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Tenkit Ve Neşriyat 

• 
ır 

ah ese , • 
Nu,ullah Ata 

Nahit Sırrı Bey, Muhit mcc· 
muasının nisan nüshalarında, be· t 
nim hiçbir eseri beğenmediğim· 
den bahsediyor. Hakikaten dP· 
ğersiz olan kitaplardan hoşlan· 
mayışım, onların kusurlarını seze· 
bilcfiğimden değil, aırf hiçbir eyi 
beğenmemek itiyadımdanmış. Öy
le ya! Kör olan güzel şeyleri 
görmekten mahrumdur amma, 

tlrkinlerine bakıp rahatsız olmaktan 
da kurtulur. 

Kapala gözlerin arasından 
arasıra bir ışık se.çcr gibi oluyo
rum; besbelli herkesin gözlerini 
kamaştıracak derecede parlak 
eserler, nurlarından benim mah
rum kalmamı reva bulmuyorlar. 
Bu özilmtin pek yalan olmadığı
nı Nahit Sırr1 Beye de ltirııf 
ettireceğim: kendisinin yeni ese· 
rini1 San'atk8rlar. isimli bir ki
tapta topladığı llç hikAyeyi 
•eğendim. Hem de nasıl beğenmek! 
Dante, Virgiliua'u okurken her
halde bu kadar. coımamış; La 
F ontaine, Spinoza'ya hiç llphe· 
ıiz bu kadar hayr~n olmamışbr. 
Elimde kitap, kapı kapı dolaşıp 
herkese: "Nnhit Sırn Beyi oku· 
dunuz mu?,, Diye soracağım. 
Veyi bilmiyenlerel ancak bu 
kitabın verebileceği leziz ve de
t'İn uykudan ilelebet mahrum 
kalacaklar! 

55 sayfadan ibaret olan bu 
esere küçüktür demeyiniz. Bir 
kere edebi mahsullerin kıymeti, 
kemiyetlerile ölçülmez; aniyen 
Nahjt Sırrı Beyin bazı cümleleri 
ancak iki defa okunulunca mana· 
ıını lfıtfediyqr. Meseli: " Muhte-
em ve giranbaha kürkünün içinde, 

tSadrazam Abdülkadir Hulusi 
Paşanın ihtiyar ve birkaç illete 
birden milpteltı vücudu adeta 
heybetli g8rünüyordu. ,, Böyle 
karışık- yazmak ne iyi! Muharririn 
bir ıan'atkAr olduğunu en kör· 
lere bile farkettiriyor. 

Kitap, isminden de anlnşıla
cağı fizere, san'atteo, san'atkar 
ruhundan bahsetmiş. Benden de 
kör olanlar bittabi bunu gare· 
miyecek ve: "Bunun neresi sanat
kArdun bahsediyor? Birinci hi
kayede şair haleti ruhiyesinden 
ıiyade, Sadrazamlarm fenalığın· 
dan, kan koca kavgasından bah
aolunmuş. ikinci hikayenin mevzuu 
kendini heykeltraş zanneden bir 
deli. Üçüncüsünde ise babasını 
kıskanan bir oğuldan ve babanın 

.. oğluna muhabbetinden bahsedi
liyor » derler. Diye dursunlar! 
Nahit Sırrı Bey mevzularını 
.. Yançizmemiş,, an~ak onlar hak
kında bizi kendi kendimize 
dUşünmiye davet edip kendisi 
başka ıeyler anlatmış. 

Nahit Sırrı Beyin hikAyele
rinde, M. Henride Regnier'ninkilere 
benzemek hevesi hisolunuyor. 
Fakat o muharrire benzemek, 
Nahit Sırrı Bey için bir tenezzul 
olurdu. Dehası onu kurtarmı§ ve 
bilhassa birinci hikayeyi, üstatlar 
üstadı Müsahipzade Celal Beyin 
Şaheserlerine yaklaştırmış. Hele 
Necmi Efendinin karısı Gülfam : 
••Kazasker Harputizade Hayrul· 
lah Ef. kerime i Hatice Gülfamın 
kaderinde esnaf haremi olmakta 
yazılmışsa Rabbimin takdirine ne 
diyebilirim ?,, Dediği ı:aman in
san gayriihtiyari Aynatoz Kadı
aı'm hatırhyor. 

Hu kitapta, gayet orijinal 

İktısadi Bahisler 

•• 
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Van (Hususi) -
Bizim Van gö
IUnün şimal u -
cunda (Muradiye) 
isminde bir ka
saba vardır. Şi
malinden (Pete) 
garbından (Esü
rük ) dağlarile 
çevrilmiş olan 
bu güzel kaza 
dahilinde elyevm 
( 7000 ) ntıfuı 
b nnmak ta dır • 
Kasabanın k~ 
narından ( Bendi 
mahi ) çayı tırıl 

şırıl akmaktadır. 

fark tarafında 
(Piri Re it) dağı ylikeclmektedir. 

Fakat burada en meşhur şey 
vaküle lran Hükümdarı Şah fs
mail tarafmdan yaptırıldığı söy
lenen (Kandahar) kalesi hara-
beleridir.Bu& ün kıymetli bir tarih 
hediyesi olan bu kale lltif bir 
manzaraya maliktir. 

Muradiye kasabasının eski 

Bit liste 
Çok Garip 
Bir Hırsızlık 

Bitlis, (Hususi) - Burada çok 
garip ve henüz işitip göreme
diğimiz bir; hAdise oldu. Meseleyi 
taf ilatile yazıyorum. 

Her an mahallesinde bakkal· 
lık yapan Mehmet Ali Efendinin 
dükkanına Erzurumun Karapa· 
zarlı nahiyesinde Ahmet is
mindeki adam mllracaat ederek 
gümüş para verip kAğıt para 
alacağını ıöylemiıtir. Bakkal ve 
müşteri bir kAğıt lirayı 41 ıu
müş kuruştan pazarlık ederek 
mutnbık kalmışlardır. Bakkal 
Ali efendi bir zarfın içine 2 J O 
lira koyarak Ahmedin eline 
vermiştir. Fakat nedense müşte
ri pazarhktan zazgeçerek parayı 
g~riye iade etmiştir. Bakkal 
Mehmet Ali efendi de para 
zarfını cebine koymuş ve 
akşam evine gittiği zaman 
ı.arfın İçinde beş para olmadığı· 
m bayrefle görmüştür. 

Mehmet Ali Ef. derhal zabı· 
taya haber vermiş. Fakat bütün 
misafirhaneler arandığı halde do· 
landırıcı Ahmet bulunamamıştır. 

Niyaıi Yılmaz 

tariht görüşler de var : 
"Necmi Efendi dalkavukluk 

ftdemigor, lıergBn sayısı çoğa· 
lan carigelerden ayrılıp ha· 
remden dışarı çıkmak lstemi· 
gen padişahı Al lalıın devlet 
ve mil lele bir inayeti şeklind" 
gösteremiuor, saray kadınla
rına rüşvet yedirip büyük 
mansıplara geçen ve ortalıit 
:zulme boğarak mal toplamak
tan gayrı bir şey düşünmiyen 
eı kanın hayali ehliyet ve lıiz
mRtlerini göklere çıkarmıgor

dıı ... " ( s. 14) 
Nahit Sırrı Bey, güzelliği tak

dirden aciz olmadığımı bilmem 
yine kabul etmiyecek mi ? 

ilo al ut luyor 

TarilıE K11ndalr.ar - lıal••i önündt1 .•. 

ismi, bu kaleye izafeten ( Kan· 
dahar ) imiş. Kasaba halkı ta
mamen Türktür ve Türkçe ko
nuşurlar. Ağrı h disesi esnasında 
bu eski kale bizim askerlerimizin 
bayii İfİDe yaramıştır. 

Ehali koyun ıığır ve diğer 
hayvanları sürü ile beılemektedir. 
Her sene harice mühim miktarda 

evkiyat yapılır. 
Ayrıca av derisi 
de ihraç edilmek· 
tedir. Halk av 
ve biniciliğe çok 
meraklı olup ber-

• kesin evinde bir
kaç at vardır. 

Bendimahi ça
yı iıe ayn hir 
varbktır. Burada 
baıı mevıimler-

de külliyetli mik· 
tarda b"bk tutu
lur ve Ruıyayı 

bile balık sevki-

' yab yapılır. Oka-
. dar ki mayıatan 

eylfll nihayetine kadar bu ufa
cık çaydan tutulan balıkların 
miktarı { 1,000,000) kilodan fula
dır. Bu ufacık kasaba kavun ve 
karpuz itibarile de çok zengin
dir. Çok mümbit olan Muradiye 
toprakları bire on , ve on beş 
vermektedir. 

Vamık Faik 

Küçük Mektepli er 

Bu resimde gördiiğünilz küçük gençler Maraı Şehir yab mektebin· 
de okuyan mekteplilerdir. Bu yavrular buglin ana ve baba evinden 
ayrı yaşıyorlar. Fakat bulundukları mektepte milletin aziz himayesi 
ve muallimlerinin de baba şefkati altında masum bir bayat ıeçi· 
riyorlar. Muallimleri onları aık sık gezmiye ıötnrerek açık havada 
hep bir arada eğlenmelerini temin ediyorlar. Buradaki yavrular Şehir 
yab mektebinin birinci ınıf talebeleridir. 
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Diyarbekirde 
-

lhtısas Mahkemesi 
Faaliyete Başladı - ... 

Diyarbekir ( Hususi ) - Adli 
lbtısas Mahkemesi on beş gün· 

denberi faaliyete geçmiş bulun· 

maktadır. Cıgara kiğıdı kaçak• 

çılğından maznun Babmasi kö· 

yüuden Ali oğlu Mustafa ile evin· 
de bir kilo rakı çıkan Bekir 

paşa ıokağmdan Hacı Mirza zade 

Abdülkadir oilu Haca ZUlfikar 

Efendiler ilk ıuçlu olarak mah· 

kemeye gönderilmiıler ''e tevkif 
edilmifle!dir. -----

Kastamonuda iyi Su 
• Kastamonu, 21 ( A.A )- Kaa· 
tamonu Belediyesi ıularmm fenni 

bir ıekilde tanzim ve tevzii işi 

için mütehassıs celbetmiştir. 

Şehrimize gelen su ınütehnssısı 

tetkikatma başlamıştır. 

Batı beli 
Irmak- Ereğli Hattındaki 

Tüne] Tamamlanıyor 
Çankırı, 21, ( A. A. ) - Ir

mak • Ereğli hattında Ttlrk mil• 
hendis ve ıermayeıi tarafından 
yapılmakta olan 3440 metre 
uzunluğundaki Batabeli tünelinde 
inşaat 2100 metreye Yarmııbr. 

inşaat kAnunusanide tamamla
nacaktır. 

Bereketli Yağmurlar 
Kayseri, 21 (A.A.)- Bir baf. 

tadanberi devam eden çok ıid· 
detti ruzgArları müteakıp villye
tin her tarafına feyizli yağmurlar 
yağmıya batlamıştır. 

Çocuk Bayramı 
Kastamonu 21 ( A.A. ) - Hi

mayci Etfal şubesi 23 nisanda 
başlıyacak çocuk haftası içio ba
ı.ırhk~arım bitirmiştir. Bayramda 
40 çocuk ıiydfrilecektir. 

25 Milyon 
• 
işsiz Var 

Berlin { Hususi ) - lşsi 
meselesi, bütün memleketle 
olduğu gibi, Almanyada da u 
m1 efkarı şiddetle işgal etmek 
dir. Almanyanm bugün için 
bulunduğu siyasi buhranın 
sebepleri dahi işsizlik keyfi 
tinde aranıyor. 

işsizliğin iktısadi tesir 
neticelerine gelince; bu husus 
tafaillt itası her halde zaittir. 

13 Nisan 1932 tarihin 
Berlinde aktedilen ( Amele 
huıusi memurlar birliği kongr 
ai) bu defa bilhassa işsizlik m 
aelelile meşgul olmu ve b 
mllnuebetle mühim konferansı 
•erilmif, şayanı dikkat teklifle 
de bulunulmuştur. 

Birlik idare heyeti tarafında 
yapılan teklifte 2 milyar mar 
tahsiıile takriben 1 milyon am 
leye it tedariki talep olunmakt• 
dır. Kongrede nazarı dikkat 
bilhassa Reich Mesai Nazın Stc 
gervald ile Prusya Başvekili Bra 
nun beyanatı Ozcrinde temerkii 
eylemiştir. 

Stegerald'ın mütaleatı k6n$ 
rede· bazı itirazlara da hede 
olmuttur. Fakat hükumetin işsiı' 
lik meselesinde takip eyledi~ 
ıiy etin ana hatlarim ihth' 
eden "Stegervald Planı,, alAka' 
dar diğer mehafil nezdinde pek 
iyi bir tesir bırakmıştır. Zira b 
plln her şeyden evvel mark'ı 
kıymetinden düşmemesi esasıı 
müstenit bulunmaktadır. Hil 

1 kftmetle birlik idare heyet 
ar ... ndaki ihtilaf ilk safhad• 
muk kıymetile sanayiin ma' 
liyet fiatine tnallük eylemek' 
tedir. 

Hükumet işsizliğin bertaraf 
eclllmesi için her ıeyden ev11el 
Alman aanayiindeki n' 'iyet fiat' 
lerinin ve dolayısile amele llcret• 
lerinln tenzili icap eylediği kana• 
atinde bulunmakta ve Almanya.• 
nın cihan piyasasında ancak bıj 
ıayede rekabet edebileceği tezini 
ileri sürmektedir. 

Maliyet fiatinin tenzili halinde 
Alman mamulat. istihlakit ve ill' 
racab artacak, bu ise istihsalitıll 

teıyidini ve binnetice işsizliğifl 
azalmasını icap ettirecektir. 

Birlik idare heyeti ise işsizlil<' 
teki amillerin harici olmaktaıı 

tan ziyade dakill olduklara fil<' 
rindedir. Binaenaleyh Alman enı· 
tiasıom taşra piyasalarında dah' 
ucuza 'satılabilmesi Almanyadaiıl 
ftsiıliji gidermiyecektir. Zira Ma• 
liyet fiatinin tenzili amele ücret· 
terinin tenkisi ile tev' emdir. 

Ameleye daha az ücret itafl 
iao onun mubayaa kudretisıİ 
azaltmak ve dol&yısile dahili İ8' 
tibkllib felce uğratmak denıelc• 
tir. Şu halde amele yevmiyesini" 
tahdidi değil, bilakis tezyidi cİ' 
betine gidilmelidir. 

Birlik reisi tamirat mesele' 
ıine temas eylemiş ve Almany•' 
·da it1izliğin gllnden güne teve5' 
allnün bUtUn Avrupa ve bilhassl 
Fransa için bir tehlike tevlit 
edebilecek mahiyette buluduğuP11 

ı6ylemiştir. 
Kongrede elyevm dUnyoüıe· 

rinde ( 48 ) memleket dahilindeıcf 
İfsizler adedinin ( 25 ) milyo119 

balii olduğu ileri ıürülmüştür. ,,.. 



2J Nisan 

• 
ltalgan 
Komünistlerinin 
Bir Kavgası 

. Paria 22 - Büyük bulvarlar• 
daki ltalyan tokantalarından biri· 

nin önünde toplanan yedi sekiz 
lcadar ltnlyan komünisti gürültü· 

lü tezahilrat yapmışlar, milcavir 
l{ahveye sandalya ve sifonlar 

utmışlar ve lokantalardan birinin 
aynalarına kırmışlardır. Komünist· 

ferden ikisi yakalanmış, diğerleri 
kaçmaya muvaffak olmuşlardır. 

E.DEBI TEFRiKAMIZ: 9~ ============= 
il ç L 1 K ·. 

Müellifi: Knut Hamsan Mütet'cimit P S. , . 
Sabahları ~üzümü . yık~dığu;. ı da 9turma~ta olan ihtiyar 

çan.ağın içinde f>aşuiıdan dökül· ile IAtifeye . dalmışlarch. Her 
mliş teUer f?uluyordu, ve ka~ka• ikiıi de . birer sama~ çö· 
halarla gülüyordu. Potinlerim, pi\ bulmuşlardı. Etrafında dö·. 
billiaHa ekmekçinin arabaıı al· nüyorJar ve adamm kulaklarına 
tında ezilen teki çok eskimişti. ·ıôkuyorl.ardı. Bu manzaraya biran, 
O bunlarla da alay ediyordu: karışmaksızm bakbm. İhtiyar ken-

. · ·disini müdafaa için bir parmağını · ...;;. Allah sizi ve Jskarpinle· 
k bile kımıldatmıyordu. Sadece ken· ririizi esirgesin, eli yordu. Fa a~ 

iskarpinleriniz de pek büyük, disini tazip edenlere, çöpü soktukları 
adetet · birer köpek kümeti kadar her defada hi~detıi gözlerle ba· 

kıyordu ve çöpleri kulağından 
var r .. atmak için başmı sallıyordu. 

Hakkı vardı, iskarpinlerim Bu manzara beni gittikçe hiddet· 
eskimişti, 1ekilleri bozulm~ştu, lendiriyordu. BunClan gözümü ayı· 
fakat şimdilik yenilerini alabile· ramıyordum. Bir aralık ev sahibi 
cek vaziyette değildim. kadmın koca1t gözl~rini iskam· 

Ben btıtun bunları . dtttünür b~lerden kaldırarak baktı ve . ~o-
'l~ .k~iıô . aşik~ !Duzip.Jiğine 

... f ederken çôcuklar yatefuı· cuklarm · oyununa güldü, ·olup bi· 

SON p·osTA 

teni kendilerile iskambil oynadığı 
adamlara da gösterdi. Fakat ih· 
tiyar niçin kımıldanmıyordu. Ne· 
den 'çocukları yan~ndan defetmi· 
yordu. Yatağa yaklaşmak için 
bir adım attım. 

Otel sahibinin kocası : 
- Çocukları rahat bırakmız r 

diye bağırdı. ihtiyar meflfıçtur. 
Ve karanlık çökerken kapı 

dısart atılmak endişesile hatta 
sadece adamlan kızdırmaktan 
korkarak sessi7.ce köşeme çe

. kildim ve orada hareketsiz 
durdum. 

Aile kavgalarının içine burgu 
sokmak suretile yatağımı ve ekme
ğimi neden tehlikeye atacaktım? 
Yarı yarıya ölmüş bir ihtiyar 
için böyle bir harekette bulun· 
mıya ne lüzum vardı. Ve kalbi· 
mi bir taş gibi S!'rt hissediyo· 
rum. 

Küçi.ik çocuklar azap verici 
hareketlerin• devam ediyorlardı . 

ıhtiyarın başmı doğru tutmaması 
kendHerini kızdırmışb. Şimdi sa
man çöpünü adamm gözlerine ve 
burun deliklerine de sokuyorlardı. 
ihtiyar onlara hiçbir şey söyle
meksizin, hatta dudaklarını bile . . 
kımıldatmaksızın bakıyordu. 

Fakat bir an geldi ki bir den
bire göğsUnO kaldırdı ve kUçük 
kızlardan birinin yüzüne tilkürdü. 
Sonra ikinci bir defa doğruldu 
ve diğer kın tükürdü, fakat bu· 
nu isabet etti.-enıedi. Evsahibi ka .. 
dının kocası hadiseyi görmüştü . 
İskambilleri elinden atarak yata
ğa doğru koştu. YüzU kıpkırmı· 
zı kesilmişti ve bağırdı: 

- İhtiyar domuz, şimdi do 
çocukların götleri.ne mi tllkUrü· 
yorsun! 

Kendimden geçmiştim: 
- Fakat çocuklara onu rahat 

bırakmıyorlardı, ·diye söylendim. 
: Fakat - korilgıaktan ~er an 

korkuyordum· ve çok · kuvıretli 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Çocukları Davet 
Kadıköy Kindergarten Mti

dUriyetinden: 
23 Nisan cumartesi gllnü mti

essesemiz çocuk bayramı yapa· 
caktır. Kadıköydo bulunan 3 - 7 
yaşındaki çocuklar bu eğlenceye 
davetlidirler. Ailelerinden çocuk
larını o gün müessesemize g8a· 
dermelerini rica ederiz. 

bir .sesle bağmyordum. BiJAkf11, 
bununla beraber bütün vUcudum 
titriyo.ı:du. . O ~erece . beyecaa 
için~eyd!_m. Adam bana döndüı 

- H~yır, f~kat bir de tuna 
bak 1 Dedi, bir defa size ne 
oluyor? · · 

Hemeu · ağ.ıınızı kapayanıa. 
hem de çifte kilitlef Sizden bil· 
tün istediğim bundan ibarettir. 

Fakat o zaman otel sahibi 
kadınm sesi işitildi ve bütün 69 
kavga gürüiU1 ile doldu. 

- . AU~b beni . affetsin. Fakat 
zannediyorum ki hepiniz de akh· 
nızı yozdunuzl Diye bağırdı. Eğer · 
burada kalmak istiyorsanız tav· 
siye ederiin, her lkiniz de uslu 
durunuz 1 Yatak ve yemek ver
dikten aonra üstelik bir de kıya· 
met gllnünUn patırtısını mı ifi
teceğiı ? Fakat artık yetitir, 
anlıyor ~usunuz ? Hemen ağımı
zı kapayımı:. Y okaa hepinizin de 
h!lkk~odan ben ıeleceğim 1 

( Arka11 •art 

l 
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Çöp Vergisi 
Kimlere 
A ·u:? 

11.1.ır. 
T am:ifat ve tcavirat 

mm meskea tasın .. 
.deani belediye vergi ve ıuim
leri kanununun betinci maddesi 
mechinoe mutasarnfmdan, akar 
ku.auaa taallük edeni de altmcı 
maddesi mucihince müstecirler· 
den alınması icap eder en ıber 
ikisinin de Zonguldak bdediye
lince mucirlerdeo a ımuuı aldea. 
ve mantık.an muw.afılu .adalet .ol
madı_ğı gibi kanuna da muhaliftir. 

'Evini veya dükkanını kiraya 
veren bir mucırın müste
cirin in .çöpü iJe ne alakası o1a
birır. Zira tanzifat ve tenvirat 
vergisı hizınel mukabili olduğun
dan ve belediyenin hiz1qe\i de 
f.Öpiinö aldığı kimseye sepkelti

finden bunun ücreti11i ancak on
du alması icap eder. Esasen 
Yanı kanwı da bu cihetleri dü~üne-

rek aeskela Jmrm•a taal!Uk .edea 
befİDc:i madde (vergi; evin muta
wr•fwlaa al11111r) demif bulunuyor. 

Zaten evini mesken ittibaz edee 
Ye ~ •eren mutasaınEtır. Fakat 
.br kilP'-· tuDfw eden altın
a maddeHe (bıa) kelmesi iliw 
ecN·ek ve (-twarnf) yerine de 
(allip) ketiaresi ,.....kla be
finei maddenin mn-addı lotilifnn. 
( ba .ergi salriplennden ahnır ) 
dm'i1miş lluhmuyor 1ld işte 

buradaki { aahip ) kelimesi 
ile mağaza, dükkan veya 
otelin sahibi yani içinde 
1an'at icrası için imticar etmek 

mreh1e tesahup eden adam 
batolunduğu aşikirdrr. Bcledi
diyttc lft ( nmp) kefimai 
( Mutasarrıf ) wıanasma alınarak 
akan ialicar e\me'k ıurelite a
llibi bulunan adamdan alınması 

icap eden hu vergi, akarın 
batapu mutaaamfı olandan iate
allmektedir. 

Ba wagiaia binayı işgal eden
lerden almacağı akaratın bot 
kaJcLlden ..-&dtlellerde kwwa 
'ffıl'Iİ alwmanaaile de &Dllıtıl· 

maktadır. Eğer bu vergİDİll -
tmıııftaıdllft ahmmun lbımgel· 
~ .akmalm bot bldıft m6tl
detlerde & mVt:mrriflardan 

•ergi ahmnası icap ec1e.rdi Zira 
bir akarın boı kalma11 
hiçbir Yakit mutasarrı&ız 'kal
ması demek deiiJdir. De
mek oluyor 1ci 'kanundald blUlhı 
f•ı atar bu dtteM teyit etme\te
dir. 

Y-.me bu cihet fununla da te
yit edilmiftir ki Maliye Veklleti 
Celilesiace tabettirilen kira ma
kavelenamesinin 12 inci madde
ai.Nea ( anzifat wıe tell'lirat Rs-

mi ~ibi laİulet ... .tnli -
resimler kiraap aıit •mlwacall-
t .. } dmlMlıain de " aarf bama 
wafllbti teniia için ru t " 
elduğuna flp'lae ,.kbn. 

s.tifhaildr Jauaaat .. Z..
plMt.ad .,.ıAk ·..Wplerinc. 
ı.e.en Gir -etlmLwi iaıp .- ..a-• bnulll •ece
lere ria,ıet eluamak ~ _.. 
ncaat .a;b·ı•tle •bre c....
a.. ...... .şirayı Dnıl• .. 
dzraıute -cbw bbemlflv. 
Şimııli ile :S6rafı DM• ılill ._ -
sdılli ..... ~. 

.,_~ .... 
0MER FAHRi 

Müebbet Küreğe Mahkôm Bir 
Adamı Hapishanenin içinde 

Öldürmek lstiyen Bir Kadın 
Bir Fransız 

Zindanında Garip 

Ve Esrarengiz 

Bir Hadise Oldu 
Paris, 19 isan) - Firansanm 

IFresrı admı taş yan meşhur ba
pisbanderinde garip ve esraren
p bir vak .a nldu ; 

Macbm Şarrier adını 'tap.J&ll 
2'CIJÇ ve güzel i ir kadın müebbet 
küreğe mabküm ech1mq olan 
kocasını görmek istiyordu. Adam 
birkaç güne kadar öfünceye 'ka
dar kalmak üze.re "G.uyan,, 2lıa
danlarına gidecekti. K.arıkocaam 

bayatta son defa olaca\ yekdip. 
rini görmelerine müsaade edileli. 

'* Fransanm Fre:n hapishanesin-
de mabkiımlar i\~ %tyaretçiterin 
konuşmalarına nrahsas yer Jmnst 
tatibatı haizdi1'. Uma n geait 
bir scJon tasavvur ediai.z, hu a
lcnu u%u.aluğwıa doğru üç kısma 

ayırınız, her &smı yekdiğerindeP 
demir bir kafes ile tefrik ediniz, 
bu konuşma salonu hakkında 
takribi bif' fikW edinmiş ol:crsuam: 
Salonun sağ ve sol parçaları 
mahkum i1e ı.iyaretçishte orta 
kısmı da miikalemeyi dinliyecek 
olan hapishane gardiyamna mah· 

sus autur. O tarzda ki burada gizli 
bİf'le1 konuşul..ası ~a ziya
retçi tarafından ıe.elr6.a gidi 
bÜ'fey verilmesi aÜlnkin değilflir. 

• Hadise nasıl oldu. Mabkim 

MÖ6lJd Şarn., •zı.lz w 
laql/ultar., /.'it.at lıq"-t• 

"'-.ZMnez 

ile zevceainin Jniikile.mesiai .. in

lemi,Je me ... r oJan ırardiyan ba
,.... pek iyi izah edemiyw. 

Söylediii pıdur: 

- Bir taraftan Şerricr diğer 

taraftan da &e\TCCIİ içeri airmit
lerdi. Bea bir .a.u içia kapıyı ka
pamak beıN .,.. .. d~ 
Ba _. bir allh .- ifittim, 
d6nd6m. Kadı11 elinde rii-.el.er 
ile mfrtemadiyen ateş dfyori!u. 
tlıerine atmbnı. SiWıinı etmdeın 

aldım. 

. 
... cket YenRa k..a. qi .... 

a-....tı, Kmı 'n m ~ri -·et ... i;.4u. . 

madam Şarri~r dört •l il« sllllu attılctmı ~°",." IHıpblıattenin 
b...,,,.. oclası ....... 

Mabklimu içeri aldılar. Kadını 
tutup zabıtaya verdiler. Fakat 
teşebbnson saiki nedir? isticvap 
edı1cfiği zaman biç heyecana ka· 
pılmadan anlatb. Söylediğini din
leyiniz: 

-Zevcimi RoDand iaminde bir 
adamı aldürmüt olmakla zan .ttı
na aldılar ve müebbet lıaple 
mahkQm etti4er. Halbuki Ralhwd 
6ldüren .zevcim deaildir. Bemın. 
Y almz ze•cim kabahatımı tluırin. 
aldı, beni de s&ylemekten mene( 
Kurtulacaimı zannediyordu. Hal .. 
buki Umidi tahakkuk etm~yince J 
kararı verdim. Zevcillli 6ldtlrere.' 
aeneterce Guyanda çOrlmesib. 
önüne geçecektim. Sonra de ken
di : derdimi döfftııecektim, anh .. 
yorsumu ya ... Fakat ne yapayım, 
olmadı ... 

* Bu ifadeyi hakikat olarak 
kabili ec:ler•eııaiz yaaılır&1nız. Ha
kiat büsbütün baıka ıekildedir. 
Fakat ~ize hadisenin mukadde
mesini anlatayım: 

Bir Gece HHi~i.. 
iki <SeDe evret bit- gu ıy&raı 

Parisin q.&ence aubiti oJ.ı XıLifi 
de Ralland adanı ta,.yau ıbir aa
bıl .alıyı vurmutlardı. Polisler ıilib 

sesllıi i,ıitereJc yetiftikJ«i zaman 
adanı c.u çekifiyorı:l.u. Ortada 
da lWue roktu. Y.aralı iki htnü:ı 
arasında: 

- Beai '' Kc'f.eW ,, vuf'Gu, 
dedi. Bu .. Kde'bek,, _,ir tib,.tt, 
aıU.tıt.prd.. Fabt ftimm HA<llbı 
idi? Yaralıya. lıutah~ kal- 1 
dmidljt zuna • d•a senhlaf', 

- Kdebek, K~k.. HMWi ~ 
diyebildi ve gözlerini kapadı. 

• • 
""'----,...,.. "-ri 1 

Şerrier isminde bir adam vardır. 
Kadm ticareti ile iştigal eder, 
her fiipbcli işe parmağını sokar, 
dlzinelerce sabıknı vardır. Bir 
dalda danaaz, \rinbir işe fİJ'İp 

çıkar. 8-ıun ~· keadtsine Ke
lcWt llkabı ıaerilmiftir. 

Zalıılta l:tu .-.. tattu, falm 
adam: 

Bir mahkum ve ar zigfft1lçi 
l1t1pi shane ,.,..,,anıllM 

n~zareti altında 

- Evet benim JikabUD " Kc· 
lebeik " tİI'. Kü~ük adım de Han
nimr. Fal<at Parisin ~nde llkabı 
Kelebek ve küçük edı Hanııi 

olan kaçta.ne adam vard..r. Ei• 
maktil aile aduıı!a Haar.i Şcr.rier 
dese~i hakkU11Z olardu. EfelMti
ler, yauılayct~unu:z, katil ben 
dei'ilim! .. 

Zab'ta i!tu iddiaya rağmen 
ta'h\tllnıtmı ~nijletti. Bazı de'liller 
ve em.-cl~r bmau, adamı mah
kemeye verdi. Mab'keme mabkiun 
elli, yahırı ldiÇil< 1'ir ıfiplıe mn
cut olt1uğu i;in idamına 1ıükmel
mecli, nıüe hbet klk'ek cezaaanı 
~erdi. "te ıimdi \m adamm 1ca
tısr: 

·- Lılil "--- .tepi•., luaiı , 

lngiltere //ıtiyar
lamış Bir Çoma
ra Benzigormaş 

LODdra4a yazmyor: h.ziıte
renia ıen &eacin kadmlamnlan Wrl 
oLm Ledi Huaton, vergi elarak 
htıkümete vermiye meclmr el
duğu 40 bin iıterlin lirasındau 
baıka .. Bnyük Brilanya Devle
tinin lber hangi bir harici leh1i
keden korunmnsı yolunda ıarfe
dilmek kaydile ,, 200 bin ateıtin 
daha tediye etmiştir. Ledi Hus
ton, İngiltere HUkümetinin SıC111 
zamaıu:Ja takibetti,ii tasarruf ai
yuetine aleyhtardır. 

O, serbes ticaret istemekte
dir. T'B ki işler inkişaf e'tsin ve 
herkes para kazansın, bu -suretle 
!arilterenin kay(,; .mfl'k ıteh'likesini 
ıWerea ealri hapaıet ft ~~ 
ti yerine gelai11, 

Ledi Husten. bir mektup 
Defrederdc bu t'adicle bütin ._ 
gilizleri, kendisini .taklit ve takilae 
davet ettiii 2ibi ayrıca lngilU 
maliye Na:ıınna bir de mektup 
yazarak demiştırki: 

Y a'kın bir zamana kaaar bn
tln dünya dev1etleri ingilterenin 
haımet ve kuvveti önünde boyun 
egiyoriB'l'dı. Şimdi, ı _.cvlele 
ı.; n•in ehemmiyet " dtiği ~
tar. Kawret-w bdrıea.i "a~tlıen 
Britanya aslam, timdi lıfi tnrıv-

:akta ae de kimseyi ..--ya 
IJ..ı<ıe mok1:edir olamtpn kiri bir 
çomar maazar.ası irac etmektedir. 

Kadınları M eb 'rıs, 
luğa Hazırlama 

Faaliyeti 
Paris 20 ~ Fransaz kadml.m

na rey vermek wıe ıimih• •l-
mak hakkının verilmesi mevzu
bahs olalıdanberi, kd.Un Jeai 
vazifelerine ah,1tırmak için bir 
tak• ~ .tieuda i'l'ti
rilmiye 'başlam1mıştı. 

Bu teıekkllllerin .baJlDda. iç
timaiyat mtizeıiade tesis edilen 
•• b d .1.. mat..us ılütiıl>et 4era· 
leriai ,, zikretmek llznmlV. L 
kümiiyü .tıeıiı .edea P.n.in .... 
zui wmikat bcbalarılMlm! • .._ 
Kremer - Bah'.br. 

..Btı kilraüyü tesis edea Mm
mm filcırine göre kadmların .ebe-
l'İpetİ ~his kudr.etiadea ...m
r111Ddur., çekiııpadiııler~ OnJarı 

hayat ve .Myatıa ~ine ıtewli 
'"ceF yeni vazifeleriae a1....-.1r 

ı!ktir. Onun i~in cazip bir 

11ıettikle mliteralik ve akla 
~itap ..ıen kuvNtli bir bellgat 

•• m•ilk, kaa.. birçok şeyler 
kazandlracakbr. 

cfıyorclu. T•hmbt ndiceowintile 
8 bı 1 şudur: 

- J4-.I Rol..._.. ..._ 
deıP.. erHk iıt '7 .. 5HL Eallllıl 
katil "G.,an " .a ~en _. 
val*aıtea uua .. d 1 

k i 1 ·,, 
kaı- ilabm sillllıermit~ 

-Gd, 9-a -.a. amra 
tutıuW ıi- zwn s.,a amin 
yapbiwtı .a,Jıe,, tahkilmt acaı.a. 
bide~ ay Uha Fl'a..... ...._ 
Y•· ı8u •iicMrt adı.- ifiaıi 
uydururum, hapishaneden k-ra-

• F.kat ıiriüi.ror ki plia .akim 
lkalmlflır. Herif C.,..• tiıılacektir. 
K .. •.bir n usfımıa ....... i 

... "" 1lf •••• t 1 .,. 
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lsmail gibi F enhas ta, kızlar 
da ayni sesi işittikleri için kulak
lannı kapıya çevirmişlerdi, dinli
yorlardı. İçine kelimelerde inliyen 
o böğürtü ölümden bahsediyordu, 
lanetler kekeliyordu. Fakat kor• 
kunç bir barbara olmaktan kur• 
tulmuyordu. 

lsmail, halifenin yine bir sar· 
hoşluk hamlesi yaptığına zahipti. 
Genç tacidar, ihtimal ki, derece• 
yi aşırmıştı, ku:lardan birini dö· 
vüyordu. Lakin o ses, dövülen 
kadın inlemesine benzemiyordu, 
kuvvetli bir göğüste sızlıyao ya• 
.ralardan çıkıyor gibiydi. ihtiyar 
Ha.timi, Emirülmümininin hiddetini 
kendi üzerine çevirmemek, şu 

uğursuz evde tamiri müşkül 
bir rezalete mahal vermemek için 
Sofaya da çıkamıyordu. Şu kadar 
ki ev 1ahibinin o ağır iniltiyi 
duymakla beraber telaşa düşme· 
muini de gözden kaçırmıyordu. 
Bir ey sahibi, kendi evinde fa· 
eialar dolatbğım ıezer de nasıl 
aakin kalabilirdi ? Yoksa o da 
kendisi gibi Haruodan mı çeki
aiyordu 1 

lamail. ne yapacağım, nasıl 
laareket edeceğini tayinde ve 
hatta Fenlaasa •uat sormakta 
mUtereddlt iken Reşidin sesi 
duyuldu: 

- Havace, amca, koıun, 
relin, kölem ölüyor f 

Feabaı, zaten i'i anlamıı bu-
lunuyordu. lsmailin kendisi için 
luwrladığını gözüle görmüş ol
clugu zehri köleye içirdikten son
ra hain bir tayakkuz içinde neti
ceyi bekliyordu. ilk bögürtü 
Dzerine derin bir oh çekmiş ve 
lsmaili mlistehzi bir tarassut 
albaa almışta. ihtiyarın ha-
kikate intikal edemediğini 

görünce için ıçm gülilyor-
du. Reşidin sesi duyulmazsa 
tavrım biç bozmıyacakta ve İsma· 
ilin sualine maruz kal~a 11genç 

Horasanlı galiba eğleniyor!,, di
yecekti. Fakat kendilerinin çağı
rılmasma karşı tabiatile lakayt 
kalmadı: 

- Arkadaşınız, dedi, bağırı
yor. Bir sakatlık olmasm, koşa
lıml 

Manzara, acjklıydı. Mesrur, 
adeta can çekişiyordu. Alaca 
karanlık koridorda o iri cüssenin 
kıvranması, ağımdan köpük 
döklile döküle inildemesi, ka
lın ve kara bir yılanın ya
ralamp ta bağıra bağıra 6lmek 
llzero bulunduğu zahabmı uyan
dmyordu. 

. Harun, kuvvetli kölesinin 
bap ucuna çömelmişti, mlite
madiyen ıoruyordu: 

- lbnUlkelp, neyip ;yar, niçin 
ölQyorsun? 

O, haşmetpenah efendisinin 
aöZlerini duymuyor gibiydi, }'< .

nız kıvramyor v.e yalnız böğürü
yordu. lsmail, . ilk bakışta 
iti anladı ve kölenin natd bir 
yanl.tlığa kurban gittiğini takdir 
etti. Fenhaı, yine kaytsızdı, us· 
talıkla bir tecahillle, " telif etme
yin, n6bet geçiriyor!., diyordu 1 

l.mail, sakalını hızh hıı~la ka
rıttırdıktan sonra, Haruna yaklaştı: 

- Sen, dedi. Bunu bana bı· 

1 

rak, keyfine bak. Belki midesi 
bozulmuştur. Kendisine ilaç içiri
riz, iyileştiririz. iyileşmezse canın 
sağ olsun r 

Harun, bu ihtar üzerine ayağa 
kalktı, şahane bir rikkatsizlikle 
mırldandı; 

- Hakkm var azizim, tel!
şımız zaittir. Bir Mesrur için bir 
saniyelik siinır feda edilemez 1 

Ve köleyi İsmail ile Fenhasa 
bırakarak odaya girdi, Zaliilhalin 
ellerini tuttu : 

- Beklemek gibi bekletmek 
te fena.. Bak zava11ı kadehlere 1 

Ağızlarım açmışlar, buse bekli
yorlar. Onları memnun edelim. 

Kız, Harunun dişarı çıkarken 

dolu bıraktığı kadehi ona, diğer 

iki kadehi de arkadaşlarına uzat· 
b ve kendisininkini eline alarak 
bağtrdı: 

- Yeni efendimizin şerefine! 
Genç halife, Mesrurun başı 

ucunda iken kadehine Zatülbalin 

ilaç karışbrdığmı bilse, şüphe 

yok ki, onu hiç acımadan boğardıf 

"'" Genç köle, yine fsmailin ter· 
tip ettiği bir ilaç ile 6lümden 

kurtuldu. Zaten bünyesi kuvvetli 

idi, ilaç ta verilmese belki zehirle 

mücadele edl!cekti. Yapılan te
davi, bu neticenin daha kolaylıkla 

ve daha ıiiratle husule gelmesini 
temin etmiş oldu. İsmail, tehl~ 
keyi atlatmasına rağmen ağır bir 
takataizliğe düşen köleyi bir odaya 

kaldırttı, bir mindere yatırttı ve 
f enhasın yanlarında bulunmama

sından istifade ederek kulağına 

iğildi: 

- Öküz, dedi, aklın nere

deydi ? Bezirgana jçir dediğim 
kadehi sen içmişsin. Ben olma· 

sam geberip gidecektin. Bu bi· 
diseyi unutma, sana zehir içiren 
bezirgana da affetme r 

Takatsiz köle, ellerini güçlükle 
kıınıldaltı, lsmaitin ellerini t\lttu. 

yme müşkilat ile dudaklarma 

götürerek öptü, kesik kesik gay
zını inledi: 

- Unutmıyacağım, hiçbir ıe
yi unulmıyacağıml 

istikbalin müthiş celladı, Ab· 

basiler tarihinin o korkunç şahsi

yeti, işte bu geceden itibaren 
sahneye girmiş oluyordu ve ilk 

hamleyi de, biraz evvel müşfik 
sözlerinden heyecanlanmış olduğu 
F enhas için hazırlıyordu. 

fsmail, esir taciri bakkmda 
vermiş olduğu ölüm hükmünün 
bu köle tarafından infaz oluna· 
cağını anladı : 

- Memııuo oldum, dedi, şimdi 
uyu, rahat et r Yarın sarayda 
emirlerimi atarsın. 

İhtiyar Haşimi, kölenin ölüm
den kurtulduğunu söylemek 
üzere Harunun bulunduğu odaya 
girdiği vakit onu, tamamen de
ği,miı buldu. Genç halife, bir 
gece evvel olduğu gibi yine bir 
kanapeye başmı dayamıştı, yarı 
uyamk ve yarı dalgan bir bale 
düşmüştü. Üç kız, önlnde diz 
çökmüşlerdi, ninni ıöy!Uyorlardıl 

( Arkaeı var ) 

Kasasında Bir Çok 
Senetler Bulundu 

StokhoJm 2 J - Sosyal De· 
mokrat gazetesine göre, müntehir 
Krögeriıı evrakı arasında 5 mil
yon peçela kıymetinde ve sabık 
İspanya KıraJı Alfonsun imzasını 
havi bir makbuz bulunmuştur. 
Bundan başka yüz bin marklık 
Hitlere ait ikinci bir makbuz da· 
ha elde edilmiştir. 

. Kröger şirketi müdürlerinden 
mevkuf bulunan M. Lange. Krö
gerin İsveç komiinist fırkasının 
gazetesi olan Fol kes Oagblot is
mindeki gazeteye verdiği 155000 
kruna tavassut ettiğini itiraf 
etmişti.-. 

Dığ(>t bir gazele de, Krögerin 
ecnebi memleketlerdeki uydurma 
şirketlerinin M. Savze tarafından 
idare edildiğini, bu tirketlerin 
merkezi idarelerinin de Stokholm 
de M. Savze'ııin oturduğu otelin 
bir odasmdan ibaret olduğunu 
yazmaktadır. 

Kröger'in hususi odasında 
Hitlere ait bir senet bulunması 
kimseyi hayrete dilşiirmemiştir. 

Çünki Hitlerle, Kröger ara• 
sanda bir anlaşma olduğu, Hitle
rin iktidar mevkiinc geçtiği tak· 
dirde kibrit inhisarını liğvetmi
yeceğini vadettiği söylenmektedir. 

Kaçırılan Meb'us 
F enlandiyada Bir Meb'us 
Kaçırıldı, Sonra Bırakıldı 

Helsingfors, 20 Nisan - Ge· 
çen gece, parlamento azasından 
ve sosyali't fırkasından M. Erik 
meçhul kimseler tarafmdan Ta· 
merfors şehrinden kaçmlmıştır. 

Meb'us Erik Tomerforsta 
toplanacak olan Sosyalistlerin 
mitinginde söz alacaktı; fakat 
hükiimet buna mani olmuştu. 

Bugün mebus Eriği kaçıran 
kimseler onu zabıtaya teslim et• 
mişlerdir. Meselenin aiyast mahi
yette olmadığı söylenilmektedir. 

Çocuk Bayramı 
23 Nisan cumartesi gDntl 

başhyan çocuk haftası mllnase
betile, " Kadıköy Kinder Gar
ten " müessesesi ogiln bir ço
cuk · bayramı tertip etmiştir. 
3 - 7 yaşmda bulunan bUtnn ço
cuklar bu bayrama davetlidir. 

Devlet Adamlarmm Ziyafetleri 
Cenevre, 22 - M. Tardiyö 

yekdiğerini takiben M. Beneı, 
Ti~ulesko, Choumenkovitch, Brll• 
ııing ve M. Mak Donalt ve Sir 
John Simon ile görüşmUıUir. 

M. Stimson, M. Mak Donalt, 
M. Tardiyö ve Sir Jobn Simonu 
akşam yemeğine alakoymuttur. 

EMİR OGLU 
Şükrü r.,. merhumun cenazesi 

Sera1ker esbak Rtza Pata mah
tumu, latanbul• Meb'u.u Sabıkı 
Süreyya Patana•, Emir oğlu Ziya 
Beyin biraderi, Eıbak Sıhhiye Ve
kili Doktt'r Rıza Nur Be7le Koca• 
eli Meb'uıu Re,it Saffet Beyin 
kain pederi: 

ŞÜKRÜ PAŞANIN 
cenazeai Niı ,ehrinden gelnıittir. 

24 niaan pazar günO. ötleyin Beya• 
zıt cami inde namazı badeleda Si
Uvrikap111 haricindeki aile me&ar• 
lıtına defnedilecektir. 

Nisan 23 _ _______.(__=:::=====-===================~ 

1 f:lıristiyanların Gari 
Ayinli "Utanma Günleri, 

Yüzlerini Örter O Gün, Papaslar, 
Mahcup Olduklarını Gösterirler 

Bir kısım Hıriıtiyanların se
nede bir gUn devam eden bir 
yortuları vardır ki buna " utan• 
ma gün il ,, derler. 

O giln, başta papaslar olmak 
lizere Hıristiyanlar kafile ha
linde sokakları dolqıp bir ta· 
ktm dualar okuyarak iyin 
yaparlar. Fakat bu ayine ittirak 
eden haf km yüzü açık olmasına 
mukabil papaa1arın yüzll örtülü
dür. Yolda yUrUrken bir tarafa 
takılıp yuvarlanmamaları için. de 
yiizlerine örttükleri örtüyü bir 
parça ince "'bezden intihap eder• 
ler. Bu teıettüriln sebebi, işle
nilen günahların az~metinden 

tı taomaktar. 
O utanmanın .evkite de pa• 

pazlar y117.lerini arterler. Fakat 
1ankl gllnah ifllyen sade pap ... 
larmıı fibl 61>llr insanlar lrtila
mezler. 

Geçen ıUn ispanyada, b6yle 
bir iyin yapılırken bir kısım 
halk hiddetlenmit: 

- Biz ıtinahk&r deiiliı. Zor
la mı bizi g6nabklr yapacakımazl 
diye papaslara hücum etmif, ika 
taraf biribirine girmiş, 20 kiti 
yaralanmıı, üç kişi ölmüştlir. R .. 
ıim, bllcuma ut11yan kafilenin 
kiliseden çıktıiı vaziyeti Ye yib
leri örttUn papasları gösteriyor. 

., ,~ 

Timsah Y avroları Yu
murtadan Nasıl Çıkarlar? 

Yumurtadan batım çıkaran bu yavrunun ne olduğunu tahmin 
edebilir misiniz? Kaz detil, ördek değil, hildii\allz, tanadığanız hay· 
vanlardan hiçbiri değil. . . . . 

Bu yumurta, Afrikada bataklıklar ıçınde yqıyan timsahların sa-
hillere bıraktıkları yumurtalardan biridir, içinden çıkan yavru da, bir 
timsah yavrusudur. 

Timsahlar, yumurtalarını, sahilin kızgm kumları arasma gömer, 
güneşin hararetile bu yumurtalar, kendi kendilerine açıltr ve içinden 
fU gördüğUnüı garip ıekilli mahlOk çıkar. 

GLIVE BR OOK' un 
lık aözlii filmi 

FELAKET GECE Si · 
( La nuit tragiquı ) 

Sahne arkadaşı 

MYRIAM HOPKINS 

Sinemada görülen en 
güzel filim mevzuu 

NAMUS LEKESi 
( La Fletrissure , 

TALLULLAH 
BANKHEARD 
tarafmdan 

M uvaff akı yetti 
bir . haftadan 

sonra 
Mi LTO N' un. ~,~~::~ · · ~~.s~L'lJ~ .. Ç.E!Esi f~! ~:~:ç G-L O RY A' da 

. ( La Bande a Bouboule ) iraesioe devam otunacakur 



Mehtap Kökredi: Ondan Daha Evvel 
•• 

Siz Oleceksiniz, Tabip Efendi! 
Vezir he Ömer Şaşırmışlardı. Biribirlerine Bakakaldılar 

Ha aldcı ,..,,,_ı1.,.. 

Haeta phud•in oda kapı• 
8'•1& Nabetp c;ari7elerden lıliri 
•ezir De Ôm• Ha,,.amın rekli-
lbai ı.b• ywcll._ 

..._.-,Mehtap ortaya abldı. 
Vaziyete tamamen blkim bir 
laYll' aldı. 

' Kqlan pblmlf, Ylcudu lr
permİf ltir halde, aaj tarafmda
M oda kıapıamı V alde Sultana 
rlstererelc: 

- Sultanıml. l.6tfediniL. S. 
edaya reçİllİL 

Dedi. Ve IODra, oradaki ... 
111h!ara da elUe ifaret ederek 
enlan da o odaya pçirdi. 

Mehtapta, büyük ve clretkl
rae bir .haile ~_,.. laual'ı' 
lau bir llal warda.. 

<>--. ...._ rh...,. •• 
,... .......... üraifüld kapa-
,. ...... KaplDID arkuındald 
,..,t.,ı kal dırc!ı. 

Biraz evvel görtlştüttı iki k&le 
yalın kıhçlarma ~aDmıt. Laza 
~ 

Mehtap,lt•nlua ..... , 
- Ham-•? 
Gllerek eevap ...-er: 
- ffumz. 
Melatap, ~ llkarall:: 
_ ........ dikkat- edinlx: 
Dedi we perde;I IDdirdL. 
Sonra, oda bpmna · tftti. Ka-

"11 açarak Yelir ile O.er Ha,._. ı.• lpa yol yerdi. 

Va • ().s, icerl ..... 
v .. ..-
- Valde Salt• Huretlerl ---· .,. ....... _ 
lfebtap, 1eldDetle cevap "'dl: 
- Ent- F~ ~eri ele ........................ ._ .... ...... b~,.- M•• 

.a...tlerüiia .... defa ~ .. 
eae olm•••• fes ... ........ 
O.er, ..-dm 
- Aeaba. ..... .... lllwa 

r&'dlller. ~ hir His v~ 
ima aeticeaiae iatiur waddir· 

o -- ................ .,..... --- o.a... Ha11 .. 
•• &allade darda. O- fiil• 
ıi.m içine baka Wra: 

-BekWiillıla..-. .... 
miJecek+k T.W, el•• 11a,, ............... ..,.,, 

-Çis••-- ••••. 
......... laz, ~ ... 

• lcla ek "' tMltM:illllte ..,.._ 
lqbmdc, lt11 .... ............. ,.. . ..... -............... 

v ... o.. .......... 

................ ••• ?, •. Acm ., ..... o.il. 
llelatap, v-. ....... 

- 10 --

du. Şehzadeye itittirınektea kor
kan bir aefle cav•p verdi: 

- Şehzade, zehirleıamiftlr. 
Bunu aklamak, mir etmek te 
beyhudedir. ÇiiDki, zehiria bltla 
uan slrilllmektedir-

V ezirle Ömer, tltredDer ve 
ıizlerini biribİrİllİll flllerbae 
clı1diler. 

Vezir., ,.... yant it..- ..
Yircli. Mehtaba ıorclu: 

- Fakat, buna kim....
edebilir? 

Mehtap •cı bir ... itle .... 
bele etti: 

- Banu, bilh••• ..ti ...,.. 
aelerinia bilmeii ._ .... 

&,. manalı ceYap Ya De 
O.. ffa1JUU, adeta cbmet 
~ine setircli. 

O.er Hayyam, bllyllı bir 
korku içinde, titriye titrlye J•• 
tağa yaklaştı. Evveli, tehzadenha 
yOzilne baktı. Sonra yavq J&Yq 
diz ç6ktO. Tatriyea .Uerile yor
... bWa• 

DedL 

Omer Ha17-, -.., YWdia 
-e.ıu ............... 

dapu hlle •lata -decl
lerdli. 

~ 
v.w. ....... ..., ........ 

rak•eıacliteUe,_...,.._ 
-ela ita .....,. , • ..,. .. 
o.er lla1fUllD ...... lleriaearbktlalaa,_...,w.-. ,. .................. ,. 
....,,.. Odaya ...... o.. 
Hana•• .u.n.. ..... : 

- ..,.... Bir 
19'1 1• leeWbt• ._tulıık _, 

o.. . ...,.__ tadile ;.... 
-- ilaltat ~ 

-Eıret .... , .. ,S,.ud,mfa 
.... g .. - ............ Hu-
...... eftllce Wtblr ~ ._.. ... .......... _... --· 
...... kat .. ı..-.:...r1 .... 
..... ~ illa Mr .....,. 

y ... , A. R. 

ririftinı. Yeni Wr ilAt tertip et· 
tim. Şehıadf>Je lclrdim. Hamdol
mo, Dıç tesirini ,a.terdi... Hu
taldr, alelade .. ( çiçek ) tea 
'"'ılra bir .., ....... 

- Fakat u• tecla.W... 
-ffuta•·lr .......... . 

...... tec1a.w•llllaJ ... . ...... .., 
Hersün Bir Ribaiı 

Lran uellyi ..... bilini • 
• de be&.. Bir mnemmadaıa 
'-tk• hlr .. , olmayu 1111 k.u.;. 
meyi, .. 1ea okU711P ullyabilir
Iİll, •• de bea... Bu hUIUlta bi
lim llyledild-'miz, perde arka· 
•cla Mcllltdclu yapmaktan batk• 
.. , ....... ! ........... ... 

.-.ı1111t ltalınıa, .... .. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

• * Size Tabiatinizi Söpligelim. 

74 NURi Ef.ı 

11 

tlın11•1 ... 
.... ,u.ur. ._,_ ....... 

........... 

... u.a ft 

••'•rieo 
JetklrcLr. Ş.M,... '9 ta-
....... tlikkat ...... .. ........ 
rlil linf ..... ....,.,. ... 

81 IAJIAIDl>IN 11.f(talelte) (fo. 
~ ...... lılt•..,.) z.. 
.wır. T11wlk " tetda pbak 
bpe~r. KacBal aWerld ...... ........ ~ ....................... ~ ... 

...,. •• , .,.. Lz+e .. ei, 

ren.... . ........ 

Bugünün 
82 

Yllbek ...ıe: 
- Ba odacanm eUadea llW

lah... Her ah bayle ,..,ıyor. Kl
fltlan hir birine kal'Jfbnyor. Dla 
alqam yanm kalan bir JUlllll 
balamıyorum... T erlnyeliz herife 
bin defa da tenblh ettim. Benim 

···-· ilderiae elini *-e. dedim. Fakat, 1aa,_.. herif tı-
kardı ...... ,... ki... itte ....... 
bir pzete •• ŞllphellZ, b11H lllsla 
maunına lltlıadea aimlf, haraya 
koJmat olacak . ea,__.. p 
&etealli.. Şllplaaiz lbamdar. 

Dl,«ek paeteyl. Mri hir 
lweketıe, oalana ••H1111a far. 
lattm.. v. ~ ..-.,. payla· 
_,. ifcliı .. ..- slW lflre de .............. 

K.p ........... ) ... , .. 
ılı' kulak ftriyordum. Oalar, 
eneli, elleriai ........ kopp 
bir mlddet lmkıl tllldllktaı 
IODl'a, kODUftDIJ& bqladllar: 

- Vay, domuz laz.. Yutma
tL he. •. 

- Yatba.. PekllA yuttu •m
ma.. alcLrmada, hatta ona bakar-
1&11, bili de nazikane hqlach. 

- Buak canım.. Bayle oldu
h claha iyi oldu. Ya ıueteyi 
alıp ta Mlcliri Umumiye ~,. 
1eydL 

Bu l&zleri ifitmeaey.dim, içim
de 1adece bir ıtıpbe kalacaktı. 
Fakat, itittikten ıonra, bu adam
luclaa fena halde tibincli. ... 
~ ............ 
......... t 

talal• cllflhemecllldwl IPn ıa .. 
nm kımm lavrancLldarmm fu
.... ..,.,_m... H-sb llBdiri 
.....- ,..... sltlp te aYdeı. 
ettlkp, oalar, ..... iWii ... 
.......,., beai bir karii ... 
holmak iatijorlardı. Hatta, ba ._.•etlerilll yahu keacW.iae 
•••h-r ela barakmaclılar. Adeta 
aleybimde cerey1111 yapay•lar ve 
hOh--, daktilo ar1rHat1mma 
Jat1mtarak beaimle alay ettiıımek 
iatlyorlar. 

Halbuki, hea aekadar masum 
lleila, Madiri UDJUIDI de bUa 
.... o lraclar d8rllat ..... 
hl ediyar. Fhald hergla 
Wrılk ,malar " Wlhaua 

mekbqtlm &te ettidıor. 
Fakat .......... .,._ •?. a.. 
..... ...,,. ..atlerl ..... 
le ............ daldl ... .. 
, ......... yün. ...... ....... 
pmuya mecb.na '-•• ~ 
.......... IPide.Jls~ ............ ................. -.: ..... ,...,. 

Edlbaae, uiif•• clmleler. 
Alelltle.. ..... .m..ıthet hitleri. 

9 ..... çok, p.,.ı. Ye becli-f 
,.ı..... 1lmlaral içilade heni 
..... ~ Mr fe1 ,.. ki. .. 

A... J&ftbW. • .. .-llH. 
ile ,_ ..,.. ı.... 01-_d 
..., , • ..,... kL.. 

Dla .... ~ __ illlllD'.,. . .. ..... s.. .. .. _.. .. •.. ....... ... .. 
... ... ~ ..... ~ in ••at-: 
aı• IDIDcle k•Uf'lyordam. 0. 
---• r•=uld ••da, 
................. , .... Y. 
fflfc .... Be, ... Ba ... 
'911 Mm• ...... ... ....... 

ABTILO 
Romanı 

Yazan: Z. ~lclı 

Omlar l&kiD •e ajırbqlı bir 
delikanlı ki... G&-bla vlcadau 
mauma &zerine eimif, ciddiyetle 
çabfıyor. ( Şef ) le uzun mlcldet 
lronuttutam halde, hir kene hile 
..... blclanp bMa MlmadL 
Gerek bana, pnk lteld mz
lara anki alellde bir erkelc 
arkaclat aazari1e bakıyor. Sa· 
hahları akpmlan. firkete ptp 
pkarlceo t ... d&f ettiji zamu 
Ufilçe 1tıpaı ejvek yahm bir 
1ellm Yermekle iktifa ediyor .. 
J.te l>Uoua ba halleri de, kızlan 
lmdvıttuk~ kiadwtaıor. 

Hazır mrua ıelmifkea fUDU 
ela slyleyim ki; hbim liaları11 
...,. ele afacan, laepm de 
~ 191ler... Maamafih, ar
aaalık ve hayuahk -dencelhal 
....... bir ..... de ........... 
S.-..telrlen,efkelrlııırletp
kalllflll*la .. ,.,.... ........ Wr 
araya re'diler mil. Nemi W1Wı 
F.Jmt hen banda, hiraz taflra• 
bir arlradq 1amimiyetindea h,.. 
ka bir te1 pmlyora• e.na da 
tabii buluyorum. Çlaki bejııli de 
1erbeıt bUyOmllf insular.ı. Kimi 
ecnebi, kimi maant ••• Tlrk olarak 
yahuz d&t kİfİJİL Yani, ha, 
H~ S-t; Eaftl'. 

Ben, her zamaa h• yenle 
yapbj'lm gibi burada da laerke1e 
kaqa mlltefit, fakat ciddi baı. 
auyorum. Hele, eledik.-... 
hiç ittirak etmi1onam. Onma lçla 
'81r motarla ,..,.._. Yaimst 
.......................... lld 
......... o1 ..... ~ .... 

Ye bahtiyar olacajım. 



10 Sayfa SON POSTA 

Muharriri: 

Stakpool 

Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın Peşinde --
Üç Serseri •. Üç Milyoner -43-

Akrep ve Kırk Ayak 
Erteai sabah kahvealbda 

ptak kaşlı arkadaşlardan mlirek
kep bir zümre teşkil ediyorlard1. 
Hiçbir gecenin hadiselerinden 
bahiı açmadı. Bizzat kaptan 
( Hul )un azim iştihaıı bile halele 
utramış aibiydi. 

Yemekten ıonra Hagton ile 
Tilman gezintiye ÇJkblar. Sabah 
ılineıi ağaçların aruında parla· 
yordu ve biltiln Papular kauçuk 
toplamaya çıktıkları için meydan• 
da kimse yoktu. 

iki genç, köyUn ortuandan 
reçerek ormanın kenarına kadar 
Uerlediler. Orada Hagton yıkılmıt 
bir afaç Dzerine oturarak pipo
sunu doldurdu ve yakb. Dnıun
celi oldujıı &'Örilnilyordu. 

Tllman da arkadaıının yanına 
eturarak piposunu cebiudea sı
karda o da endiıeliydL 

Nihayet Hagton z 

- Ben bu iti iyice dDıDn· 
tlOm, diye ıöze bqlacb. 

- Eveti 

- Makar dotru hareket et· 
mlyor. 

- Ne demek lıtlyorsunuı? 

- Bizi aldatmaya tqebblls 
etmiftir. 

- Define mllnuibetlle mi ? 
- Evet, para g&ıterdiği yer-

ele ıömDlmilf değildir. 

T erçelling adını tqıyan yel· 
ken ıemilİ hiçbir zaman buraya 
kadar gelmemiı ve hiçbir veçbile 
derede batmamııbr. Galün 
dibinde g6düğnmllz bir ıe
mi teknesi yok mu , bence 
buraya altını getirmif olan gemi 
odur. Buna kat'iyyen eminimi 

Tilman: 

- Ne diyorsunuz ? Nidaıile 
yerinden fırladı. 

- Vallahi dUtlindOtDmU ıöy
llyorum. lıtcrseniı biraz muhake-
•• edelim. Land adaoı tqıyan adam 
Terçellinı yelkenlisini ve içinde 
bulunan altınlara zaptetmiJtir. 
Bu muhiti, bu dereyi ve buranın 
halkını tamyordu. Burada emin 
bir ilticagib bulacağından emindi. 
Fakat bittabi biç kimıenin bu 
altınlardan haberdar olmuına 
istemiyordu. 

SON POSTA 
----------------------nml, S11 .. r, Handlt n H•Lc 

waaeteıl 

Warı ı.tanbuh Ealıd Zaptiye 
: Çatalçeım• aokata 2S 

Telef •ıa t.t...btll • 2020J 
ı "' l . t kutuıw btanbaJ • 741 

Tel.rafı l.tanbul SONPOSTA 

ABONE 
T0RKIYE 

Fi ATt 
ECNEBi 

1400 Kr. 
lSO " -.. 
150 " 

ı S.11e 
6 Aı 
1 .. 
1 • 

2700 Kr. 
1400 .. .. .. 
SOi • 

~elen ewrak ••ri Yerilmeı. 
IJlnlardan meı'wlyet alaanau 

C.vap için mektuplara 6 kuqluls 
pul ilA•eai IAaıachr. 

Acfrea detittlrll ıned ('lot kıarqtıı•. 

J İki Arkadaş Vaziyeti Tetkik Ettikleri 
Zaman Makarın Kendilerine Oyun 

Oynadığı Kanaatine Vardılar 
Şu baldo ( T erçelling ) i ne· 

den bu kadar uzağa getirecekti? 
Hayır. Bence gemiyi sadece kn
çDk göle kadar getirmiş, orada 
mOrettebata büyilk bir çukur kaz· 
dırmıı ve bu suretle altınları gö
meceği yeri hazırladıktan sonra 
mürettebatı gemiye götürerek bir 
bir bile ile ambara kapatmıı ve 
gemiye de alet •ermittir. 

Bu işte kendisine yardım et· 
mesi ve nihayet gemi battıktan 

ıonra sandalda onunla birlikte 
kürek çekerek buraya kadar 
gelmesi için bir adama muhtaçtı. 
Bu adam Makardır. 

Tilman piposundan bir nefeı 
çekerek: 

- Devam ediniz, deJi. 

- Eve,t Con Land yanında 

Makar olduğu halde buraya 
gelmiş, burada yerli bir 
kadın ile evlenmiş, bu saye-
de kabilede bir mevki edin· 
miştir. Eakat Makar bu vazi
yete bakarak ve kendisine altın· 

lardan hiçbir hisse düşmiyeceğini 
düşünerek günün birinde onu 
öldürmüştür. Sonra Con Landın 
karısının şüpheye düştüğiinü gö· 

rerek buradan kaçmıya mecbur 
kalmıştır. 

Tilman: 

- Biraz yayaş! DetU, eğer 
gölün dibinde gördüğümüz ankaz 
T erçelling gemisinin ise altmlar 
o civarda bir yere gömülmüş 
demektir. Fakat bu takdirde 
Makar bizi neden burala;a 
getirdi? Muhit kendisi ıçın 
tehlikelidir. Con La:ıdın karı· 
sı el'an hayattadır. Ve ken· 
disini tanırsa fenalığı dokuna
bilir. 

- Size Makarın bu define 
münasebetile bizi aldatmıya ça
lıştığım söylememiş miidim? 

Makar bizi buaraya fenı bir 
tuzağa dlitürmek için getirmiıtir. 
Bundan eminimi Belki de bir gece 
aavuşmak, dere boyunca inerek 
alhnları gemiye ynklemek ve cad
deyi tutmak arzusundadır. 
Ceki il" arası iyidir. Lisanını 
da az çok anlıyor. Kendi 
hesabıma ben zencinin dürUıti· 
sinden emin değilim! 

Tilman bu mlltaleaya: 
- Mümkün, cevabile muka· 

bele etti. Fakat Makarın ıemi
yi sade Cekinin yardımı ile yü
rfttebileceğini aklım almazl 

- Yamlıyoraunuıl iki kiti 
bu tonda bir gemiye klfidir. Tek 
başına devri ilem seyahati yapan 
( Solkum ) u dilfllnlinOzl Alelbuaus 
Makar bu kadar uzun bir yolcu
luia girişecek değil, meseli Ma· 
kaaaar gibi yakm bir yere gide· 
cektir. 

- DütUnceniıe mukabil hatıra 
gelen bathca iki nokta •ardır. 
Bunlardan birincisi Makar ile 
Cekinin biı yetif meden evvel 
blltiiD albnları ıemiye tqayam1-

yacak olmalarıdır. ikinci fikirde 
Makarın mesela Sıkrit gibi bir 
adamdan yardım görmeden bu 
altınları sarfedebilecek kabiliyet• 
te bulunmamasıdır. 

Hagton gülmiye başladı : 

- Bunları ben de düşündilm. 

Size kolaylıkla cevap verebilirim: 
Sıkrit kendisinin yarchmı olma
dan ele geçecek altınların kul· 
lamlmıyacağım diişünmekle bata 
etmiştir. Makar bize oyun oynamak 
istediği takdirde bütün defineyi 
almaz, içinden meseli iki bin al· 
tın gibi taşınması kolay bir mik· 
tarı ayırmak ile iktifa eder. Bu 
para ile Makassara yahut baıka 
bir yere gider, yerleşir, kendisi için 
küçük bir mevki yapar. Bir ev 
satın alır, bankada bir hesabı 
cari açtırır. O ndan sonra burada 
ikinci defa olarak gelip paranın 
üst tarafını alması işten bile de
ğildir. 

( Arkası var ) 

Gandinin 
Hocası 

-
Hindistan, Istikla-

line 

Gün 

Kavuştuğu 

Konuşacak 

M•lrer - Bab• 

Hint milli cerey~nının plfll•ala· 
rından olan Gandinin bir bocua 
vardır ki ismiiSiri • Meher • Baba· 
dır. Bu adam, Gaadiye bu,nnki 
manevi terbiyesini ~eren adam• 
dar. Onun iradesini çelikleıtiren 
bu Meber • Babadır. 

Meber - Babamn akidesine 
ne derece sadık bir insan oldu
ğunu ve bunu dini bir esu . ad
dettiğini anlamak için bu adamın 
yedi ıenedenberi hiçbir kimseye 
tek bir kelime ıöylememit oldu· 
ğunu bilmek kifidir. 

Meber • Baba, ilk sözll, Hin
distan istikliliae kavuttuğu za· 
ma11 ı6yliycceğini ilk auıtujıa 

ıüa aöylemiftir. 
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BfBAYB 
Bu Sütunda Hergürı 

----------------------- Yazan: N. F. 

PALAVRA HASAN 
Lisede ona ( Palavra Hasan) 

derdik. Hiç calışmazdı. Ona so
rarsanız hepimizden zeki idi. Şey· 
tam suya götUrilr, kupkuru ge
tirirdi. Fakat hocanın karşısında, 
her nedense, ağzını bıçak açmaz
dı. Tamam bCi sene ayni sı
nıfta sıra arkadaşlığı yaptık. 
Bir kere kitap açtığını görme• 
dim. İti gllcll kopyecilikti. Gün· 
ler, aylar, seneler geçti. Durgun 
havalı bir ilkbahar günll mek· 
tebin büyük salonuna toplandık. 

Müdür kısa bir nutuk söyledi 
ve hepimize diplomalarımızı da
iıttı. Ben Hukuk Fakültesine 
girdim • O da mfilkiyey• 
kapalı atmıştı. Fakat diplo· 
maların dağıldığı günden 
aonra geçen on sene zarfında 
kendisini hiç görmedim. Ben 
fakülteyi bitirdim. Hlkim oldum. 
Mnddetimi bitirdim ve istifa 
ederek avukathğa başladım. 

İtler buhranlı gidiyordu. Di
kit tutturamadığım için muhar
rirliğe baıladım. iyi katı geçi
niyorum. 

Aradan geçen on ıene için
de bizim palavrayı habrlamadım 
değil. Fakat ne yapıyor, ne edi
yor diye okadar merak etme
dim. Bir gün eski arkadaılardan 
biri onun maliye mtıfettiıi oldu
j'unu söyledi. Mülkiyeden çıkın
ca evvelA maiyet memurluiu 
yapmlJ. Fakat sonra maliyeye 
reçmiı. Vaziyeti iylmiı. 

Diln akşama kadar onun bak· 
kındaki maUimatım itte bu kadar
cıktı. Fakat dün akşam Be yol
lunda kendisini gördüğüm zaman 
hayret, hayret, hayret ettim. 

Ben Doğruyolda dalgın yürü
yordum. Saat gecenin on birini 
biraz geçmişti. Parmakkapıya gel
clifim :zaman bir ses beni çapdıı 

- Beyim, görmeden geçme. 
Kafamı çevirdim. Bizim palav• 

ra tam karıımda değil mi? 
- Vay, sen ha 1 •. 
- Ben yal 
El ııkıtbk, CSptııtek ·re ilk 

ctlmleleri aarfettik. 
Ben: 
- Yahu aerd..U.? Mlifettit 

olmu.pua. Tebrik.. 
S6dmil kesti: 
- Hay.r, dedi. Tufiyeye tlbl 

oldum. 
Ben teeuilrle: 
- Ne mOnuebet birader. 

Senin ıibl dipdiri adam •. 
O: 
- Y oo, diye omuz salladı. 

Beceriksiıliğim sabit olmuş. He 
yet tufiyeme karar vermif. Maa
mafih ... 

Ben atıldım: 
- Fakat sen ... 
O lakayt: 
- Ewet, ben timdi iç lfun 

konutuyorum. Bir yıtın da it 
beceriyorum. 

Ben içimden: Bilim palavra 
uki palavra, dedim, hiç deiif
"emif. Fakat o, içimdekini ket
fetmif gibi anlattı: 

- EYet, kardqim, dedi, oa 
ıene bana çok kiaa ıeldi. Neler 
yapmadım. Mnlkiyeden çıkbm. 
Maiyet memuru, sonra nahiye 
mlldllrll oldum. Maliye mllfettit
liii cazip geldi. imtihanı kazan
dam. Aaadoluaua dolqmadıjam 

yeri kalmadı. Oldukça suiistimal 
meydana çıkardım. Takdirler, 
tebrikler, ikramiyeler.... Fakat 
gUnUn birinde baımllfettif ça
ğudı ve bir klğıt uzattı. 

- Hayret, diye bağırdım. Fa• 
kat Beyefendi benim becerikslı· 
liğimi ne çabuk anlamışlar? •. 

Başmüfettiş garip bir adamd11 
- Ne yapalım, dedi, lSyle 

tensip buyurulmuı. Emre itaat 
lizım. Bununla beraber alakadar 
makama hakkı itirazınız bakidir. 

- Bari itiraz ettin mi? 
- Hayır, hayır. Ne lllzum 

var. Mademki becerikıizmiflm, 
dedim, derhal meslekten aynla
cağım. itiraz hakkımı da kullan
mıyacağım. 

Baımüfettiı• •eda ederek 
ayrıldım. 

- Peki timdi. •. 
- Dur birader, acele etme. 

Dinle. Müfettiflerin llcreti çoJı.. 
tur. İyi para alıyorduk. Ben pek 
masraf etmezdim. Oldukça para 
biriktirmiıtlm. Bir sene kadar 
boıta kaldım. Canım aakılıyordu. 
Kendimi u .. na verdim. Fraıw.-
cayı bir senede epey ilerlettim. 
Tan gazetesinin makalelerim ko-
layca anlıyordum. Şimdi Alman
ca ve lniİlisceye çalıpyorum. 
Onları da iyice a&ktttm. 

Bizim palavra boyuna anlab• 
yordu ve ben alAka ile dinli• 
yordum. 

- Gel Allahqkını, dedi, 
bir bara tldelim. Sana hepıinl 
anlatayım. 

Ynrndnk. isli ve dumanlı bir 
bara 1ıirdik. Viskileri ıetirttik. 
Bizim palavra tekrar bqladı : 

- Birader, dedi, Franaaıcayı 
bir senede kıvırdıktan ıonra bir 
giin kimseye 1ıörllnmede1ı trene 
atladım, doiru Pariıe. Orada 
tam bir sene kadım. 

Girmediğim delik, çalmadıtım 
kapı kalmadı. Blitlln bankaları, 
ticarethaneleri, İf adamlarını do-
laıtım. Nihayet becerdim. 

- Neyi? •• 
- S6ztım8 kesme birader, 

dinle. Pariate :zenfin bir mab 
müeuese ile işe girittim. Onlara 
biı.im memleketi ı&yle bir anlat- · 
tım. Herifler bana emniyet etti
ler. lıtanbulda bir tite fabrikasa 
kurmak hususunda mutabık kal· 
dık. Derhal ıenetler, sepetler 
imzalandı ve ben ilk poıta ile 
buraya geldim. HOkt\met fabri-
ka teklifini muvafık buldu. 
Gtındllı oturmadım, ıece 
uyumadım. Tam bir ayda iti 
adam akıllı becerelim. 

Edirnekapıdaki fİfe fabrikua 
yok mu bani •. 

- Evet ... 
- lıte o fabrikayı :bis. dalaa 

dotruau ben kurdum. Şirkette 
ortağım. Ayni zamanda idare 
mecliıinde murabba au11m. 
Ayblc kazancım flyle, bayi• 
iki bin lira kadar tutuyor. 

Bea gayrlibtiyarlt 
- Bıravo Hasan, dedim. 
- Dur, daha bitmedi. Şimdi 

de bir domuz ıucutu fabrika• 
kurmak Ozereyim. Bulıarlatana, 
Yunanistana,Suriyeye mOhim mik-

tarda ıife ihraç ediyorua. 
Avrupaya da sene de 300 bha 

kilo jambon yollayacatıı. Blı de, 
bükOmet te, millette kuaaıyor. 
Allah bereket wenia. 
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Bir 
Önüne Geme 
Fabrikası Açıl 
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Hasan Kolonyası Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'atbr. 
Itriyat ileminde menendi ve naziri yoktur. 

Hasan mustahzarat fabrikası mohurune dikkat. Taklitlerinden sakımmz. HASAN ECZA DEPOSU 

Hanımefendiler, 
IPEKİŞ in bu mevsime mahsus· 
nefis ipek kumaşlarından istifade 
edebilmeniz imkanı hazırlanıyor 

1 Mayısta Ankara'da açılacak 
yerli mallar sergisini müteakıp: 

İstanbul 
- ve -

Ankara' da 

IPEKIŞ mata· 
açıhncıya kadar 

hanımlarımızın Avrupa 

mamulatından müstafnl 

kalmaları için~ 

HUSUSi 

Sahş 

Şubeleri 
açılacaktır 

iPEKiŞ Ankara sergisine büyük 
mikyasta > iştirak ediyor 

Gümrük Muhafaza 
dürlüğünden: 

ı - Gtimrllk muhafaza merakibl atelyesi için elektro moUSr 
pazarhkla ıabn ahnacakbr. 

2 - Talipleri 9• 7,3 teminatlarile •• ıeraiti tetkikile pazarlık 
tarihi otan 25 nisan 932 pazartesi gtlntl saat 14 de Mlldüriyett• 
bulunmaları. 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

4. cü keşide: 11 Mayıs 1932 dedir. 

Büyük 
40.000 

ikramiye 
Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 

Dr. A· KUTIEL 
Cilt ,.. zilhreYI ba1tabklu mGte
baaıısı. Karaköy büyOk maballebloi 

yanında 34 

B. Orfanidi. 
Mimar, Müteahhit 
Galata BilyDk Millet han No. ~ 

Son Posta Matbaası 

Sahiplerlı Ali Ekrem, Selim Rağıp 

Ne~riyat Müdilrü: Halil LGtfi 

Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız DYOLİN Dİ 

Siz siyah kumaş istemiştiniz 
fakat size ne verdiler? 
Eve gelip paketi açtığınız vakit içindeki alyala 

değil, kili rengi, koyu kili rengi bir kumaf b. Saba 
alırken ihtimal ziya fena idi ve belki de ıize ku
maşın ıiyah olduğunu ıöylediler. Kullanabilmekliil
aiz kabil olamıyacağından ıimdi ıiz kuma,ı geri 
Yerecek ve doğru malı istiyecekıinlz. 

Soğuk algınlığınızı, baş ve vUcut ağnlarınıZI 
gidermek için bundan ıonra "bir ASPiRiN" satın 
alırsanız bu kOçilk misali hatınnızdan çıkarmayınız. 
O zaman da ıiyah yerine kül rengi almayınız. 

Her bir illçta olduğu gibi ASPIRIN'in de bir
çok taklitleri mevcut olup bu taklitler meyanında 
Bayer itaretine pek benziyen işrretler taşıyanlan 
da vardır. Bunlar ASPiRiN değildir, çllnkü yalnız 
bir ASPiRiN mevcut olup o da Bayer işareti 
altında tanınmaktadır. ASPİRİN size çok defalar 
yardım etmiştir. Onun için kendi sıhhatiniz noktal 
nazanndan hakikaten ASPiRiN' den başka bir ıoy 
ılmamıya dikkat etmeniz lazımdır. 

Zafiyeti umumiy•, ittihaaıılık ve kunetıiıllk balabDda bil70k 
faide Ye tHirl fÖrOlea ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
H ·ulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Gazi Antep Vilayet Defterdralıümdan 
Mahallesi: 

Sokağı 

Hududu ı 

Eblehan 

Kilis şosuı 

Şarken aynUleben Garban kesa ıimalen Elektrik 

Fabrikaıı cenuben Kiliı ıoıa11. 

MUıte m ilAt&: Bir havlu 24 oda Fevkani zemini iki bodrom 
havlusunda bir çamaşırhane ma aYlu bir llahço. 

Kıymeti mukayycdcsi : (33000) liradır. 

Muhammin kıymeti : (16059) ,, 

Hudut ve evsafı yukarıda yazıh binanın kapalı zarf usulUe mlll

kiyetine haddi lAyık bedelle talip zuhur ederse 1 • 5 • 932 tarihine 

mUsadif Cumartesi günü saat 14 de ihalesi icra edilmek ilzere 30 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile ve takarrür edecek bedeli ıckiz 
sene müddetle ve ıekiz taksitte ödenmek üzere mUzayed.ey• 

vazedilmişti. 

Talip olanların %7,5 aisbetinde teminab muvakkat• akçcsile 
defterdarlık kaleminde müteşekkil satiş komisyonuna müracaat eyle

meleri ilAn olunur. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 
Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 
yegane madensuyudur 

Umumi deposu: Y enipostaue karşısmda Eskizaptiye 
caddesi No. 20 

Doktor Orfanidis 
Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 

-• Beyoğlu, Tokatlıyan k&f11Sı No. 251. Tel. B. O. 3734 .-.. 

MACUNU 
• 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diı 
Macunudur. 


