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Reaml keamek latemiyen 
luırflere kolaylık olmak 
ib:ere bir de kupon 
koyuyoruz, Bu kuponu 
kealp saklamak ta kA.fldlr. 
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~================z========-=======z============-=z=::=~::========== 
\rka Te4'?kilitındakiler, Fırkayı Kazanç HALK FIRKASI NiZAM-

HERGÜN NEŞROLUNUR SON PO S TA Hallan göddh Hallı bununla glSrilr. 
SON POSTA Halkın kulaj'ldın Halk bununla lfitir. 
S ON P O S TA Hallan d 11 l d 1 rı HaJk bununla •6vlcr. 

., NAMESiNiN YENi BiR 

~in Basamak Vapamıyacaklardır •• L.._M_A_o_o E_s_ı N_o _EN__.. 

~===~================~==~=========~~~~~==~======:::= 
~Zan Hanım Sultanahmet Meyanında Kavga Rasim Ali j Bugünün Meselelerinden 1 

~nı Ediyor! 101 Sabıkalı Ortalığı Bey Terkosun Sıhhat Ve ~ııı Aleyhimde Bu Dava Açtı 
, ığı Yapan Nis Biribirine Kattı... Dört Ay Açıkta Kaldığı Hayatımızla Oynama-
~~0ıosudur,, Diyor. • • İ . için Müsebbiplerden 30 

~· 18 (H. M.) -Birinci Fakat Kendısı De Kan çınde Kaldı , Bin lira Zarar İstiyor sına Müsaade Edilir Mi? 
,. · hakimi Suzan H. Dlin ıaat ikide Müddeiumumi ~ lnın tahkikine dlln de Bu sabahki gazeteler An

karaClan aldıkları telgraflarda 
Maarif Vekili ile Müsteşarının 
ifadesine atfen Tıp Fakültesi 
hocahğındao çıkarılan Rasim 
Ali Beyin itiraz istidasının 
tetkik edildiğini bildiriyorlardı. 

t,~._~lti. Kenan Beyin odasına bir ziya· 
~~atın aldığı ıon saf- retçi girdi. Sert adımlarla 
~ 'ıı gizli ellerin de rol ilerledikten sonra askeri bir 
, '~arını göstermektedir· selim verdi ve karşısmda 
~ ellerden biri Fransa· mum gibi durarak kısaca : 
MJ,ı. konsolosudur. I d d. 
'Qıl M - şte. .• e ı. 

Elli Senede Düzelmiyen Bir iş Üç Ayda Düzelir Mi? 

) Ya nazaran bu zat • 
ili ( k · Gülilyor mu, ağlıyor mu idi, ~ 11 Suzanı ) 1 ter etmesı bunu anlamak müşkiildU. Çlin-

4ı1.1 ~ ekete geçmİf, kadının 
1 

· · 
· ı ı Ankara muhabirimizden 

- - , son dakikada aldığımız tel· 
~~de mevçut delilleri top- kn yüzUnün ve anının çızgı
'I k !erini kan pıhtıları örtmüş, \ı .~c böyle bir çocu d 
etı S çenesinden kırmızı şirit halin e \... - tertip etmiştir. uzan 

t'lllıııı k kan sızıyordu. Sanki bu adam , S iddiası bu mer ez-
~ llıan Hanım ayni zaman- bir kırmızı boya küpüne batı-
,, Nis konsolosunun hare- rılmıştı. Dudaktan parçalan· 

Q doktor Klzım Kara mış, parmakları kesilmiş ve 
~-İyin yardımda bulun- fakat blitün hunlara rağmen 
~\ddiasındadır. IAkayt kalan ve gülen bu 
~ hidisenin son ıeklinde adama Kenan Bey daimi 

lianıman bu iddialan 
~ blJlduğu zaman fzmirde müıterisine hitap eden bir 

Yandırmaktan hali kal- tüccar gibi: 
tin Hafize Suzan, Naz· - Yine ne oldu Hayri? 

~. liidayet ve Remziye Diye sordu. O eadeee: 
\~'1' ile Kara Ali Bey . _ Ne olacak, yine döv-

ehe edileceklerdir. 

Tecavüze uğrıqanlardan Ar
zuhalci Asım ve Cev

det Eft ndiler 

dtiler Efendimi cevabım ver· 
di. Kenan Bey bir polis me-

muru çağırdı. Y arah adamı 
gösterdi ve derhal muayene- • 
sini ve dövenlerin de yakalan-

masını emretti. Adliye dok
torları yerlerinde değillerdi. 
Polis kendisini evveli ecz• 
neye, sonra da zabıta do1$t.o
runa götürmek için istical gös· 

( Devamı 6 ıncı sayfada) 

,&Q/ıat H. 
leflclini Niçin 
lt1;: d •• ? .... r u. 

Denizde Bir Ölüm Mücadelesi 

Karısından Şüphelen-
~ı Muallim Zeki 
~~ayak İddialannı 

1}'etle Reddediyor. 

~\ Zeki beg 
~ı~ ert ltafta bir intihar vak' -

\~,~· Nuroamaııiyede oturan 
, ~'ili 1-tanım isminde genç 

~"'ı ttikilılı bir kız, ge
~~~ı kendisini evinin nıt 
~ attı ve derhal öldU. 
~ lıldiıeyi haber aldı· 
,,,~ltıan derhal polise 
\. '1"1 ettik, etraflı maltl· 
~~lct alt istedik. Sonra bu 
b,.,~ Polia raporunu da 

i •naa 1ayıfada J 

• •• • 
diği için Olmek istemiş 
Fahri Ef. ye Ölüm Kararını Verdirdi 

Dlln sabah köprilden yedi ı ;._r~-·~-..,,.. 
otuz bqte Kadıköye giden · 

Pendik Yapurunun yolculann
dan biri kendini denize 

attı. Arkuından denize der
hal sandal indirerek kendial
ni kurtarmak iıtiyenlere kar· 

ıı bu adamın mukavemeti 
pyana dikkatti. Tekme ile 
yumrukla kendisine yaklapn
lara vuruyor, 6lmek istediği-

ni bağın yordu. Fakat bu ar
zuauna raj'men denizciler va· 
zlfelerinl yapb Ye bu biçare· 

yi kurtardılar. Dllnkü nüsha

mızda kıaaca 616m teşebbn
stlnll kaydettiğimiz bu bed· 
baht Rıhbm Şirketi memur· 

lanndan Fahri Efendidir. Ü
zerinde bir tif • de zehir çık· 
mıttır. Kendisini böyle inat
la ölllm• anrtıkliyen ıebeple
rt anlamak, hor halde ıayam 
dikkat bir içtimai yarayı def" 
mek olacakb. Onun içindir ld 
dtın Fahri Efendiyi Haydar
paıa hastanesinde dyaret et• 

tllı. F abri Efendi, bu WOmek 
inadının aebebinl ıadeee t3"· 
le f ıab etti: 

Falari il/endi Hastanede 
- Bir ılnir buhranı. Fakat 

az sonra bu tereddO.dilnden 
vazgeçti ve anlattı : 

- Ben, dedi, evli bir ada
mım. 09 tane de çocuğum vu. 
Karım zengincedlr .ve blru da 
sinirlidir. Hatta evliliğimiıin 
ilk zamanlan, bu yüzden sık, 
11k ta lhtilAfa dOıGyorduk. 
Sonra dtııUndUm ki kanmm 
bırçıııfılı bir neYI hutalıkbr. 

(DHamı SOnoG •ayfamuıda) 

ı grafta ise şu haber verilmek· 
tedir: 

Ankara, 18 (H.M.) - Ra· 
sim Ali B. hakkında Maarif 
vekaletinin tetkikab . bitmiş, 
kendisinin hocalığa iadesi ka
rarlaştırılmıştır. Rasim Ali B. in 
ihraç kararım Tıp Fakültesin
Jleki bazı ihtiyar müderrislerin 
!azırladıkları söylenilmektedir. 

V eziyetten memnun görilnen 
Rasim Ali Bey bana ıunları 
söyledi: 

... - Vekaletin bu son ka· 
rarı, hakkın batıla galebesidir. 
Bu işin içyüzü çok acıklıdır.,, 

Rasim Ali Bey ayrıca Devlet 
Şfarasma da müracaat ederek 
ihraç kararının iptafüıi ve 
salihiyetsizlik meselesini Heri 
sttrmüştür. 

Kendisi bu noktada ıöyle 
demektedir: 

" - Şfıranın kararinın yüı;
de yüz lehimde olacağına 
kanüm. Dört ay açıkta kal
mama sebep olanlardan otuz 
bin lira tazminat davası aç· 
bm.,, 

itte hem içiliyor, hem 11kanılıyor. Arbk itiraz 
la:ıım değil. ( 7S •ene evvelki Hayal ıazetHlnden ] 

Terkoı suyu elli ıene evvel muamele•ll• 8lçmok mecburiye
nasıldı, bugün ne haldedir? tinde olan bu tirket• bu teeHü-

rat biç tealr etmemlıtfr. O, yalnıı 
Merak mı ettiniz? Bir yukar- tarifeye zammı dOtilnmliıtü.r. lt-
daki resme bakımz, bir de faiye tetkilltımn ikmalinden ev· 
birkaç ay evvel Belediye Cemi- vel ana hatlarını yapmamıı ve 
yetinde cereyan eden müza- İıtanbulu ıurezare çniren ıirket 
kerelerden bugünkü hali tasvir itfaiye teşkilltından ıonra da her 
eden aı:ığıdaki fıkraları oku· taraftan feryetlar yüluelmiı, ti· 

kayetler edilmiştir. Su tirketine 
(926) dan (928) tarihine kadar 
Makamı Emanet (30) le.kere yaa• 
mıftır. Şehrin menfaatlerine •ırb
nı çeviren tir ket bunlara dahi 
cevaba tenezzül etmemlttir. Eter 
biı her yanırmdan •onra teeHür• 
)erimizi kiğttla izhar ederıek 

.korkarım ki klğıt bulamıyacağı&.. 

yun uz: 
Belediye, su meselesini tetkik 

etmek üzere, yedi kişilik bir 
encümen ayırmışh. Bu encllme
nin mazbata muharriri Avni 
Bey ozaman demiştir ki: 

"Terkoı Şirketi ıehri hazin 
f~ryatlar içinde bırakmıştır. Mü,
terilerinin baasaaiyetini kendi ( Devamı 4 üncO ıayfada ) 

Katil Papaz j Vaitler Karşısında 1 
lzmirde Bir Katolik L------------------
Papazı Cinayet işledi 

lzmir, 18 (H. M) - Buca 
Katolik kilisesi bq papazı 
Martinelli bir münazaa esna· 
sında lsmail AbdUl isminde 
bir TU.rk gencini çifte ile ağar 
•urette yaralamııtı.-. Papaz 
tahb tevkfe alınmııtır. 

Torpitolar Geliyor 
ftalyada yapılan (Kocat~p•) 

•e ( Adatepe ) torpitoları 25 
mayısta limanımiııa 1ıelmit 
olacaklardır. 

Dünyayı Kimlsr 
idare Ediyor? 

Mllsabakmıza ait yuı 
dördüncü sayfamızdadır . 
Resimleri kesmek lstemlyen 
karllerimiz, bu reıimlerlD 
yerine kuponlan keaebillr
ler. Kupon da ba ayfanın 
bq tarafındadır. 

K6y}Q - Efendiler, IAf deiil, it bekliyorum. ÇOnldi ae1m, 
beldemlye tabammlllOm yok. 



SON POSVl. 

( Halkın Sesi ]I D & • 1 L 1 • & • B • L 1 • 1 Giiniin rarUJ 
F k K l~~---~-~-~=--:--~-~~---.11Mu··badiller Millet 
ıra ongre- Erişir IBenAmarCambazha- Bu Da .. 

sinde Yol Parası ·•ıenzı·ıı· , , t·'- l k Meclisine Mürr 
ın~ • e· T hl.k Old unu «an ı ELl.!1 Ve Halk Maksuduna- nesı ır e 1 e U Rekoru caat nııe:_. 

Yol .......... la6Wp E ık... lltbatllll•t ... ...... ~ ...... 
1at11r11e..ı,.cet1FukaU.- Bizim Posta, Acele EcHp- nelki Gün Defterdar~~ (30) Bin Bilet Dam- Kan, Koca Trene Bin- ...... tatltlla tlll ~ 
.,.... .. -...-,_.Na- te l..!ne n:: v ---- planDUft Bugün De (30) Bin Bilet Damgala- miılm E'-•--·1: r--.L•- Wl•••••la --.!' ........ ~ 
h•sıhdeld ...ı.nr1ara tomak temiyor nacaktir. Halk Ü Para Veriyor nm Evde Unutmuşlar laak••l•k•ar• _....,.e.. •" 
fıaVekllltllnltayertlnla lfl &'8a.- ~ --·~tl"illUI ~- --..anlık .... ___..~ 

anlatb. h YUfJet U...- ld8.urı- .,. 
s .... IWlaa ela hua fikir- Bir karilmia hin ...aldi O.... hir propaı - l.tnhal hahın 1 Silim lera M ....... =.: mlbadll• ba ı.ı.:= 
lef olmalr lhlmd1r. Biz, bir poata hlklyeai alatb. -...... iki fil, yaram cil'&ba ..... bayYD plwan (Ben B. memlJet .: allelile nm Millet M..U•• .. 
-.... laa..altunda, itte lflml B. laminlfeld bu zatla Amar) lirkı peqembe ptındenl>eri T abim meydanma kurdu- beraber iki ..a... 1• ,.;.. ı _. - bula mitlerdir. "" ........... ,ona. ..... r- ..... ..... ... 

Nari B. { Kachk&, y ekletir- "'1ih aclreaini uptettikten ju blylk atda latanbuluo paralanm aYlayıp duruyor. Sirk relmiftir. il.An B. yola pim- Stvll • Erzurlllll .... .. 
meal Karakol lttiulinde 106) 80Dr& hiklyelini dinledik. Size l.tanbulda y•Jl.I. bir kuyruk elde aH1M bwtini hlal ettlM catı gla e\'ÜÜD kapulanm, ..._.. 

d 1 1 .... -...... •• l ..... ·-.... .,......-.~ 
_ Yol ft9ran veriyoruz. e an ata ım: ı..:- Belediyeden (Am _._dllr bir rmı.-..........e -•-ııbr. ~cur arma kilitlemif Ye .,. Al .... ,._._ 

Fakat "-•r~alline .. rf. Bu ut bir tacirdir. Bir ~ ._,, aı~ ..... - b U111111 IWll Jllllat efYUını hazırlamlf re- w tallp olan ti- ~ 
edllclijllai ııarmllJonız. Dua aOddet evvel TıryeoteJe ..U Kumpanya mllm..ıli peqea ~ Deftordarbta mtlncu.t likuı Fahriye Han•ınlıı' Wr ~-~ !ı ;ı 
bin& laer mabde kendi yo- ıamarla..... Mallar orada ft- ederek d6rt ılbl için muhtelif tli (80) bla l»ilete -tuk 9tomoblle binerek Çat.lca t.. tlndeneek& · a.....t 
ı.a kendisi yapmalıdır. Hü- pura yllldetllmif •• l.tanbal clamıa babrmlfbr. BugOn de 30 bin bilet damgalanacakbr. tuyonuna gelmiı, biletlerini Amerikah TerbiJI Nil!"• +4· 
klmetin umumi yollar için ala- limaama plmif. Fakat m.U.n Biletler (2, 2." 2\ liralık ve 7:t. t...·-·-luktur. almıılar ve trene de bimnitl•· _ --
alı u bir laille de nilbet ~ ......... .....::. v, vı ..... ut Tren hareket edince akılla- ......-U. ..... Ata • 
dUilinde mtıkellellerden aynca ·bfr da .._... • 300 Bin Lira Sirk Çıkarılamaz lı? n bqlanaa ıelmit. iki :r._ ::;;!... = ~:"' 
.ı.malıdar. Bu .. etıe memle- Ba Yeaika ......,_ evac:lan Vmtl Wr ll-pla bu mld- Dla hlr .............._ claki ÇOC11k1an Fahri ,...&annda tla• Wr ..,.._. 
ketip ,.t.ımı dDaeltebileceti- •wel pllr. M • V• Jok. F.ım,I lamrbk pparkm ..: ... ı 
mlz kanaatindeyim. Halbuki andan bayH u•an elet wfıncla latubalun (200- aaftni Fuh Beyi p..U Yol- Kediler Toplan•~.-.. 

._ ıeçtitl halde bu mailere ait 300) bin Urunu çekecek de- ~ bir wliıte U. bu m-k calak iı toeuia mıat- Tablmdeld Sirk kaD'~~ 
HuUI B. (Sultanahmet Fi· ~ODflWllo ltlr tirit pleme- meldir. Kampanya Dk (30)1rlnnclald Wll1etin dlfllnce- tul'mUf. ilk iatui7oncla inerek ... bclll.t toplatbrdll' _~ 

raz ağa mahallesi 28) mit •• ıelemeyince de npar- bin bilet için Deftardarhğa .. ft matbaaba tiklyetlerini otomobille ••e d6nmlfler Ye lserlDe Ziraat Od- ~~ 
Yol parua çok ağırdır. Bil- elan .. yalan çıkarmak kabil iltibJlk ••rPi olarak (3) bin -rmuttm. Fuh B. ea eeftba çocuju karyolada uyur bul- mlraeaat etmlf, kediled9-" 

..... teni teklinde mtısant- olamamıfo HGanl S.J ba mtlf- damla rami olarak (1MO) Yermipir: •utlar •• alıp tekrar yola latllhıaa karfl fayd~ 
mllll Yarcbr. Ba Yerli ı..k.. idil •niyette yanıp yakılırken lira ile Darllkeze Ye belediye "- Fram De ara•rda ti- koyularak latanbula ıelmit- rak bu hareketin aaeno 
• iltltaa Dilltetiade ahnmab- enelld ,aa poataca kapıda 16- biuai ı~ de (45()0\ lira ver- cari mlnalebat caridir. Sirk lwcllr. Wldlrmlttlr. _...... 
cllr. En fakir bir adamla • dlrmftt" koDflll•tonun mek- ~ / T&rk •----•---- b&&a- ı-- - Zat lubasebecilP" ~,:: 
.--a. ltlr -~-- • .--:..: L- L _..1 --•1- &-.&.. miftir. A•det ederken de llUlll1lllllllU ....... no1r Belediyede IAA~ 1 • .:-
-.... ..... 8Jlll •-••7• taum .:eaaiaine temwa •.....- -ı.ı babna uyacamnı taahhtlt ede- ~ Zat '-lerl M-L--... dJ~ 

• • Sonra (-elei mlkel- ~ "'8d&- latizar iciade Defterdarhi• kazanç .er•- ·- ~ prlptlr ki, Muhiddin .. - • .--
_.-'- Akatbr. V.- '------ a.-...:. =='*1m ·-.. •erecektir. Bundan aonraki rek gelmittlr. Vaziyeti her Be b lla .. emri •1a ,.amit*· ~ ~ ~ .__ ~ ___.... - b d k trol ttirl eyanatma ratmen be- n a....L-•t -·--lan bula~:~ 

tiri YenDly..ı. bizzat ral bak-. ki 8 m&Jl8 tarilaiai biletler içha de ayoi aiabet H-P .~ enk on bire L-~~krus. lecliJe memurlarma din de llalm.1.lnde • .............-.'.~ 
yapmaya clnet ediliyorlar. Yol btlfor. Soma wfm llllude- dalailiacle muhtelif nalmleri en'"' anwuz ww et- Pk ..•. .......11 
yapmak n laf larmak ta bir ld lata•bal poatan_.. elam- ncek leri teabit edilmemiftir. Bina- ~=ı-=-.Baalba llllkiye Mektebi ~ 
ilatiw ificlir. Ômrtlnde ...... ,..... tetldlı etmif. .. ~. enaleyb ticaretin t.a ..,..,..u.1 -·· _, MIUdp mektebinin oP"; 
teklç almıyan adam laf tara- o da (9) .. ,.. .. • m GDmrUk Resmi kartaaıadll batka n• ,.,.. 1aa,....ıara uiyet edildijini 1Mrıer1n1a •otra ot•••• 
mu. Kma ela anprye oı.. aala•lf ld latanbal Podaneai- Sirk l.tanbala perk• billt'" llylemif Ye kontrol edebil- rlll1or. 

HM1ı11e "'......._ .. (9) _,.... ae1ea 1111 .-. cımr111ı ıc- bir _.. Villyete Bir ıaracaat .eı. ıç1a bir -ı-t cluhal Doktorların lhti~ 
Hilmi Ef. ,,.~--n ., __ _.__ tap Ha.I Beyin kencllaine d--ı-...1 __ •...a.tL-...1e e._a. ( •--- na_ ...ıı k •· H vuilr• llt--:...ı.. F--•- Be,v .. _~ ......... ___ ~~ 

• \UUllU n.ar11a-- (18) mayısta talim ediJmittir. .::.uuea 1RU11U .,... ar ..,.... •• Ayete ennieinig ÜDA- _...,..... 11&11 ı .,.,._ ... _ - ..-:... 
dk Mm= lik.- 15) Wt mnakkat) eleli -a u __ _. r.-a..-&1 Madama tunları llyliyerek tetkik etaaek ...,. 11 ... 

_ V .., ...... .._ • ......._ U,Htw. ~ mum 7- na7·-· _,_. ua~ m8racaatlni luf etmemiftir: N-.et 0.-, Hamdi ~ ....... , .. ·~·- ............ - ... ~ ~ ,.pbra' " Nlim ftl'ID9- claa olduiaDa .,.,. .. - Sirkte ...... polW g...ı, llefltlllalr,Nl,...~ 
JOlr. Haber ahrlar da Mpiinl eclllebUir. Şimdi OD Bra oldu· $iftlr. ·~· mlraaat edenk Si""4 ... B1ttaia lreew.Jvammn ..,... .... sı•kkM bir '.:'" ~ 
l»iıdea iaterler diye 6d6m •· i,.in bi-nk vatand.. ver- J•• ... L~-•·dıta 99 ~ k Şimdi .... r- - r- .,. tatbikım tekeffll etmiftir. Et- -.- ...-.::.. 

op11yor. . . param da yok. ~ •eremiyor, Jll kaçıyor BU ADAM KJ• M? e..ı....& .... hyona lra--lan- ıp. S.W..t V.wletıa- f;tl#' 
Bilmem laapiae mi ı•ec:eta. Yeyahat ta -~ ""'°'· Ba - 7

- ı-r ------ kadar ...... fuladoktOC 
Joba 120 ... ,..,_ ~ ild tekilde ele llallye YUlda- -- ieüab 7apabr. eaat ettlll ıa~· 
_ ... L~ &A:-.. L...., L-~ ..a---L.a..L. SON POSTA'da laer tin •:z; ta111a111UL m-Lur ilr a4a.. 24 Saatti T k" .. _ .. u.a .-- vuramam ana vua7v- tau •JWGIJ°'• WlllllWllWl"o ..... ..,.. Ur .,. • lll'tJAllT _.... cetls ? Hap1e sr1nem ile • alt on ...ı Ye oa "ftP b.lanıs. Her saale nrUea cenp .ıı.a.e r""" ,._, 
120 ~ eahPam ela ailem aç At..- Bey ( E,.npeultaa s1aia 1~ bir meçhul& -.w.- ye on ce..aba okuduktan •oma Son Jirml dlrt mtte Od Ceaeweclea WWia'~~ ~ 
lralıeaktrt: Ben timdi bun• '-•--•- caddai 18) meçhul aclamı bulacalua ... ~ •ula•••Mnd fana bia size b11 yaakaicl• .,. 3 te cerh vak'· Bresil,. •Gkbl.tı ~Jlfıf'-
dlflnly ram. m&WIW .... n w .. oW•pa• .a,1lJ9Cetls. Fabl fıı\al•J• SllJl'•t Mlab, UI ......... karaya lalr orta elti ılnd 

o • - Yol .,.,.. tok ...... çok etlenecekalniı:. (Bu .......... plyansomuda alAkUI J•ktarl --- s d d Ol ziw·-
s.w.ttla & (A,...,,. v .. ~ ka,lll• Yenmedild.& ............... babl tlGfinctGrerek etlendlrmektlr linanda Bir Kaza tan ar wı ~ 

,....., a) lclD (11) fiil CI' ..... wbu- 1 - Erkek mi1 ı ı - l'Mt. Metluır Amerika• petrol il' 
Y.a ,..... ......... lçladıa ~.-.ı-. Kl,ltlılia talı- 2 - Gent mi? 2 - Hayır. Belçib ........... (UDa) ..ı. panyU1 ba ._. 150 lilll;a'! r.' 
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Hergün Son Postanın Resimli Makalesi Cinsi Heyecan .. 1 
Terkos 
Betası 
A,.tık Kaldırılmalıdu 

.....__ M. ZEKERiYA -
U9'l8) senesinde Cemiyeti 

uasmdan (7. kişiden 
Jıl ~!__. ep. bir encümen T er.kos 
~ytrKetı hakkında bir maz-
1' bımrlamıştı. Bu ma%hata

fU fıkraları görüyoruz : 
.. l - Şirket taahhüt ettitl 

~şehre kabı1i türp ıu isa1e 
... 1 Ye ıu şcbe'kesini bir mem-'llbm ve emraz. 1ha1inde bı· 

ıştır. 

!- Makavefede şit'ketin ıteh· 
" lbarmı ka:lar su isale etmesl 
~aten m ün-ileriç huJundutu 
"'le tehn her giin, 'hatta her 

• 1 - Ge.~ ...... • dJ•• W 1 1 - G•sJer ..... •• n ıka-, ••ll- ı ı - Clnll heyecama eaaretlnden kurtulmak 
.., a..I J.eyecaa&kr. CiMi IM.-c- •••ela • ' ._ ........ wwı ilk .,. ...Uaek latlJH renç, kıeM1al-. Jtqb blr al.aka temla 

Wtia ftl'bjım bpllır. ltMla taftr ,. M,ecm•1•ır. a.tta .. , • ._. lb• U.tiyaç atat,• ~...-1ıc1u. Aacak ~eal horecaalar, w 
iaareketiD• Mldm .... 7 

n ..... .. Mpc:am -uttllr.bWr. 

-=-=-=====--------------------------------------------------------------------------------==---====...,......, 
~ Mıuz btrakmıştır. 

S - Şirlcet su taı:yıkını kin 
~ecede temin için Edimekap:
~ ltir aa .şatosu teai!Iİ.e •ulctazi 
~yı halktan tahsil ettiği halde 
-...t Yiicuda ptinnemiftir. 

•• •• • 
BUGUNUN J TELGRAF/ HABERLERi 

4 - Şirket bu tnahhüdatına 
-..ıa.ılif olarak yaa,.ın mushı1da
~ ıu buhuıdur•-..uı ve İa
~bulu serapa yangın yerine çe· 
·~iştir." 

Tasarruf Meselesi ..-R~u-k_a_~....,o-n_gı_r-es_i_B_u_:g_ün __ B_aş __ ....., 
Hariciye Ve Ziraat Ban- • Jf. lf. 

* Cemiyeti Belediyede su me-
kasında Tebeddüller vekilin Bir Nuikile Dağılıyor 

lelesi konuşuforken şu mütale
tlara tesadüf ediyoruı: 

"En mühim mesele .su s irket
'-'ı fartnamesinin bir maddeıin
cle verilecek olan su1aı-ın kabili 
llrp olması musarra b iken bu 
•uların içilmiyecek bir halde oJ
... udur. Bunlann miboplula 
llaillevvu olduğu müteaddit <le
'-lu aöyleami.ş, yaulmı" hatta 
lıAr de .rapor •erihnqti. Terkoa 
..,..ndan değil mikrop, hatta 
'-tık çıkmıştır. Bu.in de ınuele 
elradar fenadır td memlekete ge
leaı emebilerin pasaportlarına 
ti'ftbidyede su içmeyin" diye ya
tlJorlar. Şehremanetinde ele Ter
"-a sularının kabili türp olmadıt::• dair müteaddit rapoı-ları ••i dosyalar var4Jır .•• ., • Hiikümet gazetelerinden biri 
birkaç ay ewel su meselesi 
hakkında yazdağı bw başma
bıede diyor ki: 

" lıtanbul içfft af etlerin en 
biyülderiadeft bh-1 olan T eril<>ı 
Sa Şirketinia yeni tdİAt vücuda 
fetirilmek NrrİftesiJe İmtiyaz 
.. ilddetiain temclit olunmuı dü
fiiailclüj'ünü ifitiyoraz. Terk• 
S.. .Şirketinin -..adam •uiyeti 
..-c:ıe denhde ettitt unnımt 
bin.eti ifa ede. ~anrf bir 
thttet deti!dir. Be'ki bu firket 
tee .. n. ettiti aünden itibaren 
l.tanbulun batına beli olmuı 
\iı- afet ve bir muailJettir. Tu
lcoa Su Şirketlaba l.t.Uul içla 
ne müthit bir afet oldutıa
laJamak ıiçia ... ulakla .ıindü
rGlmiyea JIUl6 alar yldlaclea · 
harabezara dinmüı olan l.tan
btalu bi.r kere l'ôraaek kilWir. 
Ba firket koca l.taabul tehri ile 
rlle eynıya aJay elmİf bir ıir
kettir. • 

Ankara, 18 (H.M.)- 8üt6a , 
vekiletlerin bütçeleri Vekiller 
Heyetine verildi. Tetkikat fU 
günlerde bqbyacakbr. 

Yeni bütçelere göre Hari-
ciye Vekaleti kadrosunda mli-

1 him değişiklikler olacak, sefa
retJerde memurlar azalblacak, 
başkatipliklerden birçoğu bl
dınlacaktır. Aynca Ziraat Ban
kası da memurlarından bir 
kısmını Dev!et Bankası kadro
suna vermek auretile tasarnd 
yapacakbr. 

Talebe Yurtlan 
Her Fakülte· için 
Yurtlar Açılacak 

Ankara, 18 (H. M.) - Ma
arif Vekileti Darülfünun emi
ni Muammer Rqit Beyin ar
zulanm yerine getirmiftir. Ar
tık istifasi menubahis değil· 
dir. Bu sene Darülfünunda 
barem mutlaka tatbik edile
cektir. 

Bu seneden itibaren her 
fakültede ley!i talebe yurUan 
açılacak, bu suretle Oariilf&
nana rabet temin olunK&kbr. 

Muammer Raşit Bey yeni 
b~eyi bareme göre bazırla
dıktaa 800ra latanbula cl6ne
cektir. 

Tebrik Talgraflan 
Gazi Hazretle.tiain tekrar 

Reiaicnmhur intihapları mllna· 
aebetile SoYyet icra Komitesi 
ReİIİ ile lran Şahı Rıza Han 
birer telwik telgrafı ga.der-

• mifier, Gazi Hz. tara&udaa 
mukabele olunmuştur. • 

W:tüom~im::ri::ı. "r-: Hendek Cinayeti 
r-.a rağmen şirkete 8ç ay 
•tiblet verilmişti. Bu mühlet 
•ayıs iptidasında bitl Bu

Dün Galatada Şüpheli 
Bir Adam Tutuldu 

liine kadu 1myun içilebilecek Dnzce • Hendek yolunda 
bir hale getirildftini ve ta· Knsapzadelerden tOccar Ziya 

· ahhütlerini ifa ettiğine dair Beyi yaralayan, kardeti Hakkı 
bir eser göremiyoruz. Fakat · Beyle ş6för Eşref Ehndiyl 

· Aakarada müzakerabn hiJI öldüren haydatlula alakadar 
deYam etmesi ve derhal tirket olmak üıere dün Galatacla 
~~kaYeles!nin ~shi cihe.tine Hendekli Mdımet iaminde 
lldilmemesı dogrusu şehirde biriıi yakalarunq Adliyeye 
endiıe tevlit decek bir vazi- t~ dilmi .. •: • 

Jet ihdas etmiştir. : m e __,...r. 

Naha Vekaletinin bir an Ôl •• Ç 
evvel vaziyeti tenvir etmesi ume are 
,,e bugünkü müzakerelerin 
llıahiyeti hakkı, <la malüınat Bursada Bir Kadın Bu 

Çareyi Keşfetmiş! .. •erm esi lazımdır. Çilnki halk 
bUkümetinin, halkın arzu ib-
~Jacıaa karşı likayt kalabi- Bursadan bildirildiğine göre 

deceğine inanmak mllmküo Safiye Mithat H. isminde 
erildir. 

ı bir kadın Vilayete bir istida 
I~ Meclis Toptanıyor vermiı, ölümün illcını keşfet-
a. Ankara, 18 (H.M.) - Mınet tiğini, hatta ölü bir kediyi di
•eclia bugüa toplanacak, rilttiğini iddia etmiıtir. Bu 
be.ıet ŞGrasının tevsii llyiba- kadunn mecmp olduğu anla-
IQaa ecektir. pbyor. 

Ankara. 18 ( H. M.) - Halk Fırkası kongresi bugün öğle 
llsttl son celsesini yapacak, nizamnamenin soa birkaç madde-

sini göriiftükten sGnra Başvekilin bir nutku ile dağılacakbr. 

Düftkn içtima sabahtan başladı, gece yansından sonra saat 
içe kadar sürdü. Maliye Vekili söz aldı. Bazı azanın, ap.nn 

ilgasından sonra diğer vergilere um yapıldığı ıiddiuma klll'fı 

Vekil, nkamlar okuyarak yapılan zamların aprdan kalan 

bofluklan dolduramıyacak kadar az olduğunu ispata çaiıfb. 

lktısat Vekilinin tzahatı Nizamname Müzakeresi 
Bundan sonraki celaelerde fkbsat vekilinin sözlerinden 

maral.haslardan bazılan me- ,Jsonra gece celsesinde Fırka 
mur1..-m yerli mah kullanıl- ;·zamnamesinin müzakereaiae 
ma•m, bir kasım aza ise bu fik- eçildi. Bu sırada bazı miiıla-

re taraftar olmadığım s&ylediler. liqalar oldu. 
lktısat Vekili cevap vererek 

memurlara böyle bir mecburiyet 126 ncı madde üzerinde Ha-
yüklemenin faprikaları gev,ete- san Fehmi (Gümüşhane) ile 
ceğini, fiatlann artacağını, fakat Hakkı Tarık (Giresun) Beyler 
yerli mal sllrlimü için tedbir abn- arasanda uzun bir münakqa 
dağını •e allnacağ'nu, eauea yerli old R Be (K.. b 
k · tiL--1! • h .. o ve ecep y uta ya-
umaş ıs .uaaunın er sene mu- . . . 

him miktarda arttığım söyledi. mn) teklıfı üzenne madde 
lkbsat Vekili damping mese1esi ; ,: {t;rka teıkilitında ça!tşanların 
hakkında da dedi ki: h ı · d "f ) ·ı 1-"D h'ld d · kt u te enn e vazı e en e oera-

a ı e ampmg yo ur. b YilA t . meclisi 
Hariçte vardır . Bu da bir er ye. umumı . . 
memleketin harici sisteminin ve belcdıye meclısı ve 
neticesidir. Bu hususta siyasi cndimenleri ve ticaret oda
teşebbüse lüzum görmüyorum. ları gibi kazanç getiren 
Esasen Türk titinleri Rus ti· İflerdea birden fazlası topla
tnolerinden daha iyidir ve eı· ı namaz) tarzmda tadilen kabul 
ki alıcılarını kaçirmamqbr." edildi. 

Bir Suiistimal lddiaSI 
Maliye Teftiı Heyetine, Be

yoilmada, Tarlabaıı Tahsil Şu
bminde ( 40) bin Jira mİktann
da bir yolmduk wukua pti
rildiPae dair bir ilabar yapıl-
IDlfbr. Miifettişiu ıbe1eti, bu 
.-.benin qlerine vauyet etmİtt 
tetkikata batlanufbr. Ba iddia 
ve ihbann dojru ve ,_ı.şlıjt 
hakkında henüz aöylenecek bir
şey yoktur. 

• • • 

Borçlar Milzaktresi 
Ankara, 18 (H. M.) - Eski 

borçlar müzakeresine cllin aa
bahatan akşama kadar devam 
ecliAcli. Dainler vekilleri bua 
iıtatistikleri ve eaki bitceleri 
tetkik ettiler, 9.10 btltçesioi 
de istediler. Fakat yeni blltçe 
henüz tam şekilde 1ıazll' ol
madığı için bunu başka zaman 
gözden geçireceklerdir. 

• 
ister inan, ister inanma! 

Belediye cemiyeti dağal
madan enelki 90ll içti
maında iki karar •erdi. 

Bu karın birisi şudur: 
" Bu sene inşası kabul 

edilen Üsküdar hastanesi 
için bütçede talısisat bu
lunmadığından, ileride pa
ra bulunursa bir fasıl aç
mak üzere hastaneye bir 
lira tahsisat konmuştur." 

ikinci karar da şudur: 

" lı ıaaderi haricinde 
fazla çalıştığı için bele
diye Rem Muhiddin Be
yia maaşına (250) ı;ra 

zam yapılmıştır . ., 

Halk tarafından inti
hap edildilderi için haJ
kıa mihaeailleri olmak 
lazım ıelen belediye .ce
miyeti azasının bu karar
larile halkın sefaletile iı
tihza etmediklerine, artik, 

ister /lllUI, ister IMA11111I 

Fransa Kızıyor 
lkbsadi Birlik T eşebbü
süne Set Çekmek istiyor 

Cenevre, 17 (A.A) - Ce
miyeti Akwama verilen F ran-
sız mubttrası, biUıassa Alman
ya ve Avusturya miİlllcssilleri 
Uzeriade derin bir tesir basıl 
etmiştir. Alman mahafili Fr:an-
81% muhbraaıada'ci teklif ve 
teveccüWerin çok aylar geç
meden tahakkuku miim l<ün 
olamıyacağını ispata çallfOlak.
u. hu şerait dahilinde iki 
komşu devletin giriştikleri hu
susi tc~ebhüste devam ve se
bat etmeleri lüzumundan ıs
rarla bahsetmektedir. 

Bununla beraber Avusturya 
mabafiii nisbcten çok daha az 
azim ve karar sahibi görün
mektedir. 

İngiliz Kabinesi 
lki Nazır Yerlerini 
Değiştirecek 

Londı-a, 17 ( A. A. ) 
" Sunday Express ,. gazete
sinin verdiji bir habere göre, 
Sör Graham Maliye nezare
tini deruhde ed~ek, fi.diki 
Maliye nazırı M. Snowden de 
M. Passetieldin yerine mv;te.2 
lekit nezaretine geçecektir. 

Sahtekarlık 
Sekiz Parça Emlake 

Vazıyet Edilecek 
Sen Benuva papazlU'llllll 

•ilyonluk aahteklrlı§'ı hak
anda Defterdarlık hukuk mah
keme.UM m&racaat etmifti. 
Şimdiki halde (8) parça emlak 
için dava açılmıı, vesikaları da 
•erilmiftir. İlk muhakeme cel
aesiuden sonra ba emlike 
nzıyet edilebil r cektir. 

Sui- ;sfunal 1 

Bu işi Y apltğı Süylenen 
Adam Bulunamıyor 

Glmrlkte uhte faturalarla 
yapalu IUi istimal tahkik•b 
eararh bir aaflıaya tirmiftir. 
Bu itte parmaj1 olduju 1aı
lan komisyoncu Kemal Efmcli 
poli8 tandındaa arand•ıf, ba
lunamamlfbr. 

• Son gftnlercle G&mrillden 
ayağım !;eaea Kemal Efendinin 
Befiktqta oturduğu, bir mlld
det eYMI polislikten çıkanl
dığl anla11lmlfb. 

Vergi kaçakçılığı ta suretle 
meydana çakanhmttar: 

Evveli, gtlmrükteki kayıt-
lardan hiç birpy bissedilme
mif, fakat, aonra konaoraiyom 
heyeti tarafından yapılan kar
plıklı mukayesede işi meydana 
pkmıpv. 

-

Sözün Kısası 
Bahar 
Ve 
intihar 

• • 
- H"ışşt... Ne yapıyorsum ? 

Bırak elinden o tabancayı. •• 
Blrak diyorum... Tatlı caD1Da 
mı layacabın 1 Bvak.-

- Müsaade et. .. 
- Kabil mi ? Göz sin 

g6re... Hayır! hem .ebep ae ? 
Bedbin misin ? Niçia 7 

- Ümidim yok. · 
- Defi misin ? 6a clloyada 

hele bu toprakta lmitten bol 
ne Yar? Enditeleria iktıuch 
mi 1 lşte bntçede klik milyon 
tasarruf yapacaklar-· Huta 
mısın ? Belediye verem hasta· 
nesi açacak... Bet :1eoe1a1c 
programı okumadın mı ? Bil
mem kaç kilometre yol yapı
lacak... Daha neler de neler ... 
Gazeteleri okumuyor musun ? 
Projeler ..• 

- Evet, aenerlerdenberi o
kuyorum. hep projeler ... 

- Efendim ? Ha... Neyse ... 
Az.ak sabret, sık dişini. 

- Çok sabrettim. Fakat 
vücudum benim kadar limitle 
doymıyor. Bak, bahar geldi, 
çiçek sataTak para kazanmak 
istedim, cebime on kuruş ve 
kursağıma on damla yağ 
girmedi. Ben satamadığım şu 
çiçeklerden evvel soluyorum. 
Al sana bir leylak hediye 
edeyim. Suya koy, belki yaşar. 
Onun yaşamıya benden çok 
hakkı var. 

- Fakat ... 
- Bir bahar hediyesi. Ka-

bul et. 
- Arkadq1 
- Allahaısmarladık. (Tetiği · 

çeker.> 

Garip Bir 
Sui Kast 

Bir Kadın Komşusunun 
Çocuğunu Düşürtmq 

lzmir, 18 ( H.M ) - Dibek 
baımda oturan Hacer Hanım 
çocuk dojuracaiı sarada mO
him bir sui kute uğramıftn'. 

Hacer Hanımı fazla lmka· 
nan komıuau Saadet Hanım 
banua çocuk yapmasını hiç 
~eke.emektedir. Hacer Hanna 
clopuuk nzere iken ba 
Saadet Hanım odaya rirmif. 
kadna yatajına atdmat, yor
tu ile biçareaia bqını 6rtm&f 
" ltu mDcadele esnasında da 
çocuk sakat olarak dlımllftür. 
Saadet Haann aleyhine çoc:ul. 
dllfllrtmek n 61dilnniye teteb
bla etmek davua açılmafbr. . 

Denizde Bir · 
Mücadele 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

Bu arada hayabmcla bir •e
ğişiklik oldu. Vazife arkadq
larım son ~lerde benden 
yll& çevirdiler. Bana kal'fl 
tuhaf bir tavır takındalar. 
Biltün gayretime rağmen bu 
soğukluğun sebebini anlıya• 
madım. Aynı zamanda, otur
dupm sokağan çocuktan bea 
geçtikçe bep bif° ağızdan : 

- işte bu, ifte bu 1 diye 
baiınyorlardı. llu, bende ailevi 
vaziyetim hakkında fiipbe 
uyandırdı. Vesvese içinde ya• 
şamaktaua almiye karar 
verdim. 

Diin firkettekl vuifemdea 
isifa ettim. EvvelA Zehir içmeyi 
düşlindim, fakat soma denize 
atlamayı tercilı ettim. 

Derdim, itte budur ef..tı• 

r 
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• 1 Hariçle Spor 

Olimpigaff a 
Yapılacak 
lvlüsabakalar 

1 

s NEMA 
Barsilon şehrinde içtima 

eden beynelmilel Olempik 
komitesi aşatıdaki ıporlann 
icrasına karar vermişlerdir: 

Mona Goya Sine
madan Anladık-

Altta: NORMA SHEARER, Soldaı 
THOMAS MEIGHAN, 

MONA GOY A, üstte: 
SYLVIYA, SYDNEY 

Kadınlar: atletizm, iskrim, 
jimnastik, yt\zme ve patınaj 
müsabakalarına iştirak ede
ceklerdir. 

Umumi programda iıe: 
Atletizm, bisiklet, jimnastik, 

gülle kaldırma, iskrim, güreş, 
boks, binicilik, kUrek çekme, 
nişan atma, yUzme, hokey, 
asri pentatlon, lakroı, Ame
rikan futbolu. Kış sporlarından 
ise iski, patinaj buz üstUnde 
hokey, müsabakaları vardır. 

Par iste 
Atletler 
Tasnif Edildi 

Mevsimin hululü münasebe
tile Paris atletizm heyeti at
letlerini derece itibarile tasnif 
etmiştir. Bu meyanda geçen se
ne şehrimizi ziyaret eden bazı 
atletlerin de isimleri zikredil
mektedir. En güzide atletler 
kategori harici addedilmişler
dir ki bunların arasında bizim 
Semihi az bir farkla mağlube
cien meşhur (Teard) da bulun
maktadır. 

Diğer taraftan birinci sınıf 
ntlet olarak tefrik edilen Se
mih, Mehmet Ali Haydar ve 
Besimin mağlübettiği ( Ras, 
Trete, Bouquet, Krotof) 
gibi atletler de bulunmaktadır. 

Ragbi 
Basketbol 

larını Söylüyor 
Sabahtan Akşama Ka
dar Calışmak , Sonra 
Kumlarda Rahat Etmek 

Mona Goya yeni bir artist 
değildir. Fakat ilk sinema ha
yatı daha geçenlerde başladı. 
Amerikada birkaç filim çevir
di, şimdi Fransaya döndll, bir· 
kaç zaman sonra tekrar Ame
rikaya gidecek. Vapurdan çı-

~ kar çıkmaz yeni hayatı ile 
eski vaziyetini mukayese et
mesini i tiyenlere bakınız neler 
söylüyor: 

Holivutta geçirdiğim 
alb aylık iş hayatından çok 
memnunum. Sabahın saat do
kuzunda başhyan faaliyet ak
şamın altı, ekseriya sekizine 
kadar devam eder. Bu, baş 
döndürUcli birşeydir. Böyle 
öldiirllcll bir faaliyete nasıl da
yanılabildiğini soruyorsanız, bu
nu, size gizlice fısıldıyabilirim: 

Bu tahammülün hikmetini 
Kaliforniyamn ılık hava ve 
altın kumlu denizinde aramak 
lazımdır. Paris, gelişi her defa 
insana zevk ve neş'e veren 
bir yer. Fakat inanmanız li
zımdır ki Amerikan stfityola-
rının göz kamaştıran elektrik
leri altında bulunmak ve ya
şamak da başka bir haz. 

GUnlin öldUrUcü yorgunlu-
Pariste icra edilen Belçika· ğundan sonra denizin sakin 

Fransa milli basketbol müsa- dalgalalarına kendinizi bırak
bakasını Fransızlar (52-21) sayı ı mak, yahut ta sahilin sarı 
~le. k~zanı_n~şlardır. Müsabakada kumları üzerine yatarak son 
ıkı hın kışı hazır bulunmuştur. borsa hercü mercinde sıfırı 
Parisliler ispanyada Galip • tüketen dünku milyonerin sat-

Barsilonda Paris muhteliti tığı yemişlerden alıp tatlı, tatlı 
ispanya muhtelitine altmış bin yemek herhalde hoş ~irşey. 
kişi huzurunda (14 - 20) sayı Amerika ve sinema, şimdilik 
ile galip gelmiştir. Bu müsa· benim için bundan ibarettir. 
bakada ispanyanın yeni Reisi· Mona Goyanın resmini solda 
cümhuru da hazır bulunmuştur. görüyorsunuz. 

"SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası 

2000 Lira Nakit Ve 
ediye Dağıtıyo uz . 

Yukarıdaki artistler: Yüzünden de 
anlıgabilirsiniz. Bu Rus güzeli Holivutta 
yükselen yeni bir artist: Sylvia Sgdneg 
.şimdi " Bir Amerikan Faciası isminde 
geni bir filim çevirmektedir. " 

Bu çehreyi de tanırsınız. Son zamana 
kadaar artistler içinde en çok para kaza
nan Thomas Meighan şimdi tekrar 
Holivutta eski mevkiini kazarımıga çalı
şıyor. 

"SON POSTA,, nın Bir Kısım Karileri Büyük, 
Bilaistisna Bütün Karileri De Küçük 

Birer Hediye Alacaklardır .. 

""' 
Sinema Aleminiı 

• 
En iradeli 

A • li: AT * rtzstz ıvorema * Sharerdir. 
" SON POSTA ,, nın yeni müsabakasına iştirak etmek 

için ( Diinyayı Kimler İdare Ediyor.? ) serlavhası altında 
neşretmekte olduğumuz resimleri, yahut ta bu resimlere 
mahsus kuponları toplamak kafidir. 

Kuponlari matbaamıza ııetiren karilerimiz kuraya ihtiyaç 
olmadan kilçilk hediyelerini derhal alacaklardır. Bu kari-
lerimize hediyeleri ile birlikte bir ııra numarası vcrilcce\itir. 
Büyük hediyelerin kimlere laabet edeceğini anlama'< için 
bu sıra numaraları lberinde kura çekilecektir. 

Dünyayı Kimler İdare Ediyor ? 
PUANKARE 

Paris, (Hususi ) - Mevsim 
icabı, Amerikadan Avrupaya 
bir yıldız akınıdır başladı. 
Floran& Vidor, Norma Sharer 

1 

Grace Moore Dauglas zade 
William Haimes ilAh... Hep 
Hollivut ıtUdyolarmı bırakıp 
eıki dünyaya kaçıyorlar. Birkaç 
hafta dinlenmek, ıonra tekrar 
yorucu bayatlanna avdet etmek 
için. 

Hepıi ayrı, ayrı ve yalnız 
seyahat ettikleri halde içlerin
de yalnız Norma Shearer ko
casile beraber Avrupaya geldi. 

Puankare Franaanın en Onu, ilk defa filim ıtUdyola-
bQyllk adamlarından biridir. nnda görenler, bu ilahi kadın-

. d ·· h · la dUnlln renksiz ve biçimsiz 
Dünya siyaıetm e mu ım ıııka ıiması arasında biç bir 
rolU vardır. 1860 tarihinde mllnasebet göremezler. 
do&-muıtur. Hukuktan me- Norma Shearer Kanadalıdır. 

d 
r 1886 tal"ihiudenberi Büyük bir artist olmak için 

.zun u • Holivuta geldiği zaman ilk 
uıUte ddit defalar kabinede karşısına çıkan meşhur Griffith 

I k etmiş ye kabine olmuş ve ormuftur. 
na.%1r 1 En bO·"'" - Ne istiyorsun? 
teıkil etmiştir. is~i;. _ Sinem san'atkArı olmak 

i . Fransız parasının istiyorum. 
11 esi olmut· Griffith gUlmUş ve: 

r rını temin etnı _ Haydi iıinef Demif. 

Ş. di sadece Ayan Norma Shearer iradeli bir 
tur. ım erek 

, ausındandır. Fak t 1. kadındır. (Griffith)in bu ı8ıQn 

Fr 
nıada, erek dünya ışl&- başka birisi ititmit olsa idi 
.-- alnema hayatına ebediyen Ye-

L~n=·n~d~e~b~ll~~=k~n=ö:fu:ru~v;•;~;1;~~,---~s~--~~-~~ • e~~-~~~-~ 

tavazı röllcrden başlamış ve 
bugünün mümtaz san'atkarı 
olmuştur. İlk zamanlar, gülü
şünü bile bozan çirkin dişleri, 

icazkAr bir elin dokunması ile 
timdi bir sıra inciyi andırıyor. 
Kocası lrvin Thalberg Ameri
kanın maruf bir filim müesse
sesinin müdürüdür. Memleke
tinde, karısından daha büyUk 
bir ıöbret sahibi olmasına 
rağmen Paris treninden indik
leri vakit bUtiln gözler ( Nor
ma ) ya çevrilmişti. Hatta 
(Norma) nın evli olduğunu 
bilmiyen bir gazeteci töyle 
bir de sual ıordu : 

-Matma:zel,bu Mösyö kimdir? 
Bu suale Normanın yerine 

kocası cevap verdi : 
- Mösyö Shearer 
Şöhretli kocasına . kend' . . · · f ı ıs-

mını. ıza e ettirecek kadar 
ıahsıyet sahibi ol k lb h k ma e ette 

er adına mliyesser olmaz 
Bu kadının iradesine bir mis ·1 

olmak için şu h&diseyi anlatırl:..: 
Norma Shearer gebe kalmış 

Kız veya oğlan çocuktan han~ 
aisini tercih ettiği zaman 
daima oğlan doğuracağını söy
lermiş. Uoğurmuş ve çocuk 
oğlan olmuş. Fakat diyorlar ki 
( Norma ) okndar azimklir bir 
kadındır kl batka tttrlü olma
•n• imkAa yoktu. 

Sinema Haberler· 
Mari Bel Pilotluk 

Öğreniyor 
Komedi F ranscz artisti Ma

ri. Bel İstanbula da geldi. 
Bırka~ temsil verdi. Şimdi 
Amerıkada Filim çeviriyor. Mari 
Bel havayı ve hava işlerini 
çok ıever. Hatta İstanbuldan 
Romanyay~ giderken hava yo
lunu tercıh etmesi de b 

Ö t . ş· unu g s erır. ımdi bir t 
1 . ayyare 

a mış, pılotluk öğrenmekt d' 
Allah kazadan saki e ır. 

asın. 

San'atkarm Dalgınlığı 
Maruf vazı ıahne CI B arance 

rovn geçenlerde üh' b" fT m ım ır 
ı ırn çeviriyormuş. Sahne bir 

uçurum kenarında '. 
S , k geçıyor. 

an at ar okadar yorulmuş ve 
~almış ki filmin çekilmesi bit
tikten sonr.a kendisi de bitap 
olarak hır koltugv a ··k·· . ço u 
vermış. : akat o sırada, yerde 
duran hır mankene .. .. .1• . gozu ı ış· 
mış ve aklı başına gelmiş: 

- Eyvah, gördün mu 
diğimiz haltı. Mank . ~e-

l . . enın yerıne 
ası arlıst~ uçuruma altık. Ve-
hernen ıplerle k 
biçare artistin' k ementlerle 
teşebbüs edilmiş udr~Jar~lmasına 

k ' e ı mış amnı 
yu arı çıkarılan · . a 

k CıSllılD c;o tan uçuverm' canı lf. 

Mayıs 19 --
/ ugünün kleselelerinden 

Terkosun 
Sıhhat Ve Hayatznıızla 
Oynamasına Müsaade 
Edilir Mi? 

( Baf tarafı ""i""Tn'"ci sayfada J 
Yine ayni encümen azasın

dan Sıtkı Bey ise şunları söy
lemişti: 

"İatanbulu kerbeli çölüne çe
'riren ve milyonlarca ıerve~in 
ldll olmasına ıebep olan bu şır· 
ketin devamına müumaha edil
nıi~, kimıe ıesini çıkarmamıştır. 
Su Şirketi fehre ait bir ınüesse· 
aedlr ve ldareıi de şehre aittir.,, 

Cemiyeti Umumiyei Beledi
ye azasından yedi kişiden 
mürekkep encümenin mazba
tasında aynen şu cümleler 
vardır: 

0 İstanbul haritası Terkosun 
ihmalile yanan manatıkı hazin 
bir çerçeve altında gösteriyor.,, 

• Yine bu yedi kişiden mü· 
rckkep encümenin tetkikat! 
neticesinde anlaşılmıştır kı 
mukaveleye göret şirketin va
ıaifi dör kısımdır : 

Mazbatadan aynen nakle
dilmiştir: 

1 - ~ıhhat ve ihtigacatı 
umumiJJe. 

Halbuki •irket bu vazifesini 
kat'iyyen ifa etmemiştir. Suyun 
ilk muayenesinde "gayri kabUI 
fÜrp,, hükmil verilmiştir. Bundan 
ıonra Sıhhiye Müdüriyeti Urnu• 
miyesi, Müdderria Akıl Muhtar, 
Kimyager Cevat Tahıin Beylerle 
muhtelif maka.matın raporları ~a 
pek fena neticeler bildirmiştır. 

Terfih havuzlarının intaaından 
ıonra da Şirket ıuyu kabili şürp 
bir hale getirememiştir. Şirketin 
yevmiye vermek mecburiyetind• 
bulundağu (30) bin ton suyu bu• 
giln almanın lmk•nı yoktur. 
Şirket Edirnekapıda ıu deposu 
yapacağım diye müteaddit defalar 
tarifeye zam etmiş, fakat isale 
edemiyeceğl •uya mukabil i•• 
b alkın parasını . almaktan biç 
geri durmamı,br. 

2 - ServBti Mil l igenin 
gangından muhafazası: 

Şirketin vesaiti itfaiyeye da· 
klkada ( 600 - 1200 ) litre •U 
ver~eıi lb:ım gelmektedir. m~ı
bukı Şirket fİmdikt borularıl• 
mahalle tulumbalarına bile ıu 
veremez. Şehri yangın tehlike• 
•inden maıun bulundurmak ve
cibesi de bu ıuretle suya düşm~t 
ol~Y.?r· itfaiye tetkilatının teka· 
mulunden .sonraki yangınlarda 
Terkos borularında au bulunma• 
dıkını gösteren vesikalar vardır. 
Esasen fstanbul haritası Terkosun 
ihmalile yanan mantıtıkı hazin 
bir. çerçeve albnda göı;terınek· 
tedır. 

3 -Miiessesotı resmiye fl6 

hagdgege ait taahhüdat: 
Şirket hu va:ı:ıfesini de yap• 

maını,, müesıuatı resmiye ve 
hayriyeye lcarşı taahhüt ettiği bu 
borcunu ifa atmerniştir. Parala 
müşterilerine ıu vermiyen ve veri 
mediği suyun bedelini behemeb• 
alan bu tirketten hayır ummak 
ve müeasesatı hayriyeye teberru-
atta bulunacağını zannetmek 
aklıselim erbabına yakışmaz. • 

4 - Tesisatı mevcudenırı 
şehir lehinde muhafazası: 

Encümen bütün vesaitin köhne 
olduğunu tesbit etmiştir. l(unı· 
panyanın bugün tesisatı b.oz~I~ 
muştur. Hatta hüküınet ıştır& 
hakkını istimal ettiği takdirde 
bile kabiliyeti iştirniyeı;i yoktur· 

Elli senede bütiin vaitlerin.e 
rağmen taahhüdünü ifa etmı-
yen bir şirketin, bundan .s~nr~ 
vazifesini ifa edeceğine ıtıına 
edilebilir mi? k 0 

Halk hükumetinde, hal ~ı
bu kadar feryadı meskfıt 
rakıhr mı? . "zle 

Hayatımız, ve sıhhatır~rşı 
oynıyan bir müesses~re1 t~crle bala protestolar, muh e 
vakit kazandırılır mı? ·nde 

Halk Fırkası Kong~es~ssil 
ıehrimizi temsil eden ınum ... 
Beyler J • • ıhhatinİ 

Sizden şehrimızın 9 Neye 
kurtarmanızı istiyoruz. 
susuyorsunuz ? 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Mağdur Bir Malul 
VERiLEN EMİRLERE RAG

MEN İŞE ALINMADI 

Efendim; aile babaaı ve çoluk 
Çocuk ıahibiylm. Harpte malQI 
oldum. Sonra mühatlrlite kabul 
edildim Bir müddet ıonra ma
lullyetim memuriyete mani kay
dile vazifeden çıkardılar. Şimdi 
ailemle birlikte çok muhtaç bir 
vaziyete düştüm. Matduriyetime 
nihayet verilmeıi için Adliye n
kiletine müracaat ettim. Naıtan 
dikkate alınarak İstanbul Adil· 
yesine yazıldı ve memuriyetime 
iade edilmekliğim bildirildi. Fa
kat bu emir hiçbir tesir gaater· 
ınedi. 

Bunun üzerine B"tvekilete 
müracaat ettim. Oradan gelen 
21 atystoı 930 tarih Ye 6 - 2125 
numaralı emirde matduriyetimt' 
meydan bırakılmamaaı bildirildi· 
ti halde el'an perişan bir vaı.l
yetteyim. "Milletin bir malül ga-
ıdaine bu cefa artık kafidir,, de
dirtmek için kime mÜr:lcaat ede-
yim ki bana merhamet etmiyen
ler bu aon emir karşısında ıelim 
dura un! 

Matdur bir mllbaşirı 

Faik izzet 

Elektrik Ve Su Derdi 
Edirnekapı caddesi açıldı. 

framvay fıllyor. Belediye bu 
ıuretle memleketin imarına 
hizmet etti. Kaldırım var, ata9· 
lu var. Geceleri elektrik tirketf
nfn l&mbaları var; var. Fakat böy
le ıüıel bir caddeye evler, bina• 
lar, apartmanlar yapıldı. Binlerce 
yiiz binlerce lira aarfedfldl. Fakat 
timdi bütün bu cadde yavaf ya· 
vat yalnız bir geçitten f baret 
kalacaktır. ÇGnkil orada insanın 
oturması için en lilzumlu olan 
feyler yoktur. Elektrik Ye ıu yok. 
Evlere [elektrik cereyanı vere
meıainiz, terkoı teaiıatı yapa· 
ma:ıaınız. 

Bu vaziyette evlerimizde hem 
rahat oturamıyoruz:, hem de ki· 
racı bulamıyoruz. Beledtyenin n 
yahut al.ikadar tirketlerln nazarı 
dikkatini celbetmenizl bekliyoruz. 

Eyilpte 
Sabri 

Cevaplarımız 
Çenberlitqta bir kari imıulle 

mektup gBnderen zata: Mektu
hunuıı baştan bata tahıi mahi· 
yettedir. İıpab da pek müşkOI 
bir meseleye temu ediyor. Ga
ıete aütunlerinde Lbu derece ür• 
yan meselelerin mevı:ubahlı edll
meılnl muvafık i'Örmedfk. Fakat 
mektubu alAkadar olan makama 
verdik efendim. 

* Tficcardan A. M. im:salı mek-
tup ıahlbi Beye: Sarih adres ve 
laim bildirmediğiniı takdirde 
mektubunuzu dercetmek mümkOa 
olamıya::aktır. Mazeretimizin ka
bulünü rica ederiz. 

* Ankarada D. D. S. H. Tahain 
Beye: Sordutunuz reaim, ne bir 
ıaat, ne de bir puıuladır. Sadece 
Jı:aman miyarını ifade eder tem-

•ili ve farzedilmlt bir tekildir. 

r 

SON POSTA 
.,,,._ •rs ıs -

Dünyada Neler Oluyor? 

Amerikada Harp Hazırlıkları 
lngilterede V elialıtin Faaliyeti ... 

' 

• 
1 t . ' 

.. 
Amerika daima Avrupaya ıulh derai verir. Cemiyeti Akvam da bütün Avrupa devletlerini 
sillhlanma.ktan vazgeçirmiye çalıtıyor. Hatta Amerika Reisicümhuru Vaşingtonda toplanan 
Ticaret Odalan Kona-reıinde bliyilk tüccarları devletler üzerinde teslihattan vazgeçirrnek 
için mlleuir olmıya davet etti. Fakat bir taraftan da en ziyade silAhnanan memleketlerden 
biri Amerikadır. Vukuda g6rdllğl\nllz resim Amerikan tayyarelerinin bir hlicuma karşı 

ıebrl dummı altında saklamak için yaptıkları manenavı gö.termektedir. 

İnıUterenin çok diiıkün bir hal alan harici ticaretini 
yükseltmek için en zigade ulraşanlardan biri Veliahtin 

kendisidir. Veliaht bıı flazifesini yapmak için 
mütemadiyen taggare ile seyahat etmektedir. 

.. 

lngilterede umeleyi greve 
teş11ik ıçın komünistler 
sokaklarda nümayişçiler 

gezdirirler. bu resim o 
nümayişlerden birini 

göstermektedir. 

Güganda Sergüzeştler Arasında No. 7 -Üstat milhendiıleı bir ma
denin altın olup olmadığını 
anlamak liçin (IAboratuara 
kapatırlar, bir sürü takım tak
lavat ile saatlerce uğraşırlar. 

Halbuki hakikati anlamak için 
el ile dit en iyi vasıtadır. 

O halde? 
Biraz daha ileri gide

ceğiz. 

GAZETECi ALTIN PEŞiNDE 
Eleğin üzerine eğildim. Ev· 

Yeli biraz pas ile birkaç 
ilimenit parçasından başka 
hiç hirşey görmedim. Fakat 
hirşcyi görmedim. Fakat eleği 
biraz eğince muayyen bir 
rilyet zaviyesine getirince di· 
hinde, Uç dört tane parlak 
terre gözüme ilişti. 

Şerüben memnun gülilyor
du. T ekt ar etti: 

- Üstat, gördliğlinliz par
lak. zerreler ltmdır, hatta 
•ralarında beyaz ve yeşil altın 
ela vardır. Ve bana görülemi
Jecek ~erecede ldiçllk olan 

birkaç zerreler daha gösterdi, 
tekrar etti : 

- Fazla beyaz olmalarına 

bakmayınız. Muhakkak gümUt 
yeva plltin ile karıtıktır. 

lnanmıyarak bakıyordum: 
- Tecrübe ediniz , dedi. 

Zerrelerden bir tanesini ağzı .. 
nıza alırsınız. Eğer herhangi 
bir madde ise erir, eğer deiil
ıe çianediğiniz zaman par
çalanmaz, yaısıhr. Zerreyi 
aldım, dilime götUrdUm, bir 
dişimle çiğnedim. Parçalan· 
medı, kurıun gibi yasaıldı. 

Şertıben aalatıyordu; 

- Şu halde burada yerleşe
ceğiı:, demektir. 

Şerüben yüzünü ekşitti, 

hayretle baktım, anlatta: 
-Bu zerrelerin miktanna ba

kınız. Banları toplamak için aar
fettiğimiı: zamanı hesap ediniz. 
Günde ancak bir veya iki 

. gram altın toplıyabileceğimizi 
anlarsınız. Bir gram altının 
edeceği para da 14 franktır. 
Zahmete değmez. Hem siıe 

ıurasını da söyliyeyim: Bukadar 
altın ( Gdyan ) ın her tarafında 
bulunabilir. 

Eşyamızı toplıyarak yilrü
miye koyulduk. Bu defa dere 
kenarını takip ediyorduk. Bu 
ıırada Şcrüben anlabyordu : 

- Albn arayıcıları zerre
lerin miktarı biraz fazla iıe 

buna renk derler. Eğer renk 
te ziyade iıe buna da tutam 
adını verirler. 

Dano: 
- Ya " dano ,, dedikleri 

nedir? 
Şerliben omuz silkti. 
- Dano bittabi daha bll

ytıktür. Fakat ekseriyetle mUn
ferit, ktıçUk bir damarda bu
lunur. Ben kendi hesabıma 
renkte veya tutamda çahımayı 
tercih ederim. Bu aleueviye 

~ayfa 5 

( Kadın Ve Kalp İşleri 1 

Şu Annem Evimi Yı
kıyor, Ne Yapayım? 

Yeni Evli Bir Kadm Yazıyor 
"Şu annemle ne yapacağım 

bilmem. Onu •evmiyor değilim. 
Ona kartı va:dfemi yapmak 
için elden geleni esirgemiyo
rum. Fakat öyle ıinirli, öyle 
ıeçfmıiı: ki: Evin içini bir 
harp meydanına çevirmekten 
sevkalıyor. Önüne gelene ça
byor, her bulduğunu hırpa
hyor. Yengemi hırpalaya, hır· 
palaya ağabeyimin evini boz
du; hemşiremi kocaaından 

ayırttı. Şimdi de annem bize 
gelmek istiyor. "Kızım değil 

mia=n, biraz da seninle yaşaya
cağım,, diyor. Yeni evliyim. 
Kocamı, bir yaşındaki yavru
mu çıldırasıya seviyorum. An
nemle kocam geçinemiyorlar. 
Annem geldi mi, evde ılikiin 
ve saadetten eser kalmıyor. 

Korkuyorum ki kardeşlerimin 
başına gelen benim de başı
ma gelecek. 

PATRON VERECEGİZ 
11 SON POSTA,, evinde 
dikiı diken, fakat son 
modayı takip etmek isti
yen kız ve hanımlanımza 
bundan böyle elbise pat
ronları vermiye karar 
vermiştir. Bu maksatla 
Greta müessesesile anlaş
mışbr. Perşembe günün
d~n itibaren bu ıütunlar
da hergün bir kupon ve 
her Perşembe günü bir 
elbise modeli neşredile
cektir. Karilerimiz bir 
haftalık kuponları topla
yarak biı:e gönderdikleri 
takdirde kendilerine o 
modelin patronu bedava 
verilecektir. Perşembe 
gününden itibaren ku· 
ponların neşrine başla· 
nacaktır. Kuponlarımızı 

Şimdi ne yapayım? Anne· 
me karşı evlatlık vazifem var; • Toplamayı unutmayınız. 

bunu müdrikim. Fakat koca- -----------
ma, çocuğuma kar;ı da mes'u- ze sokmazsınız. 
ll\m. Bir tarafta, bakmazsam, Bu muamele anne ve babayı 
sokakta kalması lazım gelen rencide edebilir. Fakat ne ya
anncm, bir tarafta evimin ıa- palım. Onlara bu zarureti 
adeti var. Bana bir akıl vere- anlatmak ve bu hayata taham
bilir misiniz?,, mili lazım geldiğini öğretmek 

Anneler ve babalar, evlen- liı:ımdır. Onlar eski neslin 
dirinciye kadar çocuklarına i insanlandır. Bugünkü hayatın 
iÜvenebilirler. Fakat evlendir- zaruretlerini anlıyamazlarlar. 
dikten sonra. k~z kocasına, er- Fakat hürmete kusur etnıiye-

kck karısına ~ı~tır. Ne kadın, ko- rek vazifenizi yaptığınız ve 
·~asını annesını hakmıya ve ço- onlar sef l t d"" ·· d' v • • 

k , k ı a e e uşurme ıgınız 
cu ,arın n parasını aynana "'dd . . 
· · f t · b d b" mu etçe sıze bırşey söylemek 
ıçın sar e mıye mec ur e e ı- h ki 
lir- ne de erkek karısına a ara yoktur. 

an'nesini bakmak ve onunla Ü k .. d d I; . II 
bir evde oturmak mecburi- s u ar a amıet anını: 
yetini yükliyebilir. Kayna- Hassas, ince ruhlu bir adam-
na ve kaynata, daima yeni evin dır. Son derec~ asabidir. Ser
muharribi olmuşlardır. Çocuk- gUzeşt peşinde koşmasını sever. 
ların1n saadetini ararken felA- menfaatperest insanlardan hoş-
ketine sebep olmaktadırlar. lanmaz. Değişiklikten hoşlanır. 

- O halde ne yapalım, an- Azimkirdır. Çalışmaktan yorul
nemizi, babamızı sokağa mı maz. Bu adamla geçinebilmek 
atalım? için karısı onu hiç yalnız bırak-

- Hayır, onların da sızın mamıya, her yerde ona arka
üzerinizde hakları vardır. Yirmi daş olmıya mecburdur. Ona 
ıe-ıe sizin her tUrlU kahrınızı itaat eder görünüp arzularını 

tatmin etmelidir. çekmişlerdir. Kendi saadetiniz 
lç" n onların felaketine müsaade 
etmek vicdansızlıktır. 

Evlenen erkek ve kadın, 

Hanım teyze 
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halle mecburdurlar. Kimsesiz 
bir anne ve babamı: mı var· 
dır? Onlara ayrı bir ev tutar, 
masraflarını verir, ve müstakil 
yaşamalarını temin edersiniı:. ( 
Fakat her halde kendi evini-

altın ile dolu bir toprağı gös
terir. 

Bir saat kadar yürüdükten 
sonra durduk. Şerüben sivri 
deyneğile toprağı yokladı. 
Sert kayayı iki metre dcrinli
tindc hıddu. Tekrar yola ko
yulduk. Beş yUz metre kadar 
gittikten sonra zemini bir 
daha yokladık. Sert toprağı ' 
daha derinde bulduk. Şerüben 
biç sabırsızlanmıyor. Onun için 
samanın ve mesafenin ehem
miyeti yoktur. 

Fakat yarım aaat kadar 
ıonra tlçüncü defa olarak 
minimini bir su smntısının 
kenarında durduk. Burada 
aert toprak ancak 80 santim 
derinliğinde çıktı. 

Kazmaya, küreğe müracaat 
ettik. Bu defa eleğin dibinde 

Arabi 

l·Muharrem • 13SO 

vakıt·e:ı.ant-vaaati 

Güneşi:.16 4.39 
Öile 4.47 12.10 
ikindi 8.44 16.07 

Rumi 

6 - Mnyıe • 1347 

vakıt·ez:ani·vaeati 

Akşam11'.l.- 19.23 

Yatsı 1 1.52 21.15 
imsak 7.10 2.33 

kalan zerrelerin adedi bii 
dlizineyi buldu. On metre iler
de başka bir kuyu açtık. 
"Renk,. daha fazlalaştı. 

- Kargo haydi git sandalı 
getir, burada karargah kura
cağız. 

Kargo pek memnun görün· 
miyordu. Bu adam geniş ne· 
birlere alışkındı. Sığ, küçük 
derelerden ve bilhassa orman· 
dan hiç hazzetmiySrdu. 

- Haydi Kargo biraz daha 
çabuk! 

Kargo yola çıkttı. Şimdi 
bizim için ağaç kesip küçük 
bir kulübe vücuda getirmekten 
başka yapacak birşey kalma
mıştı. 

ŞerUben işe koyuldu. 

(Maabadi yarın) 



6 Sayfa 
SON POSTA Mayıs 19 ~ 

"'sultanahmet Meydanında Kavga\ Resminizi Bize Gönderiniz, 

101 Sabıkalı Ortalığı 
Biribirine Kattı .. 

* * * 
'I Sabahat H. Kendini 

Niçin Öldürdü? Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

' 

llısan Elendi· 
Reımlald bhce ıönderluonlı: ıiH /' ' 

tabiatlnıu ı6yllyebillrlı:. Fakat bunua ve atakhr. Men· 
fçln gönderilecek reılmler iyi n tabii faatlerinden fe-

'Aüteşebbis (Bat tarafı 1 inci .ayfada) l dim ki Sabahat H. gece beı 
tetkik ettik. Raporda, kendi- evden ayrıldıktan sonra . inti
ıine kıyan Sabahat Hanımın har etmiş ve ölmüş. Adlıyed.e 
evli olduğu ve hAdise gecesi tahriren ifadem alındı ve neti
kocası muallim Zeki Beyden cede Sabahat Hanıma dayak 
dayak yediği, 0 dayağın te~ atmadığım sabit oldu. 

. [ sa. taran 1 inci sayfada ] 

teriyordu. Fakat Hayri Efen· 
di bütün bunlara omuz sil
kiyor, sanki bir ziyafete gi
diyor gibi bir vaziyet alıyor· 
du. Ayasofya tramvay tevak
kuf mahalline kadar geldi. 
Ve birdenbire dönerek adli
yeye doğru koşmıya başladı. 
Mnddeiumumiyi göreceğim di
ye haykırıyordu. Polisin mü· 
maneatine rağmen tekrar ad· 
liye avlusuna girdi: 

yoksa sizi burada çalıştırmam 
demiş. Bilhassa Cevdet Beyin 
masası önUnde durarak tehdit 
etmif. Ufak bir kavgadan son• 
ra uzaklaşmış, fakat iki aaat 
sonra zilzurna sarhot tekrar 
gelmif. Asım Beyin 6nünde 
durmuı. 

poı:da çekilm!J olmua lbımd.ır. Taki d 
ml1teba11ıatmıa mllta\euınıla hataya ragat e emez. 
dutme1La. İnadı •e hır-

Tablatlertaı anl!ak her• btse re- çınlığı ihmal 

Arkasındakiler: 

- Hayri 8. ne istiyorsun? 
Her tarafından kan akıyor. 
Müddeiumumiyi gördün. Yazık· 
br, evvela yaralarını sardırahm, 
sonra nereye gidersen gitr 

Vay siz misiniz bunu söyliw 
yen. Hayri B. bir taşm üze· 
rine çıktı. Etrafını kalabalık 
bir halk çemberi çevirmişti. 
Haykırarak uzun bir nutuk 
verdi. Müddeiumumi ve poUa 
vazifesini yapmıyor, dedi. 
Bütün ısrarlara rağmen tekrar 
merdivenlere tırmandı. 

Hayri Bey Kimdir? 
Hayri Bey söylendiğine g&re 

Hukuktan çıkmış, ıyı yazı 
yazan ve çok gUzel söz ı6yli· 
yen (101) sabıkalı bir arzuhal
cidir. Birçok hapisanelerde 
yatmış, birkaç defa sUrgiine 
gitmiş ve dört gün evvel de 
İstanbul tevkifhanesinden çık· 
mıştır. Ankarada bulunduğu za· 

- Sen bana para verml· 
yorsun ha 1 Seni öldilrecektim. 
Fakat bıçak almak için para 
bulamadım. Maamafih tqla da 
ıeni gebertebilirim 1 demif ft 

ceplerine doldurduğu taılan 

Asım Beyin kafasına yağdır
mıya başlamıf ve Asım Beyin 
kafasını vardıktan sonra CeT
det Beyin de göztlnil yarala· 
mışbr. Bu hUcum eanuında 
kendisi de birçok yerlerinden 
yaralanmııtar. Aıım B. ve ar
kadqları müddeiumumiliğe la· 
tida ile ıiklyet etmişlerdir. 
Poliı arzuhalcileri ve Hayri 
Beyi yakalıyarak tahkikata 
başlamıştır. Arzuhalciler ken-
dilerinin Hayri Beyden kurta· 
rılmalan için bunun bir Jıu.. 
taneye yabnlmasım lıtemekte
dirler. 

İranlının Cinayeti 
Pariste Yengesini Vuran 
Ali Abbasın Muhake

mesi Yarım Kaldı 

ılm ılSnderH karllerlınhı bakkınd• 
mllteha1S11tmııın mlltaleuuu aı•tud 
•abrlarda okuyabtllntnlı:ı .. 

Somada Ahdiirralımıın 6eg: 
Hasaas, ablgan
dır. Çabuk alı-

nır ve mötey· 
yiç olur. Hid
deti ani olmak· 
la beraber gel· 
cif il gibi feçer 
ve libirarlan 
kinsiz •• de
vamsız olur. 
Tahakkllme ve 
aui muameleye tah•mmll ede
meı. T etvik •• tctd• kapılır, 
6n ayak olur. 

* Somada MaAmııl hgı Sa-
mimt •• mit .. 
yazidlr. ı. bo-
zanlık etmes, 
daha ziyade 
uysaldır. Ka· 
dın meaailinde 
lmkançlık ga ... 
terir. Hllrriye
tfne mnda
bale edicl ko
yudab ihmal 

edebilir. Arkadqhğı devamlı 
ve aadikaııedir. Kendini g&a
tericf hareketlerden tevakki 
eder. 

• Somada M. A•nİ HIJt 
lerinl ıeaaizee 

g6rllr. Şarla-
tanlık Ye n6-
mayıt yapmu, 
8erket değildir. 
Daha ziyade 
uysalhğa mfite
mayildir. Mu
zJpliğl de llı
mal etmez. Ar-

··-------

etmez. Hürri
yetine müda
hale edilmeaini 

sirile intihar ettiği yazılıyor- Bir Aşk Meselesi 
du. Bu mal6mab yazdıktan 

sonra ertesi gllnil Zeki Beyi 
aradık. Kendisinin Kuleli as-latemez. Geçim 

buauaunda mtı-
1& ma ha kir bk 

keri llaeslnde muallim olda
ğuau, gen~ kıza dayak abl· 

g6ıteraıez. Samimiyeti uzun 1 ı •-:- dli t lldde b , ma mue elllllU a yo ara-
m t lll arıza devam et- fından da tahkik dild' x.: .. ; 
mea. Hiahıe mnllyim gelml- • 0 ı~ ...... 
yen unllere aerkeşlik ıa.terir. ~~dik. Diba bu tahkıkat 
HGmıı muamele lle hizmete bıtmiştir. 
t:!d~ iatifad• otmek mim- Zaid Bey Anlabyor 

• 16mirıle Melamn IMg: Gam 
ve keder verid 
ıeylerden uzak 
bulunmak ister. 
Sellin •e bedii 

ze•kı Yardır. 
Boğuuıa, te
mizliği ıeYer, 

hiddetini yene
mez. Maahaza; 
iğbiran kinsiz 
olarak gelip 

geçer. C&mertliğe mtıtemayil· 
dlr. Fazla mkıııbya gelemez, 
kendini llzmek istemez. 

B. C E/n~ı Menfaatlerine 
ka111 hauubr. 
l.raftan çekinir, 
herkese itlma· 
Cbnı lelitl gl
zel ibzal etmeı. 
Kararlarmda 
kısmen mtlt ... 
vehhimdlr. Ka-
1111'lan çabuk 

görür ve mil.sa· 
maha11 uyıf
br. Kadıa mesailinde laıkaaçbr. 

• A. A Hanımı Mtıteceaia 

. 
Bu · minasebetle Sabahat 

Hanımın niklhlı11 muallim 
Zeki Beyi de g&rdilk ve ken· 
ditile konuştuk. Zeki Bey 
hldiıe etrafında bize ıunlan 
anlatbı 

"- intihar meselesi anla
tılırken nikAhlım Sabahat Ha-

nıma dayak attığım yazıldı 
ve bunda ısrar edildi. Halbu
ki ben Sabahat Hanıma tek 

fiske bile YW'IDadım. Gllnfln 
birinde bu genç kızla bir 
teaadüf beni kartı karşıya 
getirdi. Kendisi benimle çok 
fazla alAkadar oldu. 

Konuştuk, anlaştık ve nl
klhlandık. Fakat bu aile ara· 
ıma girdikten ıonra ağren
dim ki nlkAlılam Sabahat H. 
fazlaca asebldir. Hatta ken
diahıl uzun müddet birkaç 
doktor tedavi etmif. V alideai 
de ayal mizaçta idi. 

'ntihardan Sonra 

Zeki Beye sorduk: 
- Sabahat Hanımın daha 

evvel bir gençle aşk macera· 
amdan bahsediliyor ve aizi 
ıennediği için intihar ettiif 
sayleniyor ? 

Zeki B. ı 
- Hayır, dedi, beni se•· 

mediği yalandır. Bilakis bana 
karşı şiddetli bir alakası vardı. 
Öteki gence gelince, o~~· 
olan mllnasebeti de belki bır 
çocukluk habrasıdır. Esasen 
biz tawşhktan ıonra btltiln 
hayabmızı yazdık ve biribirl· 
mize okuduk. Onun samimi 
olduğuna çok kanaat ettiğim 
hatıralannda, iddia edildiği 
gibi derin ve hararetli bir 
aşktan bahsolunmaktadır. 

Yalnız dediğim gibi, intihar 
benim dayak atmam yl\zlinden 
olmamışbr. Eğer işin içinde 
böyle bir dayak varsa bundan, 
ben, ıahaen haberdar değilim. 

Tiyatro Ve Sinemalar 

ALKAZAR - Seraerl Kral 

ALEMI>All - Ôld11ren adam 

A S R 1 - içki belin 

ARTlsTlK - Ren Kızlan 

ITUV AL - Kadın arı:wııa 

ILHAMRA - Kutup 1tıyebatl 

~KLRR - Yunan Tl1•tro Tnıpı 

FRANSIZ - Y •nan Opereti 

QLORY A - Mllton 

M A J 1 K - Sevglllnln ıoa ıell 

MELEK - Haydelberg tarkıu 

MİLLi - A4k geceleri 

FERAH 

OPERA 

llK 

- Bllytlk mUeamen 

- Hal· Tanır 
_ Serıerl Kıral 

man işlediği cürümler hakkın
da İstanbul tebligat müdllr· 
lüğüne gelmiş ( 8- f O ) il4mı 
vardır. Hayri Bey kat'iyyen 
rakı, şarap içmez. Yalnız onun 
bir iptilası vardır. Her glln 
(4) kilo boyala ocak ispirtoıu 
içer ve hergUn Ayasofya ve 
Adliye önünde arzuhalcilere 
gelerek ( haraç ) ister yazı 
makinelerini devirir; döver. 
O civardaki kahvehane ve dük
kanlarda çalışan çocuklar biri
birini: 

Son gelen Frana11 gazete
leri esrarlı bir cinayetin garip 
bir muhakeme ufhuındaa 
babsediyorler. Hldiaeyl yuı• 
yoruz: Pariste Dart\lf\\nun tah
silini yapan Ali Abbu isminde 
bir İranlı genç, orada dayısının 
evinde yabp kalkıyormUJ. Ali 
Abbas günDn birinde tabanca· 
ımı çekerek yengesini 61dOr
milf, yakalanmıt ve ilk tahkikat 
neticesinde de cinayetin bir 
sinir buhranından ileri geldiii 
aıılaşılmıttır. 

Fakat katilin dnayet mah· 
kemesindeki muhakemesi ga
rip bir ıafha arıetmittir. jllri 
heyetinl teşkil eden azadan 
biri, yalnız kanun namma ye
min edeceğini a6ylemif. halbu
ki F ranıız kanunu mucibince 
Jüri azasının hem kanun, hem 
de Allah namına yemia et
meıi liıımdır. Ba zat Allah 
namına yemini kabul etmedi· 

kadaşlığı aıkıcı J 
değildir. lm.tiz ... 'rsızhta lltifat 
etmez, ri\fakuı tarafuıdan ara
nır. Şakaya mltehammildir. 

.,. uyanık fi. 
kirlidir. El e• 
itlerini meha· 

Ben intihar gecesi evde 
idim. Glbıdiizden anne ile kız 
biribirlerin• yine sinirlenmişler. 
Gece yl.nllDa kadar kaldım. 
Sonra aynldım •e Beyoğlunda· 
ki pansiyonuna gittim. Ertesi 
gllnll Kulelide dersten çıkar
ken bir poU. beni karakola 
davet etti. Karakolluk bir 
hareketim olmadığı için oka· 
dar aldınt etmedim. Karakol
da Mraddeilllllumiliğin tif ahi 
emri herİH Adliyeye git
meldiiim icap ettiğini söyle· 
diler. Vapurla l.tanbula gider
ken yanımdaki polise sordum: 

tnkllAp Müzesinde 

- Hayri geliyor! Diye kor
kuturlar. Fakat bir iyiliği •ar· 
dır: Ayık zamamnda Hayri 
Bey kuzu gibi bir adamdır •e 
herkese hürrmct eder. 

işçi 

ister Misinis? 

Dün sabahleyin yine Adliye 
önündeki arzuhalcilere gelmiş. 

Mehmet Ali, Hikmet, Cevdet 
ye Asım Beylerden para iıte

miş. Bugün kendisini memnun 
edememişler: 

- Her halde vereceksiniz, 

li'i için. Jüri h~yetinden çıka· 
nlmışbr. T abit bu vaziyette 
muhakemeye deftDl etmek 
için hem Allah, hem de ka
nun namına yemin edecek bir 
Jüri uaaı bulmak llzımgel· 
mektedir. 

INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKILATI 
_ yazan: M akenzie -

-· O sıcak eylül günü P~r~nin 

b k otellerinden bınnde 
ası 1 •. 

C h. ile kağıt parçe erını 
auc ı . b 
. . ine uydururken, bUtlin u 

bırbır ı·· ~.. kahkaha ile . gUlünç ugune 
lşlerın d Cauchiyi bir defa 
gülüyor dunt· onun en meşhur 
gören a anı, f ndao bile t"' k
taklitçiler tara ~ . i derhal an
Ut edilemiyecegın 

lsrlardı. sfnek dolu 
Yeni adamımızı da bul-

. 1. u t kabn 
bır ote ın en . s r dl \'akit ya· 
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takta uzanmakta olan yuı yu• 
varlak bir adam kalkb ve 
bana doğru geldi. Evveli kl
ğıt parçelerini karşılaşbrdık. 
Ondan sonra herif bana ko· 
caınan "Ve terden ıılanmıf bir 
el uzatb. işte o zaman herifin 

0 yağlı sesini işittim ve bay· 
van gibi bakan iri ıiyah göz.. 
!erini, kanca gibi iğri 
ve bnyUk burnunu gördiim, 
ve gUI yağıle kanfbk ter 
kokusunu duydum. 

Gazetemizin ueu ft 

kllçlik ilAnların.dan latl
fade ediniz. 25 kurut 
sizi bnynk zahmetlerden 
kurtarabilir. t 6 kelime
lik bir ilin 25 kuruşa 

iSTiF ADE EDiNiZ 

Sabah otele gelmif ve doğ-
ruca odasına kapanmış. Oda 
tam tavanın albnda 61duğun

dan, gtineşin harareti ile 
hamam ıibl sıcak olmuıtu. 
Ben &gleden sonra ıeldiğim 
için, zavallı adamcatız terliye 
terliye bitmiş, elbiseleri. ilıeri
ne yapışmıştı. 

- Allah aşkına tu pence
reyi aç: dedim. 

Cauchi o hayvan iÖıleri\e 
sert sert bana bakbı 

_Pencereyi açmuak daha 
iyi olmaz mı? dedi. 

- Niçin? Dedim. 
_ Mes'uliyeti sis alıraams, 

pencereyi açarım. Dedi. Fakat 
açık pencereden konuıtukl~ 
rımiıı iflden olursa ben mu • 
uliyet kabul etmem. 

retle idare eder. 
S6aB •• gtızel 
elbla el er 1 d • 
Uımal etmez. 
l.Hum •e te
mblllc luua-
9mlda titizdir. 
reacide edll-

medikçe hlrÇID 't'e geçİmaiz 
değildir. 

ltuh11 ıhderea baa brllerlmts, 
........ SllllJSID HYllha pdktJll ffla 
••b&r9Ulan11• .. mektup slhuls•ek 
fototrafUvlala aldbettal atr&Dmek ... 
U1orlar. Bu fotefraffier ı.tlf u edecek
Ur. Bu ı. .. awata •IDterllıı .&malaraaa riu 
ederiL 

- Peki mes'uliyeti ben 
kabul ediyorum, dedim. 

Bunun llzerine pencereyi 
açtı ve biraz temiz bava der· 
hal odanın hararetini tabdll 
etti. Bu ıerln hava Cauchlyi de 
birdenbire canland~rdı. Derhal 
karyolanın altına dalarak ko· 
caman bir torba çıkardı ve : 

- Bunlan burada iflymek 
kabil olacak mı ? diye sordu. 

Şaşırdım. Torbaya baka 
kaldım. 

- Bu benim onbaşı tıni
formam, dedi. Evet La Baas~e 
de bir Alman süngilstl kolumu 
delip geçtiği vakit llzerimd. 
olan onhatı forma11. 

Kolunu sıvadı ve uzun, kızıl 
bir yara yeri gö5terdl ve aza. 
metil bir tavur takınarak: 

- Beni Mllddeiumumiliğe 
niçin çağınyorlar ? ,, 

Poliı ıöyle ceYap verdi : 
- Hiç.. Şey.. Bir intihar 

meselesi. Zevceniz intihara 
teşebbtu etmif galiba. Fakat 
telefonda iyi anhyamadık. 

Adliyeye gittim ve öğren-

- l,te bunun yüzllnden 
timdi buradayım, dedi. Hasta-
neden çıktıktan sonra Colonel 
Frencb beni çağırdı ve btıynk 
ve fevkalAde bir cesareti icap 
ettiren bir if için beni tefrik 
etti.. Evet btıyük ve fevkallde 
b~r cesaret, ayni umanda ağ· 
zını sılu tutmak kabiliyeti .•. ,, 

Burada Cauchi koca dilini 
bir kant uzatb ve kirli par
maklarile ucundan tuttu. 

- Colonel French'e de böy
le mi yaptın? dedim. Nnkteyl 
anlamamışh: 

- Kap:ten, dedi, bu dilimi 
şöyle dibinden kesebilirler 
fakat bende!l bir tek söz ka: 
pamazlar. FcvkalAde bir cesa
ret ve ağzını tutmak hasleti 1 
Ve lis n bilmek t İtte bunlar 
llzımmıt. Derhal Colonel 
French'e d6ndüm, Fransızca, 

Bir gazete lnkıllp Milzeİi· 
nin tahsisatı olmadığı için hiç 
kitap alınmadığını yazmışb. 
Bu doğru değildir. Çtınkll 
müze komisyonu timdiye ka· 
dar (25) bin cilt kadar kitap 
Ye mecmua almı,tır. Bundan 
başka inkıllpla allkadar (IS) 
bin liralık eşya alınmışhr. 

GARAJ 
Boyoilunda y enlç&rfld• Hayrly• 

caddcelad• bir Ganj mahalli uza• 
mUddetle kiraya verilecektir. Talip

lerin ayal mahalde Çorlu ApartmaJD 
Odabaşı HU.eyin Efendiye mUracaatlarL 

Almanca, Türkçe. Arapça, 
ltalyanca, lspanyolca, Rum.c~ 
lisanlarını tıpkı lngilizce gıbı 
bildiğimi, Holanda ve Noı:'eç 
lisanlarına şöyle böyle aşına 
olduğumu, Sırpça, Bulgarca, 
konuşabildiğimi söyledim. Bu
nun üzerine Whitehall Court' • 
gidip Kapiten Spenceri SEar
mekliğimi söyledi. Kapıten 
Spencer de bu kağıt par· 
çasını verip, onun eşi olan 
zab bulmak için beni burayd 
gönderdi. Kapiten Spence 

tanırsınız değil mi?. . ol· 
Kapiten Spencerın kif b t 

duğunu bilmiyordum. a a 
hiç kendimi bozmadım : 

- Çok iyi tanırım, de?im. 
Demek ki Whitehall Court e de 
gittiniz öyle mi ? 

(Arkaıı var) 



Mayıı SON POSTA 

Oç KABIN SALTANATI 11
1 Bir Haksızlık 1 
Kanunun Yanlış Tatbi
kından Şikayet Ediliyor 

ariye Fiatleri Birdenbire 
____ ış, Birkaç Misline Çıkmıştı .. 

iri ile cahil kadını kan
ve bu kadın da ırzım, 

1ci Padiıahın imi.J, sa
"haine teslime razı oldu. 

il llçünU Murat, Şeyh 
telkinleri altında aksü-
uğramış asabını tes

. ti. Akşam üstü ba
kuvvetli amber eksi

de ıinirleri kırbaç yedi. 
koynuna aldığı zatillzcvç 

sabaha kadar zcvk
li.ıcikaten ıeyhin kera-
'I' abakkuk et mit (Uktei 

bcrmuktezayı Fuat) 
Vermişti. 

e Sultanın ıevıncıne 

Yoktu. Oğlunun tekrar 
~İr akamete dl1şmemeıl 

1 
nıUddet (evli kadınlar) 

aatanbu1 içinde devam 
Artık her gece bir 

U ailenin ocağı yıkılıyor 
l \'f~tlü Padişah Hz. bau 
trın tahtı nikahına dahil 

da getirterek] aahibi 
U iddia etliği milletin 
lefahat odasında iste• 

-35-
meşhurdu. ismine (Cehut ence) ı ikindiden sonra lae ( Ha
derlerdi. Bir zaman geldi ki rem ) de beş yüz cariyenin 
bu cüce de şimardı. (Haremi arasında başka bir Alem, baı
muhteremdc hürmetsizlik et- ka bir zevk ve safa Alemi 
miye ve biedebanc ağzına düş- başlar ve bu alem padişahın 
mez söz söylemiye) başladı. içki ve suiistimalden kuvve
Saraydan, kadınlann harem tinden düşmesine, mecalsiz bir 
ağalarının hakaretleri altında ıızmasına kadar devam ederdi. 
koğuldu. Padişahın eğlenceleri yal-

Üçüncü Murat keyfine devam nız bunlar değildi. 
ediyordu. Bir taraftan oğlu, Velihadl 

Sazlar, tamburlar a&ra)'ID Ye gözdesi Venedikll Safiye 
kubbelerini inletti (1) Sultanın çocuğu (Şehzade Meb-

Padifah vaktini bu auretle met) fişek atılırken ıeyretme
dalkaYılklar, cüceler, maıkara- sini seviyor diye envai çeşit 
lar aruında ikindiye kadar havai fişekleri yapbrblır, at
geçirdikten sonra ikindi zama- brılır •. Donanmanın toplan pa
nı kalkarı ditahın oğlunun eğlencesini ta-

- GilniimllzO böyle geçir- mamlamak için günlerce pat
diğimizden dolay& Cenabı Hak- lablır, bu yüzden çıkan kaı:.a
ka bin hamd6 sena edelim.Di- l&J'a ve cephane israfların& 
yerek hareme çekilirdi. 

1
. ehemmiyet verilmezdi. 

(1) Peçevt tarihi - dlt 2 ıayfa S ( Arkası var ) 

İLANLAR 
tibi berbat ve payumal Bahar reldL Şehlrlerden k8ylere, sayfiyelere 
du, pkılacaktır. Kiraya nrllecek evlnlır., dalrenlır., odalarını• 

Ucuz 

lakin daireaince lskAm adi 
suretile muhacirlere tahıiı 
edilen meskenlerin T afiye Ka
nunu mucibince müatahakle
rine bedava olarak verilmesi 
mukarrerdir. Her muhacir al• 
mış olduğu •• ve aair malla-
rın adi iakin dereceaindeki 
miktarını meccanen alacak, 
buna mukabil hiçbir h&J'Ç ve 
resim verilmeksizin kendfıine 
tapu senedi verilecektir. 

Bu kabtl muameleler ara
ıında pek çokları vardır ki 
sahiplerinin memleketinde ter
ketmiş olduğu mallar dolayı
sile hllkümetten alacağı ta
hakkuk etmiştir. Böylece ala
cağı olup ta kısmen iskanı 
adi suretile aldığı malları 
alacağile mahsup ederek hü
kumete borçlu kalanlann borç
ları affedilmediği gibi bunlar 
harçtan da mllıteına tutul
maktadırlar. 

Mercii tarahndan yapılan 
tetkikler, bu ciheti kat'lyyen 
gözetmemiş, ve kısmen borç
lannı matluplarile ~demiş bu
lunanlar da bu auretle ve feci 
bir ıekilde magdur edilmişler
dir. Meccanen ve hiç birşey 
mukabilinde olmaksızın bir 
malı alan ile yine ayni lskAn 
vaziyetinde bulunarak alacağı 
malın bedelini kısmen tesviye 
etmiş bulunan arasında ne 
fark olduğunu kestiremiyoruz? 
Bu haksız muamelenin önline 
geçilerek alikadarlann gadir
dcn kurtarılmuı lhımgelmez 
mi? 

d fJe Yana Ye yahut Jdıa)aaacak ev, daire ve oda htlyoraanızı 
an sonra da arttk iti R f ~-- Aramak ye aormakJa YAkft feçlrmeylıalı. ( 25) on os a nın 

!°asile azıttı. Saraya V.u··çu"k 11mut ••hu iti 1apablllrb. 
t•ç cariye akını bqlacL. A~ ( 16) kellmellk b1r illa WldJr. Hw kelim• Bilmecesi 
~~ir gecede birkaç hatu·D .._ _______ ,_ .. _ı_uı_ı_çı_a_b_ır_kllNf __ ı_ı•_v•-•d_ın_ıL _______ ~ '!"-t------------+-
lrden hakkından gelen 
Murat lstanbuldaki ca· 
asasını da artbrdı. Oza· 

kadar iki yllz altına alı
~Yeler liç dört bin al· 
Ç&kt.. . 

Yeler bitti ve (saadetlek 
ıeyyibelere de iltifat 

~Ya) bqladı. Maamafih 
unlar olurken Safiye 

hiç ses çıkarmıyor, ken
~ anının da geleceğini 

Ynnnası ile görümcesine 
Salacağına ümit bekli-

ctı Muradın saray zev
ba4 kaldırdığı yoktu 

ttin yuvarlandığı inkıraz 
llnu görebilsin. 

çeviren rakkas ve 
lcrden, dalkavuklardan 
llıuzikacılar, sazendeler, 
' nıaskaralarla muhat 

tc_ n kaba aoytarılıkla-
~~ hkahalarla seyrederek 

!ile avuç avuç albn 
nıilletin ıervetini İ.9-

td' ı, 

' idarede Sokollu gibi 
d~t llstadı vardı. Fakat 
' artık İkinci Selim za
•ld mnstakil idaresi bir 
al11ıuştu. 
Yda, Pad;ıah ta kadm
.:ıuhteriı erkin pençe

bundu. Üçilncil Murat 

1 • düşmanından ayrıt 
~tıdanna malik değildi. 

dettin Ef. ile Şemsi 
~ldığı ders onu en 
~ · en fedakir insan-

lı dUşman ediyordu. 
kendisinin de dünya 

e a değildi. Kadından 
~~den başka birıey 
td• ... Yoktu. 
ıı:iirniz gibi kadından 
~ı zaman maskaralar
e~le vakit geçirirdi. 
triıı içinde bir tane 
01- vardır ki pek 

Satılık evler: 
KOç6kpazarda Yavuz-

ıinan mahallesi leblebici 
aokağı 29 No. ev satılıktır. 
Defterdarlık müessesatı iktı-
sadiyesinde Hasan Beyden 
aorunuz. 

SATILIK - Blr tarafı Irat 
kirrlr hane: Gedikpaıada, Ha-
mam caddealnde, ka.. batında, 
ikiye tamamile kabill takıim, 

on bir baynk, iki kflçük oda, 
küçllk bahçe, terkoı, elektrllr, 

bavagazı, kuyu, ıarnıcı mevcut, 

kirgir hane aabhkbr.. içindeki
lere müracaat. 

Kiralık evler: 

Modada - Temiz ve ucuz 
aile pansiyonu. Yazın temiz 
ve ucuz bir sayfiye hayatı 
geçirmek istiyenlere tavsiye 
ederir. 

Apergi Pansiyonu: Moda 

KiRALIK DAiRELER 
Heebeliadada Rovayyal oteli 
yanındaki 8 odalı sabık Biga
diller oteli binası daire daire 
veya tqmamı kiralıktır. Arzu 
edenlere mcbelle de temin e
dilir. Anadolu Ajansı İli-
nat şubesinde Bürhan Beye. 
Ti. 22735 

eOYOKDEREDE - lıkeley• S da
ldka mesafede mobllyalı, mobllyaaıır. 
ldıalık yalı. Bahçe, hamam, kap· 
kane, tatlı au. ŞftHde Nargileclyan 
ecı.anealne mUracaat. - 1 

ŞIŞı.:f HALKINA - Aileler için u 
hallı 'H neftı malum• ile badema• 
mul, ıekerll halka, peksimet v.ı. yap· 
maktapm. Tecrllbe eden devamh mGf• 
terim olur. Bomontl lataayonwıda luet 
Pqa ıokaiı Ne. 1-5 Muhlla Haıan -

KiRALIK HANE - BakırklSyllnde 
batf arda banyo -.e elektrik te1laatlı 
lauac:lar, çok lmlluutb. 1.ta-bal Şamh 
.... .... ' ... c:aat. - 1 

Mütenevvi: 

MUHTEREM HALKIN 
NAZARI DiKKA TiNE 

Yu mllnuebetlle fnkallde ucuzluk 
Ye tenzlllt her tUrlll kolonyalar, lo.-
7en1ar1 pudralar, krf!mJer, lbonjlar, liı· 
tik donlar ve çocuk m&fambalan, envaı 
tllrlU oyuncaklar ve hv neYi mektep 
levulmatının en ucusu Ye e11 yllılul 
ancak DlvanyoJunda Sami ıtriyat •• 
kutaalye matazuından tedarik edebl
ltralnlz. Bir kere tecrUbe edinlz. Mem• 
awı kalacaksınız. DIYAnyolu1 174 Sami 
Ye lortulye ıtriyat maf aır.aıı - 1 

llenlın 1 l'ell yor 1 

ELi ÇABUK SÜNNETÇi - Klprlilll 
Hde MEHMET RfFAT. 

Suadlye lımallağa ıokak No. 8 
Şehit, muhacir, yetim çocukları para11z. 

-a 
MUHTEREM TCCCARLAR - Glim

rtlk ltlerlnbde lıttfade •llrat teahlllt 
Ye teminat llter1enlı babçekapı Al'OP
y- hanında lıhaml Ahmet fınDUU1 
•rerlnlıı:. 

ÖR0C0 HÜSEYiN - Yırhk, yanık. 
rtın yeniği elbl1eler em1aHne faik bir 
surette belllılz BrülUr. 
Galataaaray AJnavur PaaaJ NO• ıs - 2 

Zayf - Cihangir ukerllk ıubHln• 
den aldıi'ım veılkamı nyettlm. HUkmU 
yoktur. 220 tevellütlU Yah.JD Şadi 

HiZMETÇi ARANIYOR - lstıınbula 
yakın bir vllliyet nıcrkuhıde oturan 
bir aile nndlnde çalışmak üzerr. ahllk 
ıahibi ve hakikaten ev vezaifine aıina 
bir blır.metçl kadın aranmaktadır. H. z. 
Y. rumuz.iJe ldarehanemlır.e müracaat --3 

SÜT ANNE ISTİYENLERE -
Eyi bir aile nezdinde sat anne
liği iıtiyorum. Arzu edenler Ôril
diler Çarşısı Ku,ak Han No. 14 
te Ahmet Efendiye müracaat. - 1 

1914 TENBERI - Franıızca - lnglllzce 
8ğretmektekl muvaffaldyetlmfırln dere· 
ceılııl, ( wıuJli tedrlalmlzln) kuvvetini 
anlamak için kunlanmm iki d-. dinle· 
yinla. DlvanyoJu Flrilufa c:amU yanında 
Kıı ·Erkek rDndUz ve gece Ziya llaan 
tedrlaaneıl. - 8 

KİRALIK KÖŞK - G8ır.tepede Rıd· 
vanpata ıokak kıı llaeıl yakınında 
Yuıuf Beyin k8tktl1 batı bahçeıl ve 
mllkemmel mDtamba döıeli yağlı bo
yalı ve auyu vardır. Bakkal Haaip B. 
den wal olunacakbr, Telf. ı Sl ErenldJy 

-2 

KÖŞK - Maltepede lataayona aç 
dalııika, meYkll, manzara11, hava11 l'lllel 
ŞltkrU Beyin klStkD 1ablık ve ldralı!ıbr. 
lılaltepe Carta 19fıul• No. 11 llua· 
tala beye ... caat. - ı 

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 

-. 
Soldan sağa, gukardan aşağı: 

1 - Kapanan bir gazete 
(8) , zaman (2) 

2 - Bacak (4) , mükem
mel (3) 

3 - Nota (2) , manasız bir 
kelime (7) 

4 - Cnzel (3) , olmaktan 
emir (2) 

5 - Evin Oıt kah (10) 
6 - SaYJ (3) , nida (2) , 

nota (2) 
7 - Ayağa giyilen (5) , 

çayır (3) 
8 - Allah (4), okuyan (4) 
9 - ŞikAr (2), bir hece (2) 

10 - isim (3), bir ot (7) 
11 - Nida (2), bllylik (3) , 

bayır (2) 

iTİZAR 
Kucaktan Kucağa tefrlkamıa, 

bugfin dercedllememlttir. Karl
lerimlıden mazeretlmialn kabu
lllaG rica ederla • 

Sayfa 7 

BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

----------- Pierre Loti'den: Fikret M. __ .. 
• 
ihtiyar Mahkômun 

Serçesi 
Bana bu kUçtık hlklyeyi 

arkadaıım .. Yiv,, anlatb: 
Bir alqam tilf eği omuzunda 

biıiklet)e dolaşırken limanda 
" Yeni Kaledonya ,, ya sevk 
olacak bir ıürü kürek mahku
muna tesadüf etmiş. Bu bed
bahtlarm arasında uf ak bir 
kafeıin içinde büyük bir alaka 
ile bir serçe kuşunu tqıyan 

ıeksenlik bir mahkum gaznne 
lliımif. 

lkipr lkif er zincirle biribl
rine kelepçelenmiş mahk6mlar, 
ihtiyarın bilezik arkadqı da 
gözlüklü, genç, aapaarı burun
lu, müstehzi kaba bir tip. 

"Yi•,, deki Yakit bolluğu ve 
zahirde insanın üzerinde pek 
te fena teıir bırakmayan bu 
ihtiyarla g6rilfmiye başlamışlar. 

Tükenmez uzun yolların 

ebedi yolcusu beşinci veya 
altıncı defa hırsızlık ve serse
rilik için yakalanmış ve oka
dar defa da cezalanmış: 

- Çalmamak için ne yap
malı?.. insan bir kere anafora 
ahpnca, hiçte 18n

1at öğrenme
mipe, ezil dur 1 Aç karın bir 
~orba da iıtemez mi 1 ıoranm 
aize ?.. Son defaki mahk6ml
yetlm bir çu•al patates ile bir 
helvacı kabağı ve bir de ara
ba bmçw... Tarladan kaçar
ken yakalandım... Şimdi beni 
ta cehennemin bucağma gön
derecekler, niçin? Fransada 
61emez miidim 1anki 1.. Benim 
tibi bir ihtiyar t.. 

Yabancı birinin kendi acı 
tecellisini merhametle dinle
mesinden biran bahtiyar, 

olduğu 
bir kafes 

serçeyi göste-
nyor - muniı hayvan bir 
senedenberi hapiste bu ihti
yarın omuzunda durmıya alış
mış... lhtiyar bu kuşu " Kale
donya " ya götürmek ıçın 
mllşkllllt ile izin almıf.. Sonra 
ıeyabat için adi bir tahtadan 
eski iellerden bir kafes yap
mış ve yeşil renkle boyamış. 

Zavallı 1erçe... Bu kafesin 
içinde yegAne gıdası hapilte 
verilen ıiyah ekmekten bir 
parça idi. Kafese konulan her 
hangi bir kuş gibi bir tünek
ten öbür tüneğe atlıyor, ne 
olursa olsun memnun kalmıya 
mecburdu. 

Mahkümlar nhbma yanaş
makta olan gemiye binecekler 
ve beı alb saat sonra uzun 
ıeyahatletine çıkacaklardı. 

.. Yiv" bunları artık uuut-
mUf, tenezzUhUue devam 
edeceği sırada arkuından 
ihtiyarın acı ıesi : 

- Hey .•• Alın ıunu ... Siz. •• 
itte diyordu. aize bunu veri
yorum, belki işinize yayar, diye. 
"Yiv" • kafesi uzabyordu. 

- Hayır, teşekkür ederim, siz 
kafesi beraberinizde götnrme-
lfafniz, biliyorsunuz.. o size 
orada yoldaı olacald 

-Yok ..• Yok.. diyordu ihti
yar; kuş arbk kafeste değil 
bilmiyor musunuz? 

Hazin gözlerinden tarif o
luamu Uô damla yq çıktı 

ve yanaklanndan qağı dam
ladı. 

ihtiyarcık unutmuş, kafesin 
kapısını açık bırakmış, bu 
sırada gemi yanaşıyormuı, bir 
kargaşalık olmuş, ıerçecik 
rırkrnüş, uçmak istemiş, uça
mamıs; çünkü sol kanadı ke-
ıikmiı, denize dilşmilf çaba
lıyordu. 
KUfC&jızın uakurun bıraktığı 

dalga ve klipOkler arasında 
aınmle çırpındığını gi>rmek ve 
buna mAni olamamakf .•.. 

ihtiyarcık 11Yiv., den istir-
ham edip serçe3ini ölümden 
kurtarmasını rica edecekmiş ... 
edecekti... Ani ve asabi ba
ğıracak olmuş, fakat susmuş 
ıustu, çllnkü onuun vaziyetine 
dUşmUı bir bakirin ricasını 

kim yerine getirirdi.? ihtiyar 
bir sefilin kuşuna kim acır? 
Hiç hatıra gelir şey miiydi, 
gemi istop edecek te boğulan 
kuşcağız kurtulacak; hem de 
kelepçeli bir mahkumun kuş
cağızıl Amma saçma şeyi 

İhtiyar tekrar yerinde ..• Kö-
pükler arasında çırpınan ve 
kaybolan knl renkli vilcutcağız• 
da. Gözleri; yaşardı ve bu
landı) 

Şimdi dünyada yapyalmzdı .. 
Omits\z Ye bikes ihtiyarcık 
hıçkıra hıçkıra ağladıkça sarı 

burunlu müstehzi kelepçe ar
kadaşı bu zafiyete güliiyordu. 

Şimdi arbk içinde kuş ol
madığı için talisizliğini hiç ol
mazsa rikkatle dinliyen .. Yiv,. 
den sevgili serçeciği için ihti
mam ile yapbğı kafesin kabu
lOnO istiyor : 

- Bu benim u.zun ve son 
bir seyahatten evvelkj \'asiyetim 
diyordu 1 

'
1Yiv,, mükedder, ihtiyar 

bedbahbn el emeğini hor gör
memek, zavallıyı faz.la muaz
zep etmemek için verilen -he
diyeyi almış. 

Bana anlatılan bu hikiyeyi 
çok acı buldum. Gece olmuş
tu, amma UYJ!y&mıyordum. Ha
yatta olur olmaz patırtılara 
kulak asmaz ve kolay 
kolay rikkate gelenlerden de
ğildim, fakat bu ihtiyar ve 

kuşu benim yftreğimi parçalt
yor, Uzillüyordum. 

- Eğer kabilıe, dedim, ben 
ona başka bir kuş götüreyim. 

- Evet, dedi, "Yiv 11 ona 
güı:.el bir kuş alıp götürmeyi 
düşünmed;m değil, yalnız vakit 
varsa, yarm sabah vapur kalk
mış olacak, ıeri bir motör ile 
yetişmek kabilse de.. ihtiyarın 
ismini bilmiyorum.. Hem de 
pek tuhaf kaçar akl. 

- Evet tuhaf bulmak isti
yenler için tuhaf olsa gerekf. 

Ta içimden gelen bir gillmek, 
veçhen muazzep görünen ken
dir.ıle alay ediyordu. 

Sabahleyin uyandığım zaman 
akşam gelen ve geçen fikrimi 
giilünç buldum; zira bu ihtiyar 
teselli edilecek bir oyuncak 
değildi. 

Mahkum ihtiyarcığın katı
laşmış yarı ölü kalbini Jıer 
uyanışta hilzlln yaşlannm rik
katile dirilten, hapisane ek
meği ile büyümüş, sol 1-.anadı 
kesik kül renkli Adi bir ser
çeciğin yeriı:i cennet kuştan 
bile tutamıyacakb •• 



20 Mayıs 1931 Çarşamba Günü 

TAKSİM' de 
En son sistem alat ve edevatla mücehhez bir 

SERVİCE ST ATION 
Asri benzin sıttış ve yağlama mahalli küşat 

eyliyeceğimizi muhterem..- otomobil 
sahip ve şöf örlerine ilan eyleriz. 

STANDARD OİL COMPANY 
OF NEW YOK.m-

Vapur sahiplerine ilan 
Stkletl meemuaaı 1000 tona baltt olan emtianın Samaun 

limanından l.tanbula nakil için bu huauaa elnrl'll '*• Hl'&rl 7 
tonluk vinçlerle milcebhez bir nakliye remial bir ay mflddetle 
iaticar edilecektir. Vapurlaranı kiralamak arıuaunda bulunan 
zentın talep edecekleri bir aylık maktu ücreti nakliyeyi ve bu 
milddetin inkıza11nda yevmiye olarak latiyeceklerl meblitın, 
nihayet 31 mayıa 1931 tarihine kadar, F.T.A rumzu tahtında 
latanbul 176 numarala poıta kutuau adrealne tahriren blldlrmeleri 
rica olunur. Mahrukat, yat ın6rettlbat maarafı, vinçlerin tahriki 
ve Hire fibl bihlmum m&1artf itbu maktu Gcrete ithal edilmeli
dir. Tahmil Ye tabliye amellyelerinde ambarlarda çahıtırılacak 
amele mal aahibl tarahndaa tedarik edilecektir. 

Takriben ltla toaa baltt olu eaıtluua bU defada tahmlll Ye Samıundan 
l.tanbula yalıaıa bir aeferde aakloluıama11 •• Hffaenla 1 Temnıua: 1931 tari
hinde Sa11111an limanında mal Hhlbl emrine amade bulundurulma11 metruttur. 

ISTANBUL MINTAkaSı TiCARET MODORLOÖONDEN: 
Merkezi idareıini Galata poıtaneai karııaında Adalet hanı

nın 31 ve 32 No. odalarına nakleden lıt. Süt mllatahsili ve 
ıütçOler cemiyetinin idare heyeti intihabı mayııın 26 ıncı 
Alı rftntl saat 10 dan 16 ya kadar cemiyet merkezinde 

a ılaca v ı allkadarana ilin olunur. 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ AHZES 1 

Galatada Oımanlı ban

ka ı ıırasında Kuleli 

matazada iıtedltinlz 

kolayhj'ı bulabillrainiı. 

SON POSTA 

Annem hona 
''BlOKS,, 
olsaydı hu 
hol başıma 
gelmezdı: 

(/, .. 
~ 

BIOKS Dlı Macua 
YI 

BIOKS oı, rırÇUt 
TDrklyt Dit tabibim 
Cemiyeti tarafmdaa 

t&vai1e edilir. 

Dr. A. KUTİEL 
Zilhrevi baatalıklar tedavi

hanesl Galata, Karaköyde börekçi 
fırını ıtraaında No. 34 

Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 

Cağaloğlu, Süreyya B. Apart. 
Muayene saatleri 2-6 tel. 23212 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 

En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 
ZA yt - Niğde Çifçi Tüc

car Bankasinın tasarruf san
dığı 1 T numaralı tevdiat cüı
danı ve mühürümU zayi ettim. 
Hükmü yoktur. 

Kayabaıın la Kudduıl ~f. 
mahdumu 11vacı Hüıcyia 

Cilt Ye zührevi haatahklar 
Mütehaasısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtonbul eırıra:ı zllhrevlye diapaıuerl 

baıhekhııl 

Ankara caddesi İkdam 
Yurdu karşısında No. 71 

DR. SEMiRAMiS EKREM. H 
Çocuk haatahklan mütehasstıı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etf aJ hutaa.ai kulak, botaı 

burun ~ıklan mQtebasn11 
B•7otlu Mektep ıokak No. 1 
TelefoD Beyotlu 2496. 

Yeni Çıkan Ala 
BAHÇE 

BOMONTI RAKISI 
Tecr6be ediniz. Em1all ara11nda bu nefasette hiç bir rakı yoktur. 

Kilosu 200 kuruştur. 
2~g , 3: ı 500 , 10000 gramlık •itelerde 

100 200 kuruşa satılıyor. 
Her yerde arayınız. 

Avusturya fabrikaları hezaren sandaliyeleri umumi ıataf depoıu 
lstanbul'da Katırct0ğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz. N. 
Aciman. Telefon İstanbul 2409. Hamif: Ayni depoda envai çeşit perde 
ve döşemelik kad 'fe hare ve fantazi kumaşlar, mütenevvi iıtok perde 
mister, tül, eten perdeler, örtüler pirine korneş 

halis lzgiliz keıme like kar- R-~' 
yolalar ve aaire, fabrika 
fiatına toptan ve perakende 
satılmaktadtr. Fiat maktudur. 

ITRIY A Ti 
Kibar ımıfın nişanei .zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif los) onlar. 
nadide ek~tre Ye parfürılcr 

Bütün çeşitlerini lstanbul Yeril mallar 
pazarında bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi : Sirkeci Y alıköşkü Caddesi 
lühiirdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRIY AT F ABRIKASI 

Büyük Tayyar 
• 

pıyangosu 

5 inci keşide 11Haziran931 de 
BÜYÜK. ikramiye 
50,000 LiRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE: 40,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

tan 
Asairya - İtalyan • 

teden ı.ııeır 
a • Daçya - Romany 

deriyeden • ~61" 
Alimniya - Alman 

tenceden 
·yed'° 

lıiç - Ruı - lıkende~~ 
Androı - Yunan • 

Pireden 

V Purlal' 
Bugun Gidecek 8 

fıoıir• 
Saadet • Türk • . d y• 
Aydın - TUrk - Cı .;, 
Uğur - Türk • lzoıı 1~ ~ 
Güzel Bandırma .. 

Bandırmaya Tri'/~·~ 
Merano - ltalyan • tl,.-
Alimniya - Alman • 

burga ~ 

B A H R İ S Ef ) ]sı 
FELEMENK BAN:t:sl 

IST ANBUL şlJ~aplorJ 
. sTE•' İdare merkczı: AM ·. 

e~•· Mezun serınaf 
000 000 FL· ·· 2.5 ' yes•· , • JJ)B 

Tediye edilmış s;~ 
5,000,000 ~ flr 

. 3 z.ı;o.uvv ,ı 
İhtiyat akçesı: ' tel•~ 

palaıt• ıılJ • 
Galatada Karakliy ı tlU f ,.ıJ' 

711 ~ f1ta11bU d• 
Beyojlu 3 - ıttııallfl 5'' 
"Mcrkea: Poıtaneıl f . lat• 

Tele on· ı·tı lemcl han, 11e B 

k nıuaı 1 
Bilumum ban 8 lc3r 

Emni et Kasaları~ 

----------
SON pos1A 

•'" ~"'" ,,.dl• ,,. 
Yevmt, Slyaıl, H!--- ,.,..-J,. 

rıııaru0• Jdare ı lataobul, :t.. Jj. J1 
şuJ ao"••· 

-- ()J()} bıal - ı 1•• 1,. Tel,.~?•: utaıtt.tc"bulÔN pOS 
Pot \.ı kuW-ı.':~bul S • 
Tdr.af: --- 'ff 

ABONE fİA t:~ 
--- 2700 "'' ı40" ,, 

'°° ti '°' .. 


