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Do t<UZ Yüz Bin Liralık Vergi' Şeker, Kahve, Otomobil 
Müruru Zamana Uğradı Ve Gramofon ••. 

ithalat lnhisan içi; İkbsat Vekaletine 
Barut irtişası En Meraklı Safhasında.. Mühim Bir Raporlar Verildi 

Karilerimiz hiç ıüphesiz ha· 
brhyacaklardır: Geçen seneler 
sarfında bir barut irtişası ortaya 
çıkmıt. ozamanki Barut in· 
hisarı Şirketinin bir kısım 
erkanı. rüşvet vermek iddiasile 
tevkif edilmişler, meseleyi evveli 
lsta bul ve sonra da Ankara Ad· 
liye i tahkik etmiye giritmişlerdi. 
Fakat aradan geçen uzunca bir 
müddet sonra mevkuflar tahliye 
edilmiş, tahkikat gayrimevkuf 
olarak cereyan etmiye başlamıştı. 
Ancak bir müddet sonra Anka· 
radan gelen haberJer irtişa 
muhakemesinin Ankara Ağır 
Ceza M3hkemesine intika.l elmek 
ilzere olduğunu, hatta maznunla-
ra tebligat bile yapıldığını 
hıldirifordu. Meraklı olacağına 
hiç şüphe bulunmıyan ba muha-
keme h~nüz b ~eğildir 
Ye dosyalar benk Aclli-
yesindedir. Diğer taraftan ~ 
tahkikati bu safhalara gi u· 
IDUl'ken bir de vergi kaçakçıh· 
it ortay.a çıkmıştı. Bu meseleyi 
de şu uret anlatalım: 

IH/tt1rt:lar Mustafa Be• 
kelini temsil eden lbrahim 
zade Lutfi Bey ve ortaklarına 
bir kazanç vergisi tarhetmiş ve 
tebligat yapmıştı. Bu vergi, Barut 
inhisarı şirketinin ( 927) senesine 

30 Sene Evvel 
Bizı ltlare 
Edenler 

'• Avrupaya fir41 etmek moda 
haline gelüliftl ( Mabeyni 
Htimayun) .. bir hami tedarik 
eden, yahut mühimce bir sır 
e.lde eden, ~ Avnıpaya 
firar ederdi. ~--. mtıstear 
bir isimle kbdlkendini jur
nal ettikten. sonra, firara 
teşebbüs eder ve giya ken· 
diaioi yakalatmıt olurdu. Fa
kat, bunun da usul ve kai
deleri vardL iyi bir laelapla 
yapalaıa,. .işler, miikemmel ne
ticeler verebUirdL Fakat kli
çilk bir dfişlbıcesizlik bazan 
müteşebbisim altüst ederdi. 

~ 
ait kaçır•laa ve gizlenen ka 
veıpi ..,8CIMlll"tll-.ıllll~,-.;.,: IUıfıeÖDÜ MalmiidQrlfiğü (929) 

ıenesinJ'e Barut fnhisan Şir· 
t.Gn 

. iifirfl ( Devamı 8 lnd ••ffacla ) 
-=== =--=======~=--c==============================~==:::=mı:mm-

Rusya Mektubu: 

Hiç Dilencisi Bulunmıyan 
Bir Şehir: Odesa 

Başvekil Paşa Moskovada Şayanı 
Dikkat Bir Nutuk İrat Etti 

Ode$tı sokaklarında bir nümagiş manzarası 

Odesa 27 (Hususi) - Vak· halk, tam bir sadegl içindedir. 
tile 400 bin nüfuslu bir şehir olan Fakat mütemadiyen faaliyette. 
Odesa, Basarabya gibi mühim El açan tek bir dilenci yok. So-
ve muazzam bir hinterlanttan kaklardan kalabalık tatıyor. 
mahrum kal nca, epey Fakat görünen insanlar hep işine 
Büyük bır kavis teşkil ede. ıımab gidiyor veya işinden geliyor. 
tesisatı, dalgakıranları, geçmiş fa. Bugün, şehrin öbür ucunda 
aliyetinin hail ayakta duran birer bulunan bir Linoleom fabrikasını 
canlı şahidi. gezdik. Başta Başvekil Paşa ol-

Okrayna hükümetinin merkezı mak üzere heyete dahil milt~ 
olmak itibarile Okren lisanı hl· hassıslar, mühim bir tectl~ 
kim mevkide. Bittabi Rusça yine merkezi teşkil eden bu fabriksda 
ana llsaa. Kıyafet hususunda ( Devamı 11 inci sayfada ) 

mıde yardım eden bir adam 
vardı ki buna, ( Mub •• 
K 

. acına 
omısyonu Reisi Rıza p ) 

derlerdi. Bu adanı SaşauJta 
H "d" la ' n amı ın a 1 hocalan d 
biri idi. Bu 1ı1damın, sef:r:t~ 
han~lerde gizli işleri vardı. 
Bu ıtler, o kadar mahremdi 
ki : AbdUlhanıide bunların 
izahabm bir odada ve yahut 
salonda değil, ancak yaldız 
Sarayın1n bahçesindeki bil· 
yok havuzda sandalla gezer· 
lerken hikaye ederdi. 

Pek Yakında 
(Son Posta)d~ 

Ucuzluk! 
Hayat Binde Y anm 

Ucuzlamış! 
fstanbal Ticaret Odası ista· 

tistik bOrolUDUD yaptığı endekse 
g6re ıubat ayına nazaran mart 
ayında hayat binde yarım nispe
tinde ucuzlaJDlfbr. 

Wl9 senesine nazaran martta 
gıda maddeleri yüzde on seki~ 
ucuzlamlfbr. 

Yeni Romanımız 

ViKT O 1 
Kou~-;;:.:... R Y A 
Yanndan itibaren 

Sütunlanmızda Heyecala 
Takip Edeceksiniz. 

ithalatının lnlaisarı mnzaiab ola• otomobiller 
Takas mukaveleleri aktetmek J 1 - lngiitere ile: 

Dzere Avrupaya g&nderilen Arpa, afyon, yapalı, tiftik. 
heyetimiı Çek ve LeblerJe mO- hah, kuzu ve otlak derili, ay 
zakerelerde bulunduktan 10nra d • • '-· i L--L d 
Al 

. • • • • en11t ... ..,yem , _...., ma • 
manyaya gıtmlftir. Şehriımz· b leri yulaf k h 

d k• ı.ak d k 1 1 cev er , , etento umu, 
e ı a • a ar ma am ara ge en a n . ir k. 

ı .. uz m ınc pamu 
ma ümata -gore, Çek ve Leblerle ' ' • 
takas mukavelesi yapılamamıştır. 2 - Almanya ile: 
Heyet, Almanyadan sonra Lon· TiitUn, hala, fınchk, ülllm, İllelr, 
11dya Jidecektir. ...... .. ırk, pahmut, n ... 

Y apbğlmız tahkikata slre, (De••.. 1 J lnel .. ,,...., 

16000 t·ra Çala Bi 
Ve n ar Mahkiim Oldu 

Mardin (Hususi) - Bundan iki sene evvel ıehrimiz Defterdarhğln
dan Cizre Malmüdürlüğiine mnhnrln ve kurşunlu bir torba içerisinde 
posta ile on alb bin lira gönderilmişti. Fakat Cizreye giden torba, 
orada bir heyet huzurunda açıldığı zaman, paralann yerine bankonot 
bilyUklüğünde kesilmiş birtakım kağıtlar çıkmqtı. O zaman ya~ 
tahkikat neticesinde Defterdarlık memurlarmdan birka~ kifiy• iftea 
el çektirilmif ve veznedar Mustafa Efendi de tevkif edilmişti. Fakat 
mevkuf veznedar bet yDz lira kefaletle tahliye edilmiş ve \u .garlp 
hadisenin mabakemesi Diyarbekire naklolunmuştu. 

Birkaç gün evvel Diyarbekirde yapılan muhakemede bu paralana 
veznedar Mustafa Efendi tarafından çahndığmı ve paralann yerine 
kendisinin kiğıt bıraktığı anlqılmıştır. Yedi buçuk sene hapaine blk· 
medilen veznedarın tevkif edilmesi buraya bildirilmiştir. Fakat hu 
haberi duyan veznedar firar etmiştir. Veznedarın Cenuba firar ettiti 
yöslenmektedir • Cemal 

=================================================-

1 
Akıl Akıldan Üstündür ! 

1 

Aman birader, bir tilrlll durduramıyorum. Gel de öğretiver. 





, .• 
Herıi• 

Hangisine 
inanalım 
iz Sögliyiniz? 

Jt 

Sıbiyye Vekili Refik Beyefendi 
bizde çocuk vefiyab hakkında 
tetkikat yaptırmlft bazı rakamlar 
toplanmış, diğer memleketlerin 
~ocuk vefiyabna ait te rakamlar 
&etirtmiş. Bize şu mukayeseli 
cetveli veriyor: 

Cemiyeti Akvam neşriyatına 
nazaran çocuk vefiyata bize yakın 
Yeya o nisbette olan Avrupa 
memleketleri şunlardır. 

la 

ad. 

) ılzdc u,1 
G 
7.9 

> 11,9 
> 11,7 
> 12.4 
:a 1 .:.() 
> l'i s 
:a 15 .ı 

!'izde 1 .,7 
Bu rakamlar karşısında, TOrk 

çocuk vefiyatını gösteren rakam· 
lar hakkında da Refik Beyefendi 
ıu izahatı veriyorlar: 

" Adana, Aydın, Bursa gibi 
11tmalı mıntakalarda çok ıyı 
esaslara istinat ederek yaptığımız 
tetkikler neticesi ( O - ! ) yaı 
arasındaki çocuklarda vefiyabn 
19'n' de 15,4 19.10 da 13,7 
olduğu tesbit edilmiştir. ,, 

Demek ki sıtmasız mmtaka
larda bundan da azmr. yani bir
çok Avrupa memleketlerinde ço
cok v.efiyab bizden fazladır. Hal
buki Himayeietfal cemiyeti 19 
yqtDA kadar çocuk vefiyatının 
bizde %43 ü bulduğunu söylüyor. 

Ha gisine inanalım siz söyli
yiniz. 

Şehrimizdeki masonlar arasın
da ihtilaf çıktı. Mevcut teşkilit
tan ayrılan Milli bir mason teş

kilatı vucude getirmek istedikle· 
rini, mevcut bir teşkilatta gayri
miJli birçok unsurlaı bulundu
ğunu söylilyorlar. Bunlardan biri 
dün ga7.etemize vaki beyanahn
da diyor ki: 

"Masonluğun esası insan
lardır. Bunda milliyet ve gayri 
millıget mefhumları ger bul-
maz.,, 

O halde hangisine inanalım : 
Mevcut teşkilibn gayri milli 
old ğuna mı, yeni yapılacak 
teşkil" milli mahiyeti haiz 
olacagıoa mı ? Lfıtfen siz söyle
yiniz. 

Japonlar 
imtiyazlı 
Mıntakada 

Şangbay, 4 (A.A.)- Kendi
lerine taşlar atan Çinlileri tevkif 
maksadile imtiyaz mıntakasının 
Amerika efradı tarafından mu-
hafaza edilen kısmına Japon 
askerlerinin girmesi hasebile zu-
hura gelen arbede neticesinde 
Çinlilerden iiçlı hastaneye kaldı-
nlmı~ olarak 10 kiti yaralan• 
mışllr. 

Amerikalı efrat vak'a ma· 
halline gitmişler ve Çinli· 

Son Postanın Resimli Makalesi • Hagat Her Şeydir • 1 

..----

1 - Birçok kimseler ufak, mu
•akkat, geçici GzOntGlerle hayatlarmı 
zehlrlerJer. FiJAna ach:iimü tutama· 
dım, bakkala borcumu ö iyemedim, 
bayrama elbise yapbramadım, diye 
üzülürler. 

2 - Bunlar hayatı aalamıyan, 
bayatın icaplarına ha1ata faik aa· 
nanlardır. 

3 - Hayat her şeyden evveldir, 
herşey hayat içindir. Hayattan mu• 
kaddes ve muazzez bır şey yoktur. 
Onun için yaşamıya, tam manaaile 
yafamıya bakmalıdır. 

• SON TELGRAF HABERLERi 
• 
lzmir Rıhtımında Hükômetin 

Zararı 700,000 Liradır 
--------

Şirketin Dalavereleri Meydana Çıkıyor 
lzmir, 4 ( Huıusi ) - Rlhtam 

Şirketi suiistimali muhakemeaine 
dün devam ecllldi. Evvel& dinle
nen ıahit marangoz Osman Ef. 
ıirket tarafından kendisine yedi 
bOyük kitap sandığı yaptırıldı
ğını, sonra Şirket başkatibi M. 
Bonici müdüriin emrile bavullar 
aldığmı söyledi. 

Bunlardan sonra ifadesi alınan 
kavas Veli ağa şayanı dikkat 
sözler söyledi. Bu phit, MD-'1 
dür M. Gifre ile mubaeebec:iıain 
birinci ve ikinci kAnun aylannda 
dört defa geceleri otomobille 
geldiklerini, çuvallar içinde 
evrak taşıdık]armı, bunların 

bir kısmını sandıklara ve 
bir kısmını da bavullara koy· 

duklarım, sonra mühim bir kısım 
evrakı yakmak üzere kendisine 
verdiklerini, Kalorifer ocağında 
yaktığını söyledi. Bunu müteakıp 

M. Meclisinde 
Bütçe Encümeni T etki ka

tına Devam Ediyor 
Ankara, 4 (Hususi) - Bütçe 

Encümeni mali kanunlann tet-
kikına devam ediyor. Dün Maliye 
Vekilinin huzurile bir içtima ya· 
pılmış, Devlet Demiryolları 932 
bütçesi tetkik olunmuştur. 

içtimada gerek demiryolları 

idaresinin, gerekse Seyrisefain 
gibi diğer müşabih idarelerin kö
milr mübayealan etrafında mllna
kaşalar cereyan etmiştir. Bu ida
relerin yerli kömürleri yüksek fi
atle aldıkları ileri slirülmllştllr. 

icra Ve lflAs 
Ankara, 3 - Adliye Encil

meni icra ve lflis Kanunu üze
rindeki tadilat hakkında mazba
tasına hazırlamaktadır. 

1 
Rıhtım Şirketi kavaslarından J 
Has~n Ef. müfettişler tarafından 
tetkıkat yapıldığı bar sırada muha
sebecinin bir kısım evrakı sobada 
yaktığım, bir kısmının da harice 
taşındığını söyledil 

Müteakıben Maliye Mllfettiı· 
!erinden Hulusi Bey isticvap edil
di ve şirket tarafından Nafıa 
Komiseri Emin Beye Ernest müs· 
tear ismi altında ( 70 ) bin 
lira rlJfYet Yerilmİf olduğunu, 
hususi Ye re....ı defterlerdeki 
rakamların biribirinf! uymadığım 
iki çeşit defter tutulduğunu, Emin 
Beye her Uç ayda bir· yedi 
yüz ellişer lira, ayrıca 20 bin 

liralık açığın kapablması için de 
( 4 ) bin lira verildiğini, hnka-
metin bu iıte 700,000 lira zarar 
ettiğini söyledi. 

Bundan sonra isticvap olu
nan şahit şirketin eski Umumi 

IRusga 
Seyahati 
Başvekil Paşaya Bir At 

Hediye Edildi 
Moskova, 4 - Başvekil Pqa 

dün at yarıtlan [meydanında, 
kendi namlarile tevsim olunan 
bir mükifab muhtevi bir yarııta 
hazır bulunmUf, yarış neticesinde 
kazanan at Başvekil Paşaya he· 
diye olarak takdim. edilmiştir. 

Pgonek gazetesı Başmuharriri 
tarafından Türk misafirleri şere
fine Alimler Yurdunda bir içtima 
tertip edilmiştir. içtimada Tllrk 
misafirlerden başka M. Litvinof, 
muharrir Maksim Gorki, ve aair 
zevat hazır bulunmuılardır. 

Moıkova, 4 - Baıvekil Pata 
ile T efvik Rüştll Bey ve refakat• 
terindeki zevat diin gece Lenin
grada hareket etmişlerdir. 

1 

Katibi Mösyö Arman ıirkette 
çifte defter tutulduğu, bllkti
metten gizlenmek istenen he
saplann hususi defterlere yazıl
dığını, 1 Ernest isminin Emin Beye 
ait olduğunu, Nafıa komiıerlerinin 
hepsine bu ismin verildiğini, eauen 
Emin Beye yapacağı yarmmlara 
mukabil (50) bin lira verilmesinin 
takarrür ettiğini, son senelerde 
Emin E eyin şirketten her ay iki 
yüz elli lira aldığını söyledi. 

Diğere ıahit M. Jurdan, Emin 
Beye( l 1600)1ira verildiğini bildijini, 
bu paranın (8000) lirasını kendi 
elile verdiğini, 927 eeneainde 
hllkftmete düıen ( 30 ) bin lira 
hissenin ancak ( 1 O ) bin Jira11 
verildiğini, Fransız hükümetinden 
alınan (900) bin F rankm gizli 
deftere yazıldiğını söyledi ve 
muhakeme gelecek haftaya talik 
edildi. 

Fransada 
Radikaller İkhdar Mev-

kiine Geçecekler Mi? 
Paris, 4 (A.A) - Radikal 

sosyalist fırkasının riyaset divanı 
ikbdar mevkiinin mesuliyetlerini 
deruhte etmek ihtimali karşısında 
fırkanm müstakbel menfaatlerine 
hadim tedbirleri müzakere etmek 
için kendi teşkilatlarını Acilen 
toplanmıya davet etmiştir. 

Telgraftan Vergi 
Vaşington, 4 (A.A.) - BOtçe 

liyihasiJe teklif edilmit olan tel
graflar flzerine resim vaz'ı Ayan 
Meclisinin Maliye encDmeni tara
f.odan tadil edilmlıtir. 

Cenevre Yolunda 
Londra 4 (A.A) - Hariciye 

nezaretinin Parlamento MOstepn 
M. Eden, terki teslihat konfe
ran11nda hazır bulunmak llzere 
Cenevreye azimet atmiıtir. 

lerin bir daha ateş açmı· r 
yacakları teminatnı vererek hem İSTER İNAN, /STER iNANMA! 
bir ihtilafı hal hem de Japon
ların mıntakadan çekilmelerini 
temin etmişlerdir. 

Amerikada Tasarruf 
Washington, 4 ( A.A ) 

Meb'usan Meclisi şimdiye kadar 
bütçe layihasında icrası teklıf 
edi n ( 200 ) milyon dolarlık ta
aarrufattan (166) milyon dolarını 
reddetmiştir. 

B~giln dütün dünyayı şiddetle alikadar eden biür 
d k · · buı n iktısadi buhran var. fa'c:at, belki hayr-'t e ece aın.'~' 

mekte, fakd nedenae kurbanların adedi eksilememek· 
tedir, itte bir cetnl: 

"Londrada senenin ilk 3 ayı zarfında yukubulan 
yol kazalarının adedi geçen senenin ayni müddeti 
iç nde 289 ö!il ve 9324 yaralıaına mukabil 314 ölü ve 
10,685 yaralıdan ibarettir." 

medeni m ... mlel<etleri i dısadi buhran kadar aıaka;r 
eden miahim bır mesele daha vardır: Kaza ölilmle~. • 
zım (eceli kaza) dediğimiz bu, birdenbire gelen ~l~~
lerin önüne geçmek maksadile çok gayret aar e ı -

JST81t /NAN. ISTE/t iNANMA/ 

Gümüş 
lira 
Çıkınca ... 

Ksı·• 

A. E. 

Artık sevinebiliriz, ilAnt şa
dımanı edebiliriz, ppkalarımıu 
havaya atabiliriz ve hançereleri
mizi yırtarcasına bağırabiliriz: 

- Horra, diyebiliriz. 
Bu, bizim hakkımızdır. 
Elbette benimle beraber ıiz 

de işitmiısiniıdir: Yakında bir 
lira kıymetinde gümllş mesk6klt 
çıkacak, ortalığa feyiz ve bere
ket yağacak, sulhe rağmen bir 
türlü gelmiyen bolluk zamanına 
ka vuşulacak ..• ı 

Artık herkeste, açlıktan he
nüz kurtulmuş, bkabasa fazla 
yemiş, tok bir adamın gerinişini 
seyrediniz 1 

Cüzdanımaun dibinde, eaki 
kağıtların arasında bin bir elden 
geçerek yıpranmış tek bankno-
tu aramak, çıkarmak, hemen eri· 
yiverir diye korka korka bakka-
la uzatmaktan kurtulacağız. 

Y eleğimizin cebinden yepyeni, 
çil çil gllm6f liraYJ çıkaracatıs. 
camekanın veya mermer masama 
llıerine 11ngırdatarak atacafp& ve 
yOksek ıeale emredeceiiz: 

- Ver bir okka teker, iki 
okka kahve, &ç okka yağ diye
cecizl 

SözOn kısaıu Bütün bunlan 
yapabileceğiz. Fakat o çil çil, 
yepyeni gümüş lirayı ele geçi
rebilirsek yapabileceğiz. Yalnız, 
buhran denilen, ıeHbi beniz 
meçhul hastalığın devam etmekte 
olduğuna bakılırsa bu muvaffak.
yet bir hayli şüphelidir. Ve ba 
vaziyette de ha gümüş lira çıkmlf 
ha eski kağıt para kalmış, bir 
çoğumuz için arada fark yoktur. 

Feci Bir Heyelln 
Dil Delanj ( Liikıenburg ) 4 

( A.A ) - Kanalizasyon itlerile 
mel(Ul bulunan ameleler nagibanl 
bir surette vukubulan bir heye
IAn üzerine bir hendete gömCU. 
müşlerdir. 3 kişi ölmilf, 2 kiti 
ağu yaralan ııştar. 

Petrol Rekabeti 
Amerikada Mühim Bir 

Kongre Toplanıyor 
Nevyork, 4 ( A. A.) - Mah

vedici bir rekabete nihayet ve~ 
mek maksadile toplanan konfe
ransa iştirak edecek olan Sovyet 
petrol sanayii mümessilleri 
buraya gelmişlerdir. 

Sovyet Rusyanın bu kgnferan
sa iştirak etmesi mesut bir delil 
gibi telikki olunmaktadır. 

Yugoslavya 
Ve Romanya 
Kraliçaları 

Romanya kırahçua Mari HL 
v~ kerimeıi Yugoslavya KaraHça-
11 Hz. Bug6n 6j'le &zeri ekı• 
preale Belgrattan tehfimiıe ıel
mektedirler. Kıralaçalar tehrimiz
de bir hafta kalacaklar, bu 
mnddet zarfında Robert Kolejde 
miıafir olacaklardır. Edime vaU. 
ai misafir bükllmdarların, Bulgar 
hududundan lstanbul vilAyetl 
hududuna kadar rf'fakatlerin~ 
memur edilmiştir. 

Kıralıçalann şehrimizdeki ika
metleri esna&1nda Cenevre Kon
solosu Şevket Beyin refikam 
Melek ve Anadolu Ajansı Umu
mi Müdiri Muvaffak Beyin ke
rimesi Nermin Hanımlar mihman
darlıklarma tayin edilmişlerdir. 



Faciasının 
Netic~ intle 
... ~..<:.. ...... .?..-;.:~ 
-- ,... ~ yecli Jdlkl• 
iltaret tayfUile bir~ ......... 
Ka,aia ıalamne ENlli ....... 
rWe tewllf ....... Fakat 
~ dlhleP aanldardaa W,. 
Lir iz yoklar. -----

Diyor) 
w Latfi ..,, 
elin butaaecle 
yatmaktaclar. Eter 
bu lapaetlİ OJUD
CU yaralanın .... 
• ,.... iz .... 
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1 Sayfa 

Oiinya Garibeleri 

Dünyanln 
En Zengin 
Adamı! 

l 

Londra, (Hususi) - Dünyanın 

en zengin adamı Haydarabat Ni
zamıd r. Nizamın saraylarından 
birinin bodrumunda 50,000,000 
sterlin altın vardır. Sureti hususi 
yede Amerikadan getirtilen milte
hassıslar 3 senedenberi mütemadi
yen mücevheratın kıymetini tak
dir etmekle meşguldürler. 

Yalnız toprak mahıultinden 
senede 1,500,000 sterlin geliri 
vardır. Haydarabat Nizamı serve
tinin hesabını bilmez. Hareminde 
600 cariye ve garajında dünya
nm en lilks 50 otomobili vardır. 

Tehdit! 
Haydutlar Boksör Tünne
yin Çocuğunu Çalacaklar 

Nevyork, (Huıusi) - Haydut
lar meşhur boksör TUnneye teh
dit melctupları göndererek iıte
dikleri parayı vermediği takdirde 
5 aylık çocuğunu çalacaklarını 
bildirmitlerdir. Tünneyin evmı 

polisler muhafaza etmektedir. 

insan l(anila Resim 
Maruf Japon ressamı İto Hi

kotso kendi kaniyle Japon impe
ratorunun bir portresini yapmıştır. 
Ressam kanını, sol kolundan, 
omuzundan ve arkasından almıt· 
tır. Portre imperalorun tabii bil· 
yüklüğünde olduğu için ressam 
çok kan zayi etmiş ve portre 
bittikten sonra sanatoryom::ı yat
mıya mecbur olmuştur. 

Harbiye nezaretine hediye 
edilen bu portre hakkında uzun 
uzadiye makaleler• yazan gaze
teler: " lto Hikotsunun vatanma 
karşı olan muhabbeti onu böyle 
bir portre yapmıya sevketmiştir.,, 
demekteler. lto Hikotsuyu taklit 
edenler de olmuştur. Bir kız lisesi 
talebesinden 1 kız kendi kanlarile 
yaptıkları Japon milli bayrağını 
bir piyade alayına hediye etmiş
ler ve alay kumandanına yazdık
ları mektupta: 11 Biz, zayıf kadmlar 
ancak bu suretle vatanımız için 
kanımızı dökebiliriz,, demişlerdir. 

Muthiş Bir Cenaze Alayı 
Çin - Japon muharebesi es

nasında telef olan tayyareci Bob 
Şortun cenaze merasimi Şangha
yın beynelmilel mmtakasında ya
pılmıthr. Merasimi tertip eden 
\:in hükumetidir. Bob Şort aslen 
Amerikalıdır. Çin-Japon harbinde 
Çin ordusuna hizmet etmiş ve bir 
hava müsademesinde iki Japon 
tayyaresini düşUrdllkten ıonra 
kendisi de telef olmuştur. 

Cenazeyi, bir milyonu ruUte
caviz insan takip etmiştir. Bazı 

kimseler fırsattan iatifade ederek 
ıiyasi nümayişler yapmak istedik
lerinden polislerle aralarında mü
aademeler olmuştur. Bu esnada 
her iki taraftan yüz kiti hafif ve 
ağır olarak yaralanmışlardır. Po
!is fÜpheli bir çok kimseleri tev
kif etmiştir. 

Olum Kaptanı 
Londra, (Hususi) - İngiltere 

dvaYJnda küçük bir köyde yalnız 
baş•na oturan kaptan Çarlz Liç 
isminde eski bir deni.zci ölmüş
tiir. Kaptan Liç bütün dünya 
limanlarında ( ölUnı kaptanı ) na
mile maruftur. Bu adam hayatın
da 20 muhtelif devletin bandıra
sını taşıyan 32 geminin süvarili
lini yapmış, fakat süvarilik ettiği 
icnıilerin hepsi. de kimi fırtınadan 

• 

SON POSTA 

Postahanede Görülenler Kari Mektuplan 

• 
nç 
rT· 

e 
• 

e • 

• • 
eBir 

Müsanıere 

1 

Hele Bir Tan esi Vardır 

Hergün Uğrıyan En 

Büyük Postahanenin, 

Müşterisidir 

Ki, 
Devamlı 

.Po~talrane ıüniin n•r saatinde böglt1 Arı kor,«nı ~ibidir 

Kalem, elinde bir türlü yürü~ 
müyordu. Zarfın baş tarafına, bü
yük zahmetler çekerek iğri büğrü 
bir isim yazdı: 

Küce Hemmit oğullarından 
Ali Gilin Emmi. Yan gözle onu 
tetkik ediyordum. 

Adresi sonuna kadar yazamıya
cağını anlamıştı. Kalemin ucunu 
ağzında geveliyerek düşünüyordu. 
Nihayet, bütün cesaretini toplı
yarak bana döndü: 

- Efendi, sevabına yazıvirin 

mi? 
Hemen oracıkta yeni bir zarf 

buldurarak üzerini söylediği ad
rese yazdım. Sevincinden az kalsın 
ellerime sarılacaktı: 

- Ehsik olma efendi .. 
- Bir şey değil... 

- Hani daha yeni alış.ıyom da .. 
- Bu kadarı da iyi .. Gitgide 

açılırsın.. Eski harflerle okuyup 
yazmasını biliyor musun? 

- Bilemiyon Efendi .. 
Yeni postahanenin geniş tevdiat 

dairesinde, haftanın en kalabalık 

günii .. Melnıekete mehtup eylel· 
miye gelen, ne kadar köylti varsa 

hep burada... Asker. yol amele· 
Bi, bekçi, rençper, odatı, birer 

birer gişeye gelip mektuplarını 
kendi ellerile pulladıktan sonra, 

götürüp kocaman kutuya atıyor- , 
[ar. 

kimi yanmak suretile kimi de de
ni:z allı kayalara çarparak batmıştı. 
Nihayet İngiliz gemicileri (ölüm 
kaptanının) süvari olduğu gemi
lerde çalışmamıya başlamışlardır. 
Bunun üzerine kaptan Liç şan
sını denemek için başka mem
leketlere gitmiş fakat uğursuzluk 
(ölüm kaptanının) peşini orada da 
takip etmiştir. 

Kaptan Liç Harbı Umuminin 
başlangıcında (Meri Valters) 
torpito silvariliğin~ tayin olunmuı 
ve ilk günü torpito bir serseri 
torpile çarparak berhava olmuş

tur. Bundan sonra bfitün gemici
ler (ölüm kaptanile) karşılaşmak· 
tan bile çekiniyorlardı. Liç, bir 
rıhtıma gelirse ortada · kimse 
kalmazdı. Nihayet (ölüm kaptam) 
Gernsi civarındaki küçük bir 
köyde bir ev almıştı. Ölünciye 
kadar bu evden dışarı çıkma
mıştı .. 

Başka bir köşe 

Arada bir, pul memuru ile 
konuşan'ara kulak veriyorum: 

- Bizim Mehtuba cevap 
gelmedi. Acep niye ki? 

Kadıncağız, anlaşılan bu nevi 
suallere alışkın: 

Gelir, gelir; diyor, merak 
et mel 

Y oHarda bu kadar da eğ
lenmezdi emme ... 

Hele birisi, mehluhu taahhüllii 
vermiş. Memureyi sıkboğaz edi
yor: 

- Kötüfi cevap verdiler. 
Ellilem ( Allah a'Jem ) sen bana 
diyivimiyosun? 

- Öyle şey olur mu canın · .. 
Biz mektuplan açmay•z ki içinde 
ne olduğunu bilelim. 

İnsan hali bu.. Bacım .. 
- Yok, yok.. Sen merak 

etme f 
Memur H. anlahyor: 
usormayın bizim çektiğimizi .. 

Buraya öyleleri geJir ki adeta 
ömür törpüsiidürler. Hele taah
hütlü mektup gönderenler biis
bütiin başbe!imdır. 

"Demin gördünüz ya .. Mektuba 
cevap gelmiş te, güya biı sakla
yıp sahibine vermiyormuşuz ıibi 

yakamıza sanhrlar. ,, 
O sırada çapkın bakışlı sarı

şın bir k12, postrestant kişesine 

yaldaştı; 

- M. 462 ye bir şey var mı 1 
Gelen mektuplara silr'atle 

bakan memur, menfi bir cevap 
verdi: 

- Hayır efendim •. 
Kızcağız, milteessir ve dilşün

celi uıaklaf tı. 
Memur, anlatıyor: 
"-Buraya bazen pek merak

lılar da gelir. Uuzun zamandır 

gurbetteki ihtiyar annesinden 
mektup alamıyan bir genç var 

ki, her sabah gişeler açılmadan 
gelir, ayakta yarım saatten fazla 
bekler; memur, masasının başına 
g~çer geçmez, halecanla sorar: 

"- Bize bir şey çıktı mı? 
"- Hayır! cevabını alınca, 

gözlerinde birkaç damla yaşla 
döner. Haline. pek acmmz amma, 
elden bir şey gelmez ki .. ,, 

Büyük mekt\Jp kutusunun önün
de kalabalık gittikçe artıyordu. 
Pullanmış mektubunu kutunun ne 
tarafmdan atacağmı bir türlü 
kestiremiyen sakalh bir adam 
yanındakine soruyor: 

- Yaylı mıdır, nedir?. Ka
pağı açık amma, mektubu &oka
mıyorum .. 

Yanındakiler elinden alıp at
tılar. Şimdi de başka bir sua{: 

- Acep kaç günde varır? 
Dikkat ediyorum; Yazı yaz

ınıya mahsus yerin bir köşesine 
yerleşen genç bir çocuğun elin
den kalem hiç düşmüyor. Meğer
se, ötekinin berikinin zarflarını 
razarmtş. Aldığı da kaç para 
bilir misiniz? 

Ne fazla, ne eksin.. Tamam 
yirmi para... Böyle işini bilen 
adamlara bayılırım. Günde yUz 
mektup zarfı yazsa, İşte size 
helalinden elli kuruş ... 

Para havale dairesi de, bir 
başk& llem ... 

Şimdi, eskisi gibi, elindeki 
kağıdl gösterene herLCh rpara}arJ 
saymıyorlar. Bir sürü tahkikat, 
tetkikat.. Birkaç deftere imza .. 
Hilviyeti, postahanece malum 
olanları bile ara sıra sorguya 
çekiyorlar. 

Haklan da yok değil hani .• 
Açıkgözler pek çoğaldı. Yanlaş 
adrese gönderilen bir ihbar kağıdı 
asıt hak sahibinin elini böğründe 
bırakabilir. 

Para ahııağa gelenlerden kimi
nin y;izti hiç gülmi.iyor. Anla~ıh-

Dolagısile 
Efendim: 
Dün akşam burada Orta mek• 

tep talebesi tarafından tertip 
ve sinema binasında icra edilen 
mUsamereye mezkur mektep mil· 
dürünün vaki daveti Uzerin 
miadında maa aile gitmiştik. Mil• 
samereden maksat, talebe veli· 
lerine, talebelerin derecei liyakat 
ve iktisap eyledikleri ehliyet• 
bizzat göstermekten ibaret oldu" 
ğu halde blitün localarla mev• 
kilerin mekteple alikası olmtyan 
ve talebe velisi bulunmıyan kim
selere tahsis edildiğini gtirdUk. 
Oturacak yer bulamadık. Fikir 
ve kanaatime göre evvelemirde 
talebe velilerinin oturacak yerleri 
temin edilmeli idi. Geri dönmek 
mecburiyetinde kaldık. 

Zonıuldak Ornıan Batkltlbl 

Çocuklara San' at Oğretelim 
Çocuk haftasında çocuklara 

bir haftahk vali defterdar ve 
saire yaptp ta bunlara memuf 
olmak hevesi vermek bence doğ• 
ru değildir. Bu müddet zarfında 
çocukları istihsal yerlerinde ve 
fabrikalarda gezdirip çocukları 
serbest istih&al ve serbest meıai• 
ye alıştırmak daha doğrudur. 

Çocuklarda iş fikri uyandır• 
mak lftzımdır. Hep devlet hazine• 
sine sıöz dikmek itiyadını vermek 
doğru değildir. Devlet bizim ba· 
mamızin kesesi değildir. Yavru· 
lanmıı:a mcsteh öğretmek, gen9 
dimağlarda san'at zevk uyandırma 

14zımdır. Masa başında çouuklara 
kalem tutmayı öğreteceğimize, 
iı öğretsek daha iyi olur. 

Ankara lmalltı Harblve 
uıta bqılanndan 

ŞÜKRO 

Ekmek Meselesi 
Bazı mıntakalardaki fırmlann 

ekmeklerin tabhına hiç dikkat 
edilmiyor. Bu gibi fırınlarda çı· 

kanlan ekrnekler hamur gibidir. 
Belediyenin nazarı dikkatini 
celbederim. 

Be-şiktaf: N. F. 

yor kf kendileri arada bir vası· 
tadan başka bir şey değil. 

- Hasan r Ahmet f . Mehmet 1 
Koş, şu parayı al da gel 1 de
mişler. O da, emir kulu, kalkıp 
gelmiş. Angarya ta,ınan para, 
nasıl da bellidir ? 

Halbul< i ötede bazılarının 
avucunda sımsıkı gizlediği parayı 
canına sokacakmış gibi, gülerek 
merdivenlere doğru hir yürUyüşU 
var ... 

Telgraf gişesinde Uç kişi var. 
Yan gözle ~ilerindeki kiğıda 
bakıyorum. Bir tanesinde f(>yl• 
bir işaret var. 

Acele müstacel. 
Aeaba, bu acele müstacel 

pek mi acefe manasına geliyor? 
Cehalet insana her vakit böyle 
yüz para yerine bet kurut ver· 
dirse ehemmiyeti yok.. Bazan 
hayatına bile malolur. 

Her iki telgrafta da sorulan 
tey sıhhat haberi : 

- Cici annem nasıl ? Me
raktayız f 

- Güzidenin hayat ve mema
tım bildiriniz! 

ÜçOncü telgraf. iyi bir haber 
miijdeliyor: 

- Şükran kurtuldu, yolcıt-
muz erkek... )#.. ~ 



, 
Kollarile 

İşiten Adam Ve 
Dünya Garibeleri 

Yaşadıgımız hava içinde do
laşan ses dalgalarından haberdar 
degilız. Eğer kulaklarımız bütün 
bu dalgaları kapabilecek derece
de hassas olsaydı, belki de gü
rültüden yaşamamız mümkün 
olmıyacaktı. 

Şimdi öyle hassas sun'i 
kulaklar yapıyorlar ki, 3 - 4 yüz 
kilometre nzaktan bir top sesini, 
bir tayyare gürültüsünü iıitmek 
mlirnk6n oluyor. 

Yalnız sağırlar ve dilsizler, bu 
ıes dalgalarına karşı daha hassas 
oluyor, ve bizim kulaklarımızla 
işitemediklerimizi onlar elleri, 
kolları, vUcutlerile işitiyorlar. 

Bir gUn dilsizin biri bir kapı 
zili almak üzere bir dnkkina 
girer. DUkkAncı ona bir zil ve
rir. Dilsiz zili eline ahr, çaldırır. 

.. Mllnasiptir,, der. Dükkincı t•
ıırır. ÇOnki satır zili kulağile 
defil, elile muayene etmittir. 

Satır ve dilsizler ekseriya 
ellerinde tahtadan bir kutu ta
prlar. Bu kutu bir kibrit kutaıu 
blyttklllltlndedir. Bu kutu ile 
aeı dalgalarım alırlar. Bu sayede 
meaafeyi, tayin edebilirler. 

* S028 Defa 
ip Atlıyan Çocuk 

latilterecle bir mektepte ço
cuklar aramda ip atlama Yarlfl 
yapmıılar. 13 yaımda Kitty is
.mele bir çocuk, durmakaızın, 
cllalenmekıizin 3028 defa ikinci 
,elen çocuk 1722 defa atlamaıtır. 

• 
Dünyanın 
En Küçük Ordusu 

yeni Zelin dda Tonga kırallı
tının jandarma, polis ve ~s~~rl 
kuvveti ceman yekun 30 kıtıdır. 

• 
Dünyada Mevcut 
Miskinlerin Mıkiarı 

DOnyada miskinlerin mıktarı 
2 milyondur. Bunların d6rtte biri 
Çindedir. 

21 (,"ocuklu 
Bir Aile 

Goblenz şehrinde bir ailenin 
21 çocuğu olaıuttur. 

• 
6000 Senelik 
Bir Bez 

lnginliz mlzesine 6000 sene 
ewel yapıldığı halde, bufiln 
yapılmıı aibi tertemiı ve m~
kemmel bir dokuma bez venl
miftır. 

80 Yaşında 
Bisiklete binen Adam 

Bize, Aaacloludan, bir kiıfiimil 
80 yquacla Huu isminde l>ir 
adamın blaildetl• ıezclifi ve 20 
aenedenberi bisikletten inmedlli
ni bildirmiftir. 

Bir Ataç Ne Kadar 
Süratle Büyür ? 

Bir atacın b&ylimeal, cİDIİae 
•e buluacluju yere tlbidir. Ata• 
cm bulanduiu yer, bDyGmeainde 
bGyQk bir Amildir. Meseli bir 
yamaçte bGylyen ajaçlar, leDİf 
bir cwada blyOyen ataçlara nia-

Ş E Y L E_R_~------J' 
İnanılmıyacak 

INANILMIYACAK 

BiLiR 
istediğimiz Kadar 
Uzıyabilir Miyiz? 

lnıanların muayyen bir bliyil· 
me devri vardır. Bu devir geç
tikten sonra artık büyümek 
ümidi kalmaz. Bazı ağaç ve ne• 
batlar, bazı istikametlerde mille· 
madiyen bllyüyebilirler. Fakat 
insanlar mlltemadiyea bftylye
mezler. 

Vllcudün uzunluğu bacaklann 
uı.unluiuna bağlıdır. K11a ve 
uzun boylulanu belkemikleri ara
sında bilyükl8k itibarile çok bir 

(fark yoktur. Bacaklaran uzunluğu 
iıe, bliyiimek devrinde kemikleri 
ucundakt bazı hlceyrelerin faali
yetine tlbidir. BllyOdOkten sonra 
bu h8ceyreler kaybolur, ve bir 
daha ılrllnmezler. 

Boyumuzun kaaalajl uzualuju 
ailemizden bize irsen ıeçen ka· 
biliyete bağlaılır. Tabiatin mDaa
ade ettiii derece uzunluta ftl'U 

kim1eler pek ucLr. 8oylanaı 
uzatmak iatl1enler, udece ken
dileri için muayyen olan uzama 
haddine varmaya dllfGaebWrler. 
Bunun lem de bliytlme deninde 
bilhaua on iki ile on sekiz yaş
lara aruanda, · sıhhatli olmaya 
çahfmık 1A11mdır. Ba~klaruınıla 
idman yapmah, kotmala, 11çramalı 
ve bacak kemiklerine kan ıffme· 
sini temin etmelidir. 

betle daha ima olurlar. 
Bazı ajaçlar ıenç lken daha 

ıüratla bllylr, bazı •taçlar ilk 
aenelerde ıayet ya•at b&ytlrler. 

811 adamın 
lıml Baretttlr 
Amerikalıdır. 

Bir ıa.aly• 
içinde bir 

milyara kadar 

bllUln 
rAk:ımları• 

ha11lı 

ıarplarını 
vrrebtlir. 

ra •rduy• ku
manda eden .

dam ( Esseyit ) 
tir. Rakamla 

On bir milyo ı 
O• Wr bin 
On bir y&z 
Ve ... hlr 
yuablllr mlıi· 
nlı • 

Sıça• yetlftlrmek için tealı 
•tlll•lt ••• ,. ltlr mae ..... 

MiSiNiZ 
Bulutlu Havada Nasıl 
Aydınlık Olur ? 

Hava bulutlu olursa, ılndlı 
ziya azalır, fakat tamamea ka
ranbk olmaz. Ay, r&nqle kOre
miz arasına pdiii zaman ortalık 
temamen kararır. Çünkil ay, 
güneıin ııığının geçmesine mani
dir. Fakat bulut ıeffaftır. Glhıeş 
ziyası buluttan ıllzUIUp ıeçer. 
Yalnız baıan büyük şehirlerde 
fabrikalardan çakan siyah kömOr 
tozu ve klmllr dGmanı havada 
öyle kalın bir bulut tabakua 
yapar iri, ,eneşin nllfuzwaa mani 
olur. O vakit hava alcpm sibi 
karanr. 

Ölmek Ne Demektir? 
Fakat ne kadar korunursak ko

runalım, bir fln ölGmle kUfılq
mai• mecburus. Fdvaki baatahk
tan ilmekle ihtiyarhktau &imek 
arasında fark Yardir• F •kat ikisi 
de nihayet aıttmdilr. 

Ôlllmlln ne olduiunu anlamak 
için yalaıa inaamn hayatuaa defil 
clijer canla mald6kların el• haya
bna b•kmak ll11mdır. 

O vakit anlarız ki 61lim bayat 
için adeta IAlım olan bir feydir. 
Her 61Dm, dtlnya üzerinde dif er 
bir ha1abD batlan11adar. Yer 
ylılnde hiçbir feY kaybolmuyor. 
Eter ö.IOm olmaaayda, hayat en 
baıit ,Ulinden bqlayap ta bu
... ldl ke..ıin• var•mıyacaktı. 

Hayatta en gllel teY çocuk· 
laktur. Halbuki 610m olmuaycb 
dojmak ta oJmıyacaktı, çllnkü o 
•akit yeal dojan çocuklara yer 
ykilnde yer kalmıyacaktı. 

N / Ç / N? 
Niçin 
Ölüyoruz? 

lnl&Dlar uumda il&mün ea 
mllhim bir sebebi haatahkbr. Bu, 
mühim bir meseledir. ÇllnkD hay
vanlar aruında haıtabk bu ka
dar çok dejildir ve hayvanlann 
616mGoe sebep daha ziyade has
talık değildir. insanlar zeklları 
ile açlıktan ölmemenin yolunu 
bulmuşlardır. Binaenaleyh bir ka
za olmazsa, ancak ihtiyarhk te

bebile llebiliriz. Halbuki huta
hk yak&Dzı bırakmaz. Bir vesile
ile rilcudOmüze girer ve bizi 
61diir0r. 

insanlar timdi öğreniyorlar ki, 
bayvanlann ve nebatlann yapma
dıklan baıı teyleri yaparak hu
tahğı kendimiz davet ederiz. 
Meae1' aç dejilken yemek yeriz. 
LDıumauz teylerle midemiai bo
zarız. Haıimle utr ... cak cihaz· 
lanmızı yorana. 

Sonra ldiul içeriz. Halbuki 
hayvanların hiçbiri ldıal nedir 
bilmez. Hayvanlar açık havada 
ve ı&oqte J8fal'lar. Biz kapalı 
ve aGnetıiı., bavaııı yerlerde ya
prız. T enefftls ettiğimiz havanın 
temiz 6lma11na bakmayaz. Uyku
muza dikkat etmeyiz. fatizamaaz 
yqan:ı. Botna bu fena ,eylerin 
cezası haatalakbr. Tabiıte baka-

rak ltreneceğimiı en mlhim den, 
hutahjm illlanlua malamt birfey 
olduiudur. insanlar tabletten den 
alarak, tabii bir surette yqamaiı 
6jrenlrlerae o vakit baıtahk y6-
z6nden 61mekten de kurtulacak· 
Jardır. 

, 

Derecede Mühim 
Ve K Ü çük İhtiralar 
Bankalarda 
Hırsızltga Karşı 

Bankanm biri, hırsız gırmesi
ne mani olmak için duvarlarına 
öyle bir preskop koydurmuş ki 
dışarda bulunan polis bankanın 
içini görebiliyor. Bu suretle dı· 
farıdan içeri rirebilecek herbın
ıi birini görmek mllmknn oluyor. 

lslanmıyan 
Kibrit 

* 
Suya batmldığı zaman ıalaa

mıyan ve sudan çıkarıldıktaa 

sonra sert bir fİfeye sürtmekle 
yanan yeni bir kibrit ioat ediJ. 
mittir. 

Katlannuyan 
Bagrak 

* 
Bayrak direkte dk durmaL 

Rüz•lr vana uçar, yoksa katla• 
nar, batta direte aarıhr. Bayraim 
daima açık durmuım temin ipa 
bir bahriyeli top teklinde ltiqey 
icat etmiştir. Bu top rtbglrla 
açılıyor. Ondan sonra rhglr 
nereden eserse essin, daima açık 
kah yor. 

Telsiz 
Sinema 

* 
Amerikada telsizle IİDema 

alıp sinema ~6ıteren bir makine 
yapılmıştır. Bu makine aayeainde 
uzak mesafede bulunan bir nk' • 
veya manzarnyı, oda içinclea 
çekmek ve yine atudyoda ftlai 
çevirerek botta .ınemaluda sle
termek mümkilndOr. Bu ,..•1ne 
ile bet mil mesafeden birçok 
reaimler ahnmıt ve ıinemalar6 
•Werilmiftlr. 

Radyolu 
Trenler 

* 

Almanyada Hamburıla Berlia 
ua11nda iıliyen trenlerde telsiz 
telefon vardır. Vaıonda telefonu 
açarak şehirde lstedijinis nu
marayı bulmak ve aradltuuaJa 
konutmak m8mldln olcluja flbi 
trende aiderlıen evhüdm mi 
ara11p bulmaları •e sizinle lro
n11fmaları mOmknndllr. 

Zayıflatan 
Elektrikli Sandalye 

lnriltert:d_e pçen hafta aplu 
11hbat aerfİSIDde tinde Wr kilo 
ekailmeain yolunu slatermiflerdir. 

Zayaflamak için film••• • 
elektrik sandalyeaine ~ 
Bu sandalyede kll-
levbalar vardır. Bu leYha belli 
bqh adale merkezlerini kaph,or, 
IODfa elektrik cereyanı veri&7or. 
Bu cereyan adaleleri prip top-
luy~ ve birkaç dakika içhtcle 
vltsttü bir kilo yat ..ıtiyor. 

Her,ey Kaynayınca 
Yumupdıtı Halde 
YnmurtaNeden Sertletir? 

Yumurtanın içinde tutkala 
bemiyen kimyevi bir madde var
dır. Bu madde birçok •tomlar
dan m&rekkep bly&k dblerdea 
yapılmıfbr. l11talclatı zaman bu 
madde sertlefir. Yumurtamn be
yUJncla albomin varclar. Albomln 
haynayınca sert olur. Kandaki 
albomin de 111bhrsa lel'tletir· 
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HARUNÜRREŞIT 
82 y.,.,.=*• -

Tarihin Esrarengiz Sayfalan 

İtte Zübeyde, bu küre-çokmak 1 
oyunuma oynamak istiyordu. 
Fakat atlılara ve geniş bir meyda· 
na ihtiyaç gösteren bu oyun, 
gece pnlannda, nerede •e 
nasal oynanırdı? Heniiz hica• 
bım gtclermiyen f bnülhadi ile ytl· 
reaindeki lzint6yG bi1i geçire· 
remiyea Abbase, bu ciheti dil· 
,nnerk mlltehayyirane Zilbeydo
ye bakıyor ardı. F etlan Emtre, 
yüzüne dikilen hayret dolu aaz
leri mltebessim bakışlan1e bir 
mftddet kartılıulı; 

- Galiba, dedi, ıaıtınız. Bu 
vakit ft burada kUre oyunu 
nasıl opanacığmı anlmadınız, 
değil mil Bet dakika sonra bu 
hayretlala seçecektir. YalDi& bl· 
ylk uloaa geçmek zalametine 
katl•n .. l111n•z. 

.AW... ve lbnilhacli, bahta 
şarla .... ak, oyununun gö
nlllerl.de baraktıiı izi yine 
içleriade taflyarak bqka bir 
salona seçtiler ve beklediler. 
Zilbeyde, tertibat almak ve al· 
dırmak lcin yanlarından ayrıl· 
mııb. iki genç amca çocukları, 
çok malateşem ve çok geniş oda· 
nan birer kötesine çekilmiflerdi. 
Altın pmdanlardaki amberli 
mumlarua atnm içiyorlar ve ausu· 
yorlarda. O deria süküt, o muat· 
tar ıa,. ft ipek minderler de 
ya.sbld.da, balılsrda uyuyan 
yumpk rehavet, sanki onların 
~ bir ninni yayıyordu. 
ikisi ele bu sessiz, fak at mühey
yjç almaİJİ dioliyerek uyumak 
isüyodar sibiydi, aözlerini ka-.,........ 

Bir anlak, lbnülhadi gözleci.oi 
aralada, kaftilyll yastıklara göml
lorek dalsıalapn Abbaseye bakb 
we biWbtiyar, içini çekti. Kadm 
güzeldi, blltta çok gkelcli, o 
yumuşak k6ıede nurdan bir yu
mak pbl lavrıntıla ve kıvrak bir 
penlta mtpJOl'du. 

Geac adam, o uraya sak ilk 
devama MtJadağı gilndenberi ilk 
defa olarak aiyaıi diifüocelerdea, 
ıiyul beaaplardan u.ıaldqa· 
yordu. Amcası kazını göalil 
ıcödl U. tetkik edat ordu. Şhn
diye kadar onu zeki, z.acif 
ve biisW bir kadın olmak üzere
tamllllfb, onunla evlenirse sal
tanata el atmak imkanım bulaca· 
gım belaplamıfh. O dadikada 
bu dlltiaeeJerden tecerrüt ederek 
Abhuemin bir peri, hakiki bir 
melek ft ~HCdeye IAyık bir 
mihrak aiW ylbek buluyordu. 
Belki .. slrGfte odayı kaplayan 
ballar kokusunun verditi sekrin 
yine od.dairi Nnrlı haftllıa 
yalmzlajm. deminki maceradan 
kalma iZierin de tesiri ....da. 
Llkin, Mbebi ne oluna olsun, 
Abbateaie varlağındaa uçan w 
laumeleriain delikaaLyı NJllD
lqtardıjı 9111h•kkaktı. 

Ayal umanda Abbaae de 
pzleriai amcaıanıo oiluna tevcih 
etmiftL Geaçliğin en hararetli 
ptında balanan bu uil erkejin 
- diU t:rde deat•a olan • glsellilbd 
akliyordu. fakat bu •llzlttea 
ou be7ecan gelmiyordu, iftiba 
ıelmiyordu. yalmı müphem dG
ıüaceler ve miipbem üzOattller 
bulafi1onlu. 

EYet. Abbue. lbnillı .... 
'' çel.re.ine bakarken badi 

dq,llnl7ordu. Taliaiscli. 

iki kocadan dul kalmqtı, çok 
sıhhatli ve çok duygulu bayab 
elim bir infirat içinde geçiyor
du. iki llünün biribirile telif edi
lemiyea habralarma bağlana
rak paçliğini niçin husrana 
mahkim ediyordu? Sevmek 
ve sevilmek gibi en tabii 
hak annı meı'um teaadüflerin 
yaraıhğı matemlere niçin feda 
etmeli idi? lbnillıadi değil, ilkin 
bqka bir erkek, genç ~e asil bir 
erkek ona husranmı unutturamaz 
mıydı? 

iki genç, ayrı ayrı müllhua· 
larla biribirini b~yle süzerken 
AbduBab dayanamadı: 

- Abbaıel dedi, içimde bir 
ihtiyaç, bağırmak ihtiJaca var. 

Güzel kadm, ne bakıtlarmı, 
ne tavnnı bozdu, sakin sakin 
cevap verdi: 

- Cinoetia mukaddemeaid" r, 
laekim Cebralll görmenizi tav• 
siye ederim. 

( ~rkuı ··•r ) 

RADYO-. --
4 Mayıs Ça11amtaa 

lstanbul 1 :!OOıu l : •I ııu 
fuı . Hl,ü ( lllf>t \ • M brUİ'"( n. lllm-

larf04 Y (\ ıni t\sııı Hey .ır.afmdJaıı 
al tıırka. 7.. :?O gr. ıı 11 ... 1. hl'da) i 
musiki he) t"h t r1tfı ıd ' ili~ ur a ıtz, 
28: • zbaı t. 

BOkret ( 3Dıi nıetre 20, 10 on-
•an 21 40: Mat.na& \ ilan 0141& 
t r.ırııı. daıı rkı. e.:? : ıh ım ıııı,ni, 

.. 2 45· 'İ) t lon::;l 1. 
"-lrnad - 42! , c _ ... , .:rı: 

ı r nMt<'"'trR ı. 21 · gramofoıı 
Roma 441 m~ re )19.00 :')I r 'c 

ıııuıılcke 1ı.,bfrlC'ri,h \il raı-.orn Jl.45: 

komedi. 
Prat f 1 ıı tr :?O ~o· ıt rkı 

koıı t•ri, 21 .:!:i: • tel f' tiy tr ııı.l.uı 
naklen k.m ı i mind ı ftİV . .:!":?.00: 
Ha' den ko M-ri. 

Viyana 517 ı re ~U 4 '· Jau 
l\,lan.2210: hir Tdtli1 r•rft, 

23.15: R-k•ıun konseri . 
Pep 550 metrf> ~,40: \ üksek 

u iki mektcbindt"I na1ul. .!:!,M 
«; iga orkestra ı. 

V•rt0•• (141Sf ı tre 00;,, > gra· 
•il ~1 11 iklh ah h, ~l,lü: 

k< ı,., r. 
ee .. ıın - 1 u:n tre 00,80: 

ı• ki danı.; l .I\ ırı. _!\>,IO: flıım ıırgtım 

n~kil. 

5 Mayıs Perşembe 
latan bul 

21.40 gr. ııofo ı. 22 
r: fırıd 11 1 ıuht hf 
ftıni. 2·, koı rn.mıı • ı - kon f r. 

Belpt l29 u otre) 20: hanı.ıı 
muha' ~r<'. 2u,.;o koıı ·ı. 23 cazlJımt. 

Roma 441 m •trc 21,4;) Mtam 
koıı,,ori, Ho .. ini ile \' ·r liden ıııulıt<>lif 

parçalar. 
Prat ~rı nt trı· 20 SM.kı:.ilon, 

20,30 opN. d.ı hir 1 lo hımincleki 

opera. 
Viyana at7 ı u·trt- ~. iri Toska 

or•f'rası. :?2.rıO cazbant. 
Pette iıl'ıO ıı ı trt> 20,30 ni,.!olet-

to oper. ı. 

Berlio ·- llH> 
el. rı 11 akit n kon r 

re 2(1 K ıl •il.) ıı-

Radyoda Konferans 
Yarın k~aıu ~ liı ~arrı &r Uad

voda miıt.al koııfnan ını v~recukUr. 
Musalı.ıh ıin ı ı 'z 111: Din) n bir 

r~nm ltlr. 

Kadıklı~ liüren a tiyatro•111 
..-...21,30 .. 

çlFTE KERAMET 
VocMI 3 perde 

Nakledea ı R .. at Nlll'I Be, 

gi Müruru Zama
na Uğradı 

(8q tarafı 1 laal .. ,, .... ) 
Yef'Iİ plecliği için Jkde (40) ft 

vergiyi nktinde Termedilderi için 
de ytizde ( 25 ) zammile ( 900 ) 
bin kibur liralık bir yergi teblii 
etlllİf ve prketi teşkil eden lb
rahim zade Lntfi, Buat birader
ler, Aralan f resko Ye Nu bira
derlerden bu paranın lclenmesinl 
istemiftir. 

Fakat ortaklar ayn ayn ba 
vergi ye ve cezalara itiraz et
mişlerdir. Defterdarlıktaki tetkik 
itiraz komisyonu ve sonra da 
Ankaradaki Temyiz Tetkik He
yeti bu itirazları reclettill 
için vergi kat'iyet kespetmitti. O 
unda Arslan Freıko mahdu .... 
rile Kemal Nu iflb helW• ba
luaduldan için iftia mu•ı Def· 
terdarhjua hOkllm~ ..... ,. lt
tirakini reddetmittir. lbnlalm acle 
Lütfi Bey de etJUlnı refibaa 
üzerine yaptıjı için eguı ub
lamamlfbr. 

Defterdarbk .ı,_. lspaa1a
da bulunan Basat Efeadiaia ..
ğazasındaki ve eYluiacleld ..,a
larını satmafb. 

Salamon Nas iflAs etmemifti. 
Fakat meydanda •tılacak .-imi 
bir eşyası bulunması içia Defter
darlık bunnn cinsini iatemipi • 
Fakat Salamon Nas Efendi hapi8 
kararı üzerine ortadan sar olmllf, 
Rusya ve İspanyaya firar ettiji 
t6Jlendiği için Poln tarafından 
bulunamamıştır. Diğer taraftu 
Şirket bu vergiye Devlet Ş&rasa 
nezdinde itiraz etmiştir. 

Eminönü Malmlldllrlilğü (9l9) 
seneainde bu vergiyi tahakkuk 
etth ewek dll't ortata teblit et
tirdiği zamandan bir sene evvel, 
yani ( 928 ) senesinde resmen 
müracaat ederek firketio tasfi. 
yesma istemit ve mahkeme 
tarafından da avukat Hacı 
Rifat dey tasfiye memuru 
tayin olunmuttur. 

Fakat aradan geçen müddet 
zarfmdıa Devlet Şiiraıı ortaldann 
itiraınameaiai tetkik etmif ve 
davayı prkei:, yani ortaklar le
hine olarak nakzetmiştir. Geçen 
hafta werilen bu kararda nala 
1ebebi ıu suretle izah edUiyor: 

Eminönü Malmüdiirlljil lbra
hlın zade Lütfi ve ŞGrek•11a• 
tebligat yapbğı zaman tirket 
resmen tasfiye halinde bulua
duğu için tebliptm tasfiye me• 
murlujwıa yapdm•• ilzam ael
mekte idi. Halbuki teblipt tir· 
kete yapdmıflu. 

Bu aakız kararı lzeriae Def. 
terdarlaiıa yapbğı aabtlar htl
kümsüz kalmııtır. Tasfiye memu
ru Haca Rıfat Bey de vefat et· 
mİ.ftİr. Şimdi Tacaret MGdlirlBğtl 
mahkemere mGfacaat ederek 
yeni bir tufiye memuru tayin 
edilmesini istemiftir. 

Halbuki Kazanç verıileri Ka· 
DUDU iki tenede mOruru IUUIDa 

ojnyacajı lçhı ve yapılan tebligat 
kanunsuz tellkki edildipden 
şeı ildere tebligat yapalmamlf ad· 
dedilmekte n bazİIM19 .ıt (IOO) 
bin lirama mirana sam•a •in· 
dığa s&yteamektedir. 

Diğer taraftan, Ycqi borcu 
meseleeiadea hakknada hapla 
karan nrilerek tevkif mftzekke
resi .keailen Salamon Nas iki 
senedenberi polis ı-.rafından ara· 
myor, fakat balunanuyordu. Yu
karda da yazdığımız gibi ken
clWnin lapanya,a ıitmil oldaju 
o ..... taliakk* eltiii içia 
~,.,. teblipt bile ,.,.... ... 

fakat but&n hayretle ltreni-

BOLŞEViKLiK 
Nasıl Geldi? Nedir? Ne Oluyor? 
Yazanı O. llom Naldedm ı H.,,dar _,., 

_,_ 
lldilll 

lbtiW m.a.tW. u amanda 
tahaldmk etmlye '-il-.. Bana 
lmmea muvakkat hlktmet, kı .. 
men SoYpt hizmet etmlftir. 

4 Mart (1): UmUll af ilin 
edilir. FialAndiya'am iıtiklili 
tanmdı. 

20 Mart: lmperator ve tmpe· 
ratoriça te.kif olundu. Çarakoye• 
seloya se'koluadular. Bu karar 
Çara Duma azaamdan d6rt kiti 
tarafınclaa, Çariçeye Jenaral Ko-
rinlof tarafından tebliğ edildi. 

22 Mart: Şimali Amerika 
müttehit hOkümetleri her devlete 
tekaddlbnen Rmya mUYakkat 
hUkômetini tasdik etti. 

24 Mart: Petreaburı ameleaine 
pnde ancak meki& saat çal•pnk 
uaulü tatbik oluad& lcla • cu••ı 
ilıa edildi. Jeneral Alekaiyef 

. 8afkumandan . olsak Graaclnk 
Nikola Nikolaye~'ia yerine ıe· 
çirildi. Delllkin bliyilk Erkim 
Harbiye riyasetini alandı. Harbiye 
Namı Guçkof bu tayinler mllaa· 
ubetile askeri vaziyetin tepvvllıe 
ujracbğuıı iddia etti. Eauea bir 
numaralı emirnameyi de kabul et· 
memittir. 

27 Mart: Petreıabws SoyYeti 
btitün dOnya ahalWae demokrat· 
lıi• liyak bir aulh akdi için m6-
racaat eder. 

(1 Tarihler hep eski t<tk" iııı 
uzerinecUr. 1918 ikineı klnununa .ka
dar. bu mim ııl u~ere dtıvaw t-dor. 
Buuu lıııgunkh t&rilılcre tah' il t-•f.nıc·k 
için illi ıwcr •!lill 7.ttluetınok 11\1.ı ı rrellr. 

=== 
yoruz ki Salamoa Nu Efeadi 1.-
taabuldan hiçbir tarafa çıkmaauş 
ve burada mtiteaddit yerlerde 
saklanmııbr. F,kat De"'et Ş6r..t· 
unm nakız karannı abr atmaz 
tekrar ortaya çalmiş ft bir istida 
ile allkadu makama miraca.at 
ederek tevkif müzekkeresinin ip-
talini istemittir. S.lımoa Efendi 
tfmcli serbe9t gezmektedir. 

Bu mOhim mesele hakkaada 
dün Deftordarhja mllracaat ede· 
rek ma16mat ve izahat almak 
i.steclik. Deflerdarlıjm ulihiyet 
sahibi erkimndan bir zat bize 
tunları alylemiftir. 

" - lbrabim zade L6tfi Bey 
ve ortaklarından enelce ( 900 ) 
bin lirahk bir yergi iltellilmifti. 
fakat Denet Şiruma rapdaa 
itinan kabul edildiiiae Ye Def· 
terdarhjaa karanmn ulaolundu· 
tuu cWr beniz biu bir teblit 
pderilmit cleiilclir. • 

29 llmt: AJlll dh 'rllle ... 
nkbt htlkbaet LeWetwı iıltJl6. 
liml YWir. 

31 Mart: Ukraaya'r• ..._ ... 
aelelerl. ..atteldt lalklmet imlla 
J&ZIDI tetkik etmek llzeN ....... 
bir komite teıkil ediHr. 

1 Niun: Toprak meıeleleıl .. 
ıılahı hakkmda Wr ı 'ı•• 
çakar. - tekilleri bstll• 
tefldl ..W•t olu .. ..-.. Wr 
komite tarıdmdan tempit aka• 
cakbr. 

2 Niaa: Dk Rus itffh•-' -... 
ret n wri ko....a tıephsns 
Ctımhurlyet ilAnı istenir. Muvak-
kat htikômet kadanlara da intihlf 
etmek ve olunmak hakkım ...... 

3 nisan: Rus Mkerlerl ... 
lıot S11JU ilwiade boa19sn'sp 
ujrar. BunUDla mw~ 
lilder ve rical .u.tleıi baflar. 

(Arkut • ., • ----Galatasarayda Resim Sertisi 
Bir mlkldettenberl ıell..-mle 

bulunan 9.11 YaunWaa Ye A .. 
rmpa -ı:-Mik ...... Mateeıel 
Oiplarakw- J'et•• run• 
Ma. n. zel Talya Diplaraku, bir 
resün sergili vGcude ıetlrmlftlr. 
Sergi Galatasaray U.e1iacle6. 
Bugün açdacak ve ...,_ oa 
birinci gllnll kapanacakbr. 

MUHIM iLAN 
TÜRK ANOt,dM ELEK· 

TRIK ŞiRKETi 
Şu son zamanlarda, Wr tak• 

dolandtnalar, batka ......_. 
elen alr'1klan makbuzlar anabW
Unde, ten:ilaea ... _ ......... 
lerimize .&racut edenılı ,.. 
istediklerini ahalinin diklıdlaı 
arıederiı. 

Makbuzlar, miifterileri.m. 
vazıh urette adresle rlni i1diwa 
ettiğlrıı ve ................ ._ 
tale.,t'e ibruına mec:IMar olcllaldm. 
cari sene için muteber lalft,.t 
varakalanaı hlmR .,.. .......... 
habrlatınz. 

Şirket, mev.ıuubalu dolaaMlan
cılarıa efalinden hiçbir mes"•,.t 
kabul edemiyeceğinden, k•lllea 
riae ibru edilen ......... 
fevkallde dikkat etmelerW ıre 
memurların bü.iyet varakalanma 
iraesi talebinde balasmalana 
mDtterilerden rica ederiL ....... 
rDer, flrket namma ta1ısilltta 
bulunmsp ullhlpti Glm•r• 
kbueler brpada .,... ..... 

aaawa poH9etlllneaat et.eldk'hır. 



.. ınayıı 

Kızlar Bin Bir 
Kadeh 

işveyle Mütemadiyen 
Sunuyorlardı 

-
Saz Raksan Bir Hava Çalıyordu 

Her hakkı mah/uz.lur. 
Bahçe tam manasiıe (Cennet) ı 

in timsaliydi. 
Her taraf, en kıymettar ve 

nadide çiçeklerle süslenmişti. 
Y ollarm iki tarafında ağaçların 
dalları uzamış ve biribirine sarıl· 
mlfb. Her yerde, renkler ve göl
geler biribirine karışıyor, her kö· 
şe ayrı bir his ve hayal membaı 
olmuştu. Ağaçların arasından, 
erimit bitlür gibi sular, akıyor, 
rengi renk taşlara çarpa-
rak en tatlı zemzemelerle 
çatlıyor, ağaçlardaki bülbüllerin 
sadası, derinden gelen bir mu
sikiye karışarak ruhu mesteden 
bir ahenk husule getiriyordu. Yeşil 
gölgelerin arasından beyaz mer
mer köşkler, rengarenk çinilerle 
işlenmiş ravaklar. içlerinde kar 

gibi beyaz "toylar,, dolaşan havuz-
lar bu havuzların ortasmdan 

' erimiş elmas gibi sular püskü-
ren fıskıyeler görünüyor, bütün 
bunlar, Şamil ile Nasırın ruhu· 
na ve şfturuna durgunluk verı-

yordu. 

Şamil ile Nasır. kollarına gi
ren o bi bedel güzellerin zev
kine tabi olarak serin ve gölgeli 
yollardan yürüdüler, akıllara 
hayret veren bu emsalsiz 
güzelliklerin arasında gezdiler. 
Burası, cennetin en ili mevkii 
idi. Ve buraya Rıdvan tesmiye 

edilirdi. 
Sihrimiz salkımlarla muattar 

büyük bir sayebanın albna, ipek 
halalar serilmiş, Şam kumaşla
rından şilteler ve yastıklarla dö
şenmişti. Sayebanın altın yaldızlar
la parlıyan tavanmdan, yuvarlak 
billur toplar sarkıyor, altın ka
feslerde öten kuşlar, oradaki 
çağlıyanın zemzemelerine karışı
} Ordu. 

Kızlar, Şamil ile Nisırı, birer 
köşeye oturttular ve sonra ellerini 
çıtptılar. 

Derhal, oradaki köşkün sedef 
işlemeli kapıları açıldı. Kapıda 
dört kız göründü. Kızlar, sayeba
na doğru reldiler, ellerile başla
rıriın iistiinde tuttukları gümüş 
tepsileri getirdiler. 

Tepcıiler, birçok yemişler ve 
'billur sürahilerde yakut renkli 
şaraplarla doluydu. Bunlar, Şamil 
ile Nasırın önüne konuldu. 

• Köşkün kapısından yine kız· 
--lar göründü. Bunların fJinde de, 
büyükHi kiiçüklii, sazlar, tambur
lar, utlar, kanunlar, defler ve 
darbukalar bulunuyordu. 

Geldiler, Şamille Nasırın k.:.r
~ sında dizildiler. Hep birden 
diır çöktüler. Yer öptiiler. 

* Şamil, Nasıra; Nasır da Şa-
mile baktı. Artık, iti anlamışlardı. 
Şamil, bir cesaret daha gösterdi: 

- Azizim.. Hiç şüphesiz 
(cennet) teyiz. 

Nasır, sağ elınin parmağım 

dudaklarının üstüne koydu: 
bir rü-

- ~· --
yadır. Konuşursak, herşey, 

. 
erır, 

bitiverir. 

• Karşılarmda, diz çökerek sı-
ralanan sazende ve hanendeler 
çalmaya ve söylemiye başladılar. 

Arbk, onları oraya getiren 
kızlar mütemadiyen badeler dol
duruyor, bin bir işveyle müte
madiyen onlara sunuyorlardı. 

Saı, birdenbire raksan bir 
havaya başladı. O zaman, k6şkten, 
kulakları kama,hran zil sadaları 

boşandı. 

Şimdi, dilberler çılgın bir 

rakısta devam ede ede mer
divenlerden iniyor .. Şamil ile Na
sırın önüne gelerek inhinalarla 
onları selamlıyor .. Ve sonra, 
sazın coşkun ahengine uyarak 

Yazan: A. R. 
ipek halılar lizerinde süzülü
yorlardı. 

Kızlar, Şamil ile Nasıra, altın 
taslar içinde, mütemadiyen şarap 
içiriyor ve onlar, bu sihrimiz 
şarabı içtikçe kalplerinin ve 
dimağlarının yanıp tututtuğunu 

hissediyorlardı. 

• Birdenbire su wc raks dur-
du. Biltün gözler, köşkün kapı
sına doğruldu. Kapanan sedef ve 
fildişi oymalarla müzeyyen de
koru içinde, emsalsiz bir kız 
dıwuyordu. 

Beyaz bir Çin şifonuna bü
rünen bu kız, kollarını gog
sunun üstünde çaprastlamış, 
ellel'İni de omuzbaşlarına koy
muştu. 

(Arkası var ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• .. . 

Size Tabiafinizi Sögliyelim ... 
ÇANAKKALEDE BURHA- J 

NETTiN B.; ' Alimu ve Fi-
lozof tipi var-

dır. Nefsinde 
duyduğu gu
rur ve aza
meti tevazu 
ve kalender-

lilde telife ça
lışır. Kendi
sinden ehem-

miyeti mahsusa ile bahsedilme
sinden haz duyar. Herkes hak
kında hayırbabane hareket etmek 
ve kalplerde şayanı hürmet bir 
mevki almak ister. Sohpeti sık
maz. Orijinal fikir ve hareketler
den hoşlananları fazlasile tatmin 
edebilir. Eline geçen parayı sar· 
feder, ikramcıdır. Mey ve neşe 
Aleminin hazan emsalsiz bir rük· 
nü olur. Herkes tarafmdan tanı
lır, kendisi de herkesi tanıdığı 
iddiasında btdunur. 

• 8 FATMA HATİCE H.; (Fot.oğ-
rafmm dercini istemiyor) Güler 
yüzlü ve neıelidir. Kederli ve 
gamla şeylere uzak kalmak ister 
Süse ve temizliğe merakladır. His 
ve macera mevzularına lakayt 
kalmaz, heyecan veren hldise
lerin caıibelerine karşı zafı 

vardır. 

• 5 YOZGATTA M. M. B.; (Fo-
toğrafmın dercini istemiyor) Ze· 
kidir. Çabuk alınır ve parlar, 
fakat iğbirarı kinsiz ve devam
sızdır. Fiil ve hareketleri muam
malı değildir. Daha %iyade açık
br. Söz söylemiye ve münaka
şaya kabiliyti vardır. Boj-azını 
ve rahatım sever. Usul ve mera
sim kuyudatından bazan bizar 
olur oluruna tabi olmak izler. 
imtizaç bahsinde müşkülpesent 
dev ildir. 

HASAN BEY: Asabi ve mü
teıebbistir. i
tiraz ve ten-
kitten hoşlan
maz, icraatın

da hür ve 
müstakil bu
lunmağı tercih 
eder. Yoldaş
'ıktan hazet-
·oez. fsticale 
mütemayildir. 
WJenfaatlerini 

müdrik olmakla beraber tama
mile istifadesine bazan hiddet 
ve şiddeti mani olabilir. 

• NAZIM B. Neşeli ve alaycıdır. 

arkadaş lari 1 e 
takalaşır ve 
onlara muzip
lik yapar, ya
vaş konuşmaz. 
Sözlerine el 

harekitile iş· 
tirak eder. 
Hovardalığı 
ve para ye· 
mesini sever, 

ıuyuna gidilirse iyi bir arkadaştır. 

'1 
Bursada SALIM Ef. : intizam 

kuyudatile ali· 
kadar olmak 
istemez, ser
best ve diJe
digi gibi hare• 
kete mütema
yildir. Bazen 
gözü pek ve 
inatçı olur • 

Kafasını yora· 
cak sıkıntılı 

şeylere pek gelemez. iyi ve açık 
bir kalbi vardır. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

ı ı inci Sayfamızda bulaeaksın.z. 

BIZf M 
DA BTiLO 

Bugünün 
94 

Çünki onun bu kadar uğraş· 
malarma mukabil en küçük bir 
davetine bile iştirak etmediğim 
halde, dün beni Hikmetle haşha
şa otururken, gülüp söylerken 
görmüştü. Zaten ne zamandan
beri onun Hikmeti kıskandığını 
pekala hissediyordum. Ukin bu 
kıskançlığı izhar edecek bir 
bahane elde edemediği için bir
şey söylemiyor, hislerinde pek 
ileri gidemiyordu. Fakat şimdi?. 

Bugün, korka korka şirkete 
gittim. Akşama kadar, her da
kika onun çağırmasına intizar et
tim. Halbuki çağırmadı . 

Bugün Hikmetin odasına da biç 
uğramadım. Tuhaf değil mi? O da 

beni hiç aramadı. BlUün glln 
hAdisesiz ve sükiinetle geçti. 

Acaba bu adam, evvli Hik
metle kendini ve sonra da genç 
bir kadın kalbini mukayese etti de 
insaf ve vicdanın icabatma mı 
riicu etti?... Eğer böyle ise, 
onu o kadar seveceğim ki.. Kal
bimde, Amca Beyin muhabbet 
ve hürmetinin yanında ona da 
ayrı bir yer vereceğim ... 

'n Teşrinievvel 

Nihayet, korktuğum başıma 

geldi. Hem de, ne facialı bir hal
de? ... 

Müdiri umumi, Kadıköy vak'a
sına ait hiçbir şey söylememek
le beraber, bana karşı gayet 
resmi ve titiz bir bal almıştı ..• 
Evvelce yazdığım yazılarda koca 
bir kelime unutsam bile, kendi 
kalemile onu yazarken şimdi bir 
nokta eksik olsa kağıdı kaldırıp 
atıyor, yeniden yazdırıyordu. 

Dün, alelade bir mektubu 
tam dört defa tekrar ettirdi. 
Hem de nasıl ?.. Son defasında, 
kaldırıp yüzüme atarak : 

- Bu ne dalgınlık efendim, 
bu ne dalgınlık... Maceralar dü
şüneceğinize biraz da işle meş

gul olunuz. 
Diye, bağırmakla .. 

Bu muamele, tabi'i çok güctı
me gittı. Bugün onunla, kozumu 
pay etmeye karar verdim. Ya, 
ona biltün hakikah anlatarak ba
na karşı olan muamelesini tebdile 
çalışacaktım ve yahut istifa ede
cektim... Ona karşı yalvarır gibi 
bir vaziyet almamak için güzel 
bir plan tertip ettim. 

lf 
Odacıya tenbib etmiştim. Mü-

diri Umumi yalnız kalınca bana 
haber verdi. 

Bütün irade ve cür'etimi top
byarak onun odasına gittim. 
Kapıyı vurdum, içeri girdim. O, 
beni görür görmez, evvela hayret 
etti ve sonra birdenbire titiz
lendi. Adeta istiskal eder bir n 
tavırla: 

- Sizi çağırmamıştım. 
Dedi. Bu terbiyesizce muame

le, çok güciime gitmekle beraber 
sakin ve mutedil olmıya çalıştım. 
MasaS1nın önünde durup, parmak
larımı kristalin üzetine dayıyarak 
cevap verdim: 

- Evet efendim. Çağırma
dmız. Fakat, ben gelmiye mec· 
bur oldum. 

O, benim vaziyetimin sakinli
ğinden ve bilhassa son sözümden 
garip bir ümide düşerek hafifçe 
güliimsedL Kendini pahalı aat• 

Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

mıya hazırlanan bir poz alark: 
- Haaa.. Mecbur oldunuz 

öyle mi?. . Temenni ederim ki bu 
mecburiyetiniz, lehinize neticele
necek bir meseleye ait olsun. 

Onun bu vaziyeti beni sinir· 
leştirmekle lferaber, yine kendime 
bakim olarak, mukabele ettim: 

- Efendim .. Söyliyeceğim şey 
gayet kısa. Hayatıma, yeni bir 
mecra vermek istiyorum. 

O, bütün bütün ümitvar ola
rak, ayağını ayağının üstüne 
koydu. Koltuğunun arkasına yas
landı ve ıözümü İ)(male vakit 
bırakmadan kendisi ıözc atıldı: 

- Bravo.. Zaten · ben de 
aizdeu bunu bekliyordum. Son 
zamanlarda ne kadar hatalı 
hareket ettiğinizi nihayet anla
dınız. Şimdi daha makul, tizin 
için daha faydala bir mantıkla 

hareket etmiye karar verdini7 
değil mi?.. Oturunuz bakalım 
ıöyle. . Herhalde anlaşmamız, pek 
güç olmıyacaktır. 

O anda çıldırıyordum. Bu 
küstah herifin üzerine atılmak, 
yamrı yumru bir kavuna benziyen 
kafasına yumruklarla vurmak is
tedim. Bu maskara, bu patates 
suratlı herif beni ne zannediyor
du? . . Kalbini , varlığını bir banka 
çekine satacak kadar Adi bir 
kadın mt; yoksa, bir lokma c.: k
mek için her hakarete zelilane 
tahammül gösteren bir mahluk 
mu?.. Bütün isyan damarlarım 

ayaklanmış olduğu halde, yme 
kendimi zaptettim. Onun söy
lediklerini hiç anl&mamıı gibi 
hareket ederek: 

- Efendim yarın şirketi 

terkediyorum. Elimdeki evrakl rı 
kime devredeceğimi sormı a 
geldim. 

D edim... Onun birdenb" e 
gözleri açıldı. Dik dik yüzüme 
baktı. Yavaş yayaş yüzündekı 
ahmakça ümitlerin gölgesi eriy -
rek bir tavrı hayret aldı. 

- Şirketi terk mi ediy r
sunuz? 

Evet. 

- Şimdi o, bütün bütun 
şaşırmıştı. Evvela, ellerim büke
rek tırnaklarına baktı. Sonrct 
sağ elini kaldırarak kıravatile 

oynadı. Bir iki saniye süren bu 
düşünceden sonra yine başını 

kaldırdı. 

- Sebep? .. 

Diye sordu Fakat bu sorns, 
manalı ve biraz da istihzalı idi 

Önüme bakarak cevap verdim: 
Ankaraya gidiyorum. 
N .. ? 

ıçın . .. 
Mecburum. 
ihtimal ki bir başka it 

buldunuz. 
- Hayır. 

- Şu halde evleniyorsunuz. 
- Evet . 
Birdenbire ayağa kalktı. Pis, 

iğrenç müstehzi bir hal aldı: 

- Vah .. Vah .. Vah ... Dcğru
su buna pek ü7.üldüm... Bereket 
versin, bu üzüntüyü yalnız, ben 
çekmiyeceğim. . Her halde Hık· 
met Beyiniz de bana iştirak 
edecek. 

( Ark ası var • 
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Bu noktada papaj'anlar ml
temadiyen &t&ıiiyor, kelebekler 
mütemadiyen uçuıuyordu. Tam 
o sıraJa başınm üzerine sert bir 
cisim d ştü, eğildi baktı; bu, 
bir lıind•stan cevizi idi. Başını 
kaldırdı, nereden geldiğini araş
tmrkeo bu defa omuzunun üze
rine ikin i bir ceviz düştO. işin ne 
olduğuı u anlamakta gecikmedi: 

Gün Makann 
Delikanlıya 
Verdi 

Küçük boyda maymunlar ağaç
ların tep ı~rinde onu bombardıma 
ediyor.ardı. 

Hag ton hindistan cevızımn 

isabet ettiği yeri uğuştururken 
yanıbaşmda tannan bir kahka
ha iıittı, dönüp bakbğı zaman 
Şayayı gördü, kaçmasına vakit 
b rakmadaıı yakaladı. Ellerinden 
tutmuştu, kendine doğru çeki
yordu. Ona öyle geldi ki Şayayı 
çekerken bütün bu esrarengiz 
ormanm ruhunu da kendine doi
ru \!ekiyordu. 

Genç kız hiç çekinmeksizin 
dosdoğru karfıSJndakinin gözle
rine bakıyordu. Bir an geldi ki 
tutan ile tutulan arasında roller 
değişti. O an içinde delikanlı 
kızın ellerini barakta, belinden 
tutacaktı. Fakat Şaya bir 
hamlede ııçradı. Yaprakların 
arasına daldı. Hagton peşin
deydi. Fakat - nasıl oldu belli 
değil - kızı nazardan kaybetti. 
Yarım saat kadar kotlu, sonra 
kendisini birdenbire Papu köyü
nün yanında buldu. 

Köyde bir telaş vardı. Bütün 
halk yerde yatan ve bağırarak 
~rpman bir adamın etrafında 
toplanmışlardı. Merakla bakıyor· 
lardı. Bu adam Hagton yaklaş
tığı zaman son bir sıçrayıştan 
aonra harektıiz kaldı, ölmiişlü. 
Köylüler beyaz adamı görUnce yol 
açarak yaklaşmasma müsaade et
tiler, had eyi anlatmıya çahştalar. 
iç rind n biri elinde tuttuğu se
p tten uçuk bir akrep çıkardı. 
Bir tara t n bu akrebi, bir taraf
tan da yerde yatan adamı gösterdi. 
Anlaş lan b raz evvel akrep ada
mı sokm tu, ve netice meydan
daydı. 

Ha t n manzarayı görünce 
un ev\'el daha büyük 
karşısında kendisinin 
hlikeyi düşündü. 

B y orman içinde 
Saji b rkaç gündenberi Şaya 

Ue Hagton arasında vukua gel
mekte olan telikilerden haberdar 
değildi, aksi takdirde Hagtonun 
hikiyesi çoktan hitama ermiı 
olacaktı. 

Genç Diyak ('ok açıkgöz bir 
delikanhdır, fa t takip ettiği 
esaslı gayeyi gayet iyi g&rmeaine 
mukabil gayenin etrafındaki 
Teferruat kartısında Adeta bir 
kör gibi kalıyordu. 

Y.abancaları ve bunlarm için· 
de bilhassa Makar'ı tara11ut et
mek vazifesini üzerine aldıktan 
soora bu ,azifeyi harfiyen 
ifa ediyordu. Buna mükafat 
Şayayı alacakb. Bu vait te ona 
vazifesi haricinde her ıeyi unut
ması için tamamen kifi idi. 

Hul ile arkadaşları kendilerini 
yaimz zannediyorlardı. Papu ka
bilesi onlardan alakayı kesmişti. 
Diyaklar ise hiç görünmiyorlardı. 
Binaenaleyh kaptan ile arkadaş
ları bu Eanda bulunmakta haklı 

Fakat hakikati halde yaban
cıların tek bir hareketleri bile 
gözden kaçmıyordu. Saji vakıi 
meydanda değildi, fakat onları 

bir gölge gibi takip ediyordu. 
ikinci akşam toprağı kazarlarken 
yanlarında bulunduğu sıibi Makar 
konuşmak üzere Viyarm kulObesi· 
ne gittiği zaman o da kapının 
yanındaydı, muhavereyi işitmek 
üzere kulağını tahtaya yapıt· 
tırmıştı. fng ilizcesi pek azdı. 
Bununla beraber yeni bir manev· 
ra hazırlandığını anlıyabilmişti. 

Saji o gece raporunu vermek 
üzere Şayanın annesini görmiye 
gitti. 

- Bu gece, adamlar toprak 
kazmadılar. Şimdi uyuyorlar, fa
kat yarın kauçuk toplayan adam
la birlikte yola çıkacaklardır. 

- Nereye gidecekler? . 
- Bilmiyorum. Niçin gidecek

ler onu da bilmiyorum. 

Kauçuk tütccan ile bana 
gözetlememi söylediğin adam 
haşhaşa verdiler. Fısıldaşarak 
konuştular. Arkadaşlarına bir 
şey söylemek istemiyorlar. 

ispanyada 
Tevkifler 

· Barselon, 3 (A. A.) - Geçen 
cumartesi günü akşamı mütekait 
memurlar teşkilatı veznedarı M. I 
Garciaya taarruzla parasını çalmış 
olan Basilio Hermande karde'i 
ve şeriki Jose Hermandez dün 
akşam zabıta tarafından tevkif 
edilmişlerdir. 

Beş Numaralı 
Kararname 

İstanbul Vilayetinden : 
1567 No : h kanuna binaen 

neşri Heyeti Vekilece takarrür 
eden Türk parasının kıymetini 
koruma hakkındaki ( 5 ) No : lı 
kararname 2 - 5 - 932 tarihinde 
resmi ceride ile ve 4 - 5 - 932 
tarihinde de Vilayet gazetesile 
sair gazetelerlede neşredilmiştir. 

Mezkur kararname işbu neşir 
tarihinin ertesi gününden itiba
ren mer'i bulunması icap eyie
diğinden buna muhalif harekette 
bulunanların ahkimı kanuniye 
dairesinde tecziye edileceği ilin 
olunur. 

iki Davet 
M udılt: i ıımunı il ık ten: 
40 lira ıııa. flı Bir Hukuk H.tkı ıı 

ligiııl' ta) in kılınan Hakim ApdllllM 
mit He' iıı !iril<'n nıemuri~ etin ize .. 

Bıl. ı ı ı uııi~ ı:t tı.:rki 'aıifc ccl r k 
1 t.mb11la g-elrn \dana icra 'c 1fla 
mcmcru Zilht ı B 'in eılrn mc ri 
~ ( ti i 

Münhal KAtiplikler 
M ıd<l iuı ıu ıirkt n: 
14 lira m şlı Jıl{'gol ı hk 

Ba .ıtipli~ıi 'o 1::? lira ı na,ıı Bur 
~bır C't ı. ' \ IİJ c uıahk mel eri z. l>ıt 
k. tipliklı:>ri için 4 Mayıs H32 tarihinde 
nıil ahak.l imtihanı icra kılmac. gmdan 
talip olanların Bursa EocürueniM mil-

aat etmeleri 

- Nasıl olur? 
- Bilmiyorum. Fakt Iikırdı-

Jarından bir ölüm iti seziyorum. 
Anladığıma göre, ormana bet 
kişi gidecekler, fakat oradan 
iki kişi olarak ıeleceklerdir. 
Birisi söylediğin adam, öbürü de 
kauçuk tüccarJ .. 

ihtiyar kadın bir dakika sll
kôtu muhafaza etti, ağaçlara sarsa
a·ak gelen rüzglra kulak veriyor 
gibiydi. 

Müphem ve yeıilimtrak ka
ranhğm içinde daha ihtiyar ve 
daha meş'um göriinüyordu ve 
Saji de çıplak vilcudü ile belinde 
taııdığı bıçağın canlı bir ıekli 
halindeydi. 

ihtiyarlık ve tahrip kuvvetleri 
başbqa vererek bir konferans 
aktetmiş gibiydiler. Nibay~t ka
dın söyledi: 

- Onları takip etmek lizım, 
hatta Karasuya kadar gitmek 
icap etse bile... Bu takip esna
sında sana gösterdiğim adamı 
yalmz kaldığı dakikada öldil
receksin ! Fakat şayet yal
nız kalmazsa zararı yok. 

( 4rka11 •:.r ) 

Sporcuları 
Çağırıyorlar 

F utboı heyetinden: 

Cuma günü mukarrer İzmir -
lstanbul muhtelit takımlar maçına 
heyetimizce aşağıda kliip ve 
isimleri yazılı oyuncular tefrik 
edilmiştir. 

F enerbabçeden: Fikret, Zeki, 
Niyazi, Cevat, Mehmet Reıat. 

Galatasaraydan: Nihat, Bür· 
han Mithat, Mehmet Salim, Ke
mal Şefik, Rebii. 

İstanbulspordan: Salihattin, 
Samih, Aziz. 

Vefa-Kumkapıdan: Sami. 
Beykozdan: Sedat. 
Süleymaniyden: Nuri Beylerdir. 

Maç saat tam 16 buçukta 
başlıyacaktır. Oyuncular saat 15 
buçukta Galatasaray Klübünde 
bütün levazımile hazır buluna
caklardır. 

l-Jiç Yüzünden 
Kanlı 
Bir Cinayet 

Gaziantepte geçen cuma günU 
bir cinayet olmUf, bir kiti 6lmnı 
ve bir kiti de yaralanmııtır. Veri· 
len malumata göre cuma akıamı 
kahvede saz dinliyen birkaç 
arkadaş çalgı bittikten sonra ev
leri ıe dönmüşlerdir. Fakat kah
vede çıka ufak bir hidiseden 
canları ılan Sıhhiye KAtibi 
Fuat ve Çekirge Mücadele Me
murların Nuri Efendiler tabanca 
ve bıçaklarla Muallim Fahri ve 
tahsildar Şerif Efendileri yarala
m1f(ardır. Neticede tahsildar Şerif 
Efendi biraz sonra 6Jmüıtür. 

•Y. 4 

&tBAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Eut Ş.Jilc -
BiR DAMLA YAŞ 
Ahmet Necmi ve Nesrin biri

birini herkesten kıskanan, aşkla
rına din gibi tapan iki sevgilidir
ler. Kötkleri yanyana idi. Bir 
yaz akşamı Nesrin piyanonun ba
şında Mosoroski'den "Gllzel bir 
gözün bir damla yaşını"çalıyordu. 

Onun piyanosuna uzaklardan 
bir kemanın ince sesi cevap 
verdi. Dakikalarca bu keman ve 
bu piyano biribirlerinin ahengine 
uyarak çaldılar. Bu böyle gün
lerce tekerrür etti. Ne Nesrin o 
kemanın sahibini ve ne de Ah
met Necmi piyanodan en tatlı, 
en hazin, en oynak ahenkleri 
çıkaran parmakların sahibini ta
nıyamadı. 

Bir gün Ahmet Necminin 
ailesi kGıklerinde bir çay verdi. 
Y anlanndaki köşke birkaç haf. 
ta evvel tqınmıı olan Ne~ 
nin ailesini de davet ettiler. 
Or•da Nesrin ve Ahmet Necmi 
biribirlerine takdim olundular. 
Evvell biribirlerile ilk tanıpnla
rm resmiyeti içinde bir iki teY 
konuştular. Ahmet Necmi sevinç 
ve net' e içindeydi. Ayni 
zamanda hayret ediyorlardı. Bir 
aydır biribirlerine bu kadar yakm 
oldukları halde nasıl bu genç ve 
pzel kızı aörememifti. Bugün 
onu kendisine tanıtan tesad\ife 
derin bir minnet duyuyor ve te
tekldlr ediyordu. Biru aoara 
Nesrini dansa kaldırdığı zaman 
birçok ıey konuttular •• Sustular .. 
Bir arahk yine Nesrin, Ahmet 
Necminio kollarında bir kuı 
kadar hafif, yeni açmıı bir çiçek 
kadar taze ve baı döndürücil 
kokular içinde uçarken cıvıldadı: 

- Ahmet Bey, size bir ıey 
soracağı mi. 

- Buyrun efendim. 
- Ben biraz piyano çalanm. 

Geçen akşam yine odamda piya
no çalarken kulağıma bir keman 
sesi geldi. Hem ne güzel bir 
keman sesi ... 

Ahmet Necmi birdenbire ha
fif kızardı. Kendisi bu kadar 
gUzel mi keman çalıyordu?. Sonra 
bu kadar güzel bir kız tarafından 
beğenilmek!. Fakat genç kız 
kendisini değil, o kemanı çalan 
herhangi tanımadığı birisini tak
dir ediyordu. 

Nesrin pürüzsüz, ahengi, cı

vıltılı sesile devam etti: 
- işte size bu kemanın ki

min çaldığını sormak istiyordum. 
Ahmet Necmi " benim " di

ye ce"ap vermeğe cesaret ede
medi. Ya genç kız hoşuna giden 
bu kemancının Ahmet Necmi 
olduğunu anlayınca biraz evvel 
söylediği takdirkar sözlere pif
man olursa?.. Ya kendisine gö .. 
terdiği iltifattan samimiyetten 
sıkılıp uzaklaııverirse?.. Ahmet 
Necmci sadece: 

-Ben de keman sesini duyu
yorum, dedi, fakat kimin çaldı
ğım bilmiyor1am .. 

- Hem ben ne bava çalsam 
o da onu çalıyor. Ne vakit pi
yanonun batına otursam sanki 
benimle konser vermek için inat 
ediyor. 

Bu ideta bana kartı bir teca
vüz oluyor. Fakat hoşuma gi
diyor. 

- Evet Neırio hanım bazı 

geceler o meçhul miltecavizinizle 
verdiğiniz konseri penceremden 
lezzetle dinliyorum. Çok sevdi
ğim musikinin en tatla en hasau 
nağmelerile ruhumu doyuruyorum. 

Nesrin batım geriye attı. Gll
zel yüzünü hafif dalgalarla çer
çeveliyen aiyab saçları batında 
arkaya döklildn. ince bir kahkaha 
ile güldü: 

- Demek bizim çaldıklan
mızı siz pencerenizden gizli gizil 
hem de lezzetle dinliyorsunuz.. 
Oh ne boş.. Biz o kadar l(ilzelmi 
çalıyoruz? 

- Hem çok gilzel Nesrin 
Hanam .. Çok gilzeıl •• Bilhaua siz.. 

* O akşam Nesrin geç vakit 
evine döodll. Yatak oduanda, 
pencerenin önüne geldi. Dap
nsım aeyretmiye bqladı. Daprcla 
parlak mehtabın münevver nurlan 
altanda ve tatlı rehaveti içinde 
serilmif, koynunda gllzel apçlar, 
çiçekler, bahçeler, denizler tar 
yan ve bütün bunları kızal ~er
çeveai içinde aaklıyan zengin bir 
tablo vardı. Birdenbire yioe 
kulağına o ses geldi. Kemama 
sesi .• Nesrin bazı ağlayan, inliyea, 
bazı coşkunlaşan, gülen, kabka
halar atan bu sesi aıecenin s&
kutu içinde dakikalarca hUfu 
içinde dinledi. Çenesi avuçlannm 
içinde, gklerl aan •)'111 _,... 

denize serptiği beyaz yaldızlarda, 
bir ağaç dalından kanatlanm 
çırpa çırpa ayrılıp batka bir ağa
cın yapraklarına gömülen bir 
kırlangıçta, siyah bır sis kümeli 
içinde kaybolmuş gibi ıözllken 
Adalarda, rubu bu sesin 
sUrilkliy~n cazibesinde; renkleri, 
kokuları, sesleri bqka, cazibeli 
ve yeni bir Alem içinde aarhot 
olarak dakikalarca dinledi. Ve 
ses sustuğu zaman Nesrin kalbin
de müthif bir ıeyin, ruhunu dar
ma dağnık eden fakat Çetnisl 
tatlı ola11 bir şeyin farkına vardı. 

Bu keman sesine, hangi illhl 
bir kuvvetin sihirli parmaklarile 
ve hangi zamanda örilldüğll be
lirsiz, şimdiye kadar bilinmemit 
öğrenilmemiş, tatlı yumuşak bir 
bağla bağlanmışb. 

O keman, gllnlerce sahibini 
tan tmadan, tellerinden çakaa 
ahengi Nesrinin gönlüne akıttı. 
O ses, bayatta hiçbir feye kal· 
bini bağlamıyan Nesrine atkın 
şeker ve zehir kULtık lezzetini 
tattırdı. içli, baıta bir im yapb. 

* Bir gün iki mektep arkaclap 
Nesrine misafir gelmişlerdi. Nes
rin o akşam onları bırakmadL. 

- Ba!cımz bu akşam biç 
aklınıza gelmiyen bir konser 
dinliyeceksiniz dedi. 

Gün babncıya kadar bahçe
de koıuştular, oynadılar, kabka
halarile saatlerce etraflanm çın
latblar. Yemekten kalkbktan-
sonra Neırin: 

- Haydi ıOrpriz bqlıyor 
çocuklar, dedi, salona girelim •• 

Piyanonun başına geçti. Par
maklan bir müddet tuılann &ze
rinde hiçbir ahenk çıkarmadan 
serseri dolaşb. Sonra arkadaşla
rına döndil. 

- Şimdi .. güzel bir g3zlln 
bir damla yaşı ,. Dl çalıyorulP 
dedi. 

( Arkaaı • ., ) 
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Sinek, 
şara ı 

eden 

tahta kurusu ve bütün ha- y ı • T •• k M 1 F 
yuınurtalari!e kt'iyyen imha er 1 ur 1 

ve yarıyaarıya ucuz olan 
y A Kokusu latif olup kal'iyyen leke yap· 
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Ankara Sergisinde lpekiş kumaşları 

~,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,/,.,.,,,,,.,,,,,.,,,.J,...Fllll.11.1.11'.ll.N 

~ 
~ 1932 ilkbahar 
1 ve yaz mevsi-
~ minin ince krep modasıdır. 
~ Bir krep ki, hiç bir hanımefendi, hu-
2 nunla yeni bir elbise yapmak zevkin
i den, kendini asla mahrum edemez. 
1 
~.l'l.l.l.1.l.l.1.1.1.l.l.llllllllll/-'''"""'''''''''""''"~ 

Kumaş kenarında 

İPEKİŞ markası 
Güzellik - ve 
Sağlamlık garantisidir 

İstanbul ve Ankara 
satış mağazaları 

OPUS krepinde de bu marka vardır. Çünkü: 

•• •• gunu 
açılıyoı: 

havadar, çok eğlenceli lstanbulun yegane yeri .. 
BÜYÜK TAYYARE 

PİYANGOSU 
4. cü keşide: 11 Mayıs 1932 dedir 

Büyük 
40.000 

ikramiye: 
Lira ır. 

Ay 4ıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 · 
Liralık bir mükafat vardır. 

İstanbul Gümrükleri 
Müdürlüğünden : 

Muhafaza 

Miktara Cinsi 
ıoo Adet Cibinlik 
150 " Yatak çarşan 
15 " " kılıfı 

150 
" Yastık kılıfı 

75 
" Hasta abası 

Pazarlık tarihi 
7 Mayıs Cumadi saat 
8 " Pazar 

" 8 " " ,, 
8 tt " " 8 " " " 

15 te 
11 
11 
il 
14 

Gümruk Muhafaza kıtaatı revirleri ihtiyacı olan balada miktar, 

cins ve pazarlık gün ve saati yazılı eşyanın pazarlığına iştirak 

edeceklerin nümunelerini ve evsaf ve? şeraitini görerek vakti mu· 
ayyeninde 0o 1,5 teminatlarile Müdüriyette bulunmaları. 

TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 

.. 
jl IR 

Hıdırellez gününe müsadif Cuma günü umuma müstesna 
bir müsamere ile açılıyor. 

l\1ükcmmel orl estr:ı, car varyete, ve TUrkçc saz hcyl'ti rnüıncsslllcrinden kıymetli 
muganniycmh: Güt.ide Hanımın iştirakile emsalsiz bir meşheri ıafa olacaktır. 

ycnilikln. mtlşterilcrlmiıi hayrete düşürecek mahiyette:llr. 

Fiatlerimiı:dekl tentlHlt ta memnuniyetinizi tatmin edecektir. ~ 

BANKASI 
Tesis t:ırlhl 18 3 

Sermayesi Tanıaınen 
tediye edilmi~ 

30,000,000 Frank 
tdare Merkezi: IST ANBUL 
TÜRKİYE' deki şubeleri: 

IST AN BUL, IZMlR, 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANISTAN'daki Sube1eri: 
' 

SELANiK. 
KAVALA. 

ATİNA, 
PİRE 

Bilümum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cins nakit üzerine 

hesap küşadı. Hususi 
kasalar icarı. 

Doğum ve kadın hastalıktan 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe 

1 
1 t.ııılıul I >ordiintıl lcru :\Icıııurlu

ı;uncl:ın: .. azi~ c lfaıııının lI::ı) im Mnr
illi Efcndidl u i tikTaz C) 1 di~i parn

,\ .ı ın ıık::ıbil 'ı•f:ıcıı ft'rağ' Bc"ı; rgl unda 
re rikü · lıirinci kıı::ı n Ua k~.h cadde i 
l°'ki ıı ~o.lu lıir kıt'.ı t rl.tnm südfl 
hi i 1G lın ı ıd ldl(I ıııe\ ki ın!iıa-
' C'ci« 'c 'azolu l ırak .:?00) Iirııd:ı talihi 
uhlk"liııdc olup bedı.:lı ınüza) l'd(I haddı 
bı~ ıkrncl.ı. gilriil<'TIH' li~,ind('ıı bir n~ 
nıih.lcl(•tl~ tc ııulid{'ll ıııUzay ı.h \ r ':ızo· 
luııınııştur. ~kzkfır tarla h.ıleıı hoş 
olup Vi' Hiirriyl'li l brdi) e tl'pO i civa 
rıııd:uJır. Hududu; rı;phe,,i D.mıl.ıczc\ 

giden c.ıfült• lıir t:ır:ıfı Bul • r ha tah.ı 
nt:ısi bnhçr"'i 't• lınr..111 <. ifü Cfl izler 
l':tddc ile \'ü lıir tnrafı lngilit. ldtliihii ile 
mnhclut olup llll'":ılı. --ı t.ılıınineıı ( ı 7 
düniim ll) e' lı·k ıı-.2 .ır'?m trrbiindr 
olup kıymeti ınulıaıııml'llc"'iniıı t:ıınaırıı 
altı uiıı Jir.ıdır. Talin ol:ıııl.ırm kı)
ınc·ti ıııulı:ı.ııııııc•ııcsiııiıı iidiı-; hi SC) C' 

i abct f'drıı ııı<>hl.ı.;ııı yiizdr oıı ııi pe
ti.nd<' pcv . J,ç. l:ırını rnii:;f,ıı-lıilıl'n ve 
~ı2G- WOO dfı~j a l~u. n il" f1 llazirnıı 

f>.!2 t:ırihiıııle 'l .ı. t 1 1 t ıı lG 'n 
ka{l.tr lıizınt 'ı ~ .ı 1 ih t krllt• 'e faz in 

ııı.llfııııat alııı.ık j,.,(İ\ c rıler ti•) ) nı.;ınııı 
ita ulilı rg-i il ııı ııluıııır. 

l t:rnl ul \l,ılıh.t mı•İ \<ıli~ BırİIH'I 
l'ic< r< t n iH iıı<l : Pr:ı!! Şt l riıı dl 
,/\itt• f hrih. Jlllll lı2ı • ı. Jı llUlllUll(•· 
ı.indC'ıı ):ıpılıııış ı.ı; ~O (IJ', dından 
30000 , .. l ;; ll;j2 t rihin • ınil , dif 

t\ız r unil 11, hkeıncrr. ı-:ıtıl. •, pııd:ın 

talip olanl:ı.rııı muayyen olnıı friln 'ı> 

eski Hilaliahmer 
muayenehanesinde 
leden sonra kabul 

.. A•N•K•A•R•A-: •B•A•L•l•K•P•A•Z•A•R-C•A•D•D•E•S•I =-N•o•. •J•T•E•L•E•F•O•N-1006-· •t Telefon lst. 22622 

karşısında 
binasındaki 

hergUn öğ
etmektedir. a::ıtte 10 30 cl:ı Emiııoııi.ı tr:ııı it nmiı.t

rında hazır lıulunın:ılnrı ilan oluııur. 

NAiM VAPUR iDARESi 

lzmir surat Postası 
( 20 saat » 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşe be f{inlerl Galata 
hafta m nhtıaıından 

Saat tam 18 de hareketle dofru 

I Z M 1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle lstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karş•sında Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

Satılık Hane 
ı\I alı ııı u tp:ışada, Yıldız hanı çık ıııaz 

~okağmcla 2000 liraya hcş oda. iki 
:-;ofa, iki lıal!i, bir mutfak, bir sarnıç, 
bir kuyu kfırgir bir bap lı::ıııo satılıktır. 

Görmek iı;liycnl er Nnruo mnniye caddo
:sindc 80 nunı:mılı diıkk.ında bakkal 
•uri Ef<'ndiye mUr:ı.cantl:ı.rı. 

Giilhane doğum ve kadm 
hastalıkları muallimi 

Hutalannı cumadan maada hergün 

2 den 6 ya kadar Cağaloğlunda Yere

batan caddeılndc Orhan Bey apartı

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder. 
Telefon ı 23294 -- ··-·-·. ·-----~--~-

l tnnbul hlalıkemei \ livo Birinci 
Ticaret D:ıircsindcıı : 

.:\talıkeınoco satılınasınn l,arar ,·o
rilıniş olan ltalya'da Bergama şohrindo 
( 1ndfü,trio Riunito (li Filntı) Fabrika ı 

ıııuınıılfttınılHn Uç katlı 12 ııuınıım 
uoynsıı \'C konik şeklinde muka\ \'l\ 
liolıinll'r<' s:ırılmı 45 ball l' derununclıı. 
(4000) kilo iplik ilk arttırmada kıymrti 
muhamminosini bulmadığı c ihetle 
8 5 902 t ırihine ınfü:;adif Pazar g(ınü 
aut 10 20 de Jo.minönu N. :ınılmrındn 
atılacağından talip olaıılarııı vakti 

mu:n Y(lndo m.ılıallıııclc h. ıır lmlıııı
ınnlarİ il.ııı olunur. 

Profesör Paristen ıneıun 

Dr. Esat Pş. Dr. Şükrü 
Babıali - Yilil.) et karşı mda .~o. 15 

'\'.evıni, Hen ad ıs 

gaz tcsi 

idare: l t:ıııbul: E ki Z. ptiyo 
('atnlçeşmo okağı 23 

Tddon fı;t,\nbul - 2u203 
Po~ta kutu u: İstanbul· 741 

Tdı:r.ıf: 1 tnııbul 80. Pu. TA 

ABONE FlATl 
TOHKIYE Ecnc>hı . - -

1400 Kr. 1 "ene ~700 Kr. 

7;;0 > {i \y 1400 > 

400 > :l > 00 > 

rno > t > .~oo J> 

(,l ı n cvr. k • ri Hrıl ı z. 

llitı l.trd.ın 111 · 'nli\Cl nlııım z 
nplara G kuruşluk 

ı.uruştur. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ratıp 

Neşriyat Müdürü: Halil Lutfi 


