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HAYDUTLAR 
' 

S O N P O S TA Hallua göddür: Halle bununla l'&iir
SON POSTA Halkın kulağ ır: Halk bununla ifitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 i d ı r: Halk bununla aövler. ~ 

MAHKEMEDE 
D.• Tahti un __ Tevkife Alınanlardan (25) Kişiden 

Bırakıldılar •• Başka Bütün Diğerleri Serbes 
. 

• 
Esrar Çekenlerin If ad el eri Alındı 
IZmir Valisi Kazım Pş. Gazetecilere (Menemen)· 

Hadisesinin Kapanmış Olduğunu Söyledi ..• 
bir 26 ( H. M.) - Dftn f - Hadi-

•M ha.ı:.esi miinaaebe- • k enemenw WJt nlarda bn.- senın apan-
tile zail albaa alan•-- n u- . 

;ik bir kısmı isticvap edildik· dıtını ve 
ten 11<>nra serbes bırakıldılar. yalnız 25 
Bu dakikada ancak 25 mev- k . . . 
~ f d İsti. vap neticesinde ışının tev-.:u var ır. c · . 
bu hareketi bazılayanlann Ma· ki/ a / t ı n a 
llisa ile Alaşehir arasında bu- alın dzgını 
lunan mınbkaya mensup olduk- .. . . 
lan anlaşılmı.şbr. . soglemıştır. 

İzmir 26 (ti. M.) - Ahıler ~ 
kayünde yakalanan. ~ki. hay~ut Esrarkeşlik ~ 
"Menemen" e getirıldı, Mud- l M .. d 1 
cici umumi Hidayet B. tarafın· e uca e e 
dan sorguya çekildi. lzmir 26 (H.-

Bu ıerirlcr cürü~ler!~i say- M. ) - Polis 
rısızca bir ifade ile ıtiraftan 
çekinmediler. Haydutlar derhal müdüriyeti şeh· 
1nahkemeye vcrilece~er ve ~~- rimizde esrarkeı 
ıalannı göreceklerdır. Bu ıti- olduklan bili • 
t;arla hadise ehemmiyetini kay· aenleii topla -
\etmiştir. yarak ifadele-

. lzmir 26 ( H. M.) - Vali rirıi almııtır. 
kizım Pap ~azetecilere: 

- Hadisenin kapandığını Esrar çekilen . 
Ye yalnız 25 kiş~nin !e~kif al- hiçbir yer bira-, 
tına alındığım. soylemıştir. kılmıyacaktır. 

~30 senff. ıhıcyat z•btt aneıı.tebl tahsil devresini muntf. 
klyetle bitirip kıt' stajını ikmal etm~k üzere lhtl)·at 
nbitl olarak Menemende piyade alay 43 emrine tayin 

kılınan Mene!l'len Zafer mektebi muallimi 1178 
ııumaralı Hüu.y"n oğtu Reıı-ıp Kubilııy 8. 

Koca Bir Mıntakanın Karlı Tica
re ti Nasıl Söndürülebilir? 

Herkesin malümu.dur: Eıki
tehirde bir nevi lületaşı çıkar. 

Bu maden sayesinde umumi 
harpten evvel Eskişehirin bir
~ok aekenesi geçinir ve ~u iş 
~L haşana bir san'at şubeai 

lef kil ederdi. 
Ocaklardan tat çı'karmak için 

~ıpa k6ylnler de, ayn ve 
1nütehuaıı bir amelesmıfı teş
"iletmifti. Bu taşlar Viyanaya 
lider ve bir gaz sandığından 
Lfru bOyUk bir tq ıandaj1 
takriben (500) lira ederdi. 

_., __ _ 

Eskişehir, bu ıuretle senede 
1 bin Andık mal aevkeder ve 
•uatl bir beaapla Eskif ehire 
•enecle 4 milyon liradan fada ç k ,, 0 r· . s z d s- M o • . . H lb k. b gü o nlirlı hır ıcantı on aman/at'. a onmuş Eskışehır 
para ıuerdi. a u ı u n . 
Eskişehirde bu taşlardan haf- ~ tiyaza talip olan grup, bu işi 1 İşte bu hal yüzünden beş 
tada Azami dört sandık kadar kirJa devredecek ecnebi başka sene evvel 50 bin lira serm<?y 
inal işlenip ıevkolunmaktadır bir grup arıyormuş. ile teşekkül eden kş şirket, 
ki sene besabile 208 aandık Bu arada her ne suretle ise büyük zararla tatili faaliyet 
lrcıdar birtey tutar. Bu tencz- Maadin müdüriyeti Eskişchire ettiği gibi bu havaliye birikmiş 
aGlün sebebi ıudur: bir emir vermiş ve tq maden- olan mütehassıs ustalar da kıs-

Bu taşlan, muayyen bir şekil lerinin fenni surette çalıştırıla- men dağılmışbr. Görülüyor ki 
~ surette iflemek için bir grup madığından ve bu halin tebli- büyük bir merkezi yqatacak 
•lilmmeto mftracaat etmit, 15 keyi mucip olmasından dolaya kadar para getiren bir kazanç 
l.in lira teminat glstermİf " hususi istibsalitın tahdidini menbaı kurumak yolundadır. 
llllllzakereye girişilmif, pliba, bildirmiş ve tahdit olunmuş. Hükü- metin, bu gibi ticaret 
İau 18ilzakereler halen de devam Şimdi müstesna olarak iki ocak oyunlarile meşgul olması cid-
\diyormut- Daha doğrusu, im- çalışıyormuş. den şayanı arzudur. 

liadiseden Şayanı Dikkat Bazı Notlar 3üncü Sayfada lı 

Gazi Hazretleri 11-- B - - 'Ilı 1 ~gunun ıv~eselelerinden 
Dün Gece Avdet -

Etti 1 er Son Günlerde Manasız 
Trakya ve Edimede tetkik 

seyahatinde bulunan Reisicüm- c ı· na yet ı er ı· n Hakı.k"ı 
bur Hz. dün gece saat 12 ye 

doğru fdırimize avdet buyur- s b 1 • N 1 d ? 
dular. Miişarüniley Sirkeci ia-- e ep erJ e er iı• • 
tasyonunda meb 'uslardan Ali ' 
(Afyan), Cemil (Tekirdağı) Hü
seyin ( fstanbul) Vali Muhittin, 
Seyrisefain umum müdürü Sa
dullah beylerle mülki ve as
keri erkin ve ümera ve halk 
tarafından istikbal edilmişler

dir. 

Haydutların 
İfadelerinde 

"Saltanab iade,, Arzu
sundan Bahsedilmemiş 

lzmir, 26 (H. M.) - Mene
men hadisesi kapandı, fakat 
bu hadise münasebetile ae 
gazetele"'fy:le -yeni bir münakaşa 
.açılmlf eldu. Bu meyanda 
Hürriyet gazetesi : 

- Milrteciler saltanatı iade 
ve AbdiJhnecidi tekrar tahta 
çıkarmak istiyo. :ardı, cümle
lerile b!ilaaa edilebilecek bir 
yazı yazmıştır. Halbuki ben 
tahkik ettim: 

- Haydutların ifadelerinde, 
bôyle şeylerden bahsetmedik
lerini öğrendim. Fakat muhalif 
ve muvafık gazeteler arasın
da miinakaşa kesilmedi. 

(Hilrriyet) ile birlikte (Ana-
dolu ), Menemen hadisesini 
muhalif gazetelerin beslediğini 
iddia ediyorlar. 

( Yeni Aaır ) ise bu isoat
lan11 mür e :ileri ikaz ma i, e
tinde memleket! bir fenalık 
olduğunu yuayor. 

Ramazanda 

Bayramda· 

Masraflarınızı yan 
yarıya indirecek mü
him bir teşebbüsümüz 
vardır. SON POSTA 
bu tqebbüsile karile
rine ramaz:m ayı için· 
de mühim kazançlar 
tenıiıı edecektir. 

••• 
Tafsilatını 
Bekleyiniz .• 

Begoğlanan %alıiren temiz görülen bir soı<.a6ı 
G latanın Ke:neraltı ilemi akşam sekizden sonra başlar. 

Kiiçük manğallannı bacaklarının arasına alan bir takım kadın· 
lar, pencerelerinin önünden geleni geçeni rahatsız ederler. Bu 
civarda birçck kahve!er vardır. f~ e. i lir D"il~teri gircin ~? Kar .. 
şısındaki masada da garip kıyafetti bir kadın peyda olur ve: 

- Getir bir tanel Emrini verir. Garson getirir, o da: 
- Serefine pasam! Diye müşterive hitap eaer. 
Fakat bu nedir? su mu, rakı mı? Orası belli değil lir. 
Fakat müfteri dışan çıkmak isted.g, takdirde beup pusu• 

iası takriben şu yekunu lıulur: 600 kuruş. 
( Dcvan.1 2 inci sayfamızdadır J 

4 

Yeni İzdi:Vaçlar 

Miidür - Bir çocuğunuz dünyaya gelmif diye izin istiyor
sunuz, halbuki ben tahkik ettim, siz evli değilmitsinizl 

Memur - Efendim, ben de çocuğumun annesil• evlenmek 
için mezuniyet istiyorum yal 

1 
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(. Hallc111 Sesi 

lrticaın Önüne 
Geçmek İçin H~lk 
Ne Düşünüyor? 

Menemen ve Maniaa havali.in
de ~enii bir irtica hareketi oldu. 
Bu harekete ait malilmab munta
uman neıretmekteyiz.. Memlekete 
8tedenbcri zarar veren ıreri hare
ketlerin ~ 6nüne geçilebilir? 
Dün bu mesele hakkında tesadüf 
ettiğimiz zevatla görüıerek fikirle· 
rinl aorduk. Bize ıöylencnleri aşa
fıdaki sabrlar ifade etmektedir: 

lbrahim B. (Üsküdar, Bağ
)arba~ı, Rum mektebi mual
limlerinden ) 

- lrticaa mani olmak için 
esaslı tedbirler, kararlar alm:ık 
zamanı gelmiştir. Bu cümleden 
olarak maarifin azami derece
de ve şümullü bir şekilde 
neşir ve tamimi ; bunun için 
de maarif bütçesinin tezyidi, 
eski muallimlerin tasfiyesite 
maarifi zinde ve genç nealın 

eline tevdi. 
)#. 

Ferit Faik Bey ( LA'eli apar
tımanı 2 nr:i daire, 24 ) 

- Kanunlarımızla, maarifi-
mi·zle, iktısadi ıiyasebmizle 
cümhuriyetin ecki de"·ir idare
lerine faik olduğunu vazıhan 
göstermek ve irtica unsurlannı 
hayah umumiyede meflüç bir 
hale get ·mıek icap eder. Halk 
fırkası <.. .mhuriyetçi bir fırka 
sıfatile cümhuriyetin iktizala-
rı • herkesten evvel ayak 
t d m l ı, içinde irtica un-

sur rı.ıa mütemayil olanlar 
varsa derhal temizlemelidir. 

* Cemil B. (Parmakkapıda 
Rumeli han) 

- Bizde bu i~timai inkılap 
yukardan ac ğıya vaki oımuş
tur. Onun i~:n zamanla bu in
JP1iibı halka s:nd,rmek yolunda 
l · n sahalarda a.zami hassa
siy ctle çalışmak la7ımd r. inkı
labın müza iri daha ziyade 
gençler olması dolayısile her 
gencin uhtesine düşen vazife 
bildiği kadar nıubatabmı ten
vir etmektir. .. 

Doktor Mustafa Bey ( Üsktı
dar, Selimi Ali, 27 ) 

- Memleket, artık ciimhu
.-iyeti tamamile benimsemittir. 
Şurada, burada kalmlf bir iki 
köhne tekke milritJerinio arka· 
madan gidecek kimse yoktur. 
Ben, memleketimiz için bundan 
aonra böyle irticaJann tehlikeli 
olamıyacağı kanaatindeyim . 
Htıktmıet iktısadi buhranı 
sidermekle cftmhuriyeti her 
tlrlü tehlikeden korumuş olur. 

ı• 
8 A .• ~1 .& I· B. AB B B L B B , GiinünT~~ 

iki Kış , Basarsa Kömür Az Gelecek Bigle 
Şey 

' tı 

~ ~ lS'Pet Pclşa 

Ev 
Soyuldu 

Hadise Cadde Üzerinde 
1 Yapıldığına Göre Dikka
te Şayan Olsa Gerektir 

Şehirde Kömür Stoku 
Kifi Değildir ... 

1stanbulun senelik odun kömilrll ıarfiyab 35 milyon okka• 
dır. Odun aarfiyab ise 300 bin çeki kadardır. Odun ve kö
mürlerimiz Rumelinin Midye, lğneada, lstranca ormanlarile 
Anadolunun Şile, Kabakoz, Agva, hmit ve havalisi orman
lanndan temin edilmektedir. latanbulda bu ıene ihtiyaa ta
mamen tatmin edecek odun stoku vardır. Fakat kış tiddetle 
bastırırsa kömür stoku kafi gelmiyecektir. Harbi umumiden 
evvel hariçtne hiç kömür ithal edilmediği halde son sene
lerde kömür ihtiyacımızın ekserisini Bulgaristandan temin e
diyoruz. Sebebi de kömürcü ustalarının bulunmamasıc1ır. Se
nelik Bulgar kömürli ithalabmız 20 milyon okkadan fazladır. 
Toptan Bulgar kömürleri 6,5 , Anadolu kömürleri 5 Kl'f. otuz 
para, Rumeli kömürleri 6 on paradır. Rumeli odunları eve 
teslim çekisi 375, Anadolu odunları 350 kuruştur. 

---~~----------···----------~~~ 

Yapılır Mı? 
Bir Tecavüz Hadisesinin 
Kahramanlan ~ Polise 
[Karşı Geldiler, Fakat ... 

Kuımpqada Emekyemez 
mahallesinde oturan avukat 
lsrail Efendinin kızı ( 17 ) 
yaşında Sultana Hanım sokak
tan geçerken önüne Ekrem 
ve kendiıine zabit aiistl veren 
toför mCcalettin çıkarak 
tecavüz etmişler, kızın feryadı 
l\zerine gelen bekçi Hilseyin 
Ağayı da tahkir etmişlerdir. 
Bunun üzerine polialer bu 
adamları karakola istemişler. 
Fakat bu ıırada Arif ve Mu
hittin isminde iki kişi bu mtı
teca vwerin karakola götüriil--

Küfükmustafapaşada, lclili
ye caddesinde 20 No. da otu
ran bahriye yiizbaşı miltekait
lerinden İsmail Beyin evıne 
gece'eyin merdiven dayıymı 
hırsızlar, evin ikinci kat pen
ceresinden içeri girmiş, ne bul
düiarsa almış, sonra üst 
taraftaki 18 numaralı evi de 
ayni suretle temizlemişler, 22 
numaralı eve de ginuiye teşeb
büs etmişlerse de muvaffak 
olamıyarak merdivenlerini bı
rakıp kaçmışlardır. iki evden 
zayi olan eşya bin lira 
kıymetinden fazladır. 18 numa
ralı evde hemen hemen giye
cek eşya bırakmamıtlardır. İki 
tarafı da cadde olan, elektrik 
ziyası içinde bulunan böyle 
bir yercıe hırsızlık yapılması 

bilhassa dikkatini celbetmek 
lazımdı... 

Muhittin Bey melerine mani olmak istemiş

lstan I: ıldan Aynlacak Muhakeme lstanbulda lerdir. Tabii neticede dört 
kafadar birden yakalanmlf, 

Diyorlar Ya P ı 1 a c ak karakola ıötürülmliştür. 

Barut Meselesi 

Ankara, 26 (H.M) - lstan- Barut inhiur idaresinde Sefiri Ş 
bul valiıi Muhittin B. in mün- yapıldığl IÖylenea sui iatimal er ehrimizde 
hal bulunan meb'usluklardan tahkikatına ait evrak lstanbula Ankaradaki büyük elçileri• 

miz bu alqam tehrimize hare· 
veya müfettişliklerden birine gelmiıtir- Muhakeme tehri- ket edecekler, buradan vui· 

getirilmesi yakanda bir emri vaki mizde yapılacaktır. lelerine rideceklerdir. 

1
-G=u ........ n=Ü·n"""" =-=M=e=-=s:::eel-el-er .... in=d=--en-, oKlacakbhr. • ı . 1 Kazanç Vergisi Bir Dolandırıcılıl· 
_ a ve cı e rı n . . - -
Son Günlerde Manasız T •• S d v Tadıl Edilmek Üzere Saf Hamalı Nasıl 

Cinayetlerin Kakiki eavun an ıgı Ankara, 26 (H. M.) - Ma- Aldatmışlar? 
Kahveciler cemiyetinin ua tiye Vekaleti yeni kazanç ver- Glimrük komisyoncularından 

Sebepleri Nelerdir? adedi artmaktad1r. Şimdiye gisi kanununu hazırlamaktad1r. Andon Ef., içi~de 12 t~p ku-
(I:aş tarafı 1 inci aayfadaJ kadar cemiyete 1787 ddşi kay- Bu kanun mükellefin lehinde- maı bulunan bar aandıgı ha-

Gnrültü başlar. Garsonun 
sesi üst perdeden yükselir: 

dedilmiştir. Sene baŞ!Ddan iti- mal Ahmet isminde birine ve-
baren toplanacak aylılt taahhüt- dir. rerek Beyoğlunda, gömlekr: 

- Karşında ki kadına rakı 
ısmarlarsın da nasıl parasını 

vermezsin. Keyfi yapan icabını 

lerle bir teavün aandıgı teşkil, Yeni Bütçe Kostantin Ef. ye göııdermi~. 
edilerek fakir ve muhtaç esn•fa Ankara, 26 (H.M.) - Mu- Hamal Beyoğluna çıkar çık·· 
faizsiz para verilecektir. amele, musakkafat, arazi ver· maz, karşısına biri dikilmiş: 

- Be adam nerede kaldın? 

da görür. Tebligat Yolsuzlukları 
Eğer müşteri yufka yürek i lstanbl Adliyd tebligat dai

bir adam ise paraları veri . resindeki yolsuzluklar hakkın
F akat eğer biraz hakkını ar. . da Adliye başmüfett{Şliği tah
mak isterse netice malüıu: kikat yapmaktadır. Sap me-

murlara işten el çektirileceği 
Bıçak ve tabanca. haber alınmışbr. 

Gal~~saray ile Tünel ar~- --~-·-n ,~ ------~-
ımdaki ikinci ve llçüncil ıu 1f tabanca, bu adamlar daima 
eğlence yerlerinin ıtcfası i»e ıiliblıdı rlar ve iki kadeh içer 
aaat ondan sonra başlar. içmez dünyanın en tehlikeli 

mahluku haline gelirler. 
Köıe başı beklemeleri, yol- S d b' k 

l . · t on zaman a ır ta un 
culara ~rm~şma ar, aokak ıçı. kl d b kafil 1 

ll · · tli halin. I genç çocu ar a u e ere 
ote ennın uıerare ı an- iltihak etmiştir. Bilhassa sırt-
latmak ıöyle dursun bakmal la I d + ... :dıkl ekt 
. d bili ann a ""'l" an m ep 
ıç bulan. ınr, ve nmek tıniformaaını andırır kıyafetler, 
lizımdırki bu kadınların ekı e- insana istikrah verir. 
rili kendi besaplanna değil, Bir müddettenberi ııklapn 
onlan istismar eden bir takıın manasız cinayet ve vukuata 
sefillerin hesabına plı,ırlu. bir aet çekmek iateniyorse bu 

Kadın biraz hürriyet iaterse, rezalet yuvalarmda temizlik 
yahut bir uyğunsuz muamelo yapmalıdır. Fakat adam akıllı 
g6riirse, haydi bıçak, haydi temizlik, Ustün körü değil. 

gileri tadilAtı bitmiş, projeler Üç saattenberi seni bekliyo-
hazırlanarak Maliye vekili Ab· d · rum, emış. 

dülhalik Beye verilmiştir. Ve sandığı Ahmetten alıp 
Ankara, 26 ( H. M. ) - ba ka bir hamalın aırtına ver-

931 senesi varidat kanununun mış. 
bütçe encümeninde müzake- Neden sonra işin farkına 
resine başlanmıştır. vanlmış ise de iş işten geçmif 

bulunmuş. 

Yalan .. 
Moratoryom Olmayacak 

Ankara. 26 (H.M) - Mora
toryom yapılıp yapılmıyacağını 
tahkik ettim; çıkarılan tayia· 
lann aaılaız olduğunu i)iren
dim. 

Cemiyeti Akvam Ve Biz 
Ankara, 26 (H .. M.) - Ce

miyeti Akvıım, vergi muame
libma bakkınd• Maliyeden 
malümat istemiftir. istenilen 
mol6mat hazırlanmaktadır. 

Eski İran Eserleri 
Londraya Gütürüldü, 

Teşhire başlandı. 
Jngilterede açılan kadim 

lran eaerleri aergiaine gönde
rilen eserlerimiz Londraya 
•asıl olmuı ve teşhir edilmiye 
bqlanmlfbr. Bu eserleri sureti 
husuaiyede gelen Londra mn
ıesi müdür muavinlerinden 

b iriai gi.tlirmilftür. 

Maaş Perşembeye 
Defterdarlık kanunusani 

maaşını perşembe pn& Yere
cektir. 

11 Buaiin fStanbule Ge!di; 
-

Bapekil lımet ~ ~· &uıt:! 
lstanbula gelmiştir. Muktell" 
meaelelu hakland:ı Gaıi ~ 
ile gör6ftükten sonra pazarlClll 
günü Ankaraya aydeti mobll" 
meldir. Başvekilin bu "eyabfW' 
tine ehemmiyeti mahıusı. al .
dilmektedir. 

• 
T alebebirliğı Y~ongi"'sı 

Gene Tehir Edil,b. 
Türk taleb~ birliği kon~ı.-l 

bugün toplanacaktı . F akal 
bazı sebeplerden baı.:$" .,CI 
güne tehir ·dilmistir Ôğ-
rendigı'" • mize rröre ~ 6irlit;• 

o • 

yeni teşkilib : Dahiliye, Jıaf'" 
ciye, ikbsat, hars, mulıaıeı>•: 

Yeme, tahrirat, yardım şub~ 
lerini ihtiva edecek~ir. Dahi' 
liye : Spor, malifil tesisi; Ha• 
ncıye : Beynelmi1el talebe br 
reketleri; lktısat : Tal ebe kO' 
operatifi tefkili; Han: Tal•• 
belere mitinrlere iştirak aard 
Y ar<lun : Huta ~e fa?··: ~ 
belere bakım iflerile l'/J~ 
olacaktır. . 

Kongre murahhulanmn ,. .. 
aeriai birlikte daimi reislik .e 
umumi kitiplik mak•m
ilguile bu itlerin aıra ile "" 
kilit ıube lmirleril• idared 
fikrindedirler. 

.. SON POSTA,. gen~ 
teşkilatlanarak kendi qleril' 
hararetle meıgul olmasını melll' 
nuniyetJe k&11damakta. aur 
vaffakiyet temenni eblıekt~dir• 

Darülfünunun Tekiuniita 
Drülfünun emini Muammeı 

Raşit Bey Darillfünunun va:i( 
yeti ve tekimülil çareı~· 
başvekil paşaya ııah etmi~tİf· 

Kemalettin Sam' 
" 

Paşa Geldi 
Berlin büyllk elçimi!! lCe.; 

malettin Sami paıa ile biril:c!, 
umumi mtıfettif lbrahim Tali ' 
bey bugün Ankaradan İıtaa; .ı 
bula gelmiılerdir. 
Milli Müdafaa Vekaleti~ 

Mlllt mUdafu ••ldllltl lçia lbr~b'r 
1 Tali Beyla l8IDl de a..suı..w.tlr. 

Acaba Doğru Mu 1 
Dün pce Galatada .. 

lriıi tarafmdan nakledilen bif 
yaralı adam bakkmda polil 
tahkikat yapmıt. Huan Ahmet 
İlmini taııyan bu adam intihal 
m•lrsadile kendiaini yaraladı• 
ğina aöylemiftir, fakat zabıta 
bu ifadenin doğru olup olmr 
dıjı. aoktuından tahkikat yr 
pılmaktadır. 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve irtica J 

~ J: Huaa 8eJ-Pnar ola mürteci ltaıı l.. Kafaaa I 
n d .. p11ar-., .. ~ , 

2: h lica - Mcı.arciao çalıtıp ljUyue bir '1olqayım 
.,.,..., bua.ta CHI• ••l11b7er. 

. -
3: f I«ıoan Bey - Defol oradu, şqkolozl Bqa- 1 4s Huan B. - ~e•i sirüne .,,, •ir•~ ........ . 

mızdaki lertler 1•tit.UJOnlUf ribi Mı tle Moinle .U bopr. Zabu 7at osadal Yakında eaie , .... t-.ı 
u ...... catıı? •lrteei ..... setiyer, caata aılnl.L 
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JiTANBU.i.DJf~. 1 
• 

TBOÇ~I 
Rusyada Başlıyan Temizlik Mücadelesi ôf,le 
Hakikatler Meydana Çıkardı Ki Herkes Hayrette idi 
L-...------------- Anlatan: Agabekof: 40 ...1 

V aktile Stalin ile birlikte ı Lehlinin kızı olduğu tczahtiJ' I 90nra Bombaya bulacaktım. 

Halledilen Bilmecemiz 
1214567891011 

Sinemalar 

ASR 
yarm CUMARTESi MA TINEDEN itibaren 

GRETA NISSEN ve ÇARL FARL'in 
t...U ettllt b...... kadu rBaterll• • faclalanaıa ... .. ....... 

HACI F AZiL 1 irae edecektir. 
.. iLAVETEN ZENGiN VARYETE FOX Mamullb 

Troçkinin al~yhinde çalışanlar, etmiıti. 1 Bu ııralarda meıhur Paria 
timdi Staline kuşa cephe almış· "Temizlik,, komisyonu, bu sefareti mesele.ine dair Parla 
lardı. Aralanndaki kavga Troç- Yuiyet kaqıımda yapacağım " G. P. U. ,, mümessilinin tel
kiyi unutturacak ~ir de.receyi şaşırdı. Mazileri şüpheli çıkan grafı geldi. Bu telgrafta, ıefa• 
bulmuştu. Bu da bır nevı plin memurlar, tecrübe edilmif, sa- ret miistqan Beaedonkinin 
sayılabilir. Çünkü 1009 sonla- dakatli oldukları anlaşılmıı ihanet ederek sefaretanedea 
nnda Troçkinin Rusyada, tama- kimselerdi. Nihayet, vaziy~tin f' tt'"' b'l.l' ili' d B 

b·ı ~ t k'~ı h f d·ı · ırar e ıgı ı cır yor u. u, Jen değilse 1 e, umuaıı sure - şe u e mu a aza e ı mesane .. k k k T So . lin-
e hatırdan çıkarıldığı görülü- karar verildi. yu se . ~~v 1 ~ ~et ~ca 'di. 

d "' den bırmın ilk ıbanelı ı 
~l JNNJN NOS 1 

yor u. T u G P U b b. ti 
Bir sene sonra bu isim büs- Ben lstanbuldan döndilktcn . . . " u ıyane n 

bütün unutulacak ve kızıl or- ha. riciye komiserliğine mensup 
ıonra Hind:stanı boylamakb- b d t fı d I dunun sabık reisi, belki de ır a am ara n an yapı mıı 
g .. ım teklif edı mi•ti. • b' d ömrünü Boğaz sahillerinde bir " otmasına ıraz a mtmnun 

balıkç.a gibi geçirmiye mecbur yol tarifem Berlinden geçe- oldu. 
kalacaktı. cek, Mısıra uğnyacak ve 
Bub~~ede &har~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

[ Arkaaı var J 

Stalinin aralarında gerginleş
miş bu hadise, G. P. U. me
murlarını iki partiye ayırmışb. 
Bunun neticesi olarak merkez 
komitesi yeni bir temizlik yap
mak lüzumunu hissetti. G.P.Ü. 
da bu işe memur edilenler 
Colt, Karavayef ve Filler idi. 

Bu karardan herkes telaşa 
düşmüştü. "Temizlik,,in ne su
retle yapılacağını kimse bilmi
yordu. Korku nedir bilmiyeu-
ler, harpten iÖZÜ yılmıyanlar, 
başka memleketlerde hayat-
larını tehlikeye koyarak çalı
şanlar bile şimdi bu karar liar-
ıısında titriyorlardı. 

Nihayet " Harici " şubenin 
temizlenmesine başlandı, "Te

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Okuyalım 

Bin re•mlnlı:I 1rönderluenl~ mli
tehaHı•ımız. •ize tablatlnl:d ııöyliye

blllr. FRkat teşhl•te hata ~memul 

için reamln ıun'i bir pozda çıT<ma

mış olması llz.ımdır. 

Tablatlulnl anlıımak için mllteha1-
.. sı11uıa re•lmlerlnl rCSnderen karlle
rlmlz.e verilen ~evaplar ıunlardır: 

* Ahmet Beg: Ağır bar1 ve 
vakurdur. F e-
nalık yapmak- • 
tan çekinir, iş· 

lerinc!e itidal 
va:dır. Fazla 

Hürriyetini takyit eden usul
lere karşı gelmek ister. Me
dihten hoşlanır, kadın mevzu
larile fazla meşgul olur. Ce
aareti medeniyesi vardır. 

iC 
//asan Nadir Beg: Zeki Ye 

mlite fek kirdir • 
Habr şi n a s br. _....,... 
Kavgacı ve ili· 
rllltücü değil

Soldan Sala: 
f - Heykel 5, ilkin 5 
2 - Nota 2, peygamber 3, 

3 - Eski bir vergi 4, ayak 
sesi 3, beyaz 2 

4 - Kadın elbisesi 6, bir 
hece 2 

5 - illet 2 
6 - Yunanistanda bir şehir 5 
7 - Rabıt edab 2 

l dir. Rtıfekasile 
, ıyı geçinmek 

taraftandır. Pa-mizlik,, ıu sretle yapılıyordu: söylemez, baş-
Herkes sıra ile komisyon hu- kalarımn işleri- rayı bol ıar• 1 

zuruna çağrılıp mazisini anlat- ne müdahale 
1 ı fetmez, bu hu- 1 

8 - Bir nida 2, bir ıincma 
ı artisti 6 

9 - Beygir 2, meyva 3, 
mıya davet olunuyor, ve soru- etm.~ mücade· 1 İ ıusta ihtiyat • 
lan suallere cevap vermek le taraftarı de- kardır. lşlerin-

1 bir memur 4 

mecburiyctinde bulunuyordu. ğildir. Daha de intizam varc:ı , . Derbeder-
Neticede anlaşıldı ki "G. P. ziyade ticari sabada muvaffak ilkten boılanmaz. 

U.,, mm harici şubesinde işçi olur. Milamellhna doğruluk iC 
sınıfına mensup kimse yoktur. hakimdir. R · B f d 

d a$ım eg: Aır.t: . . ş er e 
Halbuki bunların · arasın a lf.. muvaffak olur. 
Yüksek sınıflara mensup pek N. ! · ,, z k k . -,eg: e i, çevi ve Müşkülat kartı· -
Çok kimseler vardı. Hatta Çar ı k d S 

d b . ça ış an ır. ı- sanda iciz de-ordusu mensupların an irinm 
G P U , kıntılı işlere ğil'.lir, becerikli oğlunun da " • . .,, me-

murları arasında bulunduğu gelmez, para olur. Sert mu- 1 

meydana çıktı. işlerin?e ~ i .r amelelere karşı 
Bazıiarmm da karma karı- parça ıhmalcıdır serkeştir. Para 

şık mazili, beyaz Ruslara ve bol sarfetmek sarfetmek ister, 
ve bir kısmı ecnebilere biz- iste~, se~g?z~t macerayı sever. 1 
met etmiş kimseler olduklan hadıselermı me- büyük görün- : 
anlaı::ıldı. Meseli harici ıube rak ve hevesle- mek hevesi.nde-
reis. vekili Loginofun da ma- ""' takip eder, şöh- dir, şöhreti sever, · ·~çük gö-
hiyeti anlaşıldı. 1005 senesin- reti tercih eder. rünmek istemez. .aksızlığa 
denberl. komünist fırkasına \ z d kartı o"nayak lur Cömerttir eklsile ken isini o · 
mensup olan bu adam 1917 ıevdirmesrni bilir. * 
den 1920 senesine kadar Ar- Rıza Beg- ,... i"1di ve azim-
kanjelde beyaz Rualann ara- iC kirdır. ÇabuL 
smda bulunmuı ve burada bir Bursada Adnan Beg: ln- kızar, kin tut-
de gazete çakarmıfb. Bu adam tizamı, pklığı maz, tahak-
bcyaz Rusların arasmda ha- sn.n ve zarafe• kilm etmek 
yahnı nasıl masun bulundu- ti sever; moda
rabildiğini bir tüdü anlata- ya tabi olur, 
mamıştı. ha yall mevzu-

İlter, sert mu
ameleye, bak-
ıızlığa isyan 

Trilisserin yakan dostların- larla faz.la iş
dan Alfret te 1903 tenberi tigal eder. Si

eder, kadın 

mesailinde mil-
Komüniıt fırkası saflarında 
çahflyordu. Bu adam 10 sene 
Sibiryada menfi kalmıştı, fakat 
ıonraları Rostofta bulunmUf, 
beyaz Ruslarla diiıllp kalk
mışb. tf adesine göre orada 
hususi işlerile meşgul olmuı
tur. Bu da bu hususi itlerin 
mahiyetini anlatamamiş, ve 
beyaz. Ruslar arasında nuıl 
sağ kalabildiğini izah edeme
miıti. 

" G. P. U. " nun kıymetli 
memurlarından Krasnaya'nın 
da bir zamanlar Leh mareşali 
Pilsudski ile sıkı münasebette 
bulunduğu meydana çıkmıştı. 

Vaziyet vahimdi, komisyon 
aıası suallerini ııklaotırdı ve 
Krasnaya cevap veremiyerek 
atlanııya bafladı. 

nema artıatleri
ni taklit etmek 

teauıp Ye kıa-
kançbr. Parayı 

' 

İlter, ç a b u k · 
kınlır, mftfkll-

hovardaca ıaarfetmek ister, 
arkadqbiında ıamimiyet ve 
vefa vardır. llt karşısında mllcadelesi za

yıfhr. Teblikelil ve mes'uliyetli 
işlere ablmaz. Büyük tanın• * .Ankarada Necdet l lha11 

beg: Zeki ve 
.. çalışkandır. iyi ( 

1 d B Artistli- söı.lere ve iyi-
A il eg: lildere kartı uy-

ğe merak Ye 
h . d sallığı vardır, 

1 
avesı var ır. 

A 'k fil'm itlerine mllda-

t 
merı an ı - d'ld' . 

lerindekii artist- .hale ~ 1 ığı 

mak lıter. 

Hasan 

leri taklit etmek zaman bır par· 

-·~ı ister, ıergüzeşti ça hırçınlık 
r61terir. Nizam ve macarayı 

ıever. Tanın- ve intizamı ıe-
ver, ailesine ve rüfekası na 

mak ve ıöbret kendiıini ıevdirir/ havaiya~l. l 
sahibi olmak iştiial etmez, ilmi sahada 
ba ve ıin dedir. muvaffakiyeti temenni olunur. Bl6mken'i ele vvea Uza f 

ao 11kaya Dlll da ıenata bir '-------------------~~...-----

"' 

10 - Demiryolu 3, 
11 - Eski adet 5, para ti

carethanesi 5 

Yukardan Aşalı: 

l - Cennetle cehennemin 

arası 4, ceriha 4 
2 - insan 5, ülke 5 
3 - Utanma 2, nida 2 

4 --: Bir hece 2, hücum 4 

5 - Ti 2 
6 - Nota 2, erkek 2 

7 ~ Toz buğday 2 

- Nakit 2, hane 2 

~ - Rabıt edatı 2, nota 2 

10 - Sinirli 5, meyva 5 

il - Kayık 4, kavga 4 

Adam Çiğniyen 
Bir Şoför 

Koskada vatman Mustafa 
Efendiyi yaralayıp kaçan meç
hul şoför dün tutulmuşhı!. 
Adı Saimdir. Muavini henüz 
tutulmamıştır. 

.. ~leni T eşekkü.-
Zevcim ve babamız kuru

kahveci Mehmet efendinin -ve
fab dolayısile gerek bizzat 
ve gerek telgrafla taziyette 
bulunan zevata teşekkür ve 
minnetlcrinıizi gazetenizle bil
dirilmesini rica ederiz. 

Hayriye, Ollrdaneı, Salihattln, HulQıl 

GARP CEPHESİ 
' 
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pazar 
aktammdan · 

itibaren 
MAJİK'te 

S NEMASINDA 
S n.ma kırallçeıl ANNA MA Y VONG'un temılll muhteıeml 

Tamamen Franıuc• •lb:IG ve t•rkıh 

HAİ. - TANG 
filminin •on gUnlerlnden lıtlfade edlnlı.. 

lUlveten : DORA STROEV A tıırafınd- Rusca ve fran11zca şarkılar. 

WESTERN ELEKTRiK maklııelerile mücehhez. 

ARTİSTiK SiNEMASI 

----·---
yalonda MELEK SiNEMASINDA 

Paris'in ve Fransız sahnesinin büyiik mahbubu 

CHARLES BOYER·y; 
Si M ON NE SER DAN ile birlikte temsil ettiği en muazzam 

Fransızca sözlü filmlerin en mükemmeli 

OPERADA Yangın 
şaheserinde alkışlamıya hazırlanınız 

NANCY CAROLL ve CHARLES ROGER 

O Ç N l K A. H filminden sonra 
T aganni ve dans ederek 

KADIN İSTERSE 
büyük muvaffakiyetleriııi ibda c ttiler 

GLORBuygünA~ema- !( Tiyatro ~'e Sinemalc7.r 
.... sında 1 Ü İ . E i ı - MfCKEY MOUSE caııb aeali DAR LBED..A Y 1 EMSILL R 

realnaler. 
2 - Ford fabrikasını :r.lyaret 

3-ROMAN 
NOVAROnun 
EL VEDA MADRID 

filmi 
- haftanın muzaff criyeti 

büyük 

ıözlü filmdir 

---- BUGÜN --
ET U AL SİNEMASINDA 
Sinemanın en büyük facia artisti 

JOHN BARRY1\10RE 
tarafından temsil edilmit 

UÇURUM 
aeı:i s llper prodilksüyonu 

!livetcn: Sesli l:omik ve Viyana ope
rım tenoru ALFRED PICCA VER ta· 
rafından LOHENGRlN ve Wııgnerin 

'ı LcS MAiTRES CHAN1'EURS DE NU
RENDERG iu t egannisi 

Bir Bekçi Ağır Yaralı 

1 
Kasımpaşada, Emekyemez 

mahallesi bekçisi Cabir &ğaya 
1 bir kamyon çarpmış, ağır ıu-

rette yaralamııtır. Hayatı 

' tehlikededir. 

Hugiln ıriind\b 
lSTlliBUl BUEBtrul 

l 
aa:.t 15,:W dıa 

akşam :o; ııat 

21,30 d a 

Bir Kavuk 
Devrildi 

2 tablo 3 perde 

Yaııan: fttuuhlp 

ıade Ce11i i l:l. 

1 1111 I · 
lifi 111 l 

ALKAZAR - DllnJ'adan uuk 
ALEMDAR - ~k ru .. ı seçidl 
A S R 1 - Gece Bat.lı.aneal 

ve kuklalar 
ARTlsT1K - Hal • Tanr 
F.TUV AL - 8rodvey Kuklua 
ELHAMRA - Balilar MObareld 
EKLER - Yunan tiyatro trup• 
FRANSIZ - Yunan tnıpu 
GLORYA - Elveda Madrıt 
HiLAL - (B~JJlktıat) MOllı:lm Ahmet 
H A L E - (Üaklldar) Leylalc•r 

Açarku 
KEMAL 8 . - KHlı denlsler •• 

laranu dudaklar 
M A J 1 K - ÇGııkU seni Hvlyorum 
MEL Z K - Şeref Geçidi 

j :.ffi.LET T. - Natit B. 
OPERA - Ren Kızlan 

ı sOREYY A - Se vda Yuvuı n Dhta
banla Rutıbacak 

Bir Kayık Devrildi 
Selamet motoruna bağlıya• 

rak Boğaza doğru ilerliyen bir 
kayık, tayıfanın dnmeai yan
ht idare etmeılndea clolayı 
devrilmif, iki kiti cMnl• clftt' 
mit, fakat lrurtanlın-.larcbr. 
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İşte Geldi 
~ 27 Kinuiuıevvef 

Tür c e un/ •• • 

1 

Bugünkü Spor 
Haberlerimiz 

1 
Bugünün En Mühim Müsabakası, 
Galatasaray - F enerbahçe Maçıdır' Evlenmeden Bize Fikrimizi Sorunuz 

işleri Kadın Ve Kalp 

Kariler bu hikayeyi bilirler: 
kocaı;ına (Yasin) okutmak is
tiyeıı cahil bir kadının cahil 
bir ·hocayı mezar başına gö
Uirdiiktcn sonra, ikide bir: 
Nerde hoca efendi Türceun? 
diye sorduğunu .... 

İşte, Galatasaray, F enerbah
çe maçı da hütün taraftarları 

tarafından her sene, kadının 
Türceunu beklediği gibi bekle
nı r. 

Mantıki bir bükme istinat 
edenler, etmiyenler· bu maçın 
arefesinde birer futbol alll
mesi kesilir, mütemadi müna
kaşa ederler. 

Maç bittikten sonra da, 
stadyomdan, kocasının meza-

rı başından ayrılan kadın gibi 
müteessir dağılırlar. Kazanan 

taraf ta, kaybeden taraf ta 
keşke bitmeseydi derler. 

Bu maç böyle bir maçbr. 
Gelirken bekletir, korkutrr. 
Maç biter, gene ilzer; h:eşke 
bitmeseydi, dedirtir ... 

Maç bugün yapılacak ; ge
ne sinirler gerildi. Oyuncuların 
yfuleri şimdiden sarardı. Gene 

Galatasaray, Fener havuı eıiw 
yor. KulUplerde akşamlan top
lanmalar daha kalabalık olu· 
yor. Oyuncular tesir altında 

kalmasın diye Galatasarayda 
da, Fen erde de, neticeden çok 

emin görüıülilyor. Fakat bir 
de konuşanların içiDe ıorun. 

Doluya koyuyorlar olmuyor, 
boşa atıyorlar olmuyor. 

işte bu böyle bir maçtır. 
Galatasaray - Fener maçı ... 

Sırf sinirle oynanan bu 
oyunun hesabı, kitabı yoktur. 

Mantık ölçüleri, teknik tet
kikler bu maçın neticesini keı· 
fetmiye kafi gelmiyor. 

Şimdiye kadar hep böyle 
olmuş, böyle gidecek .. 

lngiltereden (Araenal) t. ı
mını getirtip F enar forması 
giydirsek, gene: Galatasaray 
mağlup olacakbr; diyemezsiniz. 

Mütekabilen Fener için de 
bö:·ledir. Esasen bu erilemi
yen sır, bu keşfedilemiyen ne
ticeler değil midir ki; bir hafta 
evvelinden herkesi tepeden 
tırnağa kadar sarsar. 

lstanbulda kime sorulsa, 
aporlarla alakadar olan ol
mıyao ... 

- Doğrusu o maça ırelirlm. 

Cevabını verir. 
Bu sütunlarda böyle bir ma

çın tahminini yapmıya çalışa

cağız. Aldanırsak okuyucular 
bizi mazur görür. 

Evveli iki tarafın oyununu, 

Kari sütunumuz bu
gün yedinci say/ amız

il 

Galatasaray ile Fenerhalıee . 
takımları tam kadro ile 611 
şekli alıyorlar. Ama buıiin
kü şek.il pek belli delildir. 

aistemlerioi tetkik 
takımların ne halde 
gözden geçirelim: 

etmeden, 
oldujunu 

Galatasaray takımı, bu ma
ça eksik kadro ile çıkmıya 
mahküm bir vaziyettedir. 

Takımın belkemiği Nihat 
basta, Burhan ıeyahattc, Suphi 
de sakat .. 

Bunların yerlerine ikame 
etmek içiu -.ide mevcut oyuıı-

Kadınlar arasında atletilt müsabakalar• raibet 
arttı. Resmimiz, lngiliz milli kadın atlet 

takımını göstermektedir. 

çok 

talebesi cular da mektep 
olduğundan takıma alınamı

yacaklardır. 
Bu oyuncular mecburen 

oynatılsa bile haata ve idmansız 
bir aurette sahaya çıkacak olan 
l-ir futbolcunun nekadar oy
nıyabileceği malumdur. 

Şuhalde Galatasaray takı
mına, kadro itibarile zayıftır 
demek doğru olur. 

Buna mukabil F enerbahçe 
takımı hem idmanlı, hem tam 
kadrosile çıkacaktır. 

Netice ne olabilir? 

neye nazaran daha iyi oynuyor. 
Muhacimlerdeki bu terakki, 

müdafaadaki boşluğu doldura
cak kadar mıdır, değil midir? 

Bunu terazilemek kabil o

lunca vaziyete geliriz. 
Bizce, hücum hattındaki bu 

fark müdafaanın aksamasını 
kapıyabilir derecededir. 

Bu karara geldikten sonra 
Galatasaraym müdafaasının da
ha zayıf olmasından Fenerin gol 
yapması muhtemeldir. Buna 
karşı Calatasaray hücum hattı
nın daha iyi oynaması da Fener 
kalesini Galatasaraylıların bir-

Netice Taşra Kızları 
Tahmin Ve Şehir Erkekleri 

Ed•J b• Cevaplanmız il Rop Manto ı l e 1 • Birkaç defadır tatra kızlarile , ._ ____________ _. 

mOna.ebette bulunan tehir ço-

1 • M•? culilanndan mektup alıyorum. 
ır ~ l Hep•I hemen de ayni hikayeyi 

anlabyorlar. ÇocuklukJ.annda ta,-
( rada ıevdikleri bir kız vardır. 

Sonra tehre sridip tahıillerini yap
mıtlard11. Tekrar kaaabaya dö
aiiace kGçüklükte sevittikleri kız
la kartılatmıtlardır. Şehir çocuğu 
kızı unutmuftur. Fakat kmn ha
J*llnde bili o çocuk vardır. Kız 
Ok fırHtta bu hini izhar edince 
9oeuk ne yapacağını ••~ırmakta
dır. Çünkü onun kalbindeki ço
cukluk atkı çoktan aönmüştür. 

J • 

rllyor. Tekrar ediyoruz; man
bğa, hesaba uymıyan bu oyu
nun galibiyet şansı, Galataıa· 
rayın zayıf kadrosuna rağmen 

geçen senenin aynidir. 
Bu, haleti ruhiye meıeleal. 

Takımların bacaklan oynamıya· 
bak, içleri oynıyacakbr. 

Odada rahat oturarak he-
seaplanmak tartile; bugün 
Galatasaraya faik gibi görllnen 
F enerbahçe, sahada oda ho
ıaplarını altüst edecek bir 
oyun oynıyabilir. 

Son ıöz: 
Teknik ve (Form) mesele

ıinde Fen erin ıansı yüzde 
altmq beştir. 

Maneviyat tarafından da, 
IGaJatasaray ayni nisbette 
lfanıa malik görünüyor. 

Oyunda Fener, teknik ha· 
kimiyetini istimal edemiyecek 
bir hale gelirse, Galatuarayın 
maneviyat avantajı neticeye 
hakim olur. 

r Karilerimize 
istenilen cevapların çabuk 

vcriiebilmcai için SON POSTA 
ya mektup gönderen karilerin 
müracaatlarının taallCık ettitl 
meseleyi zarfın üzerine yu
malan Jizımdır. 

Mesela Hannnteyze, fotot
raf, bilmece, kari tiki yeti, 
çok çocuklu, vesaire kayıtları 

istediğimiz kolaylığı temin 
edecek işaretlerdir. Bu nokta
nın ihmal edilmemesi yine 
karilerimizin menfaati iktiza
rndır. Tavsiyemizin nazarı dik
kate alınmasını hassatan rica 
ederiz. 

1'atra kıunın bu sadakat 
n ha11asiyetini tabii görmek la
zımdır. O , hayatında erkekle 
yan yana gelmiye mezun değil
dir. Çocukluğunda tanıdıtı er
kekler vardır. Bunların içinde 
hayatta muvaffak olmıya namzet 
bir hale gelmiş, tahsil görmüş 

ıençler onun hayalini süsliyen 
en kıymetli erkeklerdir. Zaten 
kalbini batkaııına vermek fırsa
tına da malik değildir. 

Fakat ne kızın aıkı hakiki bir 
atktır, ne de şehirli erkeğin arbk 
oaa dönmeııi doğru ve mümkün
dür. Hayat onları öyle ayırmıştır 
ki, artık birleşmelerine imkan 
kalmamııtır. Kızın haıısasiyetine 
acıyıp ona izdivaç vadinde bu
lunmak onu daha ziyade aldatmak 
ye üzmekten başka bir netice 
vermez. Çünkü bu izdivacın de
Yamlı, mes'ut bir yuva kurmasına 
lmkin yoktur. işte şehirli genç
lerle taşra kızları hakkında bana 
fikrimi soran karilerime vereceğim 
cevap kısaca bundan ibarettir. 

* lstanbulda S. S. O. S H. 
Si:ı nadı bnyilmUı bir kııı:ııınız. Ba

banı& abe her lltediğlnlzl yapmaktan 
sevk duyar. Kocanız.an da böyle bir 
adam olmuı lSumdır. Slz.e bir dediği· 
nlıd lkl yapmıyan, bntün alAk:.1111n1 ıi1ln 
lherlnlzde tophyan ve alze karşı z.afı 
olan bir erkek iyi ltoca olabilir. Maama
fth kendinizi yeni teralte uydurmakk 
lbım ••ldiilnl blllnla ve buaa hanr• 

luınız. 

* Ş. Hayri Hanım : 
Sl:ı kıııkanç bir kıuını:ı. lıtvılnb. 

ki kocanız yalnız ılzln olı;un. Gecelerl
al yalnu: ıiıe veraln. Erkence eYine 
ıelıln. Binaenaleyh ılzi aev
ıenlt yürekli, cömert, •• temi• ahlSkh 
bir •ençle evlenlnla. Çapkın erkeJı.ler
den sakınınız. 

* Maçkada F. N. R. Hanım: 
Siz. aklı ıellm 1ahlbl bir luuınu. 

fntlh•plannızda ve zevklerlalzde ek• 
Hriya laabet vardır. Kocanım intihap
ta da aldanmanıı ihtimali aadır. Maa
mafih muvaffak olmuf, iyi taru111111' 
bir erktkle elbette daha mH'ut 

olurauauz. 

* İzmir, Kariıyakada Emel H. 
Sl:ı kocanı:ıdan çok 11ey bekllyor

ıunuz. Onu bir yaşama vaaıtaaı ola
rak kullanmak lstlyouunuz.. J.laama
ffk kıakanç11nız.. ErkcJln al:ıe mun
haaır kalmııaını latcnlniz.. Binaen•-

• leyh çaplo n olm1yan, hııyat~ mas-

Rop manto ısını verilen, 
hakikatte zarif bir roptan 
başka birşey olınıyan şu 

model, yosun rengi bir ku
maştan yapılırsa fevkalade 
zarif olur. Etekleri kırmalı ve 
kademelidir. Düğmesi yandan
dır. Bel kemerlidir. 
-~==-===-==--,==~==---™= ===-
but, kaz•ncı mutu·aaaıt, az çok haa-
aaa bir ıenç alae iyi bir koca 
olabilir. 

* lımir: Bayrakli T. H. 
Slı ba9kalarının tulrl albnda kalır

aınız. Fakat kaldıjınıı aamanlar dalma 
hata oderalnla. Kendi kararınıala blı 
koea b11labillnenlıı, aldanmıyacafı

nu:a emin olablllralnlz. 

il 
Fatihte l.met Hanım: 
Siz. hayalci, haaıaa bir kızaınız. O 

nun için de nan'atklr tipleri a.weraln iz. 
Bir erkek nekadar hayalci ve ayaklan 
havada oluna o kadar beyenlralnlz. 
Sl:ıe fnla ehemmiyet veren, ıGaeld
anlıyan bir erkek ıs;itln için iyi koca 
olabilir. Maamafih her yenf teralte ko• 
layhkla k«:'.ndlnlzl uydurabildl§fola için 
evliik h•yatınız.da mea'ut olacakıınııı. 

* Sarıyerden Ümit Hanım: 

dadır. 
Galatasaray vakıa zayıftır, 

fakat hücum hattı geçen se-

' 

Siz. pratik bir lnuınır. Hayatı daima 

~==~-=-=='"'"'""'"'"'""""""!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!'!"'!""!""'!"'-=====~--~--=~-=~~--=====:=!!!!===-""=""'""""=',......--==-=====""""""""~__,-----~===~=-o.'!!!!:~~==!!!!!!'!~ ameli tarafından jlÖrllraünUz. Muntazam çalı9an, muntazam hayat yaşıyım, mun• 
tazam kazanan b ir erkek 11b.ln içlıa lyt 
koca olablllr. Zaten ılz mUıkülpHent te 
deiJlalnlz. Her yola kolaylıkla ırelebll
yumuşak bir tablatlnb var. Binaenaleyh 
hırçın, Habi ve geçln.alz olmamak tar• 
tile her erkelile mu'ut blr ytıva kunı

btllrainlz. 

. kaç kere ziyaretini düşündü-

yordu. Evvela Hayri Beye de
di ki: 

- Niçin istemesin? - Fakat?' 
Tefrika No. 11 SERVER BEDi 

• • • 
iKiMiZ - --

Zaten Yaklt aktam. Hayri 1 göztınii uyku tutmayıp, yatbğı 
Beyle oilu geldiler. Annem yerde dönüp duruyordu. Yüz
Hayri Beyi gizlice nasıl göre- de ytb: muhakkak ki Hayri 
bilir? Ya iti aabaha bıraka- ' Beye vereceği cevabı düşünll
oak, yahut ta gece biz iyattık- yordu. 
"n ıonra bir kolayını bulup Ert · b h H · B ı 
H rl B l b l k 

eaı ıa a ayrı ey e 
ay ey • u uıaca • 
Onun için, ıece ben yatağa yemek odasında bulu,tular. 

pince uyumamıya çalııtım, Ben gene eski tertip, onları 
fakat annem yataktan kalkma• kapı arkasından dinledim. 

. ıdHl11Hlyordum ld bir ttirl& Annem daha ciddi konuşu-

Ben kendi hesabıma 
teklifinizi reddedecek değilim. 
Fakat ortada bir de F at uf 
var. 

Hayri B. annemin ne de
mek istediğini anlamadı : 

- Olsun efendim. Allah 
bağışlasın, o 
mızl dedi. 

da bizim 

Annem biraz anlattı: 

kızı-

- Kızımız. ama... dedit 
onun gönlü ister mi bakahm·? 

Hayri B. anlamıyarak sordu: 
Neyi ister mi? 

- Evlenmemizi? 

Annem sesini biraz 
lattı: 

yavaı-

Malum ya, dedi, çocult
lar üvey anneye, babaya karşı 
biraz yabancı dururlar ... 

Hayri B. itiraz etti: 
- Fakat, maşallah, Fatuı 

Hamın akla başında, ıeytan 
gibi bir kız... Hiç zannetmem 
ki böyle çocukça hislere ka
nılsınl 

Biraz 
sordu: 

düşündükten ıonra 

- Siz kendiıine meseleyi aç
tınız mı? 

- Hayır, fakat.. 

- Şöyle biraz ağzını ara-
yım, dedim .. 

Evet? 
- Pek hoşuna gitmiyecek 

gibi. 
Hayri Bey dtişUndtı ve kü

çük bir kahkaha ile: 
- Allah AJJah .. dedi, aade 

anasının değil, kızının da gön· 
)ünü yapmak lazım ha?. 

Ben içimden: "Ha şunu bi· 
leydin!,, dedim. 

Annem güldü: 
Hatta benden ziyade 

onun! dedi. 
( Arkası var J 

Hanımteyze 
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ISPAnYA SAKln- ~ 

LESTI &IBi O L U P B 1 T E N L E R ••• 
SARAYiin 
HİDlAYESi 

·Fakat Ati için 
Korku Devam 

Ediyor 

"LÜP VELEZ,, 
Tabiatını Değiştirdi 

"HAROLD LOYD,, NasılYapzlabi/i 
in Evlatlıkları Ve Hang/ 

İspanya ihtilali, şekli umu
misi ile sakinleşmiş görünü
yor. Fakat tabii vaziyete 
dönülmesi ve parlamentonun 
açılmasJ hususunda temayül 
umumidir. Bu ihtilalin müdtır
leri olup hareketin akamete 

· uğraması lizerine tayyarelerle 
Poı·tekize · kaçan tayyareci 
Franko ve Jeneral ( Lola ) ile 

· arkadaşları başka memleket
ler\! gii~ek için pasaport İSıte
m:şlerdir. 

Franko, jenubi Amerikaya 
gidecek, jenral Lola da 
ağJebi ihtimal Almanyaya ge-

çecektir. Fırka reislerinden 
kent (Romanones), bir an ev-

vel tabii vaziyet hasıl olmazsa 
memleketin daha fena bir 
hale girebileceğini söylemek
tir. 

Allah Fransız Mı, 

Alman Mı? 
Bir Alman mt1harriri, bir 

kitap yazdı. Allah Fransız mı, 
Alman mı? diye kendi kendine 

ıorduktan sonra dünkü Alla
hın belki Fransız, fakat bu
günkü Allahın Alman olduğunu 
söylüyor ve Fransayı içtimai 
hareketlerde Avrupadan uzak

laşmış bir yer olarak tavsif 
ediyor, diyor ki: 

- Fransayı Avrupalılaştır
mak lazımdır. 

Lehistan da Bir Tevkif 
Lehistanın maruf tayyareci

lerinden binbaşı Kobala tevkif 
edilmiştir. Bu zat, Bahrı Muhi-

ti i{eçmek için iki defa teşeb
büste bulunmuştu. Tevkif edil

meden evvel de ayni maksat 
için hazırlanıyordu. 

Tayyareci Kobalarun tevkifi, 
Lehistan hava kuvvetleri ku
•andam Miralay Rayhski ile 

aralarının açık olmasından mU
(evellit bir hadise olmak ilzere 

kabul olunuyor. 

Almanyada Sahte Rus 

Paraları Mı ? 
Berlin ile Moskova arasında 

aon günlerde birkaç nota teati 

edilmiıtir. Bunun ıebebi Al
man piyaıasında ( 5 ) rublelik 

ıahte bazı Rus paralarına tc
udüf edilmesidir. 

Bunlar o derece meharetle 
J&pılmıştır ki hakikilerini ıah-

telerinden tefrik etmek kolay 
elmamaktadır. 

• 
Alman hükiimet bankası 

tlus parası bulunan eşhası 

davetle bu paralan - banka 
Teznesine tevdi etmelerini bil
dirmiştir. Aynca Alman se
firinin Moskovada yaptığı 
teşebbüse ıu cevap verilmiştir. 

"- Ortada sahte para yok
tur. Fakat bir tabı yaııhtlığı 
Yardır.,. Filhakika bir kııım 
paralar iki defa tabedilmiflerdir. 
ÇtınkO ayni aeri numaraamı 
tapmaktadırlar. 

Nina 
Mak 
Kinney 

' 

Sinema aleminde yeni bir yddız 
yilkseldi : Fakat esmer ve sevimli bir 
yıldız. Adı (Nina May Mak Kinney) 
dir. Ninanın en büyük muvaffakıyeti, 
en heyecanı. hadiseleri, en tabii 
tekilde ifade edebilmesidir. Meseli 
bu resimde ( Nina ) ağlıyor. Fakat 
hiç zorluk çekmeden, rahat, rahat, 
sanki içten gelen bir acının tesirile 
ve işte bu meziyeti içindir ki az 
zaman evvel intisap ettiği sinema 
aleminde bu esmer dilberin ıayi biı 
ıöhreti hasıl olmuştur ve en yüksek 
yıldızlar derecesinde ücret alıyor : 
Haftada bin dolar. 

Sevilen Artist 
Bu aene en ziyade sevilen v• 

töhret kazanan artistlerden biri 
( Janet Makdonalt )tır. Bu güzel kız, 
güzel ve sevimli seıile derhal sahneye 
hikim olmuştur. Şimdi (Monte Karlo) 
isminde bir film çevirmektedir. Bu 
filmde Moris Şovalyc ile birlikte 
çalışmaktadır. Bu film ilk baharda 
tamam olacaktır. 

.. 

"Lupo Velez,, bir değitildik yap
mıya karar vermit: Sahnede hırçınlık 
ve kavgalara nihayet vermek. Bun-

cla.n aonra kullanmak istemediği ke
lime ve yeminlerin ve diğer baiı 
kaba ve bırçıa feylerin listesini yap
mlf ve onlan rolünden ihraç etmİf. 

Fakat acaha bunlarsız "lupe Velez,, 
Lupe Velez olarak kalacak mı ? 

Geçenlerde bir ıUn "Jobn Boles,, 
"Lupe,. nin barçınlıiını tahrik edecek 

bir hareket yaptı. Herkes "Velez,, in 
c~uını bekliyordu. F ak<.h. mutadı 

hilafına perdenin biraz arkaaına doi
ru çekilerek qluuya başladı. Baka
hm bu yeıd MLupo,, neler yapacak? 

41 Harol Lloyd ,, son zamanlarda 
(Poggy) ile (Gloria) yı kendine evlitlıkl 
edindi. V t: buna karar verdiği ilk 
gün evindeki bütün hizmetçileri top
lamq ve onlara şu talimatı vermiş. 

Gloria ile P .. _,!gy artık benim kü
çük kızlarımdır ve onların ikisine de 
ayni şekilde muamele etmenizi isti
yorum; ikisini birbiria1den ayırmama
mzı ve onların artık kardeş oldukla
rını unutmamamı lazımdır. 

DOLORES DEL RİO Hasta 
Şimdi de hasta) anmak aıraıı Doloreı 

Del Rio ya geldi. Harici bütün luksüne 
ratmen ' 1DOLORES11 in yaşayı'ı biç te 
ıakin Ye düzgün bir hayat detildir ve 
zaten o ıinema hayatına karışmadan da 
ıayet fakir ve uhmet çekmiş bir ı,,. • •ndı. 

Amerikada Büyük Bir Şöhret Kazanan ( Marlen Ditrih ), Holivutia 

( Mavi Melegi ) Çevirmiş Ve Avrupaya dönmüştür. 

Yukarda Gördüğünüz Resimleri Maskelerin Alhndan Bu Artisle ri · f anıya bilir Misiniz 'i 

Sinemadan ho9lanaa karlleri
miz için bir müsabaka tertip et
tik. Haftada iki defa ılnemadaıı 
bahaettlğlmize göre, haftada 8, 
bir ayda 32 ma.keli artist res
mi dercedecetf z. 

Bu maskeli artistlerin kimler 

olduklarım bulup çıkararak" SON 
POSTA sinema müsabak memur

luğuna ,, bildirenler arasında bir 

kur'a çekilecektir. 

Bu kur'anın cevilpları müsa

baka bittikten sonra muanen 

bir müddet zarfmda gönderilmek 
lazımdır. Bu müddeti ayrıca ilan 

edeceğimiz gibi taşra kariler.imi-

' :ı.in de iştiraklerini temin etmek 

için arada kafi zaman bırakacağız. 

Birincili~i kazanana maruf bir 

sinemada mevsimlik bir abone 
( Ta~ra için sinema bulunan yer

lerde ayni şey temin edilecektir.) 

İkinciye bir loca, beş kişiye 
birinci mevki sinema bileti ve 

yirmi kişiye beşer tane artist karii. 

Usullerle? 
Ticaret odası tarafından Gaz• 

·ı 1 Hı:. ne verı en raporun sarıayit 

ait olan kısmının neşrine düıı 

başladık. Bu kısım iki, ÜÇ aiitı 
daha devıım edecektir. 

Bugünkü fasıl vergilerle hirn-." 
kli 

. #t 
fe nden bahsedıyor: . 

1 - Vergilerle himay~ 
Vaktile yerli sanayiimizi h\ .. 

maye nıaksadile vazedilmiş 

olan rr:u~mele vergisinin sana .. 

yiimiz üıerinde yapmış olduğu 

ve yapmakta bulunduğu menfi 
tesirat malumdur. B1:1 itibarla 

vergilerle himaye maksadı 
1 

temin edilemem:ştir. Kazanç 

vergisile buna mü.uasil diğer 

muafiyetten teşviki sanayi 

kanununa dahildir. 

2 - Gümrük himayesi : 

Hariçten gelecek maddeler~ 

karıı dahili mamulatı hinıa .. 

yekir resimlerle korumak. 

Yeni gümrük 

hususta birçok 

tarifesi bu 
sanayı erbn .. 

bımızı memnun ve tatmin et .. 

miştir. Yalnız yeni gilmtük 

tarifesinde pamuklu mensucat 

için mevzu resim, dahili pa. 
muklu mensucatı haricin re .. 

kabetinden himaye ve ayrıca 

da teşvik edecek bir resim 

değildir. Bu resim himayekar 
bir resim olmamasındandır ki 

merr.lekctimizde pamuklu men .. 

ıucat imalAtı, ipekli imalatı 
kadar ilerlememektedir. 

İptidai maddesi memlekette 
yetişen ve istenildiği kadar da 
yeti~ -1eıi mtimkün olan bu ne .. 

vi mensucat imalatının himaye. 
ıine ihtiyaç mevcuttur. 

3-Mahalli ve mevzii rüsum 
da mahalli sanayii himaye ede. 

cek bir yol alabilirse de bun .. 

dan lüzumu veçhi)e istifad~ 

edilmemekte ve oktruvada o). 

duğu veçhilc hatta sanayiinıiı 

bu beledi resimden Zare.t 

görmektedir. 

4 - Kanunla Himaye: 
Esas itibarile kanunla hima .. 

ye iki türlü olabilir. 

l - T efviki sanayi kanunu 
gibi sanayii doğrudan doğruya 
himaye eden kanunlar. 

2 - Yerli mal ve mcvad. 
dın istimali mecburiyeti bak .. 

kındaki ahklmı kanuniye sribi, 
bu himayelerini bilvasıta ya .. 

.e_anlar. Yerli mah ile ecnebi 
malı arasında fiatça yüzde on 

nisbetindc bir fark bile ols~ 
yine yerli malın tercihen 
istimali hususundaki ahkinu 
kanuniyenin, kazanç kanununun 

13 üncü maddesinin tamaınii 
tatbikinin temini. 

TeşYi.ki ıanayi hakkındaki 

mütalealar ayrıca arzedilmittir. 

Sınai anonim şirketlere, ıınat 

kooperatiflere verilecek muafi .. 

yetler ve imtiyazlar da kanun .. 

larla himaye cümleıindeadir. 
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IHll KAii 
Sütunda 

Taymis Gazetesinde Çıkan Yazı 
Abdülhamidi Şaşkına Döndürdü •• 

urduNuılYablachlar? ·----------- Mi/ili Galip 

Akbiar - Bara,a char 
(Suoba) klytbıde oldukça 
tuhaf bir hadile olmaı. Dağ
dan inen aç bir kurt klpek· 

UÇURUMA DOGRU 
• 

lerin hücumuna uğramış ve •Sahne, iki tarafı ağaçlıkh da hiç düşünmemiştin. Ş!m di 
belecandaa Hasan Aia i.- genif ve uzun bir yolu göate- itiraf et, soysuz kahpe, öbür 
minde bir kCSyl6nln kuyusuna rİF. Bu yolun çok ilersinde dünya:ım eşiğind be,ki ma w. 
dllşmOf, kovanın içine de tepe ~İ dönemeç yerinde büyük firetine sebep olur. it iraf ~t.~ Halclcı Maltfuzdar -19- Yazan: Ziya ,~akir 

Aradaa çok zaman geçme- 1 
mifti. Bir 16n, Sultan Hamide, ı 
ıekiz on jumal birden takdim 
ed ildi. Bu jurnaJlann kiff esin
de, ( Tan ) ve ( Taymis ) ıaze
telerinin kesik birer parçası 
merbuttu. Bu parçalarda: 

af&ğı gİrmİf. bır uçurum var~ır ki .ağaç 1 Kadı.1 - "Şiddetle si.kine-
Sabableyin kuyudan au ~azıklara ~aptedılen bırkaç rck,, Neyi itiraf edeyim ? Seni 

çekmek istiyen Hasan Afa mce telle guya muhafaza alb- sevem d;ğimi ıni? Fakat bu 
kovanın çıkmadığını görünce na alınmıştır. Bir otomobil düz bir ha~ikattir. Zorla sevmek 

yol üzerinde vasat bir süratle olur mu ? 
hadiseyi bir şeytanlığa ham- ilerlemekte. Direksiyonda kim-

Acaba Zavallı Kız 
Nerede? 

SerlAvbab bir bent yazılm11 
\ulaauyordu. Bu bendi ilk 
JUU ( Taymia ) ti. lstanbaldan 
•e bir ( menbaı mevsvlr ) tan 
yudarak T aymiae dercolunaı ı 
bu bendi, Tan iktibu etmifti. i 

letmİf, çekilmiı, gitmiş. ıeler yok. Otomobilin içinde 
Az. sonra bir kadın · gelmif, çabk kqlı, kindar bakışlı bir 

o da kovayı çıkaramamış. Bu erkek, kucağında, gözleri deh
yaziyet karşısında köylli to ,.. ıet ifade eden sarışan Lir ka
lanmq, kuyuya okuyup 11n ı- dm var. " 
miye bqlamıtlar. Fak:,t Kifir Kadın - .. Telişh, tel~h,, 
kova çıkmamakta ısrar etmi~. Niçin direksiyonu terkettin, 
Bir meraldl, hqanı tolmp ka- 1 Nedim? Uçuruma gidiyoruz., 
raahk 1Uya bakmış ve qaiada 

1 

uçuruma 1 

Bu yazıda Sabinin ne auretlt I 
qkiya tarafından kaçmlaral · 
lwati yollardan ıeçirilcli~: 1 

ayaea tuvir edildikten aonr. l 
su mailer IOnlluyordu: 1 HtDnit devrinin et/aige %a6it w e/ratlı 6a laga,.,,_ Ullle,. 

• Bukaclar taharriyata rağ 1 • • 

kurdan olduğunu & ör\lnce laa- ~ Erkek - (Soğuk kanlı ) Ne 
dile aalaplmlf. Bir mftbadil . çıkar? Sen Gç aenedir beni 
klyll kuyuya inmif, kurdun ! uçuruma atırükledin. Şimdi de 
arka ayaklarındaki clamuları ı ben seni uçuruma g6türilyorum. 
keamit •e bayYam diri diri Kaclm - "Yalvanr" Yap
mpn çakanmf. Şimdi. köy, .. Nedim, baki 61ecetiz. 

men buhmamıyan bu zavallı ne~reti albnda birkaç aln ı araJda blmUIDI iatiyorludı. 
1___ b ne olda ? Zenain Zekıye ıultan ıarayuıa aaklet- J Çbka, artık komiteaia lataa-

kay clolqtınlarak halka tefhir A.aiu yanbbif 

IUZ aca a .-
1 

• • . d • ecliliyormut- Erkek - Ôlecetiz JL. Ya-
bir paıanın konağında, esaret me ennı ıra. e etti. . 1 balda faaliyete reçerek t.Dylk 
kırbaçlan alboda titriyor mu 1 . Ve erteaı gtbı, sıkı. bır tel'"" ifler J&pmam amam plmifti. ---------.. • f8JIP ta laeıyüa her dakika 

RESI.MLI adm adnn llmektenee bayle 
yok h ehvet tapu ~ ti bat alınarak, Hayal ile Ne'~ - 1 CArk.. YU) bir aaniyede yok oluvermek da-

laa iyi defil mi? k 
ska, d ı~ r"e ş ? k edil kalfa Zekiye mltanm 1&- 1 1 . 

uca lar a ın .ıyor mu ve yo . - rayında hazırlanan kllçtlk bir tizar 1 
iL. bu köprecık kuzu, k~ı ~ır daireye nakledildi. l>hkl •U.huaasda, " Asabelıof • .,. 
canavarın insafsız dişlerile Bu it bi!er bitmez, aıra, o hatıratına alt t.ırıııa .... n bat taraf.na Ay Kadan - •Gazleri yolun 

nihayetine dikili" Nedim, yap
ma! Gençliğimi, ha1abmı, ga
zelliğimi mahvc tmef .. Erkeğin 
kucağından kurtulmak ıçın 

çırpınır" Bırak beni! Vit"danın 
yok mu aerain? lnaahn yok mu 
ıenin? 

paralandı gitti mi? .. " makaleyi yazıp buradan gön- koaaeak 
01

• • Jedt aatırhk bir in•• ı . A• L---.:ia v..pyeni -e 
H 

•d• ,_ııfblda (Kaa dalıaa) tefrikama... , uapuu , - • 
Son etimle Sultan amı ı, derenlerle uğraşmıya gelmişti . bat taraf.na 1e ... ı9tır. Kartlerlmlda bu 

• • y- 1 m&lııM.mel bir tekilde ça-
fena halde korkuttu ve tıtretti. Hünkar, hernAn aldıgı" ı·urnal- tefrika!-. okmlukea la&ntG çektikleri- ı -r"""' 

) d 
5 ... 11 kıyor. 

Acaba bu (c:ınavar an lardan, kı!ID dayısı olan Ba-
81 

ta .ı. edtyorus. Olur a. •llretttp l ıı..---------.. 
d. h k b'k' Arti v b k il dalpabfl. Bbl affecltnls. m&ksat ken ı şa sına arşı ı ın, n a a vaaıtas e __________________ __ _,, __ _ 

bir ima mı idi?... Galstada Borsa hanına kabv~ 
Derhal Kimil paşayı çağırttL f ci.likle ye~lqtir~ldiğini ve Ba· 

Jurnallan gösterdi. ~atbuab 1 bı~le ~rlin arasında sıkı ve 
ecnebiye kalemi vasıtasıle me- daımt bır temas bulunduğunu 
aeleden Kamil paşa da haber- haber alıyordu. 
dar edilmişti. Aartin, zeki, kurnaz ve 

Kamil Paşa mabeyne oldukça münevver bir adamdı. 
gelirken itin boşuna gi~ecek . Efend~ • olan a~kat 
tevillerini düşilndüğil cıbetle Mıster Pıyersm de çok ıtima-
hünkirı dinledikten ıonra, dını celbetmifti. Miater Piyera, 
kemali sükUııetle: bıristiyanlara ve ecnebilere ait 

_ Şevketpcnahım 1.. N~çin büyük itler taki~ e~~ 
endişe buyuruyorsunuz? Şım- Fakat, mOfterilennm d&tte 
diye kadar hiç kimse, bu kwn öçllnü Ermeniler tqkil eylerdi. 
haremi bllmayununuzda oldu- Fakat, Miater PiyenİD avu
ğunu beniz s6ylemedi. Kızın kathktan daha mllhim bir 
(Sultanı aliyetiiffaı:) saraylann- İfİ de vardı ki o da gueteci
dan birine nakli tasavwr bu- likti. Muhtelif İngiliz Ye Ame-
yunılmUfbı· Eğer (tasa~ rikan ıuetelerinia latanbul 
ıabane) leri tatbik olundu ıae muhabiri idi. 
Ye pyet yann. ahtır gin İf Sultan Hamit, blltln bunlan 
meydana çıkana, -.erilecek ağrendikten ıonra, pna hlk-

1 olur Bravo Kimil metmişti ki Sabin meaelesini 
cevsp san · t ili k -" _1. T _,_ 
P a. Meseleye çok güzel e yer~ ' puuıyar.. •r-
bir

qaky 
1 

... _,_ b Sultan Ha- guetesıne yazdaran, Vahan Y• 
U p uuuulf • d D! b-.:L- L!~ it K Amil Pqayı uvdıktan JU&D a nyenten ..- ILllfl-

• ' ~ • ce dllflndG tqındı. • dejildir. L::· •;:iktafbki ( Zekiye PİJen, ( lnsiltere deYleti 
Sult.;.) urayına naklini kat'i· f~meai) tebeuınclan olduju 
yen kararlqbrdı. eibetJ ona, parmak acile bile 

H ayalliı, Zekiye Saltan aa- dokunmama imkAn " lhti
raJIDB nakledileceii pyi olur mali yoktu. Fakat, yeril ..ıı 
f·tmaı:, hadiae (Haremi h&ma·· olu (Vabak) ın kafuuu u· 
twı) dahilinde de epeyce mek, artık ( fana ayla ) ol
".ledik o rl u uyandırmıfb. Ka- mQftu. ÇtbakO, (Bab~L.) 1 fikren 
lakt:ı 1. kulağa, Hayalin ( giz Ye ftlea idare eda, ildde, 
de ) olduğunu söyliyenler ol- birde Sahindea mal6mat al
duğu gibi zab phaneden mak ip. Saclruama ra.de
lıamile kaldığım iddia edenler ren •• 11.tta lkbijia Sadarete 
tle az dejildi. Halbuki Hayal, Yerdiği iatidayı bile Juank 
Netcdil kalfanın koynundan bu İfİ aonuna getirea V~. 
auıl çıkti8e, sene 6ylece iade Su halde, Valaak ortadan 
edibnifti. kalbtı takdirde Babik, kol-

Bu ton ıazete laaclileainin tuldannın altından defnelderi 
alıpmı, hlirk lr. gene Newedil alman topal fibl yen Jaftr-
kaHayı huıur.ı istedi. Ebt-ri- lanacakta. 

Kari Göz ile Gördüklerimiz 

Avcıların Şikayeti ~ixe Ne Söylerdim? 
Gid,! HazretJerile g&ilfe-

Barut Ve Fişek lnhisan billeydim: 
Da Bir Faciadır 1 1 - Ahval! siyuiyeye fi!en 

_ _ zarar iras etmıyen veya etmıye 
ı - Barut, n,.11, uçma tahlsanada 1 muvaffak olamıyan ctıribnlerde 

......., ..-, alna ...... mllfteldJls. idam cezasının tatbik edilme-
ı - a. ......._, nktlM ı..ılb har- 1, meli. 

W,emlıdll wteelal 100 kunata ••ttıla 2 - Millet Ye vataıım .e
...._. ... ..... .... takarak (5111), llm ti 1 kard-1:1· 
ldlHEA aç 11ra,a ,,...... J •• e namı~ umum ~,.... 
........ _ 41) 11n,., t•haa CIO) -. Din ve tatbık etmek, aıyul 
:rufa ol• 9ep111J1 c-> 1ıunap çıkardı · nefretleri ailmek. 
vr. u .. ~ lahlw dalııDI.... awabk 3 - En ... tı bir zeklclan 
ta zcaplen .......... kalA 1 bile iatifade edebilmek &zere 

s - Ba ,aHea bir kene Tlrldqtln, um mili t •-- eri . . um e muuııı:;n enmn 
~la .-.,. lftlluın elu ,..,._ La ...l!--:1.1---...1--
..... ncWli INL zeaa ,,. U111111a&111~ azami 

t - Bu ,.t1118ek ubf 1ıu....... istifade eylemek. 
fakir kBJllllerlmla awcabktaa intifa .. _ MuamelAb hlkümette 
... kh ................ 

5 - Vaktlle koca bir Tlrlİl1e ·- miUet fertlerİDİD birçok vakit 
ı.n.. 1.,.. .._ t.11tta • .-nen.. kaybetmemelerine dikkat et-
.,_ rato.tlerhıl ka ... 1m.ı1t1ı- mek auretile Yaktin berkea i~ 
..ı. " 1tu tmal&b .... tyemls llu faW. uldt oldujuna kabul ft tat-
- ,.. •• •-tt.ı k.W.. bik etmek. 

6 - Şimdi b. bıWaar d11-. ., 
1ııantu u. Hhturulaut ı.... .,., fltei ... 5 - Y ann vatan Ye milleti 1 
awedudaa (il) il--. ",.. .... ,.. idare etmiye hazırlanan ıenç-
..,. l8l1et ............ ••attmlll liji adamakılh ikaz etmek •e 
..,._.. •·h=M'Ue ı' ... bite 1 her Yill7et lise talebelerini 
"-" iM aYCllara nracakları .._ tatild vi1A tJeri laud du d -...,a ......._ • par• _.kllat ..,.,.... • ye u • 
TaMI lıN 1aw..r•- ....,.._ ....,.. lailinde bulunan kaza, Ye k6y
-.... ..._ 1ı · ı ı ~· l'u leri ıeıdirip milletin mlmıhh 
....,.. ....,.... .. kuua- •ulJ'eU ı Taziyetlerini t6ıtermek ve ile
prlpl...,_. ride. almmuı llzımplen ted. 

' - • •ktata faWt laMHr JI- birleri ameli olarak m&talea ........................ ~- . -•-
.ıata u wurt ,,. t•lıılt Wr rafltet etuımaa. • . 
u.ı ohıJ•· e - Mnadc:b p:laiye tica-

1 - ..,,..... '-• lahlur hlaraılahı rethnle kiri ldshin imaf dai
alıp •tbla ....._. kiti 8alpr 1-utu ıeDde tahclldl, aihi filrirleri 
abuk meciaurlJetl .le •J"U laıetl ..ı.; ed rd• r w ,._.. ec1ı,.. •• e ım. 

lllllea ı llallJ• nJdletlalll iN "-ut 
Aaluıra hattat 

Emin ........ flıkett- ..... fltN, ....... 
1ııa,dl, tapa laatta tela kurtuaa kall.r Teşebbüs Ve Tatbikat 

Erkek - (Asabi bir hare
ketle kadım sımsıkı yWlar) 
Gençliğin, gilzelliğin hL. Ya 
faziletini, iffetini biç A)'l4ı

yorsun 1 Mülevvea ellerinle 
boğduğıın, çirkeflere bulaftır
dıim namusumuzu tlç aenedir 
.nr&Jdeadiğin o uçurumlu yol-

ıt-el ............. ,. ......... fakat ................. 
R. S. 

Madenlerden Nasıl 
istifade Edebiliriz? 
~ Wr draat •e aacieaaur.· 

lelletWlr ......... .,llb_ .......... lçllaı 
t - D 'r1.ı. tarlfe.•tal lhneab

... ..... .,.. .. 4-.:cede .... u ....... 
t - lst.hl• bmaat YeidletlM 

...... ... ...... tat.ımı.• t..W. 
J - Şlmdlllk ·~ ohauaa bakır, 

lllmH kurtua, ......;...... ve ldlJdlrt 
............. ult ...... letlltA}I 

.... ..... fanalan ~.ıs. 
Hila.ar lbı..:.t_... ,...., ..._ 

...,... "C;:.. .. = llt!::.:.=--
,, .. taz 

Cevaplanımz 
ll1eclllte S. Ceuall Ber- Teftlt ... 

...... .. ............ i ..... _ ..... clefn.-

... • ... a Dalallı,. ....,.._ ... MI-..... .. 
o.-, Allar aalıalleel-4ea S.tbk 

a.,.. IM'n alcflPPettir. a.. ..ı 
Jetfmal ... Leıla Miklaete H laW
... .,...,. ,,.uıetıu ....._ 
_....., ...... •apalaa, haldkat • .,. 
.._ ....... aetk-eylıılelahe .......... 

...... dttb..J'afnıda iL ..... 
Be)'el Yanma ~ unadur • ......._ 
nam kifl detti. .. 1m.-. ... ..,._ ••chk. Af diferf.. 

•Gaıl., Hz. ae umumi memlebt 
meaeW.n halrlruula Rldrlalal 
lal etmehri Jp.ı brilerimbe llir 
dt1la açJJUtblt Bu lıı....ta .a,
.... Wlecek fikir ,,. mltal-8-

1• yapbia sibi Hayalla lllıhat 
•• YUIJeti lualdmMla apeu.
~ ı•Jlerl ljnacliktea 10nra 

.. 
Sulta Hamit. tabii ..... iç 

,..... l>Dmipr .. o 7almz 
( Ha,.ı ) 1 .1c1. kaçirmü 

... ............ falllt flatb hftal 

._ .... ........ MI' ..... llııtiauJ 

..._ .................. . 
H.,..,ı a... blUrl.ı ııllml,.el lııA- Haldkatla tualalrl Asfa açdaa 

lda ................. PJfl mi- ÜJM -•L- t _ _. 

~ ........... d .. 
\, .................. .... •dit ... ~ Hehld 

ka ı••••~ .._ •ııır. 

............... ·-· Mlı...tli rile 

..ml)ıoruı. 

A411•- slrr• ve av~ılan aanun• 

.... IJ ......,,. iti .... ı.,.. Whle ... , ita ı:ıtuaa 1 • .._,. YWQ• 

Jeeeldlr. ......_ karOerimbla 
aaaraflu, keaı.,..ı.-. ....,a ...... 
de claMlf Wr ...... ...... ......... 111ezklr .... ltia ,.. ....... 

......... ,rica ..... i .... i .... ... .... ..." ...... \;,. ____ , ______ J 

E ' 1 ''C rıce <" - , ırnman kadını 

daha sıkı kucaklı}arakt, itiraf 
etf 

Kadın - 1şte ediyorum, 
sen b~ni ta tmin eC: m'yurdun. 

Erkek - '(Vahşi bir ifade 
ile) İtiraf etf 

Kadın - Beni mecbur edi
yordun, Nedim! 

Erkek - .. KoUannı daha 
ukıftırır" itiraf etf 

Kadın - Bırakacak mısın? 
Erkek - itiraf 

Kadıa - Sen beni teskin 
edemiyordun Nedim. Seni aey. 

miyordum. Sevmcdiji tarafın
da sevilmek, bu, nekadar fe
cidir. bilmez misin? 

.. Erkek - Bir dakika kaldı, 
it:İJ-'af ••• 

Kadın - .. Gittikçe yakla
pn uçuruma dehşetle bakarak 
çırpınır ,, Bırak beni .. 

Erkek - İtiraf eti •• 

Kadın - " Silkinir, herşcyi 
g6ztbıe almıt gibi telişlı, hırçın 
bir ıesle ,, Evet aldahyordum. 
Hem bir kitilc, bq kitile değil, 
bMtin arkadqlannla .. Ya sen 
ne urdediyordun, budala •. 
T azeliğimi, gtlzelliğimi senin 
mundar varlığına mı vakfede
ce-:ctim? Ômrtımn, gençliğimi 
okadar nefret ettiğim tek bir 
Ylcuda mı hasredecektim? •• 
Ahmak adam, budala adem, 
llç senedir bunu niçin anhya
mamıtbn? "Bir ADİye durur, 
80nra devamla ,, Oh arbk içi
min zehrini d6ktam ya... Artık 
iateraea ildir... Hiç pm ye-
mem.. 

11Bir pJım ıibl dinllyen er
keğm )'kinde, ~en tiddet
li nefret • .-. belirir ... 

Ei kek - Soymz, fabit,. 
Git defol. Arblr alim ele bile 
lelli inemem. 

.. OtomobH 11Çm1Una yalda,
llllfbr.Ôn tekerleld•r kazak ma
Dialan dnirirkea aa bir çı;bk 
kopar. Erkek ...,.uz b:r laa· 
reketle clirelaiyomı abbr • 
Çok ~. anbanm bofl.p 
ablmaa bir uaiye meMlai. O 
anda ayap blkaa erkek kol
lan lll'Ullldaki vlcacla k•o
ttın lberindea cbpn flrlatlr. 

Bti,ek bir glriilti. Otomo
bil açmamdan yu....lamr, kay
bolur.Bir kenarda ld clbi ll&e
riade dojralmıya çıllf'U' bdm 

otomobili• sulmtmm. yUftlarm. 
dan dafan &rlayu korkulu 
slzlerle takip eder. 

Tel tel aynL.a, fırça) .... 
1&çlannıa dilıiDde ı~ terler 
..... olmUfblr. Bnlan .,... 
kol\~QUll ,... ile Iİlerk• , ... 

Y8fÇA ~ a11UUML• 
bakar. Aı. atıcla bir ,.... -
im olu aıaMma lta..aulc 
l>eriabade uma b -., 
tue et ,...._ 11r1Dir •• 

Kam. - •Dbfetle ıeri ç • 
111--.. Ola. •• 11mt.-.ı ' v. .... ~. 

ı • 



taze ve halisini Hwn Ecza De~sunda 

TaksilJlde FiKRi TEVFiK 

OTOMOBiL ve 
MAKINtsT MEKTEBi 

53 DncB yeni devre kinunu
sani iptidasında bqbyacakbr. 
Her cins ıaz met&il, otomo
bil ve teferruab hakkında .e
rilen deraler uat IT,30 dan 
llOlll'a bqlar, tatbiki ve ame
lidir. T ah.il maddeti 3 ay 
fakat dersler haftada 4 gtln
dür. Aynca gösterilen s6klip 
takma ameliyab buna dahil 
değildir. Mektebin mot8r ta• 
mirhaneai taleb~ne her gln 
açıktır. llE~~~~~~~ 

Yeni dW'eam ka,.t muameıuıne oaşıanmlfUI'. 
3 tabitte •h•• tedN lcreti auarl ve tatbiki denlerle 
beraber 12 otomoWI talim deni~. 2-t talim deni IO liradar. 

Mektebia aynca bir amat6r inana vardır. Ba kunu 
takip eden kaclaa" erkek amat&rler, tof6r ehliyetnameıl 
almak için SeJf'ilsefer Merkainde verecekleri imtibua 
laazırlanır. 

Fazla tıtfsillt için matbu propuaımıza isteyiniz. Mektebe 
Ayaspqa'da, Beyoğlu jandarma dairesi 6nllndea ıidilir. 

l"elefon: Be o .. u 2.~ 

iLERLEMEK ISTIYEN GENÇLERE 
TENZILA IT AN iSTiF ADE EDiNiZ 

Aaell akf•m d..ıert - Z-p ldlta.haM - Teala ve her tUrlB apor ,.,... 

lerl n jlmautlk der8'erl - s.cak - aopk INulyo • Keuer, t11atre ye •elen 
•il-celeri • ilmi k-feranalar • Azalara •ahaua ueuw yatakane ve lok-ta 

Bobrek, karaciQer, mide, 
raha tsızhQına ve 
hazımsızlığa karşı 
tanınmış bir " <sudur f 

HER YER 
BULUNUR 

Senelik Tenzilatlı Ücret Müddeti Yalnız 
26 Kinunuevvelden 7 Kinunusaniye Kadar 

Fazla malumat için atideki adreslere mllracaat: KALKOLEOL DOKTOR BEYLERE: 

Y.M.C.A 
Ye Amerikan lisan Ye ticaret denleri 

... 
~ 
::s 
cı 

TRIKALSİN r.:~i.~·-.:i: KALKOLEOL 
(Vitamin A. 8. D. li balıkyağı hülisuı ) 

lstanbul -ubesi 1 Beyoğlu ıube.ı Her mevsimde n her yaşta mideyi yormadan 

Alemdar caddesi No. 23 Kabriıtan sokak No. 42 
Telefon lıtanbul 1737 Telefon: Beyoğlu 33oo -... RAŞiTiZM ve ZAAFIYETI UMUMIYEDE 

halık yağı yerine kuıİanıhr. Kokusuzci'ur. 

vöi:ft:i:~1K'~n;:~e0v: ~:~ti:~:::ti Müteessir olmayınız! 

AL
YETNtJPoNsTCANIE KNARQşısıTNDEKt R Seyrisefain KREM 

Merkez acente.iz Galata kPPf! 

D A 1 R ES 1 N D E Y A P T 1R1 N 1 Z =~:ı: 8:-:'c~'d:S:b!':tiY 1 PERTEV -
BOyilk bir liyakat, itina ve dikkatten çok __ .. _d_e _ha_n_ı _••-b-nda_T_eL_la_t. -"2_40_. 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli örülmemi• bir süratle 'd............._ . .... 1 . - t Sizı"n de g~ip olmak üzere 

._~ zmır surat postflSı ~ 
(Gillcemal)vaporu 28 ~- 1 bulunan güzelliğinizi ihya 

evvel Pazar 14,30 da G";l'a1a edecektir. Krem Pertev'in 
Rıhbmından kalkarak İzinire cihanşümul şöhreti esassız 
gidecek ve Perşembe sabaha değildir. 

RIASH RUJ 
il 

Latif ve lüks 

Kolay brq olmak Ye cildinizin 
güzellii'ini muhafaza etmek 

istenen iz 

TiMSAH MARKA 

TIRAŞ BICAKLARINI ' . . 

(KROKODiL) 
kullanum 

Deposu: Çiçekpazar latrati
adi Han No. 7 - 8 

Dr. Horhoruni 
Cb.. T - ZGhre.t " Be•liye 

T.U.thuealı Beyotlu Tokatbyaa 
yaaıncla Mektep eobk No. 3S 
muayene her gln aktam• kadar. 

gelecektir. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu)vapuru 'Z1 Kinunu
evvel Cumartesi 17 de İdare 
nhbmından kalkarak Geli
bolu, Lapseki, lmroz, Bozca
ada' ya kalkacakbr. 

'Z1 kinunuevvelden itiba
ren 8,30 da Bilytikadadan 
tekmil adalara utnyarak 
K6prüye aktam da Köpri\
den 16,20 de tekmil adalar 
ve Kartala uğnyarak Pen
diie iki sefer ilive ohm
muştur. Köprü'den 17,30 
poatui Büyilkadaya kadar 
aidecektir. 

SADIKZADI! BiRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

• 
HİÇ B E K L E N 1 L M E D 1 ('.; 1 BiR Z A M A N D A 
BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PİY ANKO BILETl ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Ciletini· Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BUYUK 'IKRAMIYE200,000LIRADI 
Aynca: 

"50,000" "40,000" "25,000" "10,000" 
liralık ikramiye ve 

"100,000,, liralık bir mükafat vardır. 

Dumlu Pınar 

iSTASYON LOKANTASI -- s1J:t~$ 300,000 yarda beyaz 
~~k::~.~;,,::••:: ~~ befinci icra me- Zonguldak,lnebolu, Ayan~k, kaneviçe 

S);llDS'UD, Ordu, Giresun, T 
Temi• 1 oka n tadır. Mahcuz ve fnruhtu makar- son, ve Rizeyo azimet ve av- T - J hi A "d-
Se r• i• ••k.emmel rer ..... Ye ••zabane Ye •İre det edecektir. . ütun D san umumı mu ur-
Fia tlar •utedHdir. - ,_ 

ÔÖLE VE AKŞAM 1 - 1 - 931 tarihine mli- TafailAt için Sirkcciele ıu·•guv ··nden .• 
nh.n.,ı udif perıembe pnü aaat 12 Meymenet bam altıAda 

YEMEKLEl\.lrıttU den itibaren Beyoğlunda Kum- acentalığına müracaat. Mübayaası mukarrer 300;000 yarda beyaz kaneviçeye 
~~!{.an ~:nı:: baracı yokuşunda 124 numarala Telefon Is. 2134 tikcann evvelce Yerdikleri fiat haddi llyık (6rnlı;nemiftir. 
bh';;dact.r. eczane inünde sablacajmdan Dr. A KUTJEL Pazarlıkla alınacak olan mezkilr kmeviçeye allkadar mlieue-
----------1 talip olanlana yeYmi mukir ubn son fiatlanm bildirmek &zere aı klııunuevvel 930 

vt mahallinde laUll' W nma- Cilt.,,_,., BelMluld~tu n ademi çart8'Dba pil uat 10 da temiut mektuplarile beraber 
____ !!!!!!!!....!!!!!!!!!!!..~:!.!!!!!!l!!!!.!~~~.::::.ıcA-....-.ı..--~____:_:....:___:_~:i.!lktlcW~~m~u•~,...~·~""~elektr&~~·~~........_~~~~..i.tad.a~İb.1.1Wll..J.aiav" oawaa mOracaatlan. 

Piyasada ablan aaatlar 
m:yamnda 1 O bllyfık miikifat 
kazanan yerine saattir. 

Umumi L centa!an: Nasip 
Cezvcciyan ve Mahdumu Çar
fuyukebir lstanbul 

ON POSTA 

-idare ı lstaabul, N ıaruMmul.P 
Şeni aokait JS • Jl -ı-.,,., ... , .......... -., 

P.n.: Wuaıaı l.tultıal • 7fl 
Telpıl: ........... SOM POSTA 

. ABONE FİATI 
TORıdYE - ECNEBi 

14'» ıu. 
7~ • -. ue • 

ıs.,,., 
s • 
ı • 

27to kr. 
HilO " -· -,, 

llea'ul Mildilr: H•llt lil#;I 


