 
ait emlak sahiplerine aittir. Firari emlaki bu vaziyetten hariç
tir, dedi. 

Osmanlı pasaportu ile gidenle~ firari addedilmektedir. Bunlar 
Lozandan evvel avdet etmişlerse emlaklerini alabilirler. Osmanlı 
pasaportu ile g·iclip cm!alder ne vazıyet edilmemişse hiikümet 
bunlara bir şey dememektedir. Lozandan ~onra memleketinden 
ba~ka şehre gidenlerin hukuku bakidir. 

--~~~~------···--------~~~~ 

Japon Zelzelesi 1 Ziraat Vaziyeti 
- 1 

Ölen Ve Y aralanan!aı l Muhtelif Yerlerde Neler 
Çoktur · Yapılıyor? 

' 
Tokyo, 26 (A.A.) _ [ Res• ' Çorum - Kı~lık zeriyata 

·di ] S l 1 . . t başlanmıstır. Yağmurun azlığı 
mı r on ze ze enı~ ... zayıa çiftçiyi endişeye düşlirmektedir. 
yekfinu l~~ur: 223 olu, 146 ı Hagrebolu - Kışlık zeri
yaralı, 6 kişı meydanda yoktur. yat ikmal edilmektedir. 

Birçok binalar ya tamamen Kayseri - Kışlık sebzeler 
veya kısmen harap olmuşlardır. ekilmektedir. 

Gazi Hz. 
Dün Trabzona Hareket 

Ettiler 
Samaun, 26 (A. A) - Relıi

~hur Hz. bugün hükGmet da-

iruini ve belediyeyi ı.lyaret 

buyurmutlardır. Liaeyi zi7aret-

lerinde tarih, coj'rafya, fıra.nsızca 

derslerinde talebeye birçok 

sualler aormutlardır. Bundan 

•onra Türk ocatmı teşrif 

buyurarak gençlerle konutmutlar 

ve ouğın aır:a adedi ve faaliyet

leri hakkında malQmat almıı

lardır. Ocaktoı büyük bir kala

balık teşkil eden kadın ve erkek 

Samsun münevverleri muhte

rem reise güzel bir konser din
letmi~ler ve şiir okumu9lardır. 

Reisicümlıur Hz. muva:ınlat ve 

müfarckatlerindc hararetle alk1ş

lanmılllardır. 

Gazi H:ı. ocakta gördüklerinden 
ve işittiklerinden memnun olmuş
lardır. 

Reisicümhur Haz.retleri ocaktan 

ayrılırken: "milletin kıymetli ve 

güz.ide gcnçleriJe konu9mak be
nim için sandettir. Bu aaadeti 

uzatmak isterdim. Fakat vapuru 

bekletmek lazım. Çok memnun 
oldum., buyurnıuılardar. 

SamStın, 26 (A.A) - Reiıicüm• 
hur Hazretleri sahilde biriken bal-

kın şiddetli alkı,tan arasında mo· 

tört- binerek Ege vapuruna geç
mişlerdir. 

(Ege) vııpuru telıizi 26 (A.A) -
Samsun önlerindeyiı:. Vapur 24 
te ayrılacaktır. Trabzon mcb'uıu 

Hasan Bey Gaıi Huretlerine 
Trabz.ona kadar refakat edecektir. 

Erzurum, 26 - Reiıicümhur 
H:ı. nin Trabzonu tc~rif buyura
-::a'~larını haber alan üçüncü kol 
ordu müfehiti luettin ve kolordu 
:mmandanı Salih Patalar müıarül-
lleyb Hı:.. !erini iatikbal ıçın 

neırediyorlu ha? .• " 
Meıriyata başler bqlam 

kıy~meti koparacaksınız: " 
ne? O ne? Gene Babıllide 
han {İ keriz patladı? Bu ne 
çirkin söz! Bu ne •iu' iftirar 
Böyle matbuat hilrriyeti olmul 
Tutun, yakalayın, bağlayın, 

susturun!" 
intihap m6cadelesine başlar 

baılamaz kıyameti koparacak· 
sıwz: "Olamaz efendimi Bunlar 
memlekette isyanı körüklüyor-
lar, ihtilale gidiyoruz, Türkiye 
henüz siyasi rüştünU kazan
mamıştır, bu memlekette böyle 
şeyler olmaz.,, 

Bir spor kulübü y~il bay
rak çıkarsa == irtical 

Birinin sui istimali yazılsa == 
Şahsiyat! 

Kuvvetli bir tenkit == Küfür! 
Muhalif == Haini vatanJ 
Size şöyle tatlı dilli, etliye 

sütlüye karışmaz, sözde muba .. 
lif bir fırka Jizım. Bu iti de 
fırkanızın gruplarından biri 
yapabilir. Bu iti ona havale 
edip çıkınız. Çünkü ringte 
yalnız kalan boksörün kahra
manlığına elilem gülüyor. Bu
nu siz de biliyorsunuz. 

Muallim İşçi Mi, 
Memur Mu? 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ve şimdilik belediye •e idar• ıi 
hususiye memurlarının maa •. -
lanndan kazanç vergisi namr e 
lüzumu kadar para tevkif ed:.I-
mesini bildirmiıtir. 

Muallimler vaziyetten mn
t-::essir olmuşlar ve Muallimler 
birliğine 500 kadar imzalı bir 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 bu~n~omo~l ilcTnbıMa~

r'"'ket e•mitlerdir. 

takrir vererek bu ) baksııhiın 
&nline geçilmesini istemifler
dir. Bugün Muallimler birli· 
ğinde bu mesele f6rilf6le
cektir. 

Maarif müdüriyeti -.e Maarif 
emaneti Maarif V eklletine mQ. 
racaat ederek muallimlerden 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Sabah gazetelerinden 
birinin ilk sayfasına gaz 
attık. Serlivhalardan biri: 
"Yolauzlukl,, ikinci serliv
ha: "Defterdar aleyhinde 
t kibata ba,landı,, 

İkinci sayfasına göz at
tık: " Ticaret teehil edil
melidir, vataodqlan mu
tazarrır etmemelidir.,. Di
ter bir sütuna baktık ı 
11Gümrüklerde birçok etY• 
meydanda yokl" 

OçtıncU sayfaya J,CSz 
atbk: .. Dlyanbekir Yefii· 

lerdcn çok fiklyet ediyor,. 
Velhasıl, her sayfası 

yobuzluk, sui istimal, hır· 
11zbk, verıilerin ağırlıiı 
ıibi şikiyetlerle dolu. 

Siı bunu, ulu ort her-
9 ydcn şiklyete bahane 
aradığı iddia olurum mu
haHf bir gazete sandınız, 
değil mi? 

F kat biı bunun en 
hararetli hüktimet gazete
lerinden biri olduğunu 
iddia ederaek, buna ey 

ari: 

ide, imın, ister inanmtıl 

B ğday Buhranı 
Fazla Hububat Hay
va lara Yedirilecktir 

diğer Bareme ıirmiyen me
murlar gibi kazanç vergisi 
kesilmemesini bildirmişlerdir. 

Bu şekilde ı:tr!U' edilirse bazı 
b;rlik azasının Maliye V eklleti 
aleyhine dava açmalan muh
temeldir. 

Vaşington, 26 ( A. A. ) -
Çiftçiler ittihadı reisi Mösyö 
Lügc değirmen sahiplerine r 
yaptığı bir tamimde §İmdi ı· LHARliDE bu· day alımının muvafık bir 
vaziyette ... }duğunu bildirmiştir. 

Fazla istihs;ılatın f;atıara 
yapacnğı tesirin önüne geçmek LA BOR18A 

' için fazla buğdayın h yvanata Bütün tarihi dekoru, mcra-
yed~rilebileceğini c-öylemi.,lir. simi, hakiki tef rruab ve 
Bu miktar 200 milyan (Bo~en)e neşredilmemi1 fotografilcrile 
baliğ olmaktadır. b aber "Ziya Şakir,. Beym 

)fEtimes'ut-gerek merkez bu., ~n derce~ ~eye"anlı 
•• v~ vesıkalara müsteıııt rom•-

\'e gerek koylcrd~ Soubahar 1 mm yakında dcrced~f'hi!:. 
zcriyatına devam edilmektedir. 1 "' 

1 



ÇOCUK 
SAYFASI 

Her Çocuk Bunları 
Bilmek İster 

Merak Ettiniz Mi? 
Niçin Karanlıkta 

- Daha Çabuk Uyuruz? 
ince olan herşeyden ışık 

geçer. Bizim göz kapaklarımız 
da incedir. Eğer kalın olsaydı 
gözlerimizi açmak için zahmet 
çekerdik. Çünkü ağırhk ve
rirlerdi. Şimdi gözlerimizi ka
padığımız zaman göz kapak
larımız ince olduğu için ışık 
geçer ve uyuyamayız. Eğer 

kalan olsaydı, o zaman göz
lerimizi kapar kapamaz ka
ranlıkta kalacak ve hemen 
uyuyacaktık. 

Yıldızlar Yuvarlak Mı? 
Yıldızların yuvarlak görUn

memelerine sebep, onların 

uzaklığıdır. Seyyareler diğe~ 
yıldızlardan çok daha küçük
tür. Onlara bir teleskopla bak
bğımız zaman yuvarlaklıklannı 
tam amile görebiliriz. Fakat 
teleskop ne kadar kuvvetli 
olursa olsun onları gene birer 
ziya noktası olarak görürfiz. 
Bugün için yıldızların yuvar
lak olduğunu bilo.eklc beraber 
onları oldukları gibi görmenin 
imkanı yoktur. 

ince Bardak Mı 
Kalın Bardak Mı? 

lçine çok sıcak birşey konul
duğu zaman kalan bardağın 

ince bardaktan daha çabuk 
kırıldığını elbette siz de bµirsi
niz. Fakat bilmem hiç sebe
bini düşündünüz mü? Kalan 
bardağın ıçıne sıcak çay 
konulduğu zaman bardağın 
içindeki cam tabakası ısınır ve 
inbisat eder. içi genişleyince 
dışı tabii dar kalır. Ve çatlar. 
Halbuki ince bardağın hem 
iç, hem de dış tabakaları bir
den ısmacağından çatlamaz. 

Acemi Ressam 

Bu Resimde Kaç 
Yanlış Var 

Bizim ressamımız gayet acemi
dir. Her defa resim yapı

şında: " kuzum a:ucıkp ikkat et, 
çok yanlış yapıyorsun " diyoruz 
ama, gene almıyor. Gene o bildi
ğini okuyor. Mesela bu resimde 
de birçok yanlış var. Bakın 
bir tanesini ben size söyJiyeyim. 
Sucuğu çengele bir iple asmış. 
Halbu ki böyle yaparsak sucuk 
çoktan orada be~liyen kedinin 
ağzına düşmüştür. işte bizim res-
sam böyle. Öteki yanlışları siz 
bulun da, belki sizden utanır. Bir 
daha yanlışlık yapmaz. 

Bu yanhşhklan tamamen bu
lanl rdnn elli kişiye guı.etemiz 
muhtelif kıymetli hediyeler vere
cektir. Gazatemizin hediyesini 
almak isterseniz cevabınızı acele 
~önderiniz. 

'ld&ü 

·mıştır. 

1 - Tlntln, bu gece 

evde yalnı:ıtız. Babamız 

bul una emanet etti. 

..._ ____ ...u.... ____ ...tl.L-__ .ı::___..u-._...:::_____:: kal- f 

2 - Bl&l hır-1 3 - . . . . . • . 4 ,..- • • . • . • • 5 - Amma yaman 6 - Aferin Tin-
ıızlard- koru- ld~ı=ıek ha •.• Burada tin. Bu işi iyi becer-
yabllccck mlıin? ekmek yok. din • 

Bizim Kulübümüz 
Mektepliler, Kulübü
müze Aza Yazdınız 

SON POSTA küçük kari
leri için bir kuJUp te.sis etmi~
tir. Bütün küçük okuyuculan
mız bu kulübe aza olabilirler. 

Bakınız size bu kulübün ne 
olduğunu anlatalım: 

Bu kulüp başka kulOplere 
benzemez. Her kulübnn bir 
binası vardır. Fakat bu kulü
bün binası yoktur. Bu kulübe 
aza olmak için bize isminizi 
ve adresinizi göndermek ki· 
fidir. İsminiz ve adresiniz bi
ze gelince s izi kulübümüze ya-
zanz. 

Kulübümüze 
ka:z:anacaklan 
lardır: 

aıa olanların 
şeyler ıun-

Kulübe aza olanlara gaze
temize hususi bir düğme ve
rir. Bu düğmeyi yak1nıza ta
kacaksınız ve düğmeyi başka 
kimin yakasında görürseniz 
onun· bizim kulüp azasından 
olduğunu anlayacaksınız. 

Kulübe aza olanlar her işte 
gazetemizin yardımına güvene
bilirler. Bunlar her müşkülleri
ni bize bildirirler. Biz on!arı~ 
dertlerini hal!e çalışırız. 

Kulüp azası bütün müsaba
kalarımıza girebilir. 

Kulüp azası gazetemizin 
sinemalar için temin edeceği 
bedava biletlerden istifade 
edebilir!er. 

Alacakları kitaplarda onla
ra tenzilat yaptırılır. 

Hülasa bu kulübe aza olmak 
gazetemizin bir azası olmak 
demektir. 

Derhal bize isimlerinizi, ad
reslerinizi gönderiniz. Kulübü
müze aza yazılmaz. 

Aman Ne Tuhaf 
Mektepte 

Dün mektebe niçin gel· 
medin kızım? 

- Dişim ağrıyordu efendim. 
- Bugün ağrımıyor mu? 
- Bilmiyorum efendim, di-

şim dişçide kaldı. 

~ 

Gene Mektepte 
- Oğlum Alpullu nerede ? 
- Bilmiyorum Efendim. 
- Demek sen şekerin ne-

reden geldiğini bilmiyorsun ha? 
- Biliyorum . Efendim , 

komşudan ödünç alıyoruz. .. 
iki Arkadaş 

Senin baban şapkacıdır 

da niye senin şapkan yok? 
- Senin de baban dişçidir 

ama, niye küçük kardeıinin 
hiç di§i yok? 

Bu Farelerin Marifetine 
Siz De Şaşmaz Mısınız? 

Farcıer, ha~anı•r ıçlnde çok zeki olmakla tanınırlar. Bu resme bakınız. O 
dört fare b:r araya re m "tler, mutfal hn yuınurta aşırıyorlar. Dunun liln sıralnı.
mışlar. Yumurta'nrı kırm kın: n blı b r :nc veriyor v• kaçırıyorl ar. Eu marifete 
ılz de şaşmaz mııınız? 

ÇOCUK - ---
alonla ç 

f hsan, Güzin, Memduh üç 
kardeştiler. Bir sabah ihsan 
erkenden güzlerini açtı: "Ço
cuklar, haydi kalkın, balonla 
uçacağız,, diye bağırdı. Güzin 
ile Memduh gözlerini yan aç
tılar: !' Hayırdır inşallah, rüya 
görüyor,, dediler. Güldüler, 
tekrar yataklarına yattılar. Fa
kat İhsan yerinde rahat du-
ramıyordu: " Çocuklar, vallahi 
rüya görmüyorum, bakın size 
de anlatayım, eğer inanmaz
sanız o zaman tekrar uyuyun.,, 
diye yalvardı. Memduhla Gü-
zin de tekrar başlanın kal
dırdılar. İhsan da anlattı: "Ba
kın şimdi. Ben daha haftah
ğı mı aarfetmedim . Onunla 
dört tane beşer kuruşluk ba
l on alacağım. Sonra kilerden 
çamaşır sepetini çıkarınz. Ba
lonlann ipine bağlarız. Biz de 
sepetin içine dolarız. Balonlar 
uçunca biz de uçarız.,, 

Güzinle Memduh sevinç
ten çıldırdılar. Hemen yatak
tan fırladılar. Ihsan balon al
maya gidince Memduh ile Gü
zin de annelerine görünmeden 
gizlice çamaşır sepetini çıkar

dılar. Arka bahçeye götürdü
ler. Biraz sonra Ihsan balon
larla geldi. Üçü birden ıepe-

a .. 
te atladılar. Balonları da birer 
birer sepete bağladılar. Tam 
son balonu bağlayınca sepet 
yavaş yava~ yerden kalkmıya 
başladı. Uçü de sevinçten 
çıldırıyordu. Memduh: "Şu yük
sek mavi dağların arkasında 
ne var diye o kadar merak 
ediyordum ki, ne ise bugün 
artık meraktan kurtulacağım, 
gideriz deiil mi, oraya kadar 
uçarız.,, İhsan hepsinden çok 
.seviniyordu: " Oh... Elbette, 
oraya kadar gider de geçeriz 
hile .. 

Fak at tam o sırada balon
ları arka bahçedeki ağaca 
çarpmasın mı? Üçü de ne ol
duklarını şaşırdılar. 

Biraz sonra üçü de uyandı. 
İhsan bağırdı: "Çocuklar bu 
gece rüyada ne gördüm bili
yor musunuz, liçümüz de bir 
balona binmişiz, uçuyormuşuı:.,, 

İhsan bağırdı" A .. Ben de .• ,, 
Arkasından Güzin de "A .. Ben 
de .. ,, diye fırladı. Fakat vücu-
dunda öyle bir ağırlık duy
du ki, her tarafı ağrıyordu • 
Ötekıler de kalkmak istediler, 
fakat onlarm da her taraflan 
ağrıyordu. · O zaman üçünün 
de aklı başına geldi. Yapbk
ları şeylerin hepsini, balonları, 
sepetleri birer birer habrladı
lar. 

Bedava Eylence 
Hem Oyun, Hem 

Eylence 
Burada ~rdftğUnUz birinci 

resmi bir lıAtıda çiziniz. Sonra 
arkadapuza bu resmi kalemi 
k.aldırmauı:r.ın bir defada. 

çizemiyeceğini sorunuz. 
O tabii derhal 

tecrllbe etmek 
istiyecek, fakat 

terilen yolu ta
kip ederek çizi
niz. O vakit ar-

kad aşmızm yapamadığı resmi 
siz yapacak ve onu şaşırta

caksınız. 

Güzel Bir Bilmece 
Burada iki resim vardır. 

Soldaki resmi kalınca bir karton 
üzerine çiziniz. Şimdi elinize bir 

.. .. 
& 

makas alınız ve noktalarla işa
ret edilen yerleri kesiniz. Bu 
suretle bu resim dört parçaya 
ayrılmış olur. Bunları bir ar
kadaşmıza veriniz ve bunlarla 
bir murabba yapıp yapamıya
cağını sorunuz. Bunu yapmak 
o kadar kolay değildir. Fakat 
siz sağdaki resme bakarak 
bunu yapabilirsiniz. 

Duydunuz Mu? 
Geçen Hafta olanlara 

Bu hafta içinde kapıların 
zillerini çalıp kaçan çocuklar 
fazlalqmııbr. 

~ 
Bu hafta içinde yirmi ço-

cuk mektebe geç kalmışbr. 
~ 

Bu hafta içinde on beş ço-
cuk oyunda mızıkçılık yap
mışlardır. 

Bu hafta içinde on dött 
çocuk dersini bilmemiştir. 

* Bu hafta içinde yirmi beş 
çocuk nezleye yakalanmıştır. 

* Bu hafta içinde tramvayın 
arkasından sarkan dört çocuk 
polis tarafından yakalan~br. 

* Bu hafta içinde yirmi çocuk 
dokuzdan sonra yatmışlardır. 

H E R 

PERŞEMBE 

Başka Memleketlerin 
Masalları 

Lehistan Masalı 
Köpek Kediye, Kedi 
Fareye Niçin Düşmandı>' 

Çok eski zamanlarda, tiıO" 
di insanlar birbirlerile pa5J 

dost iseler, kediler, köpekler, 
de birhirlerile çok dosttular· 
f ayet iyi geçinirlerdi. 
İ~ "gÜn köpekler bir yet' 

gidecek oldular. Fakat senet" 
ler, tapular gibi bir çok k.iğıt" 
lan vardı. Bunlan yanlanndı 
taşımak istemediler. Kediler' 
verdiler "dSnfince alının de
diler. Kediler, bir zaman buO" 
ları aakladılar, sonra "aO',ıı 
belki biz görmeden birşe1 
olur, biz bunlan farelere "e" 
relim de onlar saklasın, de
diler. Fareler r~e kôğıtI.r> 
aldılar. Kı~ gelince öyle soğıılır 
6yle soğuk oldu ki zavallı f.
relcr kapı dışan çıkamadı!"' 
Belki bir haftadan fazla -' 
oturdular. ~ 

Nihayet bakblar ki olac' 

iş değil. O zaman akıllatl111 

kağıtlar geldi: "Ne yapalı"' 
hiç olmazsa kAğıt yiye1i~; 
dediler. Kağıtları delik dıo 
ettiler. Tam bahara do il" 
köpekler döndü. Kedilere ~e" 
tiler, kağıtlarını istediler. t 

diler. Farelere gittı. f d1':. 
kağıtların halini görünce e_,, 

şetli kızdılar. Ve ne ıa~e" 
fareye rastgelirlerse aıd J'6' 
ceklerine yemin ettiler. r) 

pekler de hikayeyi dtJyull 1,. 
l J;o"' kedilere kızdı ve on arı gil" 

mıya başladılar. O gün bil ~-
. kiWe 

hala kovalarlar. lşte oe 
lerin kedilere, kedilerin 0eıJ 
farelere düşmanlığa o giill 
başlar. 

Bu Resıni 
tıfl~ 

Boyayıp Karta Y ap1~ 
Ve Bize Gönderıfl 

bDY( 
.. 1uıtı 1:.t0' 

iyi resim yaptıgtd. eDJ1 ..tİ 
· d ıa 5ır dan anladığınızı J bU ~ tJI 

musunuz? O halde bof1° , 
kesiniz, kartpostal . ~ .. erıoe . ..rtl 
bir karton uz bo>''y•· ıı 
p~brınız. Sonra •

0
jti Y' 

Altina isim ve adr;:;afıJJ' J 
ruz. Karbn arka. . y.ı 
zetemizin adı. -esını 
postaya atınız. tki1' ede' 

Bu resimleri te ıardsıı 
En iyi boya Y paııd·yefel' 
kişiye muhtelif be bil' b ' 

.. . G t ınizıo -' recegız. aze. e . 0~ yesini almak isti)' 

ediniz. 



• 
............ Ka-rı-. c-ö-zi-ıe ..... Tütün inhisarı, Birçok Erke~Ame-
.. _ Gördüklerimiz leyi işlerinden Çıkanp yerlerine 

Medeni Bir Şehre 

~:~1!::yc~:. .. ~:1...... Kadınları Alıyor, Sebebi Nedir? 
hru-. Burada aJak eaaafı, 1-ı mad-

::~ H bahJcylD tchr• ıeJea kl71D-
le P•ur )'triade lmlfler ,tlıl ahtı 

~"it ederler. Şehrin bu ea ı'bel cad
clcat ll.ıerinde daba Hbahın ıaat 1 1 
~eıı itibaren tehre inen IJJyUl il• 
lıı adamlann puarlıjı aculsllk içinde 

~tik bir vaveyll halini alır. Bu, 
11ilb •aaa hile yaparak köylUytl aldatmak 

lçfrı ilirmta J apan madrabatların ıama
'-aından uyumanın lmkAuı yoktur. 

.. edcnt bir ıchirdc en enrel dikkat 
'dilecek ıey buxuru latlrabatJ lbl .. 

'd~ıııertn menolunmaaıdır. Şehrin bir ).,.._ 
....,. )'eri varken b8yJe çlrkln bir halin 

~una meydan bırakmak doğru mu• 
111 \'c bu nerede göFGI llf tUr? 
Sır lıı evvel bu hale mani olunma

~ı al.lkadarandaD rlca ~diyoruz. Dik
tlertnı cclbederlm. 

eraln, Silifke caddesi No. m 
KarilcrinUden 

Abidin 

Vergi Borcu Verilmiş 
Deniyor 

lOJ 111 930 tarih ye 106 aumuab 

lttctcıı.ı.ıde yaulan Ye erluJ ıflıı.kO 
llılabanada taarlh edUditl here Si

)~ t-vuıbaşı mahallesinde Dervl9 

~ Anıl aanwada bir ut tara

t. ~ 18oderilditl anlqılan mektup

--..(l{Gçllk Aaya) la9aat tlrketfnln 
ıı, eden kemnlt oldulu 55,000 

Tütün inlıuar ldare6inba Alurlapı deposundan çılcarılall w prleriu kadın 
amele alımnalc isten• l,çller 

~ --~ maliyeye yatırmadıiı ve 
) • IDulııabil rayet cüs'f bir miktar 

\ tfdJlf yu:almaktadll'. Halbuki menu• 

~'hı, olan nrıf 35000 lira olmayıp tim

::• kadar kuanç verıfal olarak 

~' •ekiz bln lira tamamen maliyeye 
~ltı edilmiştir. Ve peyderpey tahak-

ettıkçc de teallm edllmektedlr. 

liıtyllk fedak!rlıklarla ye vaktll uma

~· IDuvaffa'ldytle tcabhUdOaG tfa et
e.: olan bir Tlirk mUcHeseaine lıma
"' t. buıunulmaaı çok 9ayaıu tceHüf
'Clt 'Y .. 
\ı4 ukardakif rakamlarda mektubun 
\..._ - tahkik yuıldıtmı ıarahaten ati•· 
~tktedlr. 

Şirket muhasibi 

Saphi ----
Galata Postanesi 

Memurlan 
~liı, lcarilmixden aldıjuaııı: mektupla 
~t •ı. PO&tanul memurlannın l'ayret 

~t ~1lllyctlerfnc ıltayişlc işaret ediliyor 
tıJı ctfa intizamından takdirle bahae-

' ~°:_.: Vazife yapmak berkea için aaıl 
~--.,,,. beraber vuife lhmallne çok 

' lif edilen bu devirde bu ıayrctıl 
''~• bls de tebrik etmek bterlx. 

, Cevaplarımız 

Geçen gün tOttın amele.in
den "Hüseyin,, imzasile bir 
mektnp aldık. Bu efendi, tiltOn 

inhisar idaresinde çalıpyormUf. 
idarede gardOğii kusurlar ara
sında, aon zamanda meydaıa 

alan bir cereyandan bahsetti: 

- " Erkek amele yerine 
kadın amele koymak.,, 

Çalıımak mecburiyetinde 
bulunan insanlar için kadınlık, 
erkeklik mevzubahis olamaz. 

Fakat erkek işçiyi kadın ifçl 
ile mutlak olarak dejiştirmek 
istemek te doğru deiildir, 
kanaatindeyiı:. 

Fakat tütün inhisannın aksi 
fikirde olduğunu, dün matbaa
mıza yapılan bir mliracaattar 

anlamış oluyoruz. 

Bu müracaab yapanlar, İn
hisar idaresinin Ahırkapı de
posunda çalışan dört yüz kadar 
amelenin sekiz, on arkadqı 

idi. 

Dediler ki: 
- İnhisar idaresi, evelden 

kadm amele daha ucuza ça

lqıyona idarenin bu hakkını 

teSlim etmek icap etmez mi? 

Cevap Yerdiler: 

- Hayır, kadın amele de 
bmm kadar ücretle çalışır. 

Binaenaleyh paradan tasarruf 

me•mbahis değildir. 

- ldarenin menfaatini ihlal 

eden mi nr aranızda ? 

Meseli serkeşlik yapan, 

tahrildt yapıp nizam ve inti
&anu bozduğunuzdan dolayı mı 

alzi depodan ayırıyorlar ? 

- Böyle bir hadiseden de 
malumabmız yoktur. Sizi kat'i 

•urette temin ederiz. 

Bu amelenin söyledikleri 

sarihtir. Söz, şimdi inhisar 
--Ayni ameleden diğer bir ırup idareıine teveccüh edjyor: 

bize yapılan bu muamele Beherinin, beraberinde 

doğru mudur? birkaç nüfus bulundurduğunu 
Sorduk: hesap edersek bu 400 amele 
- Her müessese, evveli 1200 - 1500 kifilik bir grup 

kendi çalışma menfaatine bak· eder. 

~ealrde, aerbea doktor Nefi 

"'ııılıu. Beye: Guetemlae l'Undemılt 
~l \.lı; mektubun aurell aynen 

~ bir gıı.ıctcde intltar elmlftlr. 

'lcııı~ bir hakikat lddiaaınıa beyanı 
'lıt, na ıöre makaat baaıl olmut

~ "-ıaınu Ulm kab11inden olac•iı 't ftÖnd~m!f olduğunux yan 

haber vermeden işimize ni- mak zarurelidedir. Sizi işi· Acaba hangi noktai nazara 

istinaden bu adamlar itlerin

den mahrum edilmişlerdir ? 
Bu noktayı öğrenebilir miyiz ? 

tdıı 
/ lıleınlştlr Efendim. 

d Çıkarmak içim bir hayet veriyor ve öğreniyoruz ki niz en 

'kıı,.; mektuplarımızın de-
1 7 inci sayfadadır.} 

yerimize kadın işçi alınacak tazminat esası düşünülmek 

imiş. Hiçbir ıebep yok iken ' doğru olmakla beraber eğer 

't~ı ·1c 
~ numarası: 37 PEYAMi SAFA 

SON POST A'mn Edebi Romanı 

l'ATIB-BABBIYE 
~~t, meseleyi bildiğini ·ı o vakit başlıyacak. Halbuki 
ı_;; ~~en bir sükunetle bun- senin Faiz Beye çok hürmetin 

ınteınişti. Sordu: ı var 'b f vlenirseni2 bu mesele- - Daima söylemişimdir ya, 
~ l\ 10.luna~ağına emin misin? ben bu adamı babam gibi 
~ ~ıçbir şey bilmiyorum, ıeverim. Onu en küçük şeyler 

• ı~" eye s5z verdi~im için için b:!e kırmadım. Böyle bü
... e~e" · 
dut gını. Yoksa çok te- yük bir meselede nasıl sözün-
"i . derdim. den dışarı çıkarım 1 Onun 
t~ h· bir~enbire büyü~ hatırı Jçin fedakarlık edece
\ ı1setı. Fakat kendı- ğim. Esasen mecburum. Her

Otdu. Kız.~rdı. Ferit lies bizim evleneceğimize o 
ınişti. Arkadaşının kadar emin ki, vaz geçersem, 
andığı duyguları umumun hayreti beni utan-
uretile onu teselli cımdan cldürebilir. 

0labJec~ğini düşündü: - Doğru... Fakat evlen-
t, dedi, fena vaziyet. mcden evvel, Nerimanda bazı 

~ cnız bu mesele bit· tes:rlcr yap· 
' bcllQ hakiki surelte - Aramızda bir çok müna-

kaşalar oldu. Ben çok birşey 
söylemediğim halde ona lüzu
mundan fazla tesir etti. Fakat 
gene ısrar ediyor. Yqayı~ 
meselesinde. 

- Ona peki diyelim, ya 
Macit? 

- Ben N erİmailil bu bahsi 
açmak istemiyorum. Hatta 
tramvay meselesini bile açma
dım. Bilmemiş olmayı tercih 
ediyorum. 

- Fakat o senin herşeyi 
bildiğini anlar. 

- Anlıyor. 
- O halde onunla bunu 

açıkça konuşmalısın. 

- Sevinecek, çünkü kıs
kandığıma hükmedecek. 

- Bu, konuşmanın tarzına 

bağlıdır. 
Şinası de, o zamana kadar 

Nerimana kasrşı ittihaz ettiği 
hareket tarzını deği tirmek 
lüzumunu anlıyordu. Be!ki ar -
dığı başka yol bu idi : 

- Doğru.. diye mırıldandı. 
Düşünyyordu: Ya balo? 

Baloya gitmesine müsaade et
meli mi? 

Sordu: 
- Baloya gitmesi için ne 

dersin? 

- Ona anlat ki dünyanın 
her devrinde, her yerde, her 
zaman, her türlü eğlence var
dır. Yaşı da müsait. Biraz 
sabretsin. Evleniniz. Evveli 
esaslı şeylerinizi hazırlayınız, 
şu yuva dedikleri şeyi kuru
nuz. Ondan sonra eğlenirsiniz. 

Şinasi dilşündü: Neriman 
Macide söz verdiğini söyliyerek 
baloya gitmekte ısr r edebilir. 
Fakat, F eridin dediği gibi, 
artık Macit yok. Bitti. Selam 
bile veremez; ve hiç birşey, 
şu anden itibaren, Şina .. inin 
karannı değiştiremez. 

Kat'i bir harektle başır.ı 
salladı. 

Kadın Ve Kalp işleri 

Erkek Kardeşi Olmıyan Kızlar 

Yalnız Kızlar Nasıl 
Koca Bulabilirler? 

Yalnız Kızların Derdi 
1
( Güzel Bir Balo Elbisesi 

Evlenmek her kızın ideali
dir. Fakat koca bulmak mese
lesinde her kız ayni fırsata 
malik değildir . 

Bua kızların erkek kardeş
leri, arkadaşları, babaları 
vardır. Buıllar evlerine girip 
çıkan erkckl~ri görüp tanımak 
ve tanışmak. fırsatına maliktir
ler. Bu sayede kendilerine ar
kadq ıeçmekte müşkülat çek-
mezler. 

Bazı kızlar bayat içindedir
ler. Çalışırlar. İşlerinde veya 
itlerine gidip gelirken birçok 
erkeklerle tanışabilirler. Bu 
kızlar da kendi eılerini bul
makta güçltik çekmexler. 

Fakat birtakım kızlar var
dır ki bu fırsatlardan mahrum
durlar. HRyatlan ya dört duvar 
içinde, yahut kız arkadaşlan 
içinde geçer. 

Bu kızlar tabii yoll&rda er
keklerle tanışmak imkanına 

malik olrnadıklan için kendi
lerine başka yollar ararlar. 
Bu yollardan biri sokaklarda 
kort yapmakbr. 

Aile kızları bunu yapmaz 
zannederiz. Fakat her kız ta
biatin emrine uymıya mecbur
dur. Bu mecburiyet saikasile 
kendisine eş aramak ihtiya-
cına mukavemet edemez. 

Sokaklarda gezintiye çıkan-
lar, ramazanlarda Şehzadcbaşı
nı dolduran, mesire yerlerinde 
tesadüf edilen kızlar, hep 
oralarda kendilerine eş arıyan 
zavallılardır. Bu kızları mazur 
görmek lizımdır. 

Fakat bu öyle bir mesele
dir ki IAkaydi ile geçiştirme
mek lizıındır. Çünkü bu yan
lış harekP.t kızlarımızı görün
mez birçok tehlikelere süriikler. 
Yanlış yerlere götürür, yanlış 

arkadaşlarla tanıştırır. Onların 
istikbalini mahvedecek vaziyet
ler ihdas edebilir. 

Bu kabil kızlan l:urtarmak 
vazifesi annelere ve varsa ba
balara düşer. Anne ve baba
lar kızlarının meşru yollarda 
ve meşru vasıtalarla erkekleri 
tanımak fırsatlannı ihzar etme
lidirler. 

Hanım'egze 

Dekoltesi aı, fakat ihtişamı 
çok lıir balo elbisesi. "Dan
tel,, leri fada ve iyi cinsten 
olduğu için biraz pahalıya 

çıkar. 

, 
B~lediye Arsaları 

Sahlıyor 

Diln Şehir Meclisi daimi 

encümeni yol ve istimlak faz-

lası yerlerle yangın yerlerin

deki belediyeye ait arsalardan 

bir kısmı ile bazı enkazı Şeh:r 

Meclisi salonunda müzayede 
ile satmıştır. 

=TAKVİM_ 
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Arabi 

6· R~cp - nn 
Valtil-Eı.anl· Vın ı!ı 

~iıneş 2. ) 7 • 2 
Öğ'le 7. 19 U.2 

ikindi 9. 46 14.29 

Ruınt 

14-Teşrinlaa:'li ·1lli 

Vakıt-Euıl-Vantl 

Akşa :ı ıı.-ı ı6.43 
Yatsı 1.37 1!1.20 
imsak 12..34 5.17 

m 

- Evet, dedi, ne balo, ı.e tiir· haydrında hep böyle mu-
ıu bu. vaff a\; olmuştu. Sözlerinden 

Karan o kadar kat'idi ki tavırlarına ge•en ifade kabi-
bunu Feride hissettirmek için liyeti ve .bela~2.l bundandı. 
şiddetli ve gülünç bir hareket Fakat, bu s.:fet, me<Jeleyi ko-

k k k k d" künd ... n r3lletmek ve çabuk 
yapma tan or tu ve en ıne halletmek l.lzım<lı. Ollimatom. 
ıükfuı telkin ederek, ağır 

b ı Ata. 
ir ses e: Ya reddec?ersc? Pazarlık 

- F vet, çok doğru... dedi. yok. Derhal alakayı kesmek ve 
İçinde bir rahatlık varciı. Faiz li. ailesini kendi mukaa

Kendine yeni 1'ir mücadele deratile banhaşa bırakmalr. 
hedefi, kv\·etlerini harcıyacak Güç bır şey bu; fakat elzem. 
yeni bir saha bulmuş insanların ~in:ısi sorAu: 
zindeliğiı:i hissediyordu. Ayağa - Bu gece size kimler ge-
kalktı: Jecek? 

Ç k ı d v•1 ·1 d d" - Y baıcı yok. Hep bil-- ı a ım egı mı e ı. dikleri~. 
Kah.,eden çıktılar ve rast - O hıtlde evve!~ bizim 

gele yürüdüler. t ra' kad r 1: ir giddinı, 
Şina.cı: kcr.di ke,.dine soru- Nerimanl .. ra haber bııal:.alım, 

:·ordu:Niçin ~imdiye kadn:-,dah:'\ Neri-n"'n da bu gece ·.,e gcl
açık b.r lıs. nla Nerimana bu olu- sir. Mı afü·!er gittikten sonra, 
matomu vern em•.,ti? birden bu- Neriman\ yaııında ko-

nun ccv bmı buldu: Mi çl Ş:na.J· nu ak i . Senin onun 
nin teli tı bövle İL.. Sc ~: ve üzerinde çoh .. esirin vard "• 
hıırek 0tsiz müc~d.elenin biıtün ı ~e: ı çok L~gen:r o. 
vcl r: ı taşımak istivoıdu Bü- [Arlcn v2r] 
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PAŞA 

Buharada Öldürüldükten 
Nasıl Tahrikat 

Sonra Efganda 
Yapıldı? 

"--------------- Anlatan: Aga;hekof: 15 _.._....,.. 
fşto bu vaziyet dnhilin?e 1 Ayni zamıu;?da müstakil bir ı gelmifti dedi ki: ı 

Kuşkta Mevlevi Mansur ıle kütle olarak Sovyet Rusyaya u - Bu adayı işgal etmell 
tanış~ışbm. Elde ettiğim· ey• iltihak etme!~ karannı verdi. : mecburiyetinde l idik. Ç~ 
hin iki o~lu ~e Mcvl~vi ı~an- Ben, hadisatın aldığı şekil , Ef Pru5tana kaçan TG.rkiataıl 
:iurun, tabul.erın~ ~azıfelen şu ısıda. hareket et~tim. Bu ve Bulıarah çeteler bu adayı 
.suretle tesbıt edildi: L ----l tin. d - 1 dı- kendilerine melce ittihaz ~ . . .. _ nane rn ogru o ma gını, 

Şeyhın buyuk oglu (Gazne)ye ti d edil · k b' :.ı d.i B k y.a._ın b _., . . • ne ce e arzu mıyece . ır m~er • q a un u '"'""'' 
gıdecektı; hu adamın oradak tak · • .. k"J·tı k h k ti · · .K-r--- ~rn-•-
k b·ı 1 d b' .. 1 •• anı sıyası mu~ u a .a arşı· are e erının uuu.uc r-..--~ 

a ı e er arasın a uyu.~ nu- _ .. . inık~ h · · d 'di. 
fu dı B d k b· ı 1 la.şacaı:,.rımızı soyledım. Bu defa an ancm e ı 

z;u v•r . ura a a ı e er ha t.mdc BeJski 
aruında propaganda yapmakla yret e Rruı ye (Arbs nıl 
meşıcul olacaktı. 

Mal15Ur yedirdiği rüşvet s;ı

yesinde Celilibatta bir r ... ek
tebo muallim olarak yerleşti, 
buradan prki Hindiatanın Dir 
Svat Baca.urdaki kabileler ara
sında propaganda yapacaktı. 
Şeyhin küçük oilu Kabilde 
kalacaktı; çünkü bu iencin 
ulemanın arasında nüfuzu var-

alıkçılık İşi Hangi Safhada? 

u Sene On Yerine 
Dört Talebe Alınacak 

dı. Bu ıenç ayni zamanda bü- Bunlar Darülfünundan Seçilecektir 
yük kardqi ve Mansur ara
unda irtibat vasıtası olacakh. 
Her üçü de şu numaraları al· 
dılar. 13, 14, 15. Yeni casuslar 
qlerini çok iyi görmiye başla
dılar. 

Mansur işini ilerletmişti. 
Şeyhin büyiik oğlu Gaznedu 
vücuda ıetirdiii çetelerle sık 
ıık lnafilz hudut karakollanna 
Te ukeri nakliyat kıt' alarma 
baskınlar yapıyor ve lnıUWeri 
çok mutazarrır ediyordu. Şey• 
bin knçnk oğlu iıe Klbilde 
hükumet dairesinde olan biteni 
bana haber veriyordu. 

Aruı çok geçmeden bu 
genç 2000 rupiye 1D11kwbilinde 
Efian hariciye nezareti oifre
ıini elde etmek mümkün ola• 
capu teklif etti. Derhal m&
ıeleyi Moıkovaya bildirdim. 

Moskovadan verilen cevapta: 
•Beyhude yere paranın sarfe
dilmuine lüzum yoktur. Şifre 
çoktan O. G. P. U. mm eli
ne &eçmiş bulunuyor" denil
mekte idi. 

Bu sırada Moıkovadan aJ.. 
dıj'ım talimat ilzerine derhal 
lıarek•t eclerck Rusyaya d6~ 
mek mecburiyetinde kaldım. 
Efganistanda. yapılan i~ler• 
clair (Triliser) e uzun bir ra
por vermekle beraber Karaba-

lktısat nkileti KHmleketi
mizde balıkçılığın inkişafı için 
bilyiik mikyasta çahımaktadır. 
Bu iş için Avrupadan getirilen 
mütehams M. Vebermanla gö
rüştük. MUtehassıs bize balık

çılık için düşünülen uaslan şu 
suretle biilAsa etti: 

- Ankaraya gittiğim za· 
man Türk bahkçıhğuım url 
bir inkqafa mazhariyeti için 
lktısat vekiletine birçok tek
lifler yapbm. Vekllet bunların 
hepsini kabul etti. Balıkçılık 
için bir blitçe kabul edildi. Bu 
btitçe lktısat veklleti tarafın· 
dan heyeti vekileye sevkedildi. 

Balta limanmda bir balıkçı· 
lık ·enatitüıü tem edecejiı. 
Yalı beş senedenberi bot ol• 
duju içi biraz tahrip edil.mit
tir. Tamirat yapbracaiaz. 

İki ay ıoDra emtiUl açılm.ıı 
alacaktır. Euatitüde ~ llbora
tuvar teaia edecejizı 

1 - Hidrobiyolosique 
Z - lchtiyoloıique 
3 - Deniz m.ahsulitmın 

teknGlojisi. 
Bu ma.k.u.tlarla Avrupadu 

birkaç mütehusn ıetirte-
ceğiz. Bunlar kinunuevvelde 
geleceklerdir. Bunlardu biri 

Hidrobiyoloji, diğeri de balık 
teknolojisi mfttehassısı dır. 

Laobratuvarlarda Kara, Ak
denizle, Marmara denizlerinin 
sularının kimyasıni tetkik ve 
ağların daha dayanıldı olmasam 
temin edeceğiz. 

Marmara balıkçılık mekte· 
bini gezdim. Şerait ve mesai 

taniru iyi bulmadım. Mektep 
lnftmüzdeki sene lstanbula 
nakledilecektir. 

Enstitüde bir balık müzesi, 
bir akvaryum, bir kütüpane 
Ye saire tesis edilecektir. Bu
rada bazı sahalarda Tıp fakül-: 
teli jeoloji milderriı ve du· 
vayyeni ile müştereken çalışa· 

cap. Enstitllye bu aene on 
talebe almayı dütüoüyorduk. 
Fakat dört talebe almıya ve 
bu miktarı her sene arttırmıya 
karar verdik. Bu talebeye ay
da yüz lira ücret vereceği~ 
Kabiliyetli olanları bir sene 
ıonra Avrupaya göndereceğiz. 
Talebelerin darülfünun talebe-
ıindeu lisan bilenler arasından 
~i filuiadeyim. 

~ 
Balakçılar cemiyeti bup.n 

idare heyetiııi seçeceklerdir. 

nın talebi üzerine Efg-anistanaD Silah Kaçakçılıgı" l Erenköy yangını 
9iyui ye ildısadi vaziyetini 1 
16sterir U%UD bir muhbra Tahkikata İki Koldan Bir İhbar Meselesinden 
la.azırladım. Ed ·ı · 

Bu muhhra Hariciye komi- Devam 1 ıyor Dolayı Polis Tahkikat 
serliii için tanzim edilmifti. Geçenlerde gümrükten ka- f Y a p ı y o r •.. 
Neticede Efganistandaki faa- 91nlan mühim miktardaki si
liyet tanip edilmekle kalmadı. llblar meselesinin iki kol
Oradaki teşkilatın teViİ edil- dan tahkikatına devam edil
mesi de muvafık glJröldü. Bu mektedir. 
itler için sarfı zaruri görülen 9'll senesinden beri &azı da-
( l O) bin doların itasına mu
vafakat edildi. Bundan sonra 
tekrar Efganistana dönmem 
emrolundu. 

Aıabek.of devam ediyor : 
T a.şkende ~~im kızıl ordu 

tarafından "Ummü - Detya,, 
nehri üurinde buluna.n ve Ef

ireler namma glmrilkten çıka· 
nlan sillhlann beyannameleri 
çıkarılmıftır. Bunlann tesellüm 
edilip edilmediği tahkik ve 
tesbit olunmaktadır. Bu iştea 
dolayı mevkuf olanlar tahliye 
edilmemişlerdir. 

g-anistana ait olan (Ur -Tugay) Hilaliahmerin Teşekkürü 
adaıımn işgali zamanına tesa
düf etmişti. Bana bu husu5ta 
malumat vermek için T şkend~ 
g~lcn (O. G. P. U.) mümessili 
(Bel.ski) işi alay telakki eder 
gibi idi. Dedi ki : 

" - Biz Efgan hududuna 
taarruz etmiş değiliz. Efgan 
hükumetinden memnun olmıyan 
ada halkı içtimai bir ihtilll 
çıkardı ve hükumet memurla-

s t . 

Hiialiahmcr cemiyeti umuml 
merkezinden : 

İzmir ve miilhakahndaki 
seylapzede vatandaşlar ıçua 
F eahane mensucat Türk ano
nim tirketi tarafından cemiye
timize fabrikalan mamulitındu 
(500) kilim, (2000) çift yl\n 
çorap ve (2000) adet kasket 
teberru edilmittir. Bu muhte
rem müe~seseye tqekkilr ede-
riz. 

EveHri ıece Erenköyünde 
Kazasker mahaDesinde iki 
dülıkin, ild ev, bir ahır ve 
Hmanlık yanmıtb. Aldığımız 

malCımata göre yanan bu bina
lar ayni mahallede oturan Ah
met aia ile kardcfleri Mehmet, 
Mmt•fa n Hasan Akalar ara
aııda bir miras meseleainden 
dolayı davah imif. 

İt mahkemeye düşmüşt 
dava Ahmet ağanın aleyhine 
neticelenmi,. Şimdi yangın 
olunca hadiseyi ondan bilinmek 
İ!tenmiş •el zabıtaya müracaat 
edilmiştir. Polis tahkikat yap• 

· maktadD'. 

Tayyare Cemiyeti 
Kongresi 

Tayyar• cemiyeti kongresi 
dlln hitam buldu. Kongre ha
vamızı müdafaa eden tayya
redlere ıellmlar aöyledi • 

on Posta'nın 
Bilmecesi 

·Halledilen Bilmecemiz 

Sinemalar 

Bu akta• ASRI llaemacla 
"Beaumarcbaı.,. .ı. ........ aakte ... " •ce. .... Frauaı.o,, 

......... d_ ~ ...... ft bl,ak ...... 

MARIE BELLiD 
f f 1•G aaAqemR O 

aam ıı:eaıfa mfuu-!I ve muuıı: .. fllnwda Ok lraul alauebelil• 

· BOYOK GALA UJtfJf 
Ba filmde MARlE BELL Ue ı..rabu AJU.EnE llARCHAL, !.. VAN I> trfP 
Y• jEAN WEBER oynamaktadır. Menuu caıı:ii'J mOeaalr -.. thtlraall en .tr• 
Mqt.ur Ye mllmtu mautro PolyaaıkJ ldaremlnde takYlr• adU. .,Jce 

' ' tarafından mualld parçalan tatbik edilecektir. 
IUım : Filmin uzunluiu hueblle tam &aat t 112 de ba ı ıocalrtır 

Fi-atlarda zammiyat yoktur. 

Öntbnbddı.I cmaart..i ak.famuulaa ltlbana uat 21.SS te 

G L O R Y A Sineması 
tuafuaclan takdla eılllecek 

iKi DÜNYA 
fllal Parl•'t. bQ,uk bir munffaklyet kaıuuHDlf Ye tem~ 1111 _,,. 

cuip .,. hot vakit reFtecek barlla&lltle Wr eMnllr. 

MARY GLORI - MAKSUDIAN ve PIERRE MAG~ 
t.arafmd- temaU edil- bu flJm tehrfab eiDOIUCShlıacla Wlı'tlk •1t &.a 
tefldl edecefbıe emiab. 

--------·GEÇ KALANLARl _____ ...... 
Pek yakın bir zamaııda tekrar rliremlyeeetfak 

RAMON NOVAROyıa 
G L O R Y A Slncma11ada 

IMPERATORUN YAVERi 
Seldan Sağa~ Yukardcn Aıalı: FUaündc tapıınl ettttı 9arkılan tıltmek için 

1 - Erkek ismi ( 5 ) bir lb---• Y AL N ı z 1 K 1 G O N O N O z kal-ftU'· _ _ ......

mahalle (5) 
2 - Nida (2) semer (5) no

ta (2) 
3 - ... 
4 - Kaim iplik (2) tencere . 

örtüsil (5) TA (2) 
5 - Nota (2) bir ıehir (5) 

hayvan yemeği (2) 

6 - Koyu çorba (4) horos 
tepesi (4) 

1 - Nota (2) Rum ismi (5) 
hayvan (2) 

8 - Genişlik (2) bir sebze 

(5) bir hece (2) 
9 - ... 

10 - Emmekten emir ( 2 ) 
dayak (5) içilen gıda (2) 

1 t - Geri dönmek (5) dişi 
horoz (5) 

NöbetçiEczaneler 

• - kı=- . b ::...hfl ranaauıe ., şure -ın an er ve iiyil ..... 

MARIE BELL 
(Ga:ıinodc P.aris) den tUCIENNE BOYER, ALBERT PRE~ 
Ye ANDRE ROANNE f 

TEHL KELi OYUN ki 
Tamamen Fraruıızca aözlil muhteşem filimleriııde önihnilıd• 

pazarteıi. akşamından itibaren 

MELEK SiNEMASINDA 
endam edeceklerdir. ~ 

w Dnn alqam --• DAROLBEDA Y1 TEMS~ 
OPERA SiNEMASINDA IELfllJJ' 
ADO L P HE MENJOU'nun .!~ ;t:'d. ISTAftBUL 
Btlytik bir muvaffakiyet Venedik ff ~ ~ ~ff 

kazandıiı Taciri IJJI 11111 

AS R 1 BABA Komedi 1 
5 Perde ı 

Filmi ( Paria'to çevrilmit ) Yaaanı 1111 
tamamen Fransızca scSzlli N. Slıakespeare 
en güzel ve en boş eseridir. TerceU'e eden ı 

M. ŞGkril Bey 111~ 
Vazifeleri Hakkında Bir ...... ==-=~,.,,,_-==-~==-=-=z=---===--====a=="'- ~ '1 
Eczacı Kari;miz Ne Şehitlik İmar Feci Bir Va ; 

D i Y o r ? Edilecek Bir Kısım Balıkçıl~tt' 
Memuru Ağır S&JI' , 

Y a r a 1 a d ı 1 ıı 1 ' ~
Irva ile Rumelika'f'•i' ~ 

sında bomba ile balık~~ 
balıkçılar'• rOsumat '° ,.J! b _. 
memurları arasında k y..pi 

Aceie bir ilaç yapbrmak 
mecburiyetinde bulunan avu-

kat Adil B. iaminde bir zat 
Beyoğlunda nöbetçi bir ecza-

nenin k a pı.sını süratle açtıra
mamaktan mütehevvir olarak 

vitrinlerini kırmış, kepenkle· 
rini hasara uğratmışh. Bu 
münasebetle dün bir eczane 
ıtahibi, nlibetçi eczanelerin 

vazifeleri hakkında bize ıa 
malumatı vermiştir. 

11
- Nöbetçi ecunelerin va

zifeler i, bu hmustaki kanunun 

elli dördilncü maddesi! turila 
edilnıittir. Nöbetçi eczane, 
kapısına · bir fener koymakla 
mükelleftir. Fakat sabaha ka

dar uyanık bir memur bulun
durmak mecburiyeti yoktur. 

Mua yyen saatten sonra me
mur eczanenin üstüne çıkar, 

istira]lat eder. 

Bir müracaatçı gelirse bit

tabi bu memura giyinip kapıyı 
&ÇD'Jak için aşağıya ·inecek 

kndar bir zaman bırakmak icap 
eder. 

Höbetçi eczanelerin vazife· 
leri bu suretle t asrih olunursa 

a1akadar olan halk ta istifade 
eder.,, 

Dün Şehitlikleri imar cemi
yeti toplanarak Edirnekapı ci-
vanndaki şehitliğin dOzeltilme
ai için buı kararlar almıştır. 
Ediruekapı şehitliği 80 dönftm 
muhitinde ve 50 bin lira sar-
fedilerek duvarla çevril.mit. 
geçen sene de iki bin kadar 
çam, servi dikilmiftir. Cemiyet 
buraaııu ıebrin ıüzel manxa.ralı 
bir parkı haline koymak ta
sanurundadır. Bunun için de 
bu sene ıehitlik içinde buı 
yollar ve tarhlar yapılacak ve 
iki bin kadar ıhlamur, akasya, 
çam ağacı ve ıOl fidanı diki
lecektir. 

vak'a olmuttur. Meıli~ 1~ 
Ef. bomba ile b~ jlt -
masma mani o ~ 
miı, çıkan arbede~ 1 _,f, 
Efendinin ytizü bıça. ~~ .. J, 
ID1f, bir kwm difletJ td''t 
br. Neticede balık~_,. -
muş, kayıktaki boJJI 
ıadere edilmiftir. 

1 
T- ıııdil- .tf 

Makridi B. Tekaüt Oldu Yine Mi ~ ıı"~' 
lstanbul müzeleri esiri Yunan Sokak livbalarıl•ote'b~( 

ve Roma eserleri miltehauıaı larının taliki için 111 os"1'' t1P' 
Makridi Bey 1 teşriniıaniden üçüncü defa olaral< ·b•ie ıl 
itibaren tekaüde sevkedilmit- sinin kinunuevvel :ye''~ 
tir. Makridi B. Yunaniıtana kadar temdidi bele lci ıO f 
Kitmittir Halil Beyin tekaüt· . . · HalbtJ . J1 
l .. v ll ı · h .. b't• · ı bul edılmıştır. ·,,.ııı .ıf ug muame esı enuz ı ırı - . . . . 3.4aY' ,. ~jP 

memiştir. Makridi Beyin itine 1 ahhıdın bu ışı B teıtl 
müze müdür muavini Arif B. j tirmesi lizı~dı. d:ğtU•"? f 
bakacakbr. aklımız ermıyor /'.~# 

----::-~ıılil 
Tramvaydan Düşüp 

Yaralandı 
Beşiktaşta oturan Muzaffer 

i minde bir efendi dun tram
vayla bebeğe g itmek için ara
baya atl;ırken düşmüı, .ainca 
surette yaralanmıştır. 

Japonlar Ticarı .ı 
lstiyorlat ıO"'J 

. t kııll "'' Japonyalı bır ıııilt 
lar ticaret odaınır:• ~,ı" I 

d k Türk ihraç •. 1r.o~' 
e ere . b•~ 
ihracat tacirlerı . 
lumat isteınişterdit· 
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lttilıatçılar Divanı 
so~ - POSTA ~Sayfa 7 

Alide Hesap Verigorlar •• 

l<emal Bey Diyor Ki: Bu 
Kir için Yapmadık ••• 

işi 

Fakat, Bu Yarım Milyon Lira Kazanç Nedir? 

..._~hık iaşe naun, kendi ı teker meselesine ıeçtl ve fly
~ teşkilltına iatinaden le anlatb : 
ltiııi bulun iaşesini temin etmek - Buğday muamelesi es
t tlzerine aldığını söyledik- nasında diğer muameleler de 
~il •onra Tekirdağı meb'uau yapılmışbr. EuUmle teker ge
~ ltun Hilmi Ef. , mahut şir- tirtmek hususunda büyük mu
~tJerin ticaret ve kazançlan amele olmuştur. Çünkil şeker 
ili kkındaki dedikodulann ma- fiab birdenbire yükselmiş, beş 

>"etlerine temas etti ve fU ID.~ı. kuruş olarak konulan narha 
-..cuı sordu : kimse muvafakat etmemiş, ve 
~ • ."'"": Ha& aramnda tenkitlerle :"'lll hükiımet te buna karşı bir 
dit anan mesele ticaret işi- tedbir ittihaz edememişti. 
L_: Bu mesele, niçin kapalı 1.J. 

:::-ıı•fbr? Bu cihethı izah q\C bu esnada Dedeağaç 
-,..._esi lizımclır. tarikile şeker gclmiye başla-
'G l' tlcirdağa meb'usuııun bu maştı. Hükumet, gelen şeker-

)ere narh •uettiii için d~rt, 
dört buçuk kunıp tacirlere 
veriyordu. Bu sırada ıehrema
netine mtiracaat eden tacirler 

bu usulden zarar gördüklerini 
söyliyerek bir tedbir abnmasım 

talep ettiler. Şebrem~neti de 
bu hususta bana müracaat etti. 

Bu sözden sonra Kemal 
Beyin derhal işe girişip tedbir 
almıya başladığını keşfetmek 
pek o kadar güç olmasa 
gerektir. Netekim sabık iaşe 
nazın şeker meselesinde yap
bğı işleri de birer birer saydı. 

b.~trinden 10nra Kemal beyin 
~gıç olarak verdiği uzun 
t ltan ticaret meseleaine 
~esi lhımgeliyordu. Sabık 
~: · bazın bu meseleye f3yle 

Hazin Bir Kız Kaçırma Vak'ası 

'"'tl.dı: 
' Efendim, ticaret maelesi 
~ ene! pUa lnbiaıır 

ip . 
.!:~·· Fakat kime iahiMI' 
~r? 

"1 ı.i, Kemal B. bu aoktayı 
1• aıdatb: 

~. "'.':' Ticaret yaptlırken kir 
~~ hareket edilmemiş, 
~.~ğı hafifletmek ve izale 
~le maksadı g6zetilmit ve 
ı.... 'k bunun iç.in tevessül o
~~· Ekmek ve an fiabm 
~aza için ~abplmışbr. 

~ Siıi bilmem; fakat bu söz
'dı benim üzerimde ikna 
~ bir tesir yapmadı. 
' l1 Kemal Bey izaha
~ devam ederken bu 
~~~n mühim miktarda kar 

digiııi aaklamadı. Dedi ki: 
>lq' Bundan hasıl olan dört 
'1tt ktbur bin lira kimilen 

tdiJnıi§tir. 
Q. ~~adınız ya... Hem klr e
~ nıakaadile hareket edil
,~ hem de yinm milyon S' 1akm temeM huıl ol

' '• Fakat bu mllhim para 
"-.._ ~DM yalaf iduaine 
~İf. Peki ama, bu k&r 
~cebinden çıkmışbr? 
~ bu mukadder malin 
' .t~bım Kemal B.in ağzın

S ~ bize nasip olmadı. 
)1 ~ık iaşe na.un şu dlmle
'tti: ~ hararetle ilive 

,~u işten dolayı lchillhamt 
~~e cebime on para koy
' atnı gibi bu işlerle uğra
~~ l>lltkadaşlanmın da cebine 
~ ::a girmemiştir. Şu halde 
~~ ile üç ay lkadar devam 
~ buğday muamelesi ile 
~ Paraya kadar buğday 
~ ' • Ve o mal muntaza
~ Pıyasaya çıkanlarak bu 'tll 6ç sene kadar idare 

ll \lştur. 
' tdj~ · , a~tl &i~ gibi, Kemal Bey 
~dıt h11• uzun bcyanab ara
' if ad •raretle a&yledi. Ben 
~ hlt eler karşısında, çok ya· 
~ \l~'1 IXlazidc balkın snpnrge 
~ı~ .. d~ nıısır koçanı gibi 
, ' ~ yapılan çamur 

I ıth~Ce. e~lcrle günlerce Ye 

~'1Gtılltk lllıde doldurduğunu 
i\ ti ~ yüreğim bir defa 

~'-l~le sızladı. 
~~ Y işi bu suretle anla

&onra Kemal Bey 

Otomobilli Sefiller An 
·nesini De Yaraladılar 
Asıl Mücrimler Kaybolmuştur 
Konya, U ( Hususi ) -

Bundan bir mftddet evvel Kon-
7a'ya yakın maruf bir kasa
bada romantik bir kız kaçırma 
vak'ası olmuştur. 

Bu hadise; sinema perde
lerinde seyrettiğimiz Amerikan 
dramlanna benzemektedir. 
Naklediyorum: 

Göz Konan Kız 
• • • müftilsünün on beş, on 

alb ya~lannda ciddi ve güzel 
bir kızı vardır. Vasfiye H .••• 

Genç kıza bir delikanlı göz 
koymuştur. ~raftan birisinin 
oğlu Baha Ef •••• 

Fakat Vasfiye hanım Baha 
ile biç göriişmUş ve temaa 
etmiş değildir. 

Delikanlı; genç kızı 
mıya ve arkadaşlarile 
ladığı plim tatbike 
YennJftİr. 

kaçır

hazır

karar 

Tenha Bir Yolda 
Günlerden bir gün.. Kız ; 

anneaile bir yerden araba ile 
gelirken Baba ve arkadaşları 
hücum etmişlerdir. 

Kızını miitecavizlere vermek 
istemiyen anne, muhtelif yer
lerinden bıçakla yaralanmı~, 
Vasfiye H. oracıkta hazırlanan 
otomobile ablmıştır. 

Oto; bir yıldınm aüratile 
en tenha sokaklardan kasaba 
haricine çıkmış, civarciaki saz-
lıklar arasına dalarak kaybol
muştur. 

Takip Başlıyor 
Hadise haber alınmış, za

bıta takip ve taharriyata baş
lamıpa da vak'anın kahraman
ları ve zavalli Vasfiye H. bu· 
lunamamıştır. 

Genç Kız Meydana Çıkb 
Aradan ilç gtln geçmiş, 

genç kız; namusu berbat edil
dikten sonra ebeveynine teslim 
edilmiştir. Bahattin ve arka--
dqlan izlerini kaybetmiflerdir. 

Şoför ve müşevvikler tevkif 
edilmişlerdir. Bilhassa Bahamn 
arkadaşlanndan ve müşevvik
lerden Emin Ef. kcf alete rap
ten tahliye edilmiştir. 

Bu romantik vak'arun mu
hakemetine Karaman ağır ce
zasında devam edilmektedir. 

Acaba Nereye Kaçhlar? 
Kıu kaçıranların Ş:ırka firar 

ettikleri tesbit olunmuşsa da 
1 hi14 elde edilmemişlerdir. 

Bu ailenin bugün nasıl fe
ci bir hayat yaşamıya mah· 
kum kaldıkları kolaylıkla ka-
bili tasvirdir. 

Sinanoğfo 
(Ailenin b s) & yetini aıya ıet lç!a 

müftil .Efendinin nere müft•;ııü ol ı!uf"u 

sureti mahauud.a y .. ~an ışhr.) 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Muallimlerin Şikayeti 

Halkın dertlcrile çok ya· 
kandan alakadar olan ktymetli 
gazeteniz. bilmem ki biz mu
allimlere de şefkatinde yer 
verir mi? 

Menifonda bir aylık maaşı· 
mızı tam 17 gün geçtiği hal· 
de alamadık. Liitfen bunu ya· 
zınız ve Hamdullah Suphi Be-
ye sorunuz: İki sene evvel 
biltün muallimler " Dağ Yo-
lu " nu bir lira mukabilinde 
mecburi olarak sattınnadı mı? 
Bugün Merzifon Türk ocağın· 
da o eserden 60 cilt vardır. 
Diğerlerini siz tahmin edebi
lirsiniz • 

C. H. 

Terkosa Dair Bir Fikir 
T arsustan şu telgrafı aldık: 
- lstanbulun su işleri kum• 

panyanın elinden alınırsa şehir 
suya garkolur efendim. 

Tauwıt• makine mütehaaıaa 

Fethi 

Bir Endişe 
iki buçuk aylık bir hayab 

ile milletin hürriyetini tanıyan 
Serbeı Cümhuriyet fırkası ni
hayet kapandı gitti. Halkın 
dertlerini tanıyan bu fırkanın 
sönmesile yeniden eski lakaydi 
vaziyetinin avdeti bizi bihak
kın c.ı:ıdifeyo aevketmektedir. 

üklşehlr 

Aziz 

Gümrükten Şikayetiniz Var Mı? 

istifade ediniz 

Salahiyettar- Olanlara 
Derdinizi Anlabnız 

ı-IJI. ......... ...., ....... Eğer Dinlenmezse Bize Bildiriniz 
2-Hs .... •uıs..-. .._ 

Je«lltlır. 
S - H• Ub t a4et dAlı -,.... 

mal&aWUacleôlı. 

4 - H• S •'lbrda f•sJ.-a• 2 
kupon 111•• edilmelidir. 

5 - Her kupoa lsert.deld tarihtem 
bir h•fta mlldcletle muteberdW. 

SON POSTA 'fi okuduktan 
sonra ilin kuponunu aaklayı
nıı. Bundan S adcdlnl Ulmnıs 
ile birlikte bir urla koyarak 
posta ile idarehanemiz.e ..an
dcriniz.. llinımım ıraıctcye ~,... 
mcsi için bu kadan kifidir. 

== SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 
28-Teşrinisani • 1930 

MANDARİN FIDANI - Beher adedi 

iki kuruştan elli bin adet .ablak 7• bani 
mandarina fidamm vardır. 

Rluı Kaancı ude Abdullah 

BILE.N VAR 111? -Amca :udem Bahri~ 
s:abltl Sellhattin Be7ln adr .. ıaJ biler: 
nraa hıaaniyet aamına ltlkHnnealal 
rica ederim. 

BeyJerbe)'l Bmhanl79 ba)'V 

aokak Hiiaııl Beyba köfkli 
HURlYE llELAHAT 

HANIMLAR TERZJHAHESt - il~ 
ka,. Ra .. ınj)qa ham 12 No. Telef•a 
lstanbul 40.>7. 

iNE.BOLU KANAAT llAOAZASJ 

Tersi efl• YUTaıatı SaaUer, AaeriJum 
lıaplama lshtelder. l.taııbıal Mylk 

~U'fıda Mhfazacalar tok•k. 

Jş .ARIYORUM - pl7uada tecriibe 
r5rmUş, daktiloya vııkıf Tilrkçeye mG· 

!l:emmel aşina Ye iyi referana vere• 

bUirlnı. Muhasip muavini olablllrim. 

.SON POSTA numara 21 F.M. 

SA11LIK EV - Ortakl>y'd• Yeni 

maha11ede cedit fanıı ve cedit Gç )'1dız 
sokağında denize nazar havadar içi 

boyalı hane Hbhktır. 

REYLERE VE HANIMLARA 
Ehven ı,ıe~ itlc hanemde ve hanelerde 

mu_.ikl dersi veriyorum. 

Etycm"'z : Broyautı~lt malıalleal 
Kadim tekke ııotcak No. 14 

SATILIK APARTIMAN- Beyoğlunda 
tnnway ve tünele yoıkın 6 katla glbel 
b ·r aparhman sahlıkhr. latanbul 5212 J• 
tc!efoa ediniz. 

- - ·---------

llwm B. 

Ankara, 25 (Husul) - ôte
denberi ıtlmrük itleri bitmek, 
tnkenmek bilmiyen bir fikiyet 

11 mevzuuc:lur. Geç.enlerde bir Is
, tanbul ıuetesi, yino bir m6-
nuebetle bu milfknllttan 
bahsetti. tllccann çektiii bazı 
•lanblan ileri sürdtı. Ayni 
umuda l.tanbul başmüdüril 
Seıfi Beyle de r6riiftll Bu 
zatuı: 

MBşküllta uğnyanlar 
vusa bana gelip şiklyetJerini 
IÖyleaiiılcr- dediğini kaydet

tikten aonra bu arkadaJ mü
taleasım ıu ciiıiılelerle ifade 
etmiıti: 

..Bu vaziyette kim şikayet 

edebilir?" 
Bu mesele münasebetile 

Rüsumat umum ınüdüril İnsan 
Rifat Beyle görüştüm. Hadise-

den haberi olup olmadığım 
sordum. Gerek umum gümrük 
vaziyeti, gerek bu hadise mU

nasebetile şunlan söyledi: 

"- Bu yazıyı okudum. Baş
müdiir Seyfi Beyin hcyanabnı 
da makul buldum. Makale de 
isim tasrih edilmiyerek bahse
dilen komisyoncu evvela bütün 
gümrük teşkiUtım mürtekip 
gibi göstererek namusuna te
cavila ediyordu. Bu komi.yon· 

,, cu bir nal meselesinden tiki-

HÜSEYiN l..EYTİ'.11 YAÖl~I - Daimi 

lmllanını:r.. Y~ekleriıabl -fia " leu.W 
yemek ister nmlnta1 B.lae.mehal Hilae,rl~ 
zeyth ya~ ile plfbiaao let-b.al Zl.Jan 
kapıa. Babawa tllrbeal ~claN..SJ 

t""°'-~~-------- ,, yet ediyor. Guya evvelce müş-
KlRALIK ODALAR - Galat•dıı YOy- kiilit gördüğü için şikayet et

•oda cadde.ine naınr Aynah Jolranta l' tiği bir memunın, bundan 
atıkak S nıaçh Handa yanhane, tenlha· 
ne lç\n elvcrif U elektrik .e ttrkosu hari muğber olarak, kendisini bil· 
oda).,. olmakla beraber mllftcrila ibare bu nal meselesinde 450 
istcıienı.. mll.!amba da telllia oı-ıar. lira ziyana soktuğunu iddia 
Ta•iplerin teşrif!e·i. _ ___ _ ,;______ ___ _ ediyor. Memur nalların galvanizli 

amallar Artıyor olduğunu iddia etmiş. Müdür: 
Bu onun içtihadıdır. Ben 

lkb.sat Müdürlüğüne birşey yapamam! Demiş. Kim· 
yaker de nalların galvanizli 

Birçok Müracaat Var olup olmadığım kestirmiyecek 

lstanbulda alb bin hamal bir rapor vermiş. Bunun neti
vardır. Bunlardan Oç bini be- cesi de na11Cl! mavnada kalmış. 
lediye iktısat müdürlüğü tara- tilccar da 450 lira zarar etmiş. 
fından, üç bini de şimendifer, Efsaneye henziyen bu iddia 
gümrük, inhisar idareleri tara- hakikat ise komisyoncu efen
fından idare ve tayin edilmek- diden pek rica ederim, böyle 
tedir. müphem değil, zaman ve mu-

lkbsat mOdürlüğilne her amele tarihi taarib ederek 
gün yüzlerce milracaat nki bana mllracaat etsin. Kendisine, 
olmakta ve fak:ıt fazla hamal •aıifesini suiistimal eden me
almak imkim bnlunmadığın- muru kanunun pençesine de
dan kendilerine ret cevabı !' rakap teslim edecefimi teınia 
verilmektedir. Yeni yapılan ederim. 
Anadolu demiryollarına ahşap Zaman " muemde tan1ıi 
travers vermek için teşekkül tasrih ederek tikAyet etmezse 
eden Bigadaki şirket vapurla- yalan söylediğine kani ola
ra travers yükletmek için ha- cağım. Bazı adamların, namlır
mal aradığından hamallık is- nna muamele yapltklan tüc
tiyenlere burası tavsiye edil- cardan .. memurlara rüşvet ver· 
mektedir. dik" diye para aldıkları şayi-

••ı da yok değildir. Bir mua
JeDe memurunun f\urinde bat 
memuru, ralldilr muaYini, mll
dGrll ve başmüdürü vudır. 
Hak.azlığa uğradığım iddia 
eden adam bunlara ve nihayet 
bunların fevkinde heyeti tef
tişiyeye şikiyet edebilir. 

Bütün bir devlet teşkilabnın 
bu zata haksızlık yapmak için 
mnttehit bir cephe yapmış ol
masım tasavvur etmek akh 
selim ile kabili telif olamaz. 
İthalit resmi gibi hazinenin 
pek ehemmiyetli bir hakkının 
tarh ve cibayetini temin için 
her devletin vazetmiş olduğu 
birtakım mevzuat vardır. Bo 
mevzuatta yine bir takım ku
yut ve şurutu mündemiçtir. 

EzcOmle tarife tatbikabnda 
bazı kimseler mallarmm tabi 
olduğu resme inkıyat etmek 
istemiyorlar, tarifede daha u 
resme tabi eJYSY• kendi ma&
larımn temsilini iddia ediyor
lar. Böyle bir iddia kaqwnda 
lcanunım tayin ettiii yollar 
vardır. Hakkın kendisinde ve
yahut devlette oldujunu mey
dana koyacak olan bu kanuni 
yollar milkelle.fin canını sıkıyor. 

Mükellefin haksı1 olduğunu 
da zahire çıkaran bu yola iı 
gınnce " gümrük mfışküllt 
çıkanyor ,, diye müphem şiki· 
yetlere başlıyorlar. Bu kadarla 
da kalmıyor. Bütün bir heyetia 
namusuna dil uzatıyorlar. 

" Haksızlığa uğradığınız va
kit, mafevk makama ~ayet 
ediniz ve hakkının talep edi
niz" dediğimiz :r.aman da: 

" Nasıl şikayet edelim? Me
murunuzun ikinci bir haksız
lığına daha maruz kalacağı.ı, 
yapamayız " diye feryat ediyor
lar. Kaç defa ~ikayet ederse
niz her defasında hakkınızı 
ihkak ebniye memur, müdür
lerimiz ve miifeltişlerimiz Tar

dır. Müştekinin bunlara mü
racaat etmesi lizımdır. Fabt 
bundan daha kunetle- llzım 
olan birşey varsa mükellefin 
insaf ve kamına mutavaabdu. 

11 
- Gümrük muamelesiniıa 

daha basitleştirilmesi için bir 
tasavvurunuz var mı? 

" - En mütekAmil devlet
lerin gümrük mevzuabnı tetkik 
ederek bunlardan memleke
timizde tatbikine imkan olao
lann tatbikine çalışılıyor. Bu 
hususta bazı kanun layihalanmız 
Bü ük Millet meclisine veril-
miştir." 

ilhan 
SON POSTA - Şimdi iş, 

müddeinin iddiasmı ispat et· 
mcsine kalıyor, demektir. 

Ferah Sinema•la 
Sinema - Operet-Varyetedea 

mürekkep fevkalide müsamere. 

iş Arıyorum 
lzmirde uzun m6ddet muh

telif ticaretanelerde ça)ışmlf 
faal iki genç herhangi bir 
mne sesede eyyar veya sabit 
muakkip olarak iş aramak
tadırlar. KanaatkArdıdar. 

Dcmlrkapıda y e.ııl Edlmr. olclbade 

Şakir ve Bedn kardeşler 
ZA YI - Sülcına11!ye aakerlik fU~ 

s!nden •ldıfım vesikamı :ı:ayl ettim 
Yen'aı.J çık.aracatı-daa nkial.la bWıı
mU yoktur. 

Çeııbulltllf nal fabriluwndm Ahmet 
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8otbart supeıfiae llond - Extra Golcl S kanıt 
aaeaı .. l! lluftış &aeai 12,S kurQI " Mond - ~~ 10 •de.& 

ı .~ 20 kurut ıo .. ıso .. ıo ns ıo adectr75 UrUt 50 kuruş 

Automatique 
Bileme makinesi rıalt 

matedilclr 

~ .,_... lmrlallm -aln -.. hicelltn .. lll-....ııtleri ..._. ... kil eclea mefla • RQJ • BYHNER .. fab~ mamullbndan " ROTBART LUXUOSA .. " ROTB 
SUPERPINE .. " MOND EXTRA GOLD ,, " MOf4> EXTRA ,, " M1NORA .._ ,.., .mt'iMt t " ROW1X'1 urcaMArtQU& b ..bf.-maldaujl laer ferde liılbhr. 

Acentuı: Galataf a Kürkçübaşı Hanıntla, 4 numarada P 1 YER P 1R1 M YAN 

MORiNA BALIK b ahs 1 •••• aşm UUDllD 
Nefis, taze ve halisini yalnız Hmn Ecıa · Deposunda bulursuniiL Kilo maa fişe 100 kuruş, toptancılara ve eczacılara 

En Son Moclel Ve Gayet lkbsatlı 
Bltlla ... ........ - pld .... ,... ,.._ .... 
, .. urfiyat,.,... .......... tamire ilatiPt ~ 

e ı· ı Markalı odun soba-
9 lanmız gelmiştir. 
H• mm oclua " klmlr " flmiae autruit 
Stella ..kala .....,.._ dahi ftl'dlr. 

l.ta•W ...,...._., TtlrlıMt IOkak No. 8 
Şik Soba Mapzası N. Şirakyan 

(FILIPS) 
Lambalannı 

d • .&.---!L ed" • 
aıma u:n;ua --··· 

Türkiye Umumi 
Vekilleri: 

·HELİOS MÜESSESATI 
G•lata • Huaru Han 

PHILIPS RADYO 

Yakındaı 

eYml, Siyasi. Farkuaz 
Muhalefet Gazeteli 

Zayi Saat 

HAKİKİ 

C-ahazlarmm tec:rllbelerl ve tarif .ıtı meccanen J•pmr. 
.., ... kap ................. ;, .. ________________ ._. 

Toptan ve Perakende Sabı 
... ............ " ........ .. ............................ 
thcl• ,...ı. .......... ...,...... .... 
Bir habra .a.aktu ltqka lapa.U .... -ıı• SEYRİSEF AİN 

Ambar inşası ....... , .. lna .......... •CUlllHUR~~-----------------11 YD' ......... lclan ...... ,..... 

Tütün inhisan umumi müdürlü
ğünden: 

Bahkesircle inp edilecek t8t8n amban inpab kapalı zarfla 
mtınakuaya konulmuştur. Meıkar infaata ait proje ile ıartna

mei fenni Ye aairesi 3 lira mukabilinde verilecetmdea taliple
rin idarei umumiye mimari ıubeaiae mOrac:aatla almalan ve 20 
klmmuenel 930 cumarteli pi wflanm Galatau mlbapat 1 
komi.Jonuna tevdi etmeleri. 

HiÇ BEKLENILMEDl~I BiR ZAMANDA 
BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYAR& PIY ANKO BiLETi ALMAK.LA 

KABiLDiR. ONUN IÇINı 

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız 
Beşincı Keşide 

ı .. lkraalJ• •.UeeektJr. 

DEPOSU 

ursalı Mustafa Fahri 
Bu kere Beyotlunda, latiklll 
cadd•lnde Venedik ıokatı 
.... da 413 numaralı matuaya 

Sarf Buna ipeklileri 
....-. klpt eylemiftir. Sabf 
&atlanma BurA fabrika A~ 
&atlanma aynıdır. 

Bir tecrlbe klfidir. 

IZMIR - MERSiN 
0Ks ve SORA T POST AS 

GERZE ::r:ı..: 
PEllERlBE 

akpw mt 19 da Sirkeci 
nhbmmdan hareketle doina 
(Ge'lbolu, Çanakkale, kaür, 
Rada., F ethiJe. Antalp, 
Alliye, Menin'e) azimet ve 
avdet edecektir. Taf • 
iPa Sirkecide Kllçllk Kanal8 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

K IKllMlYE50,000 LIRADIR 

, "-'"'•ki aceata.na ...._ 
caaL · T.W.: l.t. 3118 
Galat.U acentaa ı G.ı.ta 
nlatmuaia 35 No. •Yuçiao .. , 

TeL Beyoğlp 11f8. 

Merka acenteslı Galata ldSprl 
batında Beyotl11 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Milhür dar 
ude ham albnda TeL lat. 7240 

Mudanya Postaları 
lclarenhbmmclan saat 9,30 

da kalkarak cuma. çarşamba 

Mudanya'ya. pazar glbıleri 

Mudanya'ya uğrayarak Gem
liğe lider ve ıelirler. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu) vapuru 29 Teırini· 
ADi Cumartesi 17 de lclare 
nhbmnulan kalkarak Geli
bolu, Llı-eld, Çanakkale, 
1mroz. Boscaada'ya ıidecek 
ve cladtt• Çanakkale. Llp
Mki. Geliboluya ujl:ıyarak 
plıcatkL. 

1zmir sürat postası 
(Gllcemal)nparu 30teşrini

- Pazar 14,30 ela Galata 
Rıbtminclan kalkarak Pazar-
tesi ubaln 1zmin vanr •• 
Ç.P.ba U,30 4la lzmirdea 
kalkarak peı,emı,. abalaa 
plir. 

1 

Mersin postası 
(Çanakkale)vapuru 28 Teş

rinsani cuma 10 da G ı· 
lata Rıhbmından kalkarak Ça· 
nakkale lmıir, Küllilk, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike 
Antalya, Aliiye'ye uğrayarak 
Menin'e gidecek ve dannşte 
ayni iakelelerle beraber Taş
acu. Anamor'a uğnyacakbr • 

Dalyan Marmaria yolar 
ft yllkil rldit ve gelifte 
Fethiye' de aktarma IUl'etile 
aluup ver&lir. 

6 Kostnm 
45 Elbise 
32 Kaput 
2 Yeldirme 

Seyrisefain idaresi hade
melerile taluilclarlanna yerli 
lmmqtan yapbnlacak cİlla 
ve adetleri JUkarida yum 
dirt kalem elbiae açık ek
.Utme ile ihale e.Jilecektir. 
Şartname ve nGmuoeyi alr
mek &zere: her sin ve mi· 
ukua1a iftirak etmek llzere 
15 birinci tepin uo taribia-
de ,.... OD depo-::. 
larile ı..._ mlWll . ............ 

Bir 
~ Tecr 
1f bek-
~ dir. -· ıl 

H 
~ ::.o 

l 
nız. 


