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Borçlar 
Soracoğlu 
Şükrü Beyin 
Müzakereleri 

ı Japonlar, Sanki Bütün Dünya lıe J 

M h b Ed ki · G.!L! B ··ru· Kok Kömürü 

lhtikir 

Zaraçoğlu Şükri Beyle Dl
)'UBU Umumiye hamilleri arumda 
yapılan müzakereler biiyik bir 
ketumiyet içinde cereyan ediyor. 
Fakat tereşşilb eden haberlerden 
anlaşılıyor ki, Şlikrtl Bey, 1932 
Türk Bütçesinde borçlar için 

karşılık konmıyacağana aair çakan 
fayİalan tek:cip etmif, yahm 
lngiliz lirası ile tediyesi dlişil
nUlmiit olan borçların, iıterlinin 

•ukutu milnasebetile ytlzde otuz 
teoezznl etmesi icap ettiğine 

işaret etmiştir. Diğer taraftan 

verilen haberler, Türk hilkOme

tinin bu eski borçlan top yek6n 
bir bal şekline bağlamak için, 
bunlara tevhit etmiye meyletti
iini ve yeni çıkanlacak tabvilit 

.. Varr!:ctf la Şülcril Beg 
ile eskileri değiftirmeyi muvafık 
16rdilğilnü gösteriyor. 

Tıp Talebe 
Yurdunda 
Bir Hadise 

Tıp Talebe Yardunda yabp 
kalkan Tıp F akiiltesi aon sınıf 
talebeleri, hastanelerde staj 
gördüklerinden bazan Yurda geç 
gelmektedirler. Mektep Mildlirtl 1 
Tevfik Bey dün geç gelen tale
belerden bir kısmını Yurda al
mamı§, ve bunlara: 

- " Gidin, geldiğini:c yerde 
ratın! Demiş ve geldikleri yeri 
imaen de birtakım idi isimler 
saymışbr. Bunun üzerine, bu söz· 
leri hakaret addeden talebe mil
d6rle giriişmüş, bu tekilde ağır 
tahkirde bulundu~undan dolayı 
kendisine beyanı teessllf etmiş
lerdir. Yurt Mndürll talebenin 
beyaaı teess&f etmesi ftzerine 
Yurt M&dürlüğünden istifa edece
ğini ıiyliyerek Yurdu terketmiftir. 

Kocasını Vuran 
Bir Kadın 
Cinnet Getirdi 

Bitlis (Hususi) - Geçenlerde 
( Van ) da bir cinayet olmuş, 
orta yaşlı bir adam öldürülmüttür. 
Maktuliln kansı bu cinayetin 
mücrimi olarak tevkif edilmiıti. 
Bu kadm Van hapishanesinde 
son günlerde çıldırmış ve Ellziz 
bimarhanesine gönderilmek ilzere 
şehrimize getitilmiştir. Kadının 
ya:ıında çoc•.ı;{~ rla bu!unmakta<lır. 

Nıgazi Yılmaz 

o are e ece ermış VF.! u n De 28 Liraya 
Avrupadan Mühimmat Ahyorlar Çıktı 

1 Yerli madea klmllıil, meml• 
ketin Uıtiyac:ma mukabele ede
bilmek f6yle dunun, (5) milyon 
tonluk ihracat yapabilecek kadar 
bir istihsal fazlaLğı temin 
edebileceği hesap olunan bir 
servet membaımızdır. Halk, bu 
kimllrl, daha ziyade kok haline 
ifrağ edildikten sonra kullan· 

maya tere ih eder. Çünki kokun. 
I gaz a.-etmeai gibi bir mahzuru 

yoktur. Kıt baıında tonu 24 

liraya satılan bu kömürün tooıı 
şimdi ( 28 ) liradır. Onu da but
mak mümkün olmuyor. Rica, 
minnet ile tedarik edilebiliyor. 

Bir nevi, umumi harpteki 
veaika ile ekmek satan alın· 
muım andınr bir vaziyet. 

Bu aarilı ihtikb karfUında bil-

Miitlılı lllr faanazdan •o"rtı Şapeg lua-p me11tl1111ıml11 ı:eutler 

Londra 1 (D. Hususi) - Şang• ı 
haydan gece yansından 10nra 
l'elen en son haber ıudur: 

Japon topçulan dnn mtıthit 
bir yalama ateıine bqlallllflardır. 
Çin mevzileri şu dakikada gtille 
yağın uru albDdadır. V ORDI' isti
kametine lluat edilen yeni Japon 
takviye kıt'a•ı ( 7500) neferden 
ibarettir. Şapey bombardımanı 
esnasında ( 5 ) bin kadar sivil 
Çinlinin telef olduğu muhakkak• 
br. 

Londra 1 ( D. Hususi ) - en 
mevsuk mem baalardanalınan ha
berlere g6re, Japon Hük6meti 
aon bir ay zarfında Avrupaya 
milyonlarca lngiiiz lirası dökmÜf, 
mukabilinde vapurlar dol11111 

JJir Çin gönilllilsll sokak 
o'ta•ında /carşana 

dizilirken 

Düşmanının Elinden Ta
bancasını Alan Kadın 

• 
Salihli, (Hususi) - Mithatpaşa mahaUelİllde oturan Manisalı .Is-

mail çavuıun zevcesi Şaziye Hanımla San Şaban isminde bir adam 
arasında, bir para meselesinden dolaya kavga çıkmışbr. Biraz sonra 
kavga büyilmliş, Şaban tabancasını çekerek havaya iki el ailih at· 
IDlfbr. Bu esnada kadınla erkek arasında hakiki bir mücadele 
başlamış ve Şaziye Hanım, Şabanın elinden tabancasını almıya mu
vaffak olmuıtur. Vaziyetin tehlikeli bir tekil aldığını gören Şahan. 
yerden kaptığı balta ile Şazi yenin batını yarm11 ve fırsattan istifade 
ederek kaçmqtır. Kadmm yarası ağırdır. Jandarma tahkikata devam 
etmekte ve Şabanı aramaktadır. M. 

Komünistlik ı 
Maznunlar Bugün, Y ann 

Adliyeye Veriliyorlar 
lstanbulda tevkif edilen ve 

gizli komiinialik ithamile maznun 

bulunanların tahkikab devam 
ediyor. Bunlann bugln, yana 
Adliyeye tevdi edilmeleri çok 
muhtemeldir. Maznunlann üze
rinde şayanı dikkat görülen bir
takım evrak ta bulunmuftur. içle
rinde bir de kadın vardır. Me9-
lcufların bqlıcası ismini daha 
evvel kaydettiğimiz Bursalı Emin 
Talil, Nihat\ Nuri ve daha bir 
kaç ki,idir. 

Troçki .•• 
Çekoslovakyaya Kabul 

Edilmemiş 

Prag, 29 (Husuai) - latan· 
bulda bulanan sabık Rua Hari
ciye Komiaerl Troçld Yoldaf. 
Çek hüldllnetine mllracaat ede
rek tiç ay mnddetle aileaile bir
likte Çekoalovakyada tebdiliban 
yapmasına mnaaade iatemittfr. 
HDkOmetin cevabı ret Yerdijl 
zannolunmaktadır. 

Taymis Gazetesine Göre .. 
Fakat diğer taraftan dlln ge

len Taymis gazetesinin istihbara• 
bna göre Çek hl1k6meti M. 
Trnçldyi ancak Dç ay m8ddetle 
'.nbul etmeyi muvafık llrmittilr• 

mühimmab harbiye aabn•lmıfbr. 
BeHaat limanından benllz hareket 
eden dokuz nakliye gemisi Ja
ponyaya glllle, el bombuı Ye 
.zehirli gaz balonlan götftrmekte
dir. Bunların kıymeti ( 600 ) bin 
frankbr. Vapurlar Japon zabitle
rinden mftreklcep mlfrezeleria 
nezareti albndadır. 

Ortalığı velveleye veren yeni 
ifpata g&re Japon Erkim Har
biyesinde teşekkül eden yeni bir 
heyet Avusturyadaki Ştayer fab
rikasına yiiz bin t&fek, Hamburg
daki Danyels mliessesesine ( 33) 
bin kilo çinko ısmarlamıştır. 
Ayrıca Hamburg limanından yeni 
kalkan ( Sti Of Derbi ) vapura 

( Devamı 8 lncl sayfada J 

Varidat 
Ve Masraf 

Ankara, 1 (Hususi) - Halk 
Fırkasındaki mali komisyon tetkika· 
bna devam ediyor. Tetkikatın 
hedefi, biitçede azami tasarruf 
ve varidatın tabii şekilde tezyidi 
meseleleridir. 

Yeril lcömilrümilzde hile 
I ldilc4r filli' 

hassa nazan dikkati celbederiz. 

Petrol ihtikarı 
Ticaret Mndiriyetl, yapbğı 

tetkikat neticesinde Standardöl, 
Etval Rumen, Neft Sendikal, ve 
Türk petrol kumpanyalannı da 
Adliyeye tevdie karar vermiştir. 
Bunlar hakkıudaki iddianame 
buglln m6ddeiumumiliğe verile
eektir. Diğer maddeler hakkın
daki tetkikat devam etmektedir. 

1 Şikayet 

Dilenci - Hanım, iki saat oyalanma, sadakam çabuk ver, bak 
•aba Jiizllndea iç taDo mutteri kaçardım. 
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Hergün 
Hindenburg 
,itfa 
Hitler Mi? 

------------------13 Martta yapılacak olan Re
isicümhur intihabı, daha şim
diden Alman fırkalarını hummalı 
bir faaliyet ibrazına sevketmiştir. 
Bu mtihapta başlıca rol Mareşal 
Hindenburg ile Miifrit Milliyet
perverlerin Reisi Hitlere tevec
cüh ediyor. Yedi sene evvel Al-
m n Riyaseticiimhur mev-
kH ıe getirilen Mareşal Hin-
denburg, uzun tereddütlerden 
sonra nihn.vet ikinci defa 
olmak üzere namzetliğini koymıya 
muvafakat etmiştir. İhtiyar Mare
'al, bugünkü vaziyete göre, Ra
yıhştağ Mec isinin ekseriyetini 
tesHI eden sol cenah ile merkez 
ve mutedil milliyctperverleıin 
namzedi oluyor. Ayrıca makul 
düşunen Umumi Harpteki Tanen
berg zaf.erile büyük şöhret alan 
~areşalın kazanmasını istiyen miihim 
bir kütle de, makul düşünen ve ifrat
tan kaçan büyük hnlk tabakalarıdır. 

Son zamana kadar ihtiyar 
Mareşal karşı şu veya bu su
retle mevki almamış olan Hitle
rin müfrit milliyetperver sosya
listleri ile başlarında M. Hugen· 
iberg bulunan milliyetperverler 
de vaziyetlerini tayin ettiler. 
Cephelerini aldılar ve Hinden
burgn karşı alenen taarruzdan 
d çekinmediler. 

Hitler, Almanyanın düştükll 
11k.ntılı vaziyeti istismar etme-
ini bilen bir adamdır. As· 

len Avusturyalı olmasına rağmen 
tesadüf ve hadisat, onu Fransa
ya karşı Alman davasını müda
fa ya sevketmiştir. Lisanının ta
ldkati, sözlerinin halk üzerindeki 
tesirleri, Bitlerin bugün milli bir 
ampiyon olarak meydana çık

ma ına sebep olmuştur. Son za .. 
mana kadar Avusturya tabiiyetinde 
bulunmasına rağmen siyasi bir 
Alman fırkasının riyasetini de
n1hde etmesi, onun birçok de
f"' '", hudut harici edilmesi fikir
lerini uyandırmamış değildir. Fa
kat kütleler üzerinde tesis ettiği 
manevi te .. irdir ki, bu fikri ak
lına getiren her Alman hükümeti, 
bilahare tasavvurundan vazgeç
miye sevk<"tmiştir. 

Son gelen bir telgraf, Hit
lerin, Brünsvik hükumeti tara
fından Berlin sefareti müsteşar
bğınıı tayin edildiğini ve sene
lerdenberi bir mesele halinde 
uzayıp giden Hitlerin tabiiyeti 
me ele inin halledildiğini bildirdi. 

Bu tayinin akabinde de par
tinin umumi katibi GöbeJs Spor 
arayında. Hitlerin Cümhur ri

yasetine alenen namzetliğini koy
du ve alkışlandı. Alman Cüm
hur riyasetine bunlardan başka 
dab.ı iki namzet vardır. Çelik 
~iğferlilerin namzedi sabık kay

makam Düsterberg, komünistle
rin namzedi T alman. 

Komünistlerin kazanmak ihti
mali olmadığı, Düsterbergin de 
imdiye kadadnr hiçbir siyasi 

rol oynamadığı düşiinülürse, bu 
mücadelede Hidenburg ile 
Hitlerin başbaşa kalacaklannı 
şimdiden kabul edebiliriz. Bu şe
rait altında hangisinde kazanmak 
ihti•n li vardır. Bunu tayin etmek 
güçtür. F alrnt bu münasebetle 
kaydedilmek icap eder ki, Hitle
rin siyns'i programı tehlikelidir. 
Bu program, her nekadar Alman 
milliyetperverlerinin gurur ve 
mefkuresini okşarsa da haricen 
komşularını, dahilen de, şim· 
diye kadar kullandığı lisan 
Voyma'r Ciimhuriyetine karşı 
takındığı tavır, iş adamlarım 
endişeye düşürmüştür. 

Onun içindir ki, intihabı, meç
hul bir istikbal demektir. 

Fakat ihtiyar mareşahn iktidar 
mevkiine getirilmesi, itidal ve 
Alman emellerinin meşru yollar
dan tahakkukuna çalışılması de-
mektir. İntihapların beklenmiyen 
ihtimali neticeleriııden sarfınazar 
eder ek, bu sonuncunun seçilmesi 
dah bll)•ük bir imkan arzeder. 

SON POSTA 

Vazife Ve istirahat 

Medeni milletler vazifeyi aaatle 6 1çerle. Ôvle memle1'etlerdc her dnkıkanm, Hntta her saniyenin bir ınukab li 
vnrdır. Bütün medeni memleketlerde l'lU esas kabul edılmiştir. fş ı:ıı 'llil'lında iş, istirahat zam ı ıır:ıda ist'r.ıbat. Ta
rakkinin en büyük engeli bu esası ihmal etmektir. Şunu da bilmeliyiz ki istirahat et lesini bilmeyenler i~ göremezler. 

ruzlar et~ • z adı 
adalı T ayyarec ·ıer Çin r -sun da 

Şanghay, 1 (A.A) - Japonlar dün ciler Ottava şehrindeki Çin Jeneral 
sabahtanberi Şapeye 3 defa hücum Konsolosuna nıüracaat ederek bütün 
etmişler ve her defasında taarruz hare- masrafları kendilerine ait olmak Üzere 
ketlerine topçu ve tayyare kuvvetlerini derhal Cin ordusu emrine girmek iste
de iştirak ettirmişlerdir. Fakat, Çinliler diklerin. bildirmişlerdir. Konsolos Çin 

hava kuvvetleri kumandanı ile bu hu
mukabil taarrt~zlar yaparak her seferin- susta muhabereye girişmiştir. 
de kaybettikleri mevzileri tekrar istir- Paris, 7 ( R. Hususi) - Şanghayvan 
dal eylemişlerdir. Muharebe çok kanlı iş~ar ediliyor: 
olmuştur. Çin Başkumandanı }eneral Çankay 

Londra, 1 ( D. Hususi) - Nevyork- Şek Mançuri cephesinde yeniden hare
tan bildiriliyor: Kanadan1n birçok şe- katı harbiyenin başlaması üzerine Man
hirlerinde Çin - Japon mukatelesi mü- çuri başkıznıandanlığını deruhte etmiştir. 
nasebetile şiddetli bir galeyan başla- }eneral Fengyusiyang ise :;,anghay çin 
mıştır. Yüzden fazla Kanadalı tayyare- orduları kumandanlığına tayin olunmuştur. 

~------------~~~~------~~---~---- -~~-• • sya an ı 

Cemiyeti Pi an 
Ge is· de ac 

Cenevre, t (A.A.)- Cem~yeti 
Akvnm konseyinin dünkü içtimaı 
esnasında Reis M. Bonkur 
Çin - jnpon ve imtiyaz mıntaka
sında alakadar devletler miimes
sillerinin iştirakile Şanghayda 
muhasamatın kat't surette hita
mını ve sulhUn tekrar teessiisünil 
temin edecek bir konferansın 
acilen toplanması temennisini 
izhar eylemiştir. 

M. Grandi ile Sir Jon Simon, 
M. Bonkurun teklifini tasvip 
etmişlerdir. 

Japon murahhası, hükumeti
nin tasvibi kaydi ihtirazisini ser
deylemek suretile bu planı kabul 
etmiş ve Çin murahhası da mu
vafakat cevabı vermiştir. 

Harbin, 29 (A.A.) - Çin Je
nerali Şao - Şisiung'un lrnmanda-
sında bulunan 3,000 askerin dün 
akşam Ninguta kasabasına taar-
ruz ve Korala Japonladan birçok
larının meskenlerini yağma ettik!eri 

söyleniyor. Sovyetler, bazı şerait dai
resinde Sovyet mıntaknsındnki 
demiryolu hatlarından Japonların 

ç ükiimet · n · n 

1 

or,Fakat 
• 
ı 

istifadesine müsaade etmiş ol
duklarından diin Japon askerleri 
lmienpo'ya trenle gitmişlerdir. 

Tolı:yo, 29 (A.A) - Svatov 
da lngiliz deniz feneri memuru 
ile zevcesi ve dört çocuk.lan 
Çinli komünistler tarafından dağa 
knldmlmışlardır. 

Başkn fener bekçilerinin de 
kaçırıldıkları zannediliyor. 

İngilterenin Whiteball harp 
gemisinin suv:ırisi, fener bekçisile 

ailesini kurtarmak için Çin hükümet 
erHinı nezdinde gayret sarfetmiştir. 

ar arı 
Nevyork, 1 ( A.A ) - Nankinden 

bildirildiğine göre Çin hükumeti, Man
çuride teşekkül eden yeni müstakil 

devleti cezaland1rı ıeık maksadile bir 
heyeti sefire izaını hakklnda emir ver
n1eyi kar~ rlaştırınıştır. 

İSTER İNAN, İSTER , 
• İN Nlı1 

Ötedenberi halk tarafından yağmur dunsınıı çıkı· şeye d!i~tü~ :nti gi;rcn Hayta emmi yağ lUrıın ynğma
lırdı. Ra&athaneler teessüs ettikten ve Ana dolunun 1 sın da iti keramc i ( l) t~neşir tahtnsıncin bulmuş 
havaları fenni surette tahn•in edilmiyc ba~landılclnn ı olmalı k;, her sene olduğu gibi1 bu sene de mahut 
ıonra bu Adetten vuıeçilmişti. Fakat Adıınn gnze- teneş"r tahlasını Seyhan ne~lri e indirıni tir. " 
telerlnde okuduğumuza göre ı:öylünün biri bunn ı •1 Emmin n lene.,. r taht sı ltaç gündenb ... :i uda 
batka bir çare bulmuş. Gazete dıyor ki: lıuiunduğu halde hı!\ 1lar l> !akis güneşli gitr ~e~te ve 

" Çiftçilerimizin yatmursuzluktaıı pek tıaldı endi- 1 hal..-:cı adcla bir ııkb. lınr havnsı ya:;ntmalttadır. 

İSTER iNAlV. ISTFN / iV .4 .'V lt1 11 ! 

Sayl(:t 3 

r 
Sözün Kısası 

Harp 
Ve 
ihtikar .._ ________ P. s.-

Bir gazetenin ilk sahifesinde 
koskocaman top arabaları ve 
harp sahnesi resimleri gördüm. 
İri serlevhalar, yeni ve büyük bir 
harp hazırlığına başlandığını ha
ber veriyordu. Ayni sahifede ih
tikar için de uzun ve resimli bir 
sütun vardı. 

Büyük harp senelerini habrla
dım. O vakitler de, günün en can
lı iki mevzuu bu idi: Harp ve 
ihtikar; o vakitler de, gazetelerin 
sahifeleri top tüfek, harita 
rcsımlerile dolu idi ve cep-
hede yalnız düşmanla değil, 
cephe arkasında ihtikarla da 
mücadele ediyorduk. Yalnız şu 
farkla: O zamanlar ihtikar, har
bin doğurduğu bir yarablıf ga
ribesiydi; ismini bile yeni duy
muştuk. Fakat bugün kil ihtikAr 
nedir? Japonlarla biz de mi har
bediyoruz? Dumanlı havayı seven 
bu feooenmiş kurt, bizde muha
rebenin yalnız bahsini duyar 
duymaz, barut kokusu almış gibi. 
tisfümüze saldırıyor. 

Ah, fakat az daha unutuyor
dum, bizde de harp var, kansıı 
ve glirliltiisüz, fakat neticeleri 
itibarile belki Mançurideki dere
cesinde korkunç bir harp, ikb
sadi harp. 

* Necdet. imzalı mektup sa
hibine - Bahsettiğiniz içtimada 
bulundum, fakat namzetliğimi 

koymadım ve koymak istediler, 
lcabul etmedim. Böyle yazan ga
zeteye de bir tekzip mektubu 
gönderdim. Emin olabilirsiniz. Fa
kat şunu da size temin etmek 
isterim ki memleketimin irfanını 
yükseltmek için yapılan her top
lanışta bulunmak ve fikirlerimi 
söylemek vazifemdir. Netekim 
ben de yalnız bunu yapmış bu
lunuyorum. 

M. Meclisinde 
Hararetli 
Münakaşalar 

Ankara, 1 (Hususi) - Millet 
Meclisinin dünkü içtimaında Teş• 

viki Sanayi Kanununun yedinci mad· 
desinin tefsiri hakkındaki hil
kümet tezkeresi heycanlı müna· 
kaşalara sebep oldu. 

Bu hususta İkbsat ve bütçe en· 
cümenleri bir mazbata bazırlamışh •. 
Rüştü B. (Bursa) söz alarak, bütçe 
encümeninin, yeni Teşviki Sanayi 

kanun layihası gelince bu meseleniıı 
mevzubahs olması şeklinde tek
lifini muvafık görmediğini, müı
pet veya menfi bir karar veril-
mesini ileri siirdil. 

Refik Şevket Bey encümen 
mazbatasındaki (temenni) tarzın-

daki edayi beğenmediğini, Mecli in 
hükumete emreder olduğunu 
söyledi. Mazhar Müfit Bey ise ı 
11 Yaşasın ülemalar, bükümete 
emreder.,, dedi. Sonra Remzi B. 
(Sivas) bazı izahat verdi. 

Ahmet Ihsan Bey maddenin 
tadili aleyhinde bulundu ve neti-
cede birkaç takrir okunduktan 
sonra bUtçe encümeni mazbata-
sı kabul edildi. 

Amerikan 
Donanması 

Vaşington, l (A.A) - BüyDk 
Okyanoatnld Amerikan donan
ma m~nn nıilhim bir kısmı umum( 
üssl\lbarekeleuine aelmektedir. 



ı r 
1 J:)v Doktoru 1 
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f<olera 
Sari ve müstveli bir bastalikbr. 

Tirli türlii kolera vardır; Bau
lan tehlikeli değildirler, ötekileri 
bilakis okadar debşetlidirler ki 
lılltayı birkaç saat içinde mah
vedebilirler. 

işaretleri - 1. Amel. ilk 
işaretler ekseriya geceleri zuhur 
eder. Evveli günde ( 4 • 8 ) 
defa abdeste çıkmakla başlar. 
Vala4 S&DC19l yoktur, fakat de
rin bir bitkinlik verir. Ba hal, 
soğuk algınlığına istidat ve fazla 
ter dökmekle beraber birkaç 
p, (5-7) gün sürer. 

2. Koleranın kendisi. Bazan 
yukariki işaretlerin ikinci dene-
auıı gösterirse de, ekseriya 
vahamet kespeder. Apteste 
çıkmaları 10n derece sıklaşır ve 
barsaklarm seri ve iptidai boşal· 
ma.sından sonra renksiz, kokosuz. 
mezud ( yapışkan ) bir madde 
aku, ki içinde prinç tanelerine 
mllpbih beyazımtrak habbeler 
v~. Bu maddeler aym zaman
u kusmuklar içinde de aörtllir. 

Su içme iftiyala pddetlidir, 
karın çöker ve ıima zaıflar, bas
ta aüratle uskalqır. Eller ayak· 
lar aojuk ve mene)qe renginde 
morarır, k1UW' Ye bunqurlar; 
'fiicudun uzuvlarında 1&DCıb takal
lBaler vardır; deri donmuştur ve 
hasta bilakis, vücudunun içmde 
son derece ,iddetli bir hararet
ten mutariptir. idrar ıel
me1. Teneffüs azar azar zor
luu •• ölüm bir nevi UJU• 
pkhak ve uyku lıaliDde baatayı 
bastınl'. 

a. Kuru Kelera - Baruklar 
felce uğradakları için yalım amel 
n1istesna olmak lizere yukariki 
arUlll kAfeaiae diiçar olarak 
.... prcabuk iliir. 

Süaget •ollan - 8ilhaua 
içinde mibop bul ... an sularla 
elbise, çamaşır, döşeme, vazolar, 
oturak gibi her tiirlii etYadan 
sirayet eder. Bu mikroplu ifra
zatın nehirlere dökülmesi, yahut 
oturakların kuyulara, ıamıçlara 

boşaltılması yüzünden haslalık 
au kanallara vasıtasile her yeri 
ıarar. 

Naaşlar, leşler dahi sirayerlere 
.ebep olar. 

Koleralımn mndeki gıdala
nn başka yerlere naklinde de 
ıirayet olduğu vakidir. 

Kendisinin koleraya tutuldu· 
tunu bilmiyenlerin de sirayete 
vesile oldukları çok g6rülmllttilr. 
Yakın mesafelerde koleranın ha· 
va tariküe airayet ettiği de mil· 
phede edilmiştir. 

~eb#Jpler - Dart Y8fllldan 
lritçük çocukluk, yahut ihtiyarhk, 
içki ileti, nekahat, gayri kAfi 
ııda almak, muhtaç olduğa ik· 
limde yaşamamak. Bağırsaklara 
pen tufeyli, yabana maddeler. 

Koranma Hı/zı•sılıhası -
1. Gıdalar. Al·şılan yemek tarzım 
değiştirmemek. Ekseriya yemek
ler~ karıı hazım aletleri isyan 
ederler. Yemeli, iyi çiğnemeli, 

Meyvaları ve sepzeleri pişirerek 
yemli kaynamıt su içmeli. 
Soğuk almaktan sakınmalL Ka· 
nna fanila koymalı Ye ısıtıcı ayak· 
kabı geymeli. Çok yorulmamalı 
ve ezvaka düşmemeli. Havayı 
değiştirmeli, pencereleri açıp 
kapamalı. 

Tedavi - Vakit geçirmeden 
ve bu kitaptan hiçbir şey bek
lenıedeıı doktora müracaat et
me i. Doktor pek uzakta ise ilk 
t~c." 1 r sali ilat dö bizmot ile 
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· ilmiyen Bir Beldemiz 
Bu Bahtiyar Kasaba Aliiyedir 

Aliiye (Hu- devam 
auıi) - Gazete
lerde okuyoruz: 
lstanbulda kar 
ve kış denm 
ediyormuş. Balı· 
kesirde kardan 
yollar kapanmıf, 
hatta ıeneler-

ediyor. 
Ilık yaz glln

lerinin gelmesi, 
ı~nçliği de hare-~ 
kete getirdi. Yeni 
teşekkül eden 
Spor ldlbllne 
mensup gençler 
çalışmıya başla· 
dılar. Geçen cu-
ma günü yeni 
formalanle orta• 
ya çıkan Sporca 
gençler, bize eğ· 
lenceli uatler 
Y&f8tblar. 

denberi beyaz 
misafirin uğra
madığı lmıire 
bile bu sene 
fevkalAdel olarak 
kar yağmış ••• 
Bütün ba kara· 
kış haberleri 
bizim Aliiyede 
garip bir eda 
ile karşılanıyor. 

Aldigenin •alı.ilden ıımıuni manzarası Size birazda 

Sebebini tabiidirld merak ede-
ceksiniz. Hemen ı6yliyeyim ki 
&arada deve peşleri lt-.Jadı. 

l>eft sıtıreşleri, Aliiyede latan 
tamamen ıitUpıe, ilkbalıan11 

.geldiğine bir işarettir. Temiz 
bahar ıünlerini hiz burada deve 
giirqlerile istikbal ederiz. bkba
har Alliyede lstanbulun yazı gi
bidir. Eıasen burada kıt meTSimi 
çok ima, çok hafif ve mGl&yim 
geçer. Şimdi her taraf ilkbahann 
binbir rengine biiriinmüftllr. Ta· 

biat meraklaaı ıairlere tavsiye 
ederim. Hemen buraya gelsinler 
Ye ilham alsmlar. 

Şimdi her cuma gün~ hey
canlı ve meraklı deve ~öreşlerioe 
tabit oluyoruz. Bütün halk cuma 
günleri sahilde ( HamduDah Paşa) 
parkı civannda toplanıyor, gü
rültülü ve yaygaralı iddialar ile 
( Beserek ) ve (Lök ) lerin ortaya 
çıkışlarım seyrediyor. Galip ve 
mağlip anlaşdmcaya kadar ıeyir
cilerin heyecanlan, iddia ve tah· 

kasabamızın ih
tiyaçlarından bahsedeyim. Aliiye-
miz Akdenizin glizel kokulu bir 
çiçeği gibidir. Fakat bu güzel 
beldenin tek noksanı, ıinemaaı 
olmayışıdır. Kasabada elektrik 
Yar, müsait bina var. hulasa ber
ıey mevcuttur. Eğer mütqebbia 
bir zat burada bir sinema tesİI 
ederse hem kendi yüzü giller, 
hem de bizi güldürür. Yeni Spor 
klübil bu işi kendi üzerine almak 
istiyor. Fakat henftz vaziyeti 
müsait değildir. 

M.ASDI 

Karamanda 
Bir Fırtma 
Faciası 

Mengende Zengin Bir Define 
- - --

Otuz Kilometrelik Saha-
Karaman, ( Husasl) - Bun• 

dan birkaç ,O. evvel ortalığa 
toza duman kata bir fırtına 
acıklı bir bAdiseye sebep oldu : 

da Petrol Membaları Var 
Gece yansı kuduran fırtana, 

Ennenakh Efendi oğlumm eYİ· 
nin bir kısmını uçurarak bir ta• 
rafa atmı.t, di~er kısmım da 
yıkmıştır. 

Efendi oğlunun kansı ile iki 
yaYJ'1J8a çöküntil alhnda kalmlf"' 
lar, kadın derin, derin inlemiye, 
yavrular da acıklı feryatlara baş· 
lamışlardır. Facia mahalline ilk 
defa Jandarma kumandanı yetiş
miş, çocuklar ve anneleri kurta
rılmıştır. Yalnız kadıncağızın ya· 
r•ı ağır olduğundan tedavi edil
mek lizere Konyaya ıönderilmiı· 
tir. 

il.'· 
Elazizde 

Kışın Şiddetli Günleri 
Geride Kaldı 

Eliziz, (Hususi) - Çok tid· 
detli geçen kış gün1erini artık 1 
arkada bırakmış gibiyiz. Birkaç 
gtindenberi havalar çok milliyim 
gidiyor. Hatta bazı kimseler 
paltolarını bile çıkarmışlardır. 
Şehrin etrafındaki dağlarda kar· 
lar henüz erimemiştir. Fakat bu
na rağmen burası bahar mama• 
rasmı andırıyor. 

MUSA 

Mengen, ( Hususi ) - Bu ha· 
valide çok zengin pz, benzin 
ve mazot madenlerini havi bir 
define olduğunu haber verirsem 
biç hayret etmeyiniz. Bu define, 
Bolu ormanlarının ıimal kısmın
dan Mengen nahiyesinin içlerine 
doğru 30 kilometre kadar uza
nan bir saha dahilindedir. 

ilk nazarda biç kıymetsiz Ye 
alelide bir orman ruanzarası 

arzeden bu ara%iııio, en ufak bir 
tetkik neticesinde muazıam bir 
servet membaı olduğu derhal 
meydana çıkar. Zaman zaman 
buralarda muhtelif ecnebi mü
hendisleri tetkikat yapmaktan 
geri kalmamışlar ve çok mühim 
neticeler elde etmişlerdir. En 
ziyade zikre pyan olan cihet 
şudur: Bundan bir m6ddet evvel 
müteşebbis ve çalışkan bir Ttırk 
sermayedan olan Bolulu Kepekçi 
zade Ahmet Bey ve şürekAsı ta• 
rafmrlan yopılan tetkikat netice
sinde çok mühim ve kafi neti
celer elde edilmiştir. 

Ahmet Bey ve ınrekAsı bu 
saha llzerinde binlerce lira sarfi· 
le tetkikat ve ameliyata girişmit 
ve bu muazzam Servet membaımn 

Altın Suyuna Batırmış 
Adanada Selinikli Hasan oğlu 

Veli isminde bir dolandmcı ya· 
= kalanmıştır. Bu adam baş ku· 

ihtikan yaparak amele k.ltş1 ruşluk bronz paralan altın suyu-
durmalı. Kusmalara karşı, py, na batırmış, bir sarrafa satmıya 
rom ve şampanya içmeli, ıoğ ık yeltenmiştir. Fakat cfirmii met-
algınhğma vücudu oğanalı. hut halinde yakalanmlflır. 

ilk ham maddelerini ele gcçirmiye 
muvaffak olmuştur. Derhal bu 
maddeler sandıklar içerisinde 
Almanyaya gönderilmif, gaz, ben
zin ve mazot olarak tenekeler 
içerisinde memleketimize gelmit· 
tir. Ahmet Bey ve şfirekası bu 
numuneleri lizım gelen makamla
ra takdim etmit ve aynı r.aman· 
da burasının imtiyazı kendisine 
verildiği takdirde bütün Bolu 
vilayetinin gaz ihtiyacını paruaz 
temin edeceğini de şart koymuflu. 

Fakat alınan cevapta bu ara· 
zinin vaziyeti dolayısile hük6met 
tarafından işletileceği ve kimseye 
imtiyaz verilmiyeceği bildirlmittir. 
Şunu da sarahaten kaydetmek 
isterim ki bu netice toprağın 
ilk tabakalarından elde edilmit 
ve sondaj ameliyatı bile yapd· 
mamışbr. Eğer sondaj yapılacak 
olursa neticenin daha ıayan hay
ret olacağı anlaplmaktadır. 

· Gaz, benzin ve mazot iç.in 
harice gönderilen milyonlardan 
bir kısmı ve belki de pek cilz'i 
miktarı bu arazinin işletilmesine 
tahsis edilecek oluraa herhalde 
memleket zengin bir hazine ka· 
zanır. Osman 

Muglada Çiftçilik 
Muğla, 28 (A.A.) - Bu ıene 

havaların fazla kurak gitmesi kat 
zer'iyabnın uzun sürmesini mucip 
olmuştur. Kış ıer'iyatı ıubatın 
yirmisine kadar ıürmilştilr. Çifçi 
yazlık ıer'iyabn ihzarına batla· 
mıştır. 

geçea 
Geçen 

gün bir ahbaba rast geldim.. 
Birile ıöriifebilmek için bütillı 
ghlntbı boıbotuna geçtiğinden 
tiklyet ediyordu. 

Başka bir?r.l~ 

- Akpmdan biraz g~ 
yattım.. Sabah çok geç... Ôğleym 
uyandam.. Gllnilm altüst oldu, 
biç bir ıey yapamadım.. Diy. 
Uzüliyordu •. 

Diğeri: 

- Dibı gevezenin birine 
rastladım.. Beş saat, tam bq 
aaat töyl~. Durl!!adan, dinleu· 
meda.. Kafam sersemleşti.. Y .. 
pılacak birçok işlerim vardı .• 
Hepıi kaldı .• 

Başkası: 

- Dün bir ahbap söz ver
mişti. Gelip beni görecekti .• 
Bütibı gUn bekledim. Gelmedi .. 
Şimdi ielecek. şimdi gelecek .• 
Diye hiçbir ife de başlayamadım ... 
GGnüın hedroldu.. gitti .. 

HulAsa f8nümflzün dörtte üçtı 
hayahmızıu inti-ıamsızlığı, bq.
kalarının za'Dana kıymet verme
meleri yüzünden, boşa akan bir 
IU pi, gelip geçiyor . 

Bilhassa kadınlarım~ hayal· 
larımn dörtte üçünü dedikodu 
ile, ahbaplarda gezmekle, ştt

nua bunun hayatını tarassut)a 
l'eçiriyorlar. 

Vaktimize acıyalım ve haya
bn hergün ele geçer bir nu~ 
ol...ıatmı emıtmıyalım. 

8. HALIM 

Faydah Vagmurlaı· 
Koayaya geçen perşembe 

g&nl de yağmur yağmışhr. Bu 
yağmur Konya havaliaindeki çift. 
çileria yiiziinü güldürmüştür. 

Konyanın Coğrafıyesi 
Dahiliye VekAJetinin memle

ket coğrafiyası vücuda getirmiyı 
teşebb6a ettiği malumdur. Kon
yada teşkil edilen bir komisyon 
Konya hakkındaki coğrafi m. 
l6mab bazırlamıya başlamıştır. 

Barut Kaçakçılığı 
Karaman (Hususi) - Avni 

Efendi isminde bir aktaran dülr
klnında 6ç okka kaçak barut 
bulunmuf, aktar mahkemeye ve-
rilmiştir. · 

Münir Nurettin Konseri 
Kıymetti aan'atkarımız Münir 

Nurettin B., arkadaşları Mesut 
Cemil, Riişen, Ferit Beyle ve 
Artaki Efendile birlikte önümüz
deki perşembe günü akşamı 
"Glorya,, sinemasında bir konser 
vereceklerdir. Program şimdiye 
kadar Münir Nurettin Beyin 
muhtelif konserlerinde en beğe
nilmiş kllsik ve yeni eserlerden 
mOrekkeptir. 

Ceza Muhakemeleri 

Usulü K::ınunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci 
cilt gibi yirmi formadan mü
rekkeptir ve fiati daha ucuz
dur. Eser ince kağıda basıldı
pdan hacmi de küçülmüştür. 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 

• 
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Romen 
Hariciye Nazırı 
Çekiliyor 

1--------------------------------------------- .Bizim Sevmek 
Romanyacla Siyasi Bir Buhran Mı? Hakkımız 

Bftkreş 29 - Hariciye Nazın 
Prens KiJ11DID Cenevreden bura-

300 Kişiye Karşı Bir Kişi 
lngiliz 
Fransız 
Müzakereleri 

ya gelmesi bekleniyor. Tahdidi 
teıtibat KonferaııSJ mesaisinin 
kat'1 bir safhaya dahil olduju 
fU sırada nazarın alelicele bura· 
ya davet edilmesi. Başvekil ile 
aralarmda ciddi fikir ihtilafı çık· 
hiı f8yialann ortaya çıkmasına 
aebep olmuftur• Urentul gazetem, 
davet edilen na:urlann getir gel• 
meı: istifa edeceğini kaydediyor. 

Romanyada Petrol Yangım 
Bülueş 29 - Ploesti petrol 

mmtakaeanda yangın çıkmışbr. 
Huar ( 3 ) milyon ley tahmin 
ediliyor. 

Şiddetli 
Kış 

Bakrq 29 - Romanyanıa 
Moldan ve Basarabya laavali-
sinde çok şiddetli soğuklar hl· 
kam liirüyor. Birçok kimseler 
doan pur. Memleketin muhtelif 
kuımlannda kar fırtınalan vardır. 
Şimaliprkl rüzgan Karadenizi 
bqtanbaşa yalamış 't'e bu denizde 
fena nziyette kalan birçok 
Yaparlar K6atence limanma ilti
caya mecbur olmuşlardır. 

Bir Sinemada Yangın 
Sofya 29 - Rusçuk sinema• 

91Dda, temqa emasında bir filim 
ateş almışbr. Halk paniğe uğra
mış, 15 çocuk ve İll8all yara• 
Wualfbr. 

300Kişige 
Karşı Şatranç 
Ogunu 

Paria 29 - Meşhur ptranç 
flllllpİyonu AJekin ile beheri be
ter kişiden mllrekkep (60) ta
kım ki cem'an (300) oyuncu bir 
ptranç maçına tutuşmUflardır. 
Bu mtlsabaka, Şanzetize otele-
rinden birinin salonunda icra 
edihaelctedir. Ruan, HHer,Orban 
UI gıüi ıebirlerde birtakım mil
memillerle bu müsabakaya iftirak 
etmektedir. 

S..t oa dllttea W.. bcfw 
devam eden partide, Alekin (37) 
parti kazanmıf, ( 17) parti de 
berabere kalllllf, alb partiyi de 
lraybet•ifti. 

Karadeaizdı Kaçakçrlık 
Bilaeı 29 - Gtirnrük me

murları, lnıffiz bandırah bir ge
mide 170 kilo kaçak esrar, pet
rol, ipekli la11naı 11e migara kitdı 
yalralayarak mtlsadere ebnişler
clir, reminin snvarisi tevkif edil
miftir.Bu qya lakenderonc:la sabl
aak lzere gemİllİD hava b11n1-
1UU saklanlDJfbr, 

Pari1, 29 - Başvekil M. Tar
diya, dün Cenevreye hareketin-
den evvel Büyük Britanya sefiri 
Lort Firrel ile göriişmüşUlr. 

Samimi bir bava içinde cere
yan eden bu mükaleme esnasın· 
da M. T ardiyö her iki memleketi 
alakadar eden meseleleri ve 
bilhassa tahdidi teslibat konfe
ransında mevzuubaha olanlan 
gazden geçirmiştir. 

Bqvekil, ayni meselelerin 
tetkikiae, Cenevrede teudlf 
edeceği lngiliz Hariciye Nazm 
Syr Con Simon ile de cleftlll 
edeceğini beyan etmiştir. ,,. 

Cenevre 29 - M. Tardiyl bu 
sabah buraya gelmif ve Abnaa 
murahhası M. Nadolai'ain ziya
retini kabul etmiftir. 

Sırbige ile 
ltalga Arasında 
Bir Hadise 

Belgnt 29- Y•ı-i••t• ka
ra ı~annda avlanmakta olan iki 
ltalyan balıkçı kayığı, Yugoslav· 
ı• Maliye memurları tarafından 
Dubrovnikte müsadere edilmit
lerdir. • 
ispanyada 
Gürültülü 
Bir Nümayiş 

Gumata, 29 - Milli abiy.a 
tarafından tertip edilen bir içti-
aaa 12 binden fazla inwı itti· 
rak etmiştir. Hatipler söze bq· 
lar baı\amaz her tarafta kestane 
fişekleri ablmıya baflamqbr. 
Çiftçi meb'uslardan Ji1 Koblea 
klrsiye çıkbğı zamaa ise gllrlllttl 
ma haddini bulmuştu. Birçok 
bidiseler olmuş ve zabıta, balkı 
dajıtmıya mecbur olmuftur. Bet 
ağır ya..&ı hasta•eye kaldn
mafbr. 

Gındinin Kansı Serbest 
.Abmetabat 29 - Sabar-

mati hapishanesinde alb haftalık 
mahkümifet cezasını ikmal eden 
Madam Gandi serbest bırakıl· 
mıfbr. 

Bir lngiliz Gemisi Karaya Otardu 
Londra, 29 - Gabloo ismin· 

deki lngiliz vapuru, futmadan 
Norfolk sahiDerinde brap etor-
11111flur. 
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- Hayır, nafile. ı mamile lrqnnda detfldi; dtifUn· 
- Yinai bet ör, dedim. dikçe ba blntl imklnsaz ıarU-
- Hayır, katiyen istemem .. ntl yordu. 

iki 14zllm. dükkimmda böyle Bu bir df buhranı, mahrem 
tef istemiyonam. varlığımın yaylanoda bir kopuk· 

Battaniyeyi kolhsğumun albna luk olmala ki beni gafil awlallllfb. 
aldım ve eve tirdim. Hem de ben bu tuağa dif· 

Kendi kendime kalınca, hiç memittim: Fena bir yola p.ftğiml 
birşey olmamif gibi hareket hisseder gibi olmuıtum ve eweli 
ettim, battaniyeyi yatağın üstüne gözlüiüntii teriain etmek Mtemq· 
yaydım, adetim imiş gibi diizelt• tim. Hayatımıa Mil saatlamu 
tim ve son hareketimin b1itüa kirletecek olan bu hataya dfiş .. 
izlerini kaybetmiye çalıştım. fm- mediğim iç-in seviniyordum. 
kinsız l ı: Bu alçaklığı yapmaya Bir kere daha ıehre d&ndüm. 
karar ~erdiiim vakıt aklım ta· "Kurtarıcımız" kilisesinin ya· 

' · Çiade. aıuharebe tlddetle deva• ecliyor. Harbla aidatı aoa .. kle alt 
tafaillt YO ına!lmat husud laa•umzda mevcuttv. Bwada, Japoa pi7aclelerial, 
Ş..ıb•Y aokaklamıcla miithlt Wr menni cluelloau Japmakla meıpl gare
,_-. Japon piyadeal de hflcama hazu bir vaziyette, aün•il takmıı bekUpr. 

Bir Papazın 
Açtığı Dava 

Belgrat 29 - Subotiça ıehrl 
belediyesi aleyhine bu şeh· 
ria piskoposu tarafından ka
tolik ki.tiaesinin aidab kesildiği 
için bir dava açılmqtır. P-ıako
poauıı iddia.sına g6re a. tehir 
kilise tarafından viicuda retiril
mif, etrafında birtakun onun-
lar tesis edilerek tehre vakıf 
ve bütün bunlar Yugoslav Kı· 
ralbğına bedife edilmiftir. 

Mukabilinde de naktl yarda 
pıt koşulmuştur. Dava, ift• bu 
aua g&re açılmıştır. 

Rasputın Filmi 
VeBir Da'Oa 

Berlia 29 - Ruputinl lldtır
mlt olan Prens Feliks Yunpof, 
elyevm, Berlinde Ruputin hak
kında g&terihnokte olan filmi 
çeviren Alman sinema firketi 
aleyhine bir dava açmak tbendir. 

f.,.em, bu filmde, Ruputinin 
katli salmelinin Yaht g6sterilcii
tini iddia etmekte ve ( 50 ) bin 
mark tazmiDat istemektedir. 

Son Posta: Malim oldup iize
re Rasputin bir papazdı .e Çar 
sarayına mensuptu. Çana luıremi
ai bliytık bir tesir albna almıpı • 
Muhtelif rivayetler, ba adamın 
ruhaniyetinden İltifade ederek 
Çariçeain iffetinide lekelediğini 
iddia eder. Bu F•pıma tesirile 
Raa davumm güriiltlre ıittiiini 
tiren Prens Y usupof ve arka· 
dqları bir akşam bu papuı ıa· 
rayda, Prensin dairesiade 61dlr· 
mfttlerdi. 

moda bir araya tekrar otar
dam, çea.. g6ğsümia asdnde, 
ba •otı fazla tenebbtıten yorıun, 
açlıktan hasta, agırlatlDlf ve 
uyuşmuştum. Vakit geçiyordu. 

Orada bir aaat daha kalabf.. 
Brdim. Sokak -evimden daha a,. 
dmlıkb; hem be.na &yle geliyor· 
da ki açık havada göğstlmlln fa
ali1eti daha az zahmetli idi; son
rada vaktinde eve dl>nebllirdim. 

Uyuklıyor ve difiln&yordum 
•• çok elim bir aurette ubrap 
çekiyordum. Ağzımda emecek bir 
.. , bulunsun · diye ktiçülr bir 
çakıl tatı bulmuş, temidemft ve 
mime koymuıtum. Bunun ha· 
richıde bir hareet yaptmJOI' ve 
JGıt . ı :mi bile kıpn datm1yordum. 
lnaanlar gidip geliyorlardı. Ara· 
baların, beygirlerin· gGrlltGsl ve 

Finlandigada 
Hadiseler 

Helsnigsf on, 29 - Cenubi 
Finlandiyada. 110Syalistleria bir 
içtimcuna mini olmak istiyen bir 
kısım balJc, dahiliye aazın ile 
mıntaka valisinin istifalanm iste
miye kadar işi ileri götllrmlifJerdir. 

Bükreşte 
Duello 

Bükret 29 (Hususi) - Parll• 
mentoda bir mOnakaşa netice.i 
Duello yapmıya karar veren ve 
yapan sabık nazırlardan Popoviç 
ile llilk6met gnpuaa mensup 
meb,m Mareaia ducllosu bir netice 

vermemiftir. Ablaa kwşualar bop 
gitmiftir. iki baum, da ellodan 
sonra ltanşma1D1flardır. 
Viyanada Bir Casus Tutuldu 

Viya& 29 (Humst) - Sovyet 
RUJ• hesabına cuusluk yapmakı. 
marau Yanoçvi iaainde bir R. 
abıta tuafındaa yakalanm&llil'. 

Efgan Hicaz Mtlnasebatı 
Bomhay, 29 - Efgan Nuar

larından Ahmet Şah Han buraya 
gelmiştir. Hicaz Kiralı ile bir 
dostluk maahedesi akti için Hi
caz lanh De bir doatluk maalae
desi akti ~n Hicaza gitmektedir. 

=TAKViM= 
/SALI/ 
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insan kon........, haftlyı dol
duruyordu. 

.Dakmeleri rehine koymayı 
daima tecrübe edebilirdim. Tabii 
hiçbir ıeye yaranuyac:akh ve 
bundan haıka ı,en oldukça hu-

:r ta idi& Fakat diflncemde eYe 

gidedm terhin sandığı•• dol• u 
JOl almaıbm. 

Nihayet kalktım ve kiçlk 
adamlarla sürüterek yürtktttm. 

Kirpiklerimin iistinde bir yanık 
başlalDlfb, hararelim yftkse
liyOl'du ve bittin kuv•etlm-
le acele ettim. Ekmeğin 

bulunduğu ekmekçiuin önünden 
tekrar geçtim. Yapmacık bir ka
rarla, hayır, burada durmıyayım, 
dedi-. Peki ya gidip bir diHm 
ekmek iateaom ? Bu karan bir 

Yok Mu? 
Bir kari, yDz binlerce kadı

maJ derdine ve 18brabma terdl
maa olan bir meseleyi tazeliyor. 
Ommla diğer kadmlar arasıada
ki ı.ıı fDDdaa ibarettir: o ... 
aini çıkanmya cesaret ediyor, 
diğerleri kaderlerine razı ola
yorlar. 

Bu kadın. diğer kadıntarla 
mü§terek olan derdini ıöyle _. 
labyor: 

"Ben umumi harp kurbam
yam. Kocam cephede öldü, dul 
kaldım. Hayatımı kazanmtya 
mecbur kaldım. BuiÜD çalıfıyo
rum ve kazamyorm. Kimse,. 
muhtaç değilim. ,, 

• Fakat yine menmm deli
lim. Riyakirbğa lümm alrml
)'Ol'lllD. Size açdrça yazacatım. 
Oba bq y&flllda bir kadımm. 
Benim de evlenmek, Mnaek, ç., 
cak uaa olmak " ev kurmak 
hem hakkım, laem ihtiyacnndır.. 
Bu ihtiyacı daymıyaa kadım 
tabii bir kadıa nazarile bakıl .. 
mn. Ben adıUta yerinde aorm.a 
bir kadoum. Beaim ele ihtiyat" 
lana ftnhr. Fakat Wr erkett 
biru yan bakaamz, derhal iaml
nizi o.taaDu koadarurlar. On
dm 90lll'a aobta çıkabilirseniz 
qkolaun. Bir erkeğe bisıinhl 
söyliyemezsiniL Çünki erkek 
böyle hir kadım kn,llk 16rlır. 
HallNllci bir erkek kadar bir 
kadın da sevmek 't'e evlenmek 
ihtiyacındadır. Bizim kabab.
timiz ne? ,, 

Ayni dert therlne geçen fb 
ele tamu etmiftim. Ne yapahm, 
ceDJİTet bayle istiyor. 8-.ıa 
beraber dul Wr kadın içiııı et
lenmek imklalan tamamen CM'

tadaa kalkm11 değildir. Fak&t 
laayaba bu mtlfkül umanmda, •eaf kazlann bile gllçl&lde evlea
dikleri bir devirde dullarıa e,.. 
lenee ihtimalleri tabii ,ok uflar. 

* Bir karim yazıyor: 
"G91ea gh poataCJ JDkıblda 

bizim eve Wr melmp bıraktı. 
Üzerindeki adrese bakmakslZID 
mekhlb11 açtım n iatemiy4U"llk 
komşumuz hanımın kocasına 
hiyaaet etmekte olduğum 
öğrendim. Sonra ne yapa-
yım c1iJe clltindllm, mektuba 
yaktım ve kocayı haberdar etme-
miye karar verdim. Dotruma 
yapbm?,, 

Doğru yapbaız. tfıç ldmınln 
ane liusuıiyetlerine kanpnya, 
sırlarım ifta etmly.e sallhi1etlmls 
yoktur, herkes bayi~ yapabil
seydi mesut •M cJ.ba çok ~ 
tanla. 

HANIMTEVZE 

fikir, bir ıııkb. Batımı sall.,arak 
yanm aesle, ıeç 1 Dedim. Ye 
badi kendime hıtilln d• Wr 
halde yürlldllm. Bu dilkkina ,.ı. 
•&Nl'tlk girmcalll faydasız olda· 
imN pyet t,I MHrordam. 

Korfliel' ..-Jmda bGylk Wr 
kapm• .............. 
çift hafif Mile konuşuyorlardı. 
BlıM dalla unkta bir ,enç "
Wr pençerec:la Mflllı uatıyorda. 
O bdBI' ,..... ve e bd• latl
,.tla ,.n,.._ ki kan.. 
içinde gizli düşllnceler besliyea 
bir ama llıeuiyordum-. Ve 

ı kız ~ aokaja çıkb. 
- Keyifler naaal? Ne? Yoka 

bastamunn? Allah beni affetsin. 
Fakat bu ae aurat! Ve kız bapu 
salhyarak alil'' atle çekildt 

c ArkMI YM') 
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Birinci Sahne 

(HÜRMÜZ HANIM - NECiP EFENDi) 
Perde açıldığı zaman, 1ahnede temiz. bir 

oda 'görünüyor. Hürmüz: Hanım kanepede 
fanile örmekle meşguldür. Kapı açılır, Necip 
Efendi üstünde göğüslük, kolları sıvah içeri 
airip, yaktığı mangah getirir. Evin ekıer 

itlerini kendisi gördüğü için, ıuratı uık ve 
yorgundur. 

NECiP EFENDİ 
işte ateş te yandı.. Isın rahatça, H. ; 
Sen tandır safası yap, çıksın benim de canım, 
mutfakta didineyim, ahretlik bir kız gibi! 

Yorgun aram mindere serilir : 
Gece, gündüz çahşmak •. Necibin bu nasibi! 

lotc alet te yandı •• Isın rahatça Hanım; 
ien tandır aafaaı yap, çıksın benim de canım, 

HÜRMÜZ HANIM 
Y oook J.. Böyle naz çekemem, bir ateş 

yaktın aiye, 
Eğer p~man oldunsa, al mangalı geriye 1 

NECiP EFENDi 
Çileden çı kanrsın sen insanı, inan ki, 
.. mangalı geriye al..., Bu IAkırdı mı sanki?!. 
Bir erkeğin mutfağa girdiği görülmemiş ; 
Karıları otursun, kocalan yapsın iş, 
Oooh 1.. Ne ald memleket ..• 

HÜRMÜZ HANIM 
SözOnli keıerek ı 

Herif !.. Yeter, artık sus, 
Sen beni Uzmek] için, söyleniyorsun mahsus! 
Bak; billahi başıma hiicum ediyor kanlar, 

Necip Efendi bir ıöz söylemek iater, Hür. 
mis Hanım bağırarak tekrar ı8:ıünü keser: 

Dostlar 1.. Kurtaran yok mu? Boğuyor 
hafakanlar 1.. 

İyi kalpli erkekler kanlarina bakar, 
Bir glin ateş yakmışsıo, kış gllnünde, 

ne çıkar? 
Bak; RüzgArlar esiyor dışarda boğuk 

boğuk, 
Şubatta donalım mı 1 Hava nekadar 

soğuk! .. 
NECiP EFENDİ 

Yalnız ateş yakmak mı?.. Yahu; 
sabahtan beri 

Dinlenmeden süpürdüm,temizledim her yeri 
Yağ döl<ülmüş .. Dedin de, sofayı bile sildim, 
Artık dermansız kaldım, haraboldum, 

kesildim r .. 
HÜRMÜZ HANIM 

Efendim !.. Ölmedin ya, biraz verdinse 
emek; 

Hep toz, toprak içinde yuvarlanalım 
demek, 

• Demek etrnfın kiri vücudumuza dolsun .. 
Hiçbir ev süpürülmez mi haftada bir 

gün olsun?!.. 

NECİP EFENDi 
Geçen gün mendilleri surabma fırlattın, 
Tam bir sepet dolusu çamaşırı yıkattın, 
Parmaklarım yarıldı .. Ya ne buyrulur buna?. 

HÜRMÜZ HANIM 
Hasis herif! Acıdın belli biraz sabuna · 

' 
Bizi kirpas içine görenler sonra ne der? 
BiJJAhi halimize komşular IAnet eder! 
Kirden bak simsiyah olmuş, bak aynada 

yakana; 
Giymek istemez misin temiz bir~ey arkana? 

NECiP EFENDi 
Kalkar kalkmaz mutfağa ıoktun beni .bu 

s'abah, 
Ahçılıktan ım geldim?Yahu bana da günah! 
Gözlerim yana yana, oturdum sovao soydum, 

J 

SON POSTA 

BUYURUN 
CENAZE NAMAZINA 

EŞHAS 

NECİP EFENDİ . . .. Sabık Babıali kctebesinden, sessix, kıhbık fakat zengin bir aat. 

HÜRMÜZ HANIM ... Necip Ef. nin ltarıaı. Eli bayraklı, asabi, mütehakkim. 

NAiL BEY .•..... Doktor. 
(Tapu memurları, haatabnku~ı!ar, a istanlar) 

Yemekleri pişirdim; aldım sofraya koydum! 
iltifat etmediniz, "tuzu çok olmuş . .,, Diye! 

isyankar: 

Artık çektiğim yeter ... 
HÜRMÜZ HANIM 
Birdenbire feveran in: 

Aç oturalım demek, 
Midemize girmesin şöyle bir sıcak yemek? 
Herif! .. Bunu dilerim, olsun iki gözün kör, 
Yedirdiğin yemekte gözün mü kaldı,nankör? 

NECİP EFENDi 
Yel. Afiyetler olsun !. gözllm kalmadı.hayır; 

Fakat evin içinde kendine de iş ayır: 

Ben erzak almak için, dolaşırım sokakta, 
Sen onu pişirirsin, getiriııce, mutfakta, 
Böyle birbirimize borçlarımız ödenir; 
HanımfBuna her yerde (taksimi amal) denir) 
Ben hergün evimizin işini yapıyorum, 

Sonra da, dinlenmeden, zembili kapıyorum: 
Gidiyorum bakkala, koşuyorum kasaba, 
Benim çektiğim mihnet, saysam, gelmez 

hesaba!.. 
Pantnlonunun Paçasını ııvayıp di:z.indeki 

yarayı gösterir: 

Kardn geçen gün kaydım, taşlara yuvar
laııdını, 

Hem öyle bir diişüş ki, dizim kmldı sandım, 
Bana bir hediyedir, sayenizde, bu yara!.. 1 

HÜRMÜZ HANIM 
Demek ki ben gideyim sabahları pazara, 
Saatlerce yollarda gezeyim, dolaşayım, 
Böylece erkeklerin arasında yaşıyaynn ? 
Banu kabul eder mi hiç namuslu bir koca? 

NECiP EFENDİ 
Kadınlar erkek olur ellisini bul mca, 
Nereye gidersen git; kalmamıştır mesele, 
Korkma!. Kimse istemez seni geçirmek ele! 

Biltün kadınlarda olduğu gibi, bu yaş 
bahsi Hürmüz. Hanımı fenn haide inirlendir
miıtir. Asabi, h1rçın haykmr: 

Sen kendi haline bak:Çoktan büküldü belin 
kaç yıldır tutmaz oldu artık ayağın, elin 1 
Bütün tanıdıklar1m oldu mesut, bahtiyar, 
Sen de binbir kahrınla, beni ettin ihtiynr ! 
istiyorsun: Durmadan, dertlerini çekeyim, 
Bir de evde iş görüp, bütün bütün çökeyim! 

Balt1 yediği naneye 
BillAhi, gebertirim: YUrO ''Defterhane,. ye! ... 

NECiP EFENDİ 
Hanım ; gel öyle ise tutahnı bir hizmetçi, 
Arbk o zaman olur, gül gibi evin içi, 
Ben de rahat ederim, sen de rahat edersin! 
Nasıl, razı oldun mu? Teklifime ne dersin? 

HÜRMÜZ HANIM 
Parmağır.ı tehditkar sallar: 

Çoktanberi biliyorum ben senin maksadını: 
Hizmetçi.. Diye, tutup güzelce bir kadım, 
Gizli gizli başlamak sonra el peşrefine !. 
Kuma:ı bir kadın almaz hizmetçi kız evine, 
Bil ki, ne yaşlısını, ne gencini tutamam, 
Bile bile, göz göre bu dolmayı yutamaml 

Hürmilz Hanım aglar ribi yGzünü burut
turur. Ser.ıenitle : 

Beyefendi 1.. HUrmUzü 

. 
sen•n maksadın Zaten 

zannediyorsun 
ahmak; 

beni çoktan 
birakmak, 

Halbuki sen eskiden nasıl bana tapardm. 
Bir an tevakkuftan sonra: 

Beni sevmiş olsaydın son arzumu yapardın! 
NECİP EFENDİ 

Senin her dileğini yaptım yirmi senedir; 
Haydi, söyle bakalım, bu son arzu da nedir? 

HÜRMÜZ HANIM 
Hani, karma karşı mertlik gösterecektin: 
Oturduğumuz evi sen bana vt-rece':tin "? ... 

Sus! .. liana "Karıcığım,, diyemez.sin en artık, 
Seni gli%üm görmesin .. Hayai, dışarıya çık 1 .• 

NECiP EFENDi 
Tıpkı bir çocuk gibi düşünüyorsun hanım, 
Ev değil, feda olsun hatta uğrunda canım! 

IÇfNDEN 
İstermisin elimden bir de mülkümü alsın; 
Ah, mel'un, cadı karıl Boynun altında 

kalsın t 
HÜRMÜZ HANIM 

Neler söyleniyorsun yine kendi kendine, 
Senin gibi adamın ıeıkıl ermet fendine : 
Mutlaka aleyhime bir kumpas kuruyorsun: 
t-Iaydil.. Takrir vermiye.. Herif 1 Ne 

duruyorsun ? .. 
NECİP EFENDi 

Meselenin ciddiyet keıpettiğini hisseder 
etme:ı:, etekleri tutuşur: 

Bugün pek dermansızım.. Yorgunum .. 
Yürüyemem, 

Sultanahmete kadar ölümü sürüyemem, 
Bak, dizimde yara var.. Yahu, insaf 

et biraz 1 
Bu lrnrda, deli olsa, insan sokağa çıkmaz J. 

HÜRMÜZ HANIM 
Oraya kadar gitmek pek müşkül bir 

iş değil, 
Daha giiçlük çeirnrsen, tutarız otomobil f 

NECİP EFENDİ 
Y ook t.. O kazalı şeydir f.. 

HÜR~1ÜZ HANIM 
Yerinden fırlar : 

Bak yediği naneye 
Billahi, gebertirim: Yürü"Defterhane.,yef. 

Hürmüz Hanımın gözleri, faitaşı gibi açıl
mıştır. Zav.ıJlı Necip Efendi, l<orkusundan 
beş dakika içinde elbisesini giyer. Karısı 
bundan evvel, fa ·rir için bütün muameleyi 
giz.lice ikmal etmiştir. Ewnkı dolaptan çıkn
r1r. Kendisi de · çarş flanır. 

HÜRMÜZ HANIM 
Kapıdan çıkarken, adamcağızı iterek : 

Bugün herşey bitecek.. Haydi yüril .. 
Dışarı 1 ... 

NECİP EFDNDİ 
Deminden söylediği sözü tekrar eder : 

Boynun altında kalsın 1 Ah: mel'un 
cadı karı f.. 

• ( ÇIK~RLAR J 

ikinci Sahne 
NECİP EFENDi - DOKTOR BEY 
Biçare Necip Efendi bütün emvalini, Tapu 

dairesinde Hürmilz Hanıma verdikten ıonra 
kar111 an11.1ın ha.stalanmıştır. Fakat bu haa
tahk timdiye kadar görülmemİf bir feydirı 
Büabiltitn atak, kuvvetli, yağız olur. Sesi 
kahnl•ıır. Kocasına bir zevce sıibi detU, 

Mart 

o 
unki bir erkek arkadaş gibi, bakmaktadır. 
Doktora müracaat ederlew. Doktor kadını 
mOşahede altında bulundurmak üzere, hasta
haneye kaldırır. lıte bugün Necip Efendi 
kar111nı ziyaret etmek için, hastahaneye ırJt
miştir. intizar odasında bekler. 

DOKTOR BEY 
iÇERi GiREREK: 

Efendim !.. Göstermesin Allah böyle 
felaket; 

Fakat bir kere edin, hastanızı ziyaret !... 
NECİP EFENDİ 

Sözlerinizden birşey anlayamadım fakat, 
Bir tarafımı oldu yoksa hanımın sakat!... 

DOKTOR BEY 
Sakat olmak bu işten daha ehvendi bence; 
Size izah ederim.. Ziyaret edin önce! 

Necip Efendi şaşkın bir haldedir. Yanla
rındaki k~p dan hasta kovuşunn girerler. 

Uçüncü Sahne 
Hürmüz Hanım, saçlarım dibinden 1.e&miş, 

ağ%•nda cıgara,yatağma uznnmış, gazete okur. 
Necip Efendi, korka korka yaklaşır: 

NECiP EFENDi 
Seni gördüm de, çokşükür, yüzüm güldü, 
Karıcığım! Neoldu: saçların mı döküldü? .. 

HÜRMÜZ HANIM 
Kalın bir ıcdc ile 

Sus! .. Bana "karı<"ığım 11 diyeme:z.sia sen artık, 
Seni gözüm görmesin .. Haydi,dişarı;a ç.kL 

Hürmüz Hanırn şiddetle aı kasını döıı r. 
Doktor, N~c;p Ef~ ndiııin J.olunn girip dlşarı 
çıkarır: 

Dördüncü Sahne 
EVVELKiLER - tiASTA BAKICJLAR -

ASiSTANLAR 
NECiP EFENDİ 

Doktor; anlaını}'orum, söyle Allah e kma, 
Beni, karımın hali, döndürdü bir şaşkına? 

DOKTOR BEY 
Hiç kimse anlayamaz feleğin cilvesini, 
İradene ha'<im ol, söyleyeyim hepsini: 
Gerçi bizi şaşırttı karınızın bu hali, 
f stanbulda olmuştu fakat bir kaç misali! 
hayret edeceksiniz, size söylersem eğer: 
Zevcı~niz HUrmüz Hanım gizli erkekmiş 

meğeri 
NECİP EFENDt 

Aman Doktor! ... Nededin? Söylediğin 
ger\'ek mi: 

divani! olacağım, bizim karı erkek mi? 
DOKTOR BEY 

Ne çr.re, bu hakikat artık tahakkuk etti, 
Erkel olması için bir ameliyat yetti!... 

Hay, •en·n cl.>ktor {iul, o iti. n•ı ı .. ğ%ınıı •• 
Efendiler! ... Buyurun, cennz.c namaıın3! ... 

Doktor muıtarip bir vaziyette batını önii
ne eğer. Bu ameliyatln otuz fienelik e\•i yıkı
lan Necip Efendi, iki sene evvel gazetelerde 
buna benzer b·r hadiseyi okuduğ'unu düşünür. 
Elinden bin işkence çektiği bu acar karıdan 
kurtulduğu için, tam memnun olacağı ıırada, 
bütün emvalini bir hafta evvel k<'ndisine ver
diğini hatırlar. ~u meraklı anhneyi ısC)'retmck 
için bütün asistanlar ve halta bakıcıları ora-
Yil dolmuşlardır. Karısının bu suretle resmen 
kendiıinden boş düştüğünü ve on paruız so
kakta kaldığım, bir şimşek !<>Üratile, düşüııı:-n 
:ıavalh Necip Efendi deliye dönmüştur. Ba
ğırır. 

NECiP EFENDi 
Hay scnın doktor gibi, ot bkansın ağzına .. 

( Asistan'ara dönerek: ) 
Efendiler!... Buyurun, Cenaze namazına!... 

Necip Efendi düşüp bayıiır. Su geı i rıneğ• r koı•· • .ı ... PERDE iNER 
Hüc.nl• JliiaiA 
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Bilir 
Misiniz 

Niçin? 
Kedinizi Nasıl Tedavi 
Edeceksiniz? 

Sevdiğiniz bir kediniı: var, 
hastalandı, baytar ilaç verdi, 
içireceksiniz, fakat biliyorsunuz ki 
hayvanlara ilaç içirmek mümkün 
değildir, ne yapacaksınız? 

Bir gftn, böyle bir mlişkiil 
brtısmda kalmamanız için size 
fU tarzı hareketi tavsiye ederiz: 
Bu ilAcı, bir parça yağ ile kanş· 
bnnız ve hepisini, hasta hayvanın 
koltuk altlarına omuzlarına sürü· 
nilz, kedi, tabiaten temiz hay· 
ftDdır. Bu yağdan kurtulmak 
iltiyecek ve yalanacaktır. Siz de 
bu suretle ona içmek istemediği 
lllcı içinniş olacaksınız. Fikir 
buit, fakat bir parça düşünce 
mahsulüdllr. Yani Kristof Ko
lombun yumurta hikayesi gibi 
bir ıey. 

Kedi Ve Kaplan 
Karanlıkta Niçin Görür? 

Eğer hiç ziya yoksa biç kim· 
• birşey görmez. Görebilmek 
için mutlaka görülecek bir şeyin 
mevcut olması lizımdw. Karan
Lkta kaldığımızı söylediğimiz 
uman, ziyayı görmediğimizi 
murat ederiz. Gözlerimiz öyle 
yapılmı~br ki etraflarındaki ziya· 
yı iÖrebilecek surette gözlerini 
büyültüp ltüçültebiHrler. Kedi
lerin gözlerine bakınız. Çok 
aydınlık olduğu zaman kedinin 
gözleri küçülür, kare.alık yerler
de gözleri büyür. Gözlerini bü
yütünce, etraftaki ziyanın göze 
girmesi mümkün olur. Bu saye
de kedi ve kaplan gibi gözlerini 
büyültebilen hayvanlar bizim gö
remediğimiz hafif ziyayı da gö
rebilirler. 

Sinelder Yumurtlar Mı? 
Soğul lar başlaymcaı bütün 

sinekler öldiiğü halde, yaz ge
lince ortalığı dolduran sinekler 
nereden çıkar? Kışın az sinek 
kaldığı halde yaz gelir gelmez 
geçen seneki kadar sinek bollu
ğu olacağına şüphe yoktur. 

Sineklerin dişiJeri sıcak köşe.
lcnle yumurta bırakırlar. Bu yu· 
muri:alar bütün kış böyle kalırlar, 
yaz ~ e:iace açılıp yeni sinekler çı· 
kar. Soııbalıarda milyonlarca sinek 
mi'vonlarca yumurta bırakır Eğer 
hu yt·•1rnrtalar kışın açılsalardı, 
)fış;n biitiin sinekler ölecek, yaza 
s'.n e'< kalmıyacaktı. Fakat kış 
~dince soğuk, yumurtadaki 
f. ı ·~fo büyük paçılmasma ma
üİ ( lur. 

l u ) 'r?rnrlalar, ağaçlarda,otlar 

Ç k 1 I
• .., j 6000 Sene Evvel 

OCU arın nanmıyacagt Diş Yapmasını 

Batıl Şeylere İnanır Mısınız? Evet, 6(m ~~i~~~= 
ların diş doldurmıya, takma elif 
yapmıya muktedir olduklannı 
söylersek şaşmayınız. Hayabmızı idare eden kuv· 

vet, daha ziyade bili muhakeme 

kabul ettiğimiz bazı babl itikat

lardır. Hele halk, hemen bütün 

hayahnı bu batıl itikatlara göre 
tanzim eder. 

Fakat okumuş kimseler iç.in· 

- --
de de bu saçma şeylere inanan
lar az değildir. Amerikada bir 
ruhiyat mütehassısı 10 bin mual
lim arasında bir anket yapmış 
ve şu neticeyi bulmu~tur: 

Tahsil, babl ve manasız şeylere 
inanmıya mini değildir. Muallim
lerin ekserisinin babl şeylere 

inandıkları görülmüştür. 

Siz kendinizi okumu~ ve batıl 
feylere itikat etmez zannediyor

samz şu aşağıdaki sualleri oku

yunuz ve cevaplanm veriniz. Bu 
küçük imtihan size fikri istikla
liıiizin derecesini gösterecektir. 

Bu Suallerin Cevaplarını Veriniz 
1 - Yeni doğan çocuğun vicdanı olduğuna t 8 - Cemiyetlerin saadet ve feliketini memur· 

kani misiz? 
2 - Bazı kimselerin uzakta bulunan diğer 

kimselere telkin yapabileceğine, fikir nakledebile
ceğine inanabilir misiniz? 

3 - Bazı kadın ve erkeklerin biribirleri için 
yarabldıklanna inanır mısınız? 

lann hazırladığina inanır mısınız? 
9 - Tarih bir tekerrürden ibarettir s6zUnün 

doğru olduğuna ve bu tekerrürün mafevkuttabia 

bir kuvvet tesiri altında vuku bulduğuna inanır 
mısınız? 

10- Mukaddes kitapların gökten enme eser
ler olduğuna inanırmısınız? 

Filliakika eski Mısırldarm 
yeni meydana çıkan kırallannm 
ağızlannda dolma albn dişle!\ 
takma fil dişi dişler görülmüıtllr. 

Mıs1rlalarm yüksek bir med .. 
niyeti vardı. Eski mezarlarda 
yapılan taharriyat Mısırda d.İf
çiliğin haylı ilerlediğini göster
miştir. 

Yine Mısır harabelerinde, cDt 
tedavisi için kullamlan illçlar, 
reçeteler filan bulunmuştur. 

Yunanlılar dişçilikte hayfı 

ileri gitmişlerdi. Onların da me
zarlannda dişçiliğe ait birçok 
eserler bulunmuştur. 

Ariıto ağız hıfııssıhasıma 
ehemmiyetini anlayarak difler, 

4 - Balığın dımağan yorolanlar için iyi gıda 
teşkil etiğine kani misiniz? 

5 - Zayif ve hastalıklı kimselere ıece ayaıı
nm zararı olduğuna kani misiniz? 

11 - yağmur duasının ve sairenin tesiri 
ğuna inamrmısınız? 

oldu· ve dişlerin bilsnil muhafazua, 

6 - Sıhhati yerinde bir adama banyo lbım 
olduğuna inanır mısınız? 

12 - J?oğru yapar, doğru işler ve dürüst hare
ket ederseniz mükifatını göreceğinize inanırmuınız? 

7 - Bir insanın iyi ile kötü, doğru ile yanlışı 
anlamakta doğuıtan gelme bir hissi selimin hakim 
olduğuna inanır mısınız? 

Bu suallere voreceğiniz cevaplar sizin ayni za· 
manda fikri seviyenizi tespit eden bir imtihan 
vazifesi görecektir. 

Vaktile bir adamın uznkta bir kimseye dimagan uzaktan uzağa telkin 
) apabileceğ'i zannedilirdi. Bunun esassız olduğu anla,ılmııtır. 

arasmda, bina köşelerinde, hulA
sa her tarafta bulunur. Soğuk 
devam ettiği müddetçe bu to
humlar donar ve öylece kalır. 

Sinekler Kışın 
Nereye Giderler ? 

Yazın evlerimizi, dükkanlarıa 
mızı dolduran ve bizf rahatsız 
eden sinekler soğuklar başlayın· 
ca birdenbire ortadan kaybolur· 
lar. Bu müz'iç mahlukların kışın 
nereye gittiklerini hiç merak et• 
mediniz mi ? Kışm da sinekler 

levlere girer, sıcak yerler bulur· 
)arsa orada yaşarlar. Yahut kışın 
sıcak bir gün olsa sinekler 
sıcağa aldanır, tekrar meydana 
çıkarlar. 

O halde kışın ve soğuk hava
larda sinekler nereye gider, 
nerelere saklanırlar ? 

Yaz bitince sabahlan dökü
len çiğ ve kırağı dişarıda kalan 
sinekleri öldürür. Bu çiğ sineğin 
vticuduna girince onu dondurur 
ve öldürür. O vakit pençere, ke-

Bir çokları bazı kadınlarla buı 
erkeklerin biribirleri için yarabldığı
na kanidirler. Bunun doğru olmadığı 
sabit olmuıtur. 

narlarında ölmüş sineklere rast 

geliriz. Bu çiğ başlamadan evvel 
evlerin içinde sıcak köşelere 

saklanan sinekler kışın bazan 
görünürler. Fakat bunlar, bu 

ölilmden kurtulabilen birkaç si
nketen ibarettir. 

tedavisi hakkında bOyOk bir 
eser yazmıştır. 

331 de lskenderiyede ilk bp 
mektebi açıldığı zaman, bir~oll 
Yunan profesörleri burada yer
leşmit ve Mısırda doktorluk •• 
dişcilik yapmışlardır. 

Etroslar dişciliği Mısırlılardaa 
ve Yunanlılardan öğrenmişlercllr. 

Romada dişcilik yine Yunan
lılar sayesinde inkişaf etmiştir. 
İskenderiye mektebinden çıkan 
bir Yunan ilimi Romada yeri~ 
şerek dişçiliği tamim etmiştir. 

Kırallarda Diş Hastahgı 

Garip değil mi, eski zaman 
kırallannın diş ağrısından muz• 
tarip olduktan işidilmeıniştir. 

Fakat bir gün Asuri hüktlm
darJarından biri hastalanır. Ke .... 
disini tedavi ile meşgul olan 
doktoru birşey yapamaz. HO
kümdar kızar, doktoru cehaletle 
itham eder. 

Doktor, Kıralın başında, yan• 
larında, hatta ayaklarında hisset• 
tiği ağralarm, dişte başlıyan bir 
kan zehirlenmesinden husule gel
diğini söyler. Ve dişi çıkartmayı 
teklif eder. Kır al bu t~klifi ka
bul etmez ve ölür. Eski hükôm
darlar içinde diş ağrısından ölen 
yegane adam budur. 

Romada, Yunanistan ve Mı· 
sırda dişçilik çok ilerlemiş ol· 
makla ber~ber, bugiln onlardan 
hiçbir şey kalmamıştır. Bugünkü 
medeniyet dişçiliği yeni baştan 
yapmıya . ~bur olmuştur. 



8 Seyfa 

Kız, yardım çağırdığı mah· 
lükun henüz sızgıo bulunduğunu 
biliyordu. Likin can bavlile bay
kınyordu, hayaller~en imdat 
umuyordu. Y abut öleceği dalri
kad efendisinin ismini anmak
tan zevk alıyordu. 

Zilbeyde, muhakkak bir ölümü 
uzaklaşbrmak açın kocasından 
istimdat eden halayığın ağzındaki 
laubalilikten, Emirülmümininin sa
dece ismile anılmasından bir 
ille yemiş gibi müteessir oldu 

ve hain bir istihza ile gürledi: 
- Reşidi değil kahpe, Allahı 

,ağır. Fakat bitki geç kaldın. 

Kapıya koşan halayık da za
ten yan y lda cndelemişti. Ha
ıin bir bırhıra içinde "Reşit, 
Reşit 1,, diye inledikten sonra 
düşllp kalmıştı. Diğer iki kız, 
arbk ölümü sezmiyorlar, ap açık 
göriiyonardı. Azrailin omuzlanna 
bandığım, ölümün dudaklarına 

pışmak Ozere bulunduğunu an
lıyorlardı. Halifeyi yardama çağı
ran kadaşlannın hedef olduğu 

lisra bu iki zavallıyı kıldan, 
uhı kem eden tamamile uzaklaş-

tırmqtı. Sansar önünde alan 
küm piliçleri gibi uraya, bu-
raya koşuyorlardı. Nihayet onla
nn d biri " IAnet, seyyideti 
anetl .. fer')adite düşt v rka-
daşını tek brrakb. 

Znbeyde, hayli uzun süren bu 
f elayı bir an evvvel bitirmek 
için aaburslzlanıyordu. Henüz. 

yakta duran kızı bizzat boğ .. 
mak mı, yoksa köleye boğdur
mak mı lazım geleceğini - dudak· 
rannı ıaıra ısıra ve bmaklannı 

vuçlanna batıra batıra • düştınn
yordu. işte o sırada son kız 
koştu. onun axaklarına kapana
rak inledi: 

- Merhamet, Seyyideti, mer
metJ 
Kız. iki elite Hanımın y~ 

lannı yakalatnlş ve dudaklan ı 
üce li terliklere koymuştu. 

mlitemadiyen merhamet dileni
yordu. Zübeyde, çirkin bir istik· 

h il yaklannı çekmek i tedi, 
muvaffak olamadL Bu efer,' kıy· 
ınetli terliklerini hain bir tekme 
haline geçirmcği ve bu tekmeyi 
faydasrz yalvanşlarla sızlanan 
masum kızın genç çehresine 
yapıştırmayı kurdu. F kat ayak
farını, birdenbire sessizleşen hala
yığm 'ellerinden yine kurtaramadı. 
Hiddetli bir b yretle eğilip b kınca 
kızın öldüğün& ve ellerinin kendi 

yaklanna yapışık kaldığını gör
dtı. azlüm kız, katilini de 

birlikte mezara götilrmek isti· 
yormuş gibi on parmağını ZU· 
beydenin tombul loJ?uklarına 
kilitlemişti. 

Zübeyde, bu manzaradan fena 
halde ürktü ve köleye bağırdı : 

- Çöz, u pis parmakları 
ÇÖL Etime ölüm bulaşıyor r 

Fakat köle, çoktan uurunu 
kaybetmişti. Her düşen kız, 
omın da şuurundan ve bayatın-
dan bir parça düşürmüş gibi idi. 
Son lıalayık ta lrnşup hanımın 
yağt dibinde can verdiğini gö

rllnce kölenin hali büsbütün fe
nalaştı, damarlarındaki kan bir
denbire beynine doldu, gözleri 
lnrmızılaşb ve Zübeydenin emri· 
ne karşı· can çekişen bir adam 
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Yazan: lf-. Jf.. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

ısbrabile - iki kelime mırıld na
bildi ; 

- Ben do ölüyorum, Seyyi
deti, ben de 1 

Ve müteakıben, keskin bir 
balta darbesile yıkılıveren ince 
bir fidan gibi halıya, masum ölü
lerin arasma yığıldı. 

Zübeyde, Yedi Kedi diye hü
viyetlerini, insani kıymetlerini 
küçültmekten zevk aldıgı hala
yıkların ölümünden kölenin de 
müteessir olarak ve füc' eye uğ
nyarak can verdiğini görllnce 
manzaradaki vehameti unuttu, 
ayağındaki elleri unuttu, pbin-

Romen 
Darülfünununda 
Heyecan 

Bükreş, 29 - Bükreş Dartll
fnnunu ile Başvekil M. Yorga, 
Maarif Nazın, Darülfünun Emini 
arasında bir hadise çıkmışbr. 

Birkaç hafta evvel Eminlik 
mevkiinin Maarif Nazın tarafın
dan işgal edilmesi Darülfilnun 
an'anesine muhalif olduğundan 
Darülfünun mehafili memnuni
yetsizliğini izhar etmiştir. 

Geçenlerde intihap edilen 
Emin Muavini M. Kokulesko 
intihabatın tecdidine karar ver
miş, fakat Başvekil mukabele 
olmak üzere yaşı ilerilemiş bu
lunan sabık Emm Muavinini 

memuriyetine iade tmiştir. Yeni 
Emin de bütün bürolan k pat• 
mış. yeni intihabat yapılam mı -
br. Bu vaziyet Darülfünunda bU
yUk bir heyecan tevlit etmiştir .. 

Almangada 
skeri Geçit 
Berlin, 29 - 1930 senesinden• 

beri ilk defa olarak Riy seti
cümhur ve Harbiye Nezareti 
muhafız kıt' alan bir resmigeçit 
yapmışlardır. Bu geçit resimleri 
haftada üç defa tekrar edile
cektir. 

Benaresta Hıyare1k Vebası 
Londrn, 29 - Benuresten 

gelen haberlere nazaran orada, 
hıyarcık veb sı tahribat yap
maktadır. 

:~ 1 ~d~ lST HBUL D.f.Dlml 

Fa~~~!~Af ~~ ~ ~~ 
Y z n: M. A. 

ve 111 Otto E. HaHe 
Tercilme edenr 1111 
fı: a!>i Zeki Bey 1 

Tenzilatlı talebe IJf lf Jll 
ve muallim 

Gecesi I 
3 mart Perşembe gününden 

itih:ır : YALOVA TÜRKÜSÜ 

1 
şahlara liyık bir hissizlikle gll
lilmsedi: 

- lbnnlkelp, dedi, kedilere 
imrendi, artlanna düşüp geberdi. 
fıA cehennemü zllmera 1 .. 

Lakin o vaziyette kalamıya· 
cağı cihetle bu hain tebessümü 
muhafaza edemedi, yine yüzünü 
ekşitti, kendine yardım edecek 
bir adam aradı. Öbür kümeler, 
öbilr halayıklar san odadan 
uzakta bulunuyorlardı. Bağırsa 

kimse işitmiyecekti, elini çırpsa 
kimse duymıyacakb. 

( Arkası var ) 

Ruslar Hududa Asker Döktüler 
Tokyo 29 - Japonyanın Vla

divostok Konsolosuna göre, mez
kür ş~hir etrafında takriben iki 
Rus kolordusu tahşit edilmiş ve 
tahminen beş bin kadar Rus 
skeri de Ussuri mıntakasında 

içtima etmiştir. 
Rus askerleri geçen kfinunu

evvelden itibaren Avrupayı Rusi
den gelmiye başlamışlardır. 

Gece, gündüz mfibimmat 
nakledilmektedir. Amur nehri 
lizerindeki Sedanka körfeı:inde 
yeniden llç istihkamın sür'atle 
inşasına başlandığını OJga koyu 
üzerindeki bir iyot fabrikasının 
zehirli gaz fabrik na tahviline 
batılandığını ilan eylemektedir. 

Usf;uri demiryolu komünist 
gönüllüleri tarafından muhafaza 
edilmektedir. Japon Konsolosu 
Rusların gerek Mançuri ve ge
rekse balıkçılık meseleleri için 
er geç, Japonya ile ihtilaf 
haline girmelerinin gayrikabili 
içtinap bir keyfiyet gibi telakki 
etmekte olduklarını söylemektedir. 

Borsa Fia tleri 

Kambiyo 

Fransız Frangı 12 08 
İngiliz lirası 7 37 00 
Dolar 47 50 
Liret 9 13 09 
Belga 3 41 26 
Drahmi 36 71 00 
İsviçre frangı 02 44 00 
Leva 66 28 00 
Florin l 18 00 

: Kuron Ç. 16 00 00 
Şiling A. 4 21 48 
Pezata 6 18 62 
Mark 1 99 ' 45 
Zloti 4 21 84 
Pengo ' 3 94 28 
Ley 79 '20 
Dinar 26 71 
Çervonets 

Tahvilat Kapan~ 

Dahill 94 00 00 
D. Muvahhide 53 25 
A. Demiryolu 29 40 

Borsa Harici 

Altın g 27 
Mecidiye 49 50 
B nkııot 2 32 

Alenen Teşekkür 
MüptelA olduğum feci ve 

Amansız hastalığı çok kısa bir 
zaman zarfında pek büyük bir 
maharet ve kolaylıkla tedaviye 
muvaffak olan, hastalığımdan 
eser bırakmıyan Haseki hasta
hanesi emrazı asabiye mütehas· 
sısı çok kıymetli doktorlarımız
dan Şükrü Hazım Beyefendiye 

lenen teşekkürü bir "edbc 
RUHU ı addederim. 

..... a::;lm;;z;;:;--:ııa:;•::m;:m--:a!I Cıtaloğlunda mukim: BELKIS 

Mart 

Sa ki Bütün 
• 

Dünya e Japonlar, 
Muharebe · decek ermiş 

adan Mühimmat Avru 
Gibi Bütün 

Alıyorlar 

( Baı tarafı 1 inci sayfada ) 
Japonyanın Kobe limanına mühim 
miktarda levazımı harbi~e göillt· 
mektedir. Bundan ~~a 1 şubatta 
Almanyaya gelen büyiik rillbeli 
altı zabitten mürekkep bir heyet 
Lübek şehrindeki Hansa çelik 
fabrikasma ( 50) milyon marl lık 
yeni bir sipariş vermiştir. Ayni 
heyet Haınburgdaki Nömünstcr 
fabrikasının bir sene zarfında 
imal edeceği askeri kunıaşları 
şimdiden satınalmıştır. Bremen 
limanında müteaddit Alman ge
mileri gilnlerdenberi harp mal
zemesi yüklemektedir. 

Fransada Krözo fabrikası Ja
ponyadan mühim miktarda cebel 
ve sahra topları sipariş almışbr. 
Röno fabrikası Japonya hesabına 
( 100 ) tane tank imal ediyor. 
Dölone Belvil ve Hoçkis fabrika
lan otomobil ve kamyon imala
bna hararet vermişlerdir. Çekos
lovakyadaki İskoda fabrikaları 
Japonya hesabın ( 18) bin el 
bombası ve ( 2000) zehirli gaz 1 
balonu siparişi almıştır. Japonya-
nın bugüne kadar yalnız Fransa-
y döktüğtl para bir milyar 

franktan ~aır. 
Şangbay, 29 ( A. A. ) - Çin 

Erkanı Harbiyesi zabitlerinden 
M. Ung beynelmilel mıntakada 
Amerika konsolushanesine gider-
ken Japon askerleri tarafından 

tevkif edilmiştir. Zabitin elindeki 
küçük bavulda Çin mevzilerinin 
bütün planları vardır. 

( Dün gece yarısına kadar 
aldığımız telgraftan lutfen aşağı
da okoyunuz. ) 

Şanghay 29 - J~pon ileri 
kıtaatı, bu sabah Çin ileri hat
larını zaptettiklerini bildirmişler

dir. Hava çok rüzgarlı oldur 
için tayyareler Şapeyi bombar
dıman edememişlerdir. Topçu 
ateşi devam ediyor ve · ÇinlilCP 
tarafından şiddetle mukabele 
görüyoroı-. 

Bu sabah bey bin Japon as
keri daha Vosung ve imtiyazlı 
mmtakaya çıkarmışlardır. Nir.ı
resmi bir Japon raporu bir tabur 
piyade ve bir bölük bahriye. Q. 
lahendazınm Şapeyin şimalindekf 
mezarlığın yarısına kadar ilerla
diklerini haber vermektedir ~ 

Su h Müzakereleri Akim ald 
Tokyo 29 - Şan~haydaki ln

giliz filosu kumandanı Amiral 
Kelly, Japon Amirah Nomura ve 

Matsuok ile Çin Nazırı M. Velling
ton Kuyı ve 19 zuncu Çin ordu
sunun Erkana Harbiye Reisini 
kendi gemisinde toplamış, bir 
sulh formülü bulmaları için ciddl 

teşebbüslerde bulunmuştur. 
Japonlar Çin askerinin 20 

kilometre geri çekilmesini, V o
sung ile Paoşan istihkftmlannııı 
yıkılmasını istemişlerdir. Bunun 
üzerine müzakereden bir netice 
çıkmamıştır. Fakat mlizakerelMin 
tekrar başlaması Qmidl vardır. 

Japonlar Demiryollan Bozacaklar 
Şangbay29- Japon kumandan

lığı Şanghay Çin belediye reisine 
bir nota vererek Çin askeri nakli

yab devam ettiği takdirde ve buna 
3 marta kadar nihayet verilmi· 
yecek olursa Şanghay • Hanşov 

ve Şanghay - Nankin demiryol
larım bombardıman ederek elli 
mil mesafe üzerinde tahrip ede
ceğini bildirmistir. Hattın iki 
tarafında birçok Çin köyleri 
mevcut olduğundan mühim zayi
at vukuundan korkuluyor. 

anç ride Neler Oluyor? 
Harbin 29 - Şarki Çin Demir-1 derilmesi lizımgelen kuvvetler 

yolunun Rus memurlan . as~er yaya olarak gideceklerdir. Ba 
nakline muvafakat etmedıklerın· f 

150 
kil tr di 

den Mançuriden lmenpoya gön- J mesa e orne e r. 

Rusyanın Japonyadan Sordukla ı 
Moskova 29 - Hariciye komi

ser muavini Karahan, Japon se
fıri ile tekrar gör~müş, Şimali 
Mançoriye asker sevkini icap 
ettiren vaziyeti konu muslardır. 
Komiser muavini bu bat fize
rindc Japon askeri nakli
nin 1925 Pordsmut muahede-
sine mugayir olduğunu bi11 
dinniştir. Fakat hattın Çin erkanı 
memurini Japon lehinde mlirn
caatte bulunduklarından Rusya 
bükOmeti mahdut miktar Japon 

kerinin nakline muvafakat gös
termiştir. Bu muvafakat cevabı 
bu hat üzerindeki Rus menafiinin 
haleldar edilmiyeceğine dair ve· 
rilen teminata Ubi tutulmuştur. 

Komiser muavini, ayrıca ıc.
firden bu muahedenin iki mad
desi hakkında bazı sual sormut 
ve bükümetten cevap iste-
mesini rica etmiştir. Bu 
suallerden biri Mançuri demir
yollannın ticari ve sınai işlerde 

kullanılac:ığtna dair olan muahe
de maddesidir ld Rusya, buna 
riayet etligi kanaatindedir. 
ikinci sual ise Sovyet hududu 

civarında Japon tahşidatına dair 
alman malumattır ki yine bu 
muahede ile bu tahşidat yapıl
mamak icap etmektedir. Rusy 
Hükumeti. işte bu su ilerin ce
vAplarmı istemektedir. 

Ayniş ayn De Boykot Taı·aftarı 
Londra 29 - Amerikanın 

Kniifurniya eyaletinde, Pnsadena 
şehrinde bulunan meşhur profe· 
sör Ayniştayn telsizle bir nutuk 

irat ederek Çine karşı cebir kul
lanmasınll mfıni olmak için Japon 
yaya boykotaj yapılması tavsiye-

sinde bulunmuştur. 

Sila Ticaretine Karşı 
Nevyork 29 - Kornel Da- , yapılan ilah ticaretine b rge 

rülfununu, Reisicümhura bir is- konmasım istemiftir. 
tida vererek Japonya ve Çine 
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Abdülhamit, Viyolonist Zeki Beyi 
Ben Yetiştirdim Diyordu 

-
Operet Artistlerile Geçen Zevkli Sclatler 

~~~~~~--------·~~~------~~~~-

NAldı.J ZIYA ŞAKIR 
Her lıalclcı malı/rızdıu 

-246-

- Devlet bir taraftan gırtla
pa kadar borca girdi. millette 
ou para yok. Bir taraftan da iaşe 
Ye uire &zerinde ibtikir yapıla
JOrmut; ahali bu yüzden sıkınb 
~eklyormu,... Fakat garip değil 
mi, gazeteler bir taraftan bunu 
1uarlarken, cliier taraftan da ilin 
1aJfalanm tiyatro, aiaema il&ala
rile dolduruyorlar.Demek ki ora
llra pclealer de oluyor; Jahut git
mek için para balmwyor. Bunlar 
De ıarip ıeyler. 

Dedi ve dudatını btkttl. 
21 May .. 917 

AbdtHhamit bugtln Müşfika 
Kadmefendinin yqım hesap etti. 
Ta- elli bir yqaada oldu-
1- llyledi. 

11 ..... 917 

Dla alqam yemeğinde kabak 
laurtmua vardı. AbclOlh•mit ba 
pbi fOylerdea hoşlanmaz amma, 
bilmem ld aaul oldu: 

- Şundan da iki lokma ala-

JUll .. 
Dedi. Fabt Od ••t •onra 

midet' bonldu. Gece,i bira ra
Utm ıeçirdi. Buglln ODUD aeti
cui ohuk IUl'e bir bat ain• 
devam ediyor. Doktoru çağırttı, 
ılrilftll. Aspirin alacatını l&yledL 

* Abdlllaamit, bag&nka pze-
telerin halllaBIDa nazaran : 

- Rulana ahYali, gittikçe 
Wzim menafiimize muvafık ıel
miye baılacla. Diyor 

Jf. 

Bugibıkn gazetelere f8ylece 
maktan bakarken, Beyoğlunda 
Tepebap tiyatrosuna bir Awmır
ya opereti kumpany881nın geldiji 
16z6ne çarpmıf. Soruyor: 

- Acaba nasıl pyler? •• 
Artistleri ,n.eı mi, ...leri dinle
ubilir mi? 

Diyor n ıtıpheaiz. kencl 
ultanat zamanında böyle kum
panyalan bir irade111e saraydaki 
tiyatroya getirterek zevk ve le> 
.etle yaıadığı günleri hatırlıyor. 
Mahzunane içini çektikten IOlll'a 
llh6ne deftlll etti : 

- Ben operayı ~k MVe

rim. Bilhassa Alman openlannı. 
Çllnki onlar daha ajınhr. Awe
turya mutikW ele fena değildir. 
Onlarda ela İJİ beatekAr çıkmıf'" 
br. Bizde de alafranga musikide 
Zeki Bey retitmittL Çok giizel 
(Vi)'olon) plardı. KeadWai ben 
tahsil ettirelim. Hocam, geaç bir 
İtalyandı. O da burada dotm111 
" kemana adeta hlkim ol
muftu. Fakat işretten baş ala
mazdı. Nihayet, olümlloe •ebep 
oldu. 

Deci. 
16 Hulraa t17 

Abdnlhamidin boğazında yine 
bir ııcak hAsıl oldu. Doktor, 
dikkatle muayene etti. Cıgara
clan m6tevelllt olduğu anlqıldL 

Abdllhamidi şimdi de Yuna- çok ayıp bir teydir. Askerlik 
nistan meselesi işgJ! ediyor. mertliji ile kabili telif değildi ... 
Bilhassa karalın istifa meselesi Muum ahalinin ne kabahah 
lzerinde durarak : nr. Onlan 61diirmektcn ne p-

- Ben bunda, ince bir nokta kar. Bu nasıl medeniyet.. Bo na-
görüyorum. Kıral, şimdiye kadar ad insaniyet.. Bunları duydukça, 
Yunaniıtanın harbe girmemesin- a 'imallab, medeniyetten de, insa-
de bir menfaat görüyor Ye bu niyetten de iğrcniyonım. 
İşe karışmamakta ısrar ediyordu. 56zlerile müllkata hitam verdi 
Demek ki artık fikrini değiştirdi. ( Arkaıı Yar ' 

Yunanistamn da bu harbe gir· 
mesi lazımgeliyor. Kıral, evvelce 
muhalif olduğu bir zaziyeti timdi 
bizzat ihdas etmemek ~ çe
kilmeyi münasip g&iiyor. itte. 
bu da bir siyaset.. Şimdi Kav.
laya asker çıkararak fimen
difer hatbm keameleri muhte
meldir. Bir de lzmire kartı 
bir taarruz yapmalarında kor
kulur. 

Dedi ve daha bazı müteferrik 
harp havadislerinden bahsettik· 
ten ıonra: 

- Almanlar,· Londra Gzerine 
bir tayyare hkumu yapmıflar. Bu 

1 Sinema Ve Tiyatrolar 1 
ALKAZAlt - EYY.ıan.h 
AU:llrtDA.R - Kaçakçılar 
ARTIS1 tK - 11m. ı>n.nt 
A S RL - Kanlı k1,.e 
E.LHAMRA - Koaıre etı .. ı,,_ 
ETU VA lo - Git c.beaaeal 
GLORYA - Premala Gecelsl 
HiLAL - Kapqalar 
KEMAL B. - Yolsa MhUl.W. 
llAJIK r- Hicran 
lk.J.EK - Afumclaa ftifl 
MwJ -Aaa1toftr 
OPERA - A7ab laa 
ŞIK - Pariall KahYMI 
KacbkBJ Arena - ,.__.... ltalıılNler 
1.laODAll HALE - Dktalaaa Bmıbaellk 

Bafdatta. 

Resminizi Bize 
• • 

Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, .. 
Sögligelim ... 

99 PERiHAN H. ; Kendisini lldn
tn ve ııkınbya 
kapbr maktan 
aıkılır, ..-1 ve 
kuyudata ria· 
yetten ziyade 
keneli nYk ve 
arzusuna tabi 
olmak later. 
Muziplili, ... 
kayı Ye alayı 
sever, ıinema· 

dan vazgeçemez, artistleri taklit 
eder ve oalann hansifetlerile 
allkadv olur. Kendi akranlan 
arasmda oyunlarda ve aairelerde 
elebap olmak ister. 

• 98 SEYEI B.; ( fotojrafmın 
dercini istemiyor ) Hazırcnapbr. 
Saz 16ylemiye milt~vakkıf me.,. 
lelderde muvaffak olur, Riifeka-
ıınm mizah hislerini tahrik eder 
v~ bu esnada kendisi gülmez t•· 

kanın her tlirlllsilne tahammtll giis
terir. Hususiyetlerinden bahset• 
mez, nadiren neşesini zayeder. 

• 101 REMZIS. Ber; Fotoğrafının der-
cini istemiyor) imtizaç. edebilece-

iiniz kadım bizzat intihap etmeniz 
daha ameli olur. T aeanur etti
ğiniz tip, tahta şuurunuZ1111 mab
ıulüdUr. Ona müşabih olana 
tesadilf ettiğiniz zaman afmızı 
ve mecldbiyetinizi görünthriiz. 
Bu, sadece ıuurunuzun tahtında 
kalan gilzellik bilfiıinhr bir ifa
desidir. Y oba her sevebileceğiniz 
tipin imtizaç edebileceğiniz bir 
kimse olamıyacağım kabule za
ruret vardır. Gerçi, her angide 
imtizaç Yana da muvakkatt;r. 
Sevgilerin, zaaflann tasnifi mev .. 
zubaha olunca; sevdiğimiz kimse
de daha ziyade imtizaca esas 
olan ahlAk ve tabiat müşabehet• 
leıinl aramaklığunız lizamaelir. 

EVDOKISYA H. ; Samimi 
ft leYimlidir. 
Fiil Ye hareket
lerinde lüle ve 
riya yoktur, ol
cluja tibi ... 
rlnmiye ye uy
allığa meyyal
dir. Gllmiye ta
hammll edemez. 
kllçlk bir bllaaf.. 
lak keaclilİDi çok 

r&ldlrmek içia kilidir. Gaıiiltü 
ve kaYp yapamaz, kararlanac:la 
kat'iyet JOldar. ~ 
iradeleriae mah•lefet etmez. Ma
bit ve amlıatabmı .1rma •. 

• KUTUP YILDIZI H. : HM-
... ve laayal
peruttir. Ori
jinal pyleri 
Rftl', heycu 
veren l.acH.e-
1 eri merak Ye 

hnale taki
heder. Sine-
maya iptilAlı 

YUCbr. Artist
leri takdire 

mDmldm.e taklide mlttemayildir. 

Hünlhıclea emindir Ye kısmen 1 
de onunla matrurdar. Sevp bah
linde mlstajnİ clavramr. Moda 

ceryanlarma tabi olur. Sise, za
rafete riayet eder. Kendini göa

termesini kıymet ve ehemmiyet 
verdirmesini bilir. Çabuk uabi· 

leşir. Arkadaşlan tarafından bem 
~lir ve hem de kıakanıbr. 

Fot-iH/ T,,,,lll Kaponw \ 
11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

Sayfa 9 

BiZill 
DAKTiLO 

Bugünün 

32 
21 AP .... t9'1 

Maltimya, insan bir fey hak· 
kanda laaklm ve kararını ver
dikten ıoma arbk dişiinecek 
cihet kalmaz. Ben de bu mesele 
hakkında son hüküm ve kara
nmı verdikten sonra arbk blt6n 
dÜfÜDcelerime aibayet verdim. 

Bugündes itibaren Sait Beye 
kar11 daha munis bulunacağım. 
Mümkiln olduğu kadar onu ken
dime kuvvetle bağlamıya çalışa
cağım. Benim için pekila bir 
adam. Hem onun maziaini kant
tınmya ne hakkını var. O, benim 
hakkımda ince ince tahkikata 
girişti mi? Eğer tütftn deposunda 
kalsaydım ve yahut açık gözlü, kıh 
kırka yaran bir adamın karıısında 
bulunsaydım, bu izdi~ ailmldia 
olur muydu?- lnpallab ,.zı1ıaaeye 
gider gitmez ilk İfİID Sait Beye 
gtll• yüz g&ltermek olmn. 
Mademki resmen Difanbmdır, 
bunun ne ayıbı Tal', • de gtl-
nahı ••• 

Bu fikirle hanın kapısına gel
dim. Asans&r daha hl1& tamir 
olmamışb. Y avq J&ftf mer
divenleri çakmıya bafladım. ikin
ci kata plmiftim. Dokama çar
ıaflı bir kadın pzlme ilitti. 
Kaduım k11CBğmda b• ye
meni ile 11111sda ....ı.u. bir 
çocuk vardır. Bet altı Y8flll• 
kadar bir kızın da elinden tu
bıyardu. Ytid, mmsakı liyah bir 
peçe ile k•pata,ds.. Y amnclaki 
hamalm IR'bnda b&,leek bir 
zenbil, elinde de Wr toprak tuti 
sarkıyordu: 

Bm aeçerllm bclm hamala 
dandn: 

- Hele .... ... bakalım.. 
Belri bilir? •• 

Dedi. Anladım ki birini arı-
yorlardı. Durdum ve IOrdum: 

- Kimi Arıyorsunuz hanmı? •• 
Kadın eevap nrdi: 
- Sait Efendinin odasını 

anyorum. 
- Hangi Sait Efendinin? •• 
- Ne Bileyim bacım? •• Ea-

kiden memlekette 7ol llstnnde 
çaiıfardı. Sama daha blyük bir 
ifbap. ola, lıtanbala geldi. 
Şimdi bilmem bot bir ıey di· 
yor1armı.. 

- Sakm müteahhit olm881n.. 
- Hah, hah.. 6yl~ diyor-

larmış. 

- Cavalak zade Sait Bey 
değil mi? •• 

Kadın başım iki tarafa ..Uı· 
yarak: 

- SabhanaHah.. cavalağl da 
nereden çıkmış aoylıamn ••• Baba· 
aı, cascavlak bir adamdı. Uf ol· 
sun diye ona da (Cavlağm oğlu) 
derlerdi. Şimdi adı Cavlak zade
mi olmuı?. 

- Sen onwa ne:IİaİD hanım?. 
- Nesi olacağım. Kansıyım. 

Nah işte bUlllar da çocuklan .. 
Düımemek için parmaklığa 

dayandım. Gözlerim kararımı, 
beynimin içi uğuldamıya başla• 
mışb, Birdenbire kurıyan boğa· 
zamdan bir hırıltı şeklinde çıkan 

kelimelerle. 
- Ben de buranın yabanca 

sıyım. Şimdi sorar öğreniriz. 
Hele biraz ,oraya otur bakalım. 

Romanı 

Yazaa: Z. Şakir 

oturttum. Ben de yanma ot~ 
dum. Hamal sabırsızlanıyordu. 
eline birkaç para verdim. Onu 
ela IUStarclam ve artık biltnn 
hislerime ve irademe hikim 
olmıya çahfal'ak kadınla konuş
mıya b8fladun. 

- Uzaktanmı geliyorsun Ha
mm? •• 

- T aaa, Yozgattan ... 
- Y oqattanmı ?.. Y ozgabn 

neresinde oturursun. 
Kadının verdiği adres, bir 

haylı zaman evvel Sait Beyin 
bana yazdU"dığa bir mektup zar
fının üzerindeki adrese tamamen 
uygun _geliyordu • 

- Peki hanımcığım, sen !jim
di kocana ne diye geldin. 

- Ne diye geleceğim bacım .• 
Çoluk, ~ocuk Orada daküldUk 
kaldık. lstanbula giderken, ( ar
bk ben zengin oldum. bundu 
ıonra bir eliniz yağda, bir eliniı 
balda yaşarsmız. Size oradan her 
ay para salanın. ) 

Dedi. Bizi orada eller eline 
ytlztlatD kodu fitti. Gitti gideli 
16nderdiği para, gaza tuza bile 
yetmedi. 

- Sonra? .. 
- Sonrua.. Belki iti rast tit-

memiştir. Hele Allah ona bir eJ 
bolluju versiıı de, elbet bizi da 
göriir gkedir diye beldiyord•m. 
Bir ele, b•d• • bet gliıı evvel 
bir mektup geldi. Mektubu okut
tum. Akbm bqımdan gitti. 

- Mektupta ne yazıyordu ? . 
(Arka• ırar ) 

Askerlik Daveti 
303 - 324 Doğumlulann 

ihtiyat Yoklamaları 
icra Edilecek 

1 - Aaerl tam efaliyetnameJI 
haiz olup kın hizmete tabi olan 
efendilerin 1 mart 932 tarihinde ha· 
sırhk kıt'uaaa ••Ykleri muktezi bu
landupndMI Kadıköy, Kartal, Adalar 
mıatakuanda mukim ifbu eh iyebaa· 
melllerin yeYml mezkOrda v nlkl 
ukeriyelerlle birlikte ıubede ispatı 

vtlcut etmelerL 
2 - Kadlkay merked ile mülha-

ktlbadan S28 tlotumluların •e bun• 
larla maamele1e tibl bulunan yeril 
Ye yabancalana ilk yoklamauna 
bqlanmıfbr ı 

Her mahalJenta miina•ip mahal· 
lerine duetiye pusulaları talik edi-
lerek h•sl fGn hanl'i mahallenin 
muayeaelerln• başluıacatı zikre-
•lmipir. 

J - Kartal kaza Ye milhalcaunin 
328 ye bu dotamlularla muan eleye 
tibt olanların ilk yoklamasına 7 
mart 932 paurte•l sGnllnden bede
dllerek 21 mart 932 tarihine kadar 
devam edecektir. Her karyenin yok
lamu1aa • süaG batlanacatı kan 
bymakamlaltn• «öaderilea da vetiy• 
puslalannda yazıhdır. 

4 - Aiaların ilk yoklamas na 12 
mart 932 cumartesi gOn;.ınden 
itibaren ba,lanacak. her Ada· 
aın ne flalerl yoldamalarmır. 
yapdaeatı Adalara talik edılt'n da· 
fttiye pUlalannda razıbdır. 

5 - 328 dotumlu yerliler nüfuı 
bGv,yet cüzdanları ve ikişer klt'a 
vesika fototrafları i e henüz üfuH 
kayıtlı olmtyao yabancıların da nüfus 
muhtara•• " iki kıt'a Yesika fotot
raft.ra ile. 

Dedim ve kadını, koridorun 
köşesindeki ıandıkla1'ua üzerine 

6 - 328 dofumluların ilk yokla
masından bafka 314 ve 31S do mlu 
ihtiyat efradının nüfus hüvi c diz
yanlarile birlikte bi-ızat yoklan ma· 
hallinde bulunmaları, bhı:met 1 ye
•İni ikmal etmif 303 ili 324 tum
lulardan olanların da ihtiyat ) okla
malar1 yapılacağından bun ar hak
kında kazanın her mahalle v kar
yesin:n heyeti Uıtiyarıyelerlnd n ,_. •• 

1 JGınat alın"'caklJI'. 
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Nak!eden: H. R. -101- Yazan: Emil Ludvig 

- Kızanı Doktor: Semi Ekremc - • 
etmeap imparatora Hayı:rha lık-

a ndan o ayı Derin Minnetler 
Ümit ederim ki kendinizi 

hakaret görmüş addetmezsinizl 
Der. 

Lort Roberi gidip kendisini 
sef t etbanede görür. Müttefik 
Rusyadan şikayet eder ve İngiJ .. 
terenin bu oyunda dünyaya ta .. 
bakküm edebilmesi icin Rusya 
çarına yardım etmek mevkiinde 
bulunduğunu söyler. 

* Ayni zamanda Kont Berhtold 
Berlindcn ihramla bir rica alır. 
Alman harp gemilerinin Ak· 
denizde İngiliz donanmasına 
Avusturyanın yardımına ihti· 
yacı vardır... Bu mümtaz mt.t 
tefik bir kere rlaha sıvışmak 
ister ve Berlinden ültimatom 
damlar: 

- lngiltereye beı gUnde, 
nihayet ağustosun on ikisine 
kadar harp ilan edilmelidir. 

Şu Prusya!ıların ne menfur 
kuvvet ve şiddetleri vardır 1 
Berhtold onu düşünür ve asıl 
düşündüğü hep bu sefer de ya· 
kayı kurtarabilmektedir. Fakat 
heyhat, ğustosun on ikisi göz 
açıp kapaymcıya kadar gelir, 
çatar, ve yine İngiliz centilmen· 
liği imdada yetişir, Berhtolt ne 
yap cağında mütehayyir iken 
lngilizler Kont Mensdorfu yola 
çık rırlar. 

* Ertesi gün -13 Ağustos· bir 
tarafta guya Avusturyaya yar· 
dıma kalkmış olan Almanya başlı 
başına barhedip mühim zayiata 
uğrıya dursun, lngiltere sefiri 
Berhtoldun yanına gider. Berh· 
told üstilnden aslA ayırmadığı 
cemilepervazhkla talihten şikayet 
eder. Çünkü dostluk rabıtalarile 
bcğlı olan iki kavmi biribirinden 
ayırıyor ve onları muhasım Ör· 
dugfıhl rdan harp meydanına 
sürüyor. Akıllarından birşey b~ 
lup çıkaramayınca talihten şiki· 

yet diplomatlarm grizgahıdır. 
Bünsen. heyecanlı bir sesle : 
- Bizde, hayır, hatta ta 

uzaklara kadar düşünüp aradığı· 
mız halde, hiçbir ibtilAf sebebi 
gör'lliyoruz. Zatı asilanenizden 
haşmetmeap lmperatora son sekiz 
ny zarfında ibraz buyurdukları 

bilcümle hayirhahlıklardan dolayı 
derin minnetlerimi arz ve hakkı 
alilerinde fevkalade tazimlerle 
mütehassis bulunan başmetmeap 
kırahn büyük hürmetlerini temin 
ve son derece teessürleri şayan 
buldukları lngiltere ile Avustur
ya arasındaki harbin uzun sUr
miyecegıne dair emniyelerini 
teyit etmenizi rica ederim. 

Berhtold ı - lngiltere ile ih
tilaf halinde bulunduğumuzu dii
şilnerek son derece müteessir 
oluyorum. Memleketimiz gerek 
mütekabil muhabbet rabıtası, 
ıerek mUşterek menfeatleri nok .. 
tai nazarlarmdan biribirine yakın 
bulunmak il:z.ere pek çok siyasi 
ve ahlaki sebepler meydandadır. 
Derin bir suretle şayanı tees• 
srıf bulunan bu harp halinin 
takdiri ali veçbile uzun sürmiye
cegmı ve tabii ınünasebatm tesis 
olunacağım limit etmeye müsaa· 
de buyurunuz. 

* B .. .wi'n birbirine meftuniyet 
vt.· d ·rin tt!vkir hislerini teyit et
tir.ıL 1-::c meşiul olun bu iki bil· 

Alman - Fransız cephesind• bir taarrurdun sonra 

kümdarın harp sefinelerindeki lığında bulunanlar vatan dO•.mam 
tayfaların her biri ertesi giln olarak takip edilecek, bapsolu· 
hükümdarlarını sancakları altm- nacaktır. Fakat " Unbari ,, ile 
dan mntekabil tarafı topla döv- imparatorda kıral mevkiinde 
mekte idiler. 

O 
olanlar maiyetleri ve müs· 

günden itibaren yeniden tahdemini ile birbirine bu 
milyonlarca insan, miidürlerinin 
cebir ve kahrı ile, biribirine hadiseden ne kadar derin tesirler 
dUşman diyor, biribirine buğuz duyduklarını tekrar ve müteka· 
ve kin beslemekle mükelleftir, bilen temenniyab halisane der-
hatta bu halktan bir kısmı ken· meyan ettirmektedirler. 
disini bu buğuz ve kinin vücu.. Şövalyelik zamanında kırallar 
düne inandırmıştır. Birtakım ca· ücretli askerlerden mürekkep 
niler tarafından nüfuz edilen bu ordularının başında yürürler ve 
buğuz ve kin şu muhariplerin ihtilafı aralarında bir cirit oyunu 
çocuklanna da sirayet edecek ile hallederlerdi; bugün sakin 
ve on yirmi otuz sene te:;ir ya- tebnalanm evvela biribirlerine Mn 
pncaktır. ve buğuz duymıya, sonra köste-

Dört büyUk sene zarfında bekler gibi siperler içine çekil-
düşman ordugahında olan oğluna miye cebrederler. 
babasına mektup yazmak küstah· ( Arkası var ) 

Yaşayışlarına Akıl 
Ermiyen Hayvanlar 

Cenup 

Denizlerinde 

BiR 

Keşif 

Kumandan 
Con Ti Van is· 
minde bir lngi
liz, hususi terti
bab haiz bir ge .. 
mi ile cenup de

nizlerinde balık 
cinsleri hakkında 
tetkikat yapı• 
yor. Bu adam, 
bu denizlerde, 
öyle balıklar bul· 

muştur ki bunla
rın bir misline 
daha dünyanın 

hiçbir denizinde 
tesadüf edilme
miştir. 

MeselA bu balıklardan bir kısmı,öyle derinliklerde yaşı)•or ki başka 
bir hayvan bu derinliklere inse derhal ezilip parça parça olabilir. 
Sonra bu hayvanlarm kursağmda hiçbir uzvi madde bulamamıştır. 
Yani bu balıklann ne yediklerini bir tUrlil tesbit edememiştir. Fen 
ve hayvanat ilmi ile meşgul olan Alim, bu keşfe bilyUk bir ehem· 
miyet veriyor ve bu hayvanların nasıl yaşadıklarma bir tl\rltı akıl 
erdiremiyorlar. 

Mart 1 

HiKAYE 

Bir Fikrin 
- Delimi oldun çocuğum? 
- Neden? 

- Bugece sana bir şey 
olmuş! 

- Gülme ciddi konuşuyoruz •• 
- Bunun ciddisi var mıya? .. 
- Demek ... 

- Haydi çocuğum, haydi ... 
Bunlar boş şeyler... Zihnini yo
ruyo•sun.. Hem sana bir şey 

söyliyeyim mi? Sen çok okuyor
sun, galiba vavaş yavaş kaçıra· 
caksınl 

- Canım alayı bırak. Demek 
bu fikri ... 

- Beğenmek değil, kat'iyen 
öldürmek lazım.. Sen bu fikri 
atmana bak .. 

* Beni çağırmışsın, ne var? 
Hava karanlık.. Kahvenin 

camlarından dışarı fırlayan tavla 
gürültüleri ve boğuk uğultular •• 

- Ne dedin, ne?. Bana, göz· 
lerime baksana sen.. Sen bu 
akşam bir tuhaf olmuşsun .• 

- Ciddi konuşalım .. 

- Bunun ciddisi ı 
fikri öldürmelisin .. 

Sen bu 

- Fakat bu fikri .... 

- Hayır.. Çocuk olma .. Ya· 
zık sana... Beni bir saçma için 
tatlı tavJamdan ayırdın.. Haydi 
eyvallah ... 

- Gülme 
dinle •. 

diyorum, beni 

Hah, hah, hah, hay f .. 

Gülme, dinle beni ... 

Aman... Çok tuhafsın ya· 
hu.. Bu fikir... Dehşet bu fikir!.. 
Sendeki kafa, dehşet bir kafa!. 
E sonra ne olacak beyimiz? .. 

- Konuşacak mısın? 

- Konuşulacak şey değil ki.. 

- Fakat her fikir hürmete 
llyık değil midir? 

- Seninki müstesna... Çünki 
tamamen saçma bir şey... Pes 
denir buna... Sen bu fikri yok 
etmiye bak... Öldür sen bunu 
veyahut bırak kendi intihar 
etsin ... 

* Genç adam sokak çamurla· 
nna yayılan gölgesine bakn, ba· 
ka eve döndüğü zaman sabah 

oluyordu. 

Karşı servilerden beyaz ııık· 
lar görünmiye, öt~de beride tek 
tük horoz sesleri çıulamıya ba, .. 

lamıftL 

merdivenleri ağır, ağır, yor .. 
ğun, bitap, sessiz ve halsiz çıkb 
ve odasına girdi .. 

Hayat tekrar başlayor... Bit· 
memişti •• Tükenmiyecekti de •. 
Kimbilir daha kaç gün, kaç 
gece yaşayacak. Yine böyle 
merdivenleri çıkacak, odasına 
sokulacak, llstünll başmı soya
cak ve yatağına uzanacaktı .. 

Sokaklarda geerken hep kafa· 
mndaki fikrin acısile kıvrandı: 
taş aralarma biriken sular ıeaç 

adam için en feci ıstıraptı.. Po
tinlerinde vıcık vıcık olan ayak· 
ları kaskatı olmuştu. Vücuduna 

işliyen rüzgarlar, kemiklerini 
sızlatıyordu .. 

Soyunmadan yatağ uzandı ve 
düşündü: 

Bu fikir kafasında hala yaşı
yor .. Fakat artık eski kuvvette 

değil.. Yavaş yavaş çörekleniyor 
ve genç adama uzun düşünce-

ler veriyordu. Adımlar, geçen 
günlere benzerler : Asabi 
insanlar az yaşarlar.. Çünki 

çok çabukturlar.. Acele yürürler, 
adımlan sert ve açıktır. 

Sakin insanlar bütün hayat
larının uzayışınca hep ayni te-
vekkülü taşırlar ve çok yaşarlar •• 
ÇOnki işlerinde hep ayni sakinlik 

ve ahestelik vardır. Yavaı yavaı, 
ağır ağır if görürler, az söylerler 

ve çok uyurlar .. 

Genç adam, bunda biraz da, 
miskinlik buluyordu. 

Kafasındaki fikri öldürebil
mek, bu derekeye düşmekti •• 

Düşecekti.. Mecburdu. Ona " Bu 
fikri ya öldür, yahut bırak kendi 
intihar etsin 1 ,, demişlerdi. 

Kafası yavaş yavaş açılan bir 
kafese döndü. Ve gözleri ağır 
ağır kapandı: 

" Mademki bu böyledir.. Ha
yat herkesçe bir tevekküldür. Ne 

yapalım?.. Biz de ayni yoldan 
yürüyeceğiz! ,, diye düşündil. 

Kafası artık kulaklarına uğultu 

vermiyor ve kafası açılan bir 
kafes ferahlığı duyuyordu. Bu 

kafesten, uçmağı onutan bir k Uf 
dışarı fırlıyor ve kapıda duru· 

yordu. Ona ellerini uzatan yok.. 
Kafasındaki fikir yalnızdır, kim-
sesi1dir, açtır ve susuzdur. Onu 
düşünen, g5rebilen ve yardım 

eden yok.. Hiçbir canlı cisim 
ona bakmıyor.. Ve ne lizım 

Artık. .. 

Genç adamın kafasında ya
şayan fikir, birdenbire kendini 
boşluğa bırakb ve odanın orta· 
sında up uzun seriliyordn. 

Bu intihar, bu kafayı o kadar 
boş bırakmıştır ki, bu insan artık 
basitliğe süriiklenmiş bir makine 
gibi durdu. 

Genç ada!ıl, göz kapakların
dan vücuduna yayılan uyku ile 
halsiz bitkin ve uzandığı yerde 
UJUyuverdi .• 

Bulgar Banknotları 

5, 10, 15, 20, 50 ve 100 
levalık Bulgar banknotlan bet 
sene zarfında tedavülden kaldı· 
rılacaktır. 15 kAnunusan· ''D iti
baren mübadeleye başlanmıştır. 

Yeni Neşriyat 

Resimli Şark 

( Resimli Şark ) mecmuasının 
15 inci Mart nUsbası muhtelif 
muharrirlerin şayanı dikl&.a ,... 
1-..!1- • "~·-· ._ .. ~ • ...._~ur. 
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Listenin ihtiYa ettiği garabet, 
o zerdeler, pelteler, tarhanalar, 
tabiatile çoğunun dikkatini cel
bettiğinden arsız arsız gülüştüler, 
m6teakiben hararetli bir müna· 
kaşaya giriştiler. Zeynelabidia 
Hoca; 

• - Misafir umcfvğuna değt1, 
bulduğunu yer 1 

Mukaddemesile listenin büsb~ 
ttln iptal edilmesini teklif edi
yordu. Dili yine açılmıı olan 
Pehlivan Kadri, böyle bir hare
ketin oruca karar verildiği ma
aasına a' "lank koğuşa yemek 
ıönderilmiyeceğini ileri sürüyor 
Ye bebemek.al dolgun bir liste 
yapılmasını istiyordu. Nihayet etli 
tuzlu ve tatlıh bir liste yapıldı, 
altı, o beş kişilik ieyet tarafından 
imzalandı, Haşeratın yraşça en 
llüçüğü olduğunu iddia eden Kiirt 
Zeynelabidin ile tercüman Beye 
pnderildi. 

Fakat obir cetvelia yapması 
kolay olmadı.. Çünki gidilecek 
yeri tayin etmek biç. birinin elin· 
den gelmiyordu. Onların içinde 
Japonyaya gitmek iateyenler v:ır
tL. Uzun, çok uzun bir yolculuk, 
mufusal ve bedava bir seyyahat 
o gibileri şevke düşürüyordu.Fa• 
kat kodamanların yanından uak· 

laşmayı da bir türlü gön alamı· 
yorlarcb. Gerçi onlar kendile
rine yıllarca liderlik eckn serse· 
rileri a&vmyMlardı. Lakin onla· 
rın nasıl olsa bir baltaya aap ota
bileceklerini, ipliklerini her çqit 
renğe l>oyayacaktarmı düşünerek 
kendilerinden ayrılmayı muvafık 

buhnryorlardı. 

Serserif erin birçoğu da, gidi· 
lec.ek yerin tesbit edilmesinden 
evvel ihtiyaç meselesinin ballo
hınmasına taraf tar idi. Mesela 
Kaymakam Nulı, bir si~ kostiim, 
iki gömlek, bir pardesü ve bir 
baston istiyordu. fç donile göm
leğe mvhtaç olduklanm söyliyen
ler bulunduğu gibi ileride takar
rür edecek tahsisatlarına mahsu
ben şimdilik yirmişer, otuzar lira 
ce ı harçlığı almak istiyenler de 
röriiliiyordu •• 

Bilhassa bu para meselesinde 
ekseriyet vrrch. Üç kağıt lirayı 
bir arada belki görmiyenler bile 
lstanbulda katacak ailelerine m~ 
vakkat bir geçim karşılığı ol
mak Uzere yüzer, iki züzer 
lira tevzi edilmesi fikrini 
ortaya atıyorlardı. Onlar, bilin
mez hangi kıymetlerinin veya 
hizmetlerinin ecnebi devletlerce 
mütemadiyen ödeneceğini zanne
diyorlardı. Kendilerinde itiraz 
kabul etmez, tadil edilemez bir 
hak görerek daha ora.da iken 
para istiyorlardı ve bu isteyişte 
nıakul bir mikyas gözctmiye te
nezzül etmiyorli!rdt. Bu, be'ahet
leri:ıden mi ileri geliyordu!. Ha. 
yır: Süflivetlerinde;r ve dü'1yayr 
nıüstekre ı bir zaviye ıudmda11 
ıcytetrnelerinden!. 

'f'r--------------ı' arzusunda bulunuyorlardı. Melı
Onlör, bilinmez hangi met Ali, Gümülcineli İsmail gibi 

kıymetlerinin veya biz- münevverlik iddiasında buhman
tar Parise gideceklerdi 1 

metlerinin ecnebi devlet- idare heyeti nammı takınan 
lerce mütemadiyen öde- beş serseri, cetvelin altım yine 

neceğini zannediyorlardı. o mutantan unvanlarla im:ıaladı

Kendilerinde itiraz kabul lar, isimlerinin üstUne şeyhülis-
lamlıklannı, iyanlıklannı, nazır-

etmez, tadil edilemez bir lıklarım ioydular ve arkadql ... 
:hak göre.el daha orada nndan müsaade alarak tercüma-

ilten para istiyorlardı. nın yanına gittiler. 

Mustafa Sabri, tiki yet etme
den Ye yorgunluk göstermeden 
herkesi dinliyordu. Gönderilen 

listeye muvafık olarak gelen ve 
hepsini neşelendiren muntazam 

bir öğle yemeğinden sonra ayni 
sur.etle çalıştı, ikindiye doğru 
müsved~e halinde bir cetvel ha· 

zırladı ve muhteviyatını arkadaş
larile bir daha müzakere ettik-

ten, lüzumu kadar da klğıt 
buldurduktan sonra cetveli beya
za çekti. O meyanda akşam 
yemek listesi de hazırlanıp ter• 
cüma11a iÖnderilmişti. 

Yapılan cetvelde birçok di
lekleri vardı, onlann yüzde dok

sanı para ve elbise istiyordu. 
Gidilecek yer meselesinde ise şu 
netice taayyün etmişti ; Miralay 

Sadık, Kiraz Hamdi, Hoca Vasfi ı 
ve meçhullerden on beş kişi Ro
manyaya, diğerlP.rİ Mısıra gitmek 
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ABONE FiATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 ,, 
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150 " 
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1 " 

27()() Kr. 
140G ,. 
801) " 
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Gelen evrak. l'~ri veril neL 
Uinlardan mes'uliyet a.ıamaz. 

Cevap iç.in mektuplara 6 kuruıhw 
pul ilivesi IA-zımdır. 

Adreı değ:ştiril nesi (lJ) kurıı1t ır. 

Pehlivan Kadri, arkalanndan 
bağınyordu: 

- Olan, oyun bozanlık et
meyin. Bize külah giydirip te 
topunuz birden Parise, Londraya 
yollanmayın. Sürüden ayrılan 

koyunu kurt kapar, kanşmam hal 

( Arkasa yar ) 

Haydar Rıfat 8.in eserlerinden 
Ayni lıaklar J/d lira 
Miras mes' elelm Bir ,, 
Şehrli bo,.çla, kanuna ,, ,, 

I kba l Kitaphanesinde 

llan 
Kad:köyünde mahfuz bin 

ikiyilz kilo meşe ve 800 kilo 
mahlut kömür ile on yedi çe .. 
ki meşe odunu \'O Erenköyü ... 
de mahfuz 696 kilo meşe 
kö~üril 13- 3- 932 pazar giinü 
ihale edilmek Uz.ere müzayede
ye çıkarılmışhr. izahat almak 
istiyen taliplerin Haydarpqada 
Orman Memurluğuna Ye ye~ 

•• ihalede Kadık6y MaJmn
dilrlüğü dairesindeki ihale 
komisyonuna mlracaat eyleme
leri ilan olunur. 

Fatih - Harbiye 
Roman ı Flatl ıoo, clltlııl 125 Kr. 

Bıralcsandı 
Biiyüll rom&A ı Flatl 115, dltllel 175 Kr. 

Şimşek 
JlüyQk roıııan ı Flatl ıso, cUtllıl 175 Kr. 

Satış yeri : Sühulet Kütüpanesi 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

12. ci Tertip 2. ci Keşide: 

11 Mart 1932 dedir. 

üyük ikramiye 35,000 
LİRADIR 

Ayrıca birde 20.000 Liralık mii!<afat 

Sayfa ı ı 

Bu Akşam Radyoda Nele~ 

Dinliyeceksiniz 

f Mart 932 Sarı f 
ktaabal (1200 metre, S kilovat) -

18 gramofon, 19,5 birinci kısım ala• 
tuka saz, 20,S l'ramofon, ajan• ha
l>erleri, 21 ikinci kıaım alaturka, 
k-enaer 22 orkestra. 

:ieilaberg - (276 metre, 7S kile
nt) 20,15 OSthe bakkıacla bir llron
fera11s, 21 atkeri bando, 22.15 ape• 
haberleri. 

Brüno - (341 metre, 36 )d)oyat) 
20 Pragtan nakil. 

Mühlaker- (360 metre, 75 kilontt 
20,05 hıılk konıeri, 23,0S Mülterin 
farkılnrı. 

Bükrcş - (394 metre, 16 kilont) 
ndyo orkeatruı, 20,30 konferanı, 
20,45 şarkı, 22,05 orkeatra. 

Belgrat - (429 metre, 2,S ltilo
nt) milli şarkılar, 20,30 Zaj'reptea 
nakil, 22,50 konıer. 

Roma - (441 metre, 7S kilovat) 
20 musikili mDaahabc, 20,45 k:oıua, 
2ZSS aon haberler. 

Prag - (488 metr~ 120 kilont) 
20muaiki Jübilyeal, 22 viJoloıı. 

Viyana - (517 metnı. 20 kilo-.at) 
20,05 küçük Lehiıtanda Almaa pr
lcıları, 21,10 keman aolo, 22,2S lau 
muaikiai. 

Peıte - (550 metre, 23 lülont) 
1,,45 Macar ıarkıları, 21 bosahı 
plgılar. 

Varıova - 1411 metre. 156 kilo
nt) 20muaahabe, 20,lS lıııal1a lro...t. 

Berlin - (163S metre_. 7S kile.at) 
20,0S Frankforttan nakı.. kanser. 

2 Mart 932 Çarşamba 
J.taııbul- (1208 metre, 5 kılontl 

18 gramofon, 19,S birinci kıaaa 

alaturka aaz, 20,S gramofon, aja-. 
21 ikinci kıaım alaturka saz, 2' 
••ı.e ba. 

Heilabus - ( 276 metre, 75 kil ... 
nt) 20 aktam kon.eri, 20,10 dol6r 
lınınu ia!mll bir komedi. 

&üno - ( 341 metre 36 kılovat ) 
19 Çelr lstaayonlarmdan nakil. 

Mühlaker - (360 metre, 75 tci ovatj 

20 •üç Viyana valsin hı"mli operet. 
21 bil- küçük komedi. 

Bükreş- ( 394 metre 16 kilovat J 
29 piyano, 20,5 ko:ı.ferans, 20,~ 
piyano aolo, 21,lS keman solu. 

Belgnt - ( 429 metre 2,S kilo

vat) 20 Milli Sırp havaları, 20.3' 
konser, 2ZSQ cazbant. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilont) 

29 pamafoa. 20,45 operadan aakiL 
haı - ( 488 metJ'e, 120 kilovat ' 

2'~0 Smotea salonundan naklf!n ı 
vataınm. 2'l,4S Sokul kongresi. 

Viyana- ( Sı7 metre, 20 kilovat i 

20 pamofon konseri, 21 Grotıe 21,45 
aJrıam haberleri. 

Pqte - (.550 metre, 25 kılovat' 
epetalan aalırLm Hary Jana• operu . 

VUfOva- ( 1411 metre, 15 kilo
vat) 21 muabebe, 20,15 Çııan hava 
lan. 

Bedia - CJ63S mette, 75 kilovatp 
20 ~ V"sya.a Vabi isminde bir operet, 

Dikkat: Dercetmelte olnt- pwasra.ı-ıa Anu~ya a;t 
olan kıımı vaaatl Avrupa saatine göre tanzim ed 1miştir. 
latanbul saatine tatblkı için Avrupada •aat (12) oldu~u 
zaman lstanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi. 
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Londrada Bokslu Bir 
Evlenme Rasimesi 

Ayni Kızı İstiyen Genç, İhtilaflarını 
Şiddetli Bir Döğüşle Hallettiler 

Londra, ( Husust ) - Şehrin 
Gammersmit mahallesinde çok 
garip bir hldise cereyan etmiştir. 
Vak'a şudur: Bu mahallede otu
ran iki genç bir kızı sevmekte

dirler. Fakat genç kız bunlardan 
hangisini intihap edeceğinde mil
tereddittir. Nihayet iki tarafın da 
muvafakatile bir boks ma\:ı yapı

lacak, gençlerden hangisi galip 
gelirse genç kız. onunla evlene
cektir. 

Maç gtlnil takarrür ediyor. 
Bir hakem tayin olunuyor. Genç 
kızın da huzurile maç başlıyor. 
Hadise mahallinde bir hayli insan 
toplanm~ olduğu için hakem bu 
halka hitaben bir nutuk söylüyor, 
v .. :.iyeti anlatıyor, kendilerinin de 
dikkat edip galip ve mağlubun 
kimler olduğunu masında soru
lursa söylemek üzere tespit etme
lerini rica ediyor. 

Bunun nzerine çetin ve mer
hametsiz bir boks maçı başlıyor. 
Maç, altı devre devam edecektir. 
İki genç te ayni boy, ayni ağırlık, 
ve hemen hemen ayni kuvvette 
oldukları için iki taraftan her-

hangi birisi bariz bir tefevvuk 
elde edemiyor ve maç bitiyor. 
Fakat hakem, bu spor şubesinde
ki malumata istinat ederek genç
lerd~n birini sayı besabile galip 
ilin ediyor. O zamana kadar 
boks maçını büyük bir soğuk 
kan!ı1ıkla seyrcrlen ge:ıç kd, 
yerinden katkıyor, diycr ki: 

- Kararda hata vardır. MaA
ltlp ilan edilen genç, bence 
galiptir ve genciu koluna ~irerek 
mDcadele sahasından uzaklaşıyor. 

Jt 
Bo ,ekil koca intihabına 8İ7. 

ne denini:z? 
-

Şayanı dikkat 
bir teklif . 

Yalm:ı 75 ~ gönderiniz. 
Mukabilinde Reisicümhur Hı. 
nin tabii hilyüklükte, san'at-
kArane bir büst portre!erini 
elde edecel\siniz. Türkiyenin 
biııiimum RicaliAliye portre-
!erinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta muarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANS 
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12 Sayfa 

Kansızlık, Romati&ma, S...~ Kemik, SWr1; Damar 
verem hastahldanıla, Jiirüm.eyen, ~ çabrmaye 
hutalıkh veya zajıf çoCuklara, genç ve ihtiyarlara 

~rbk Hanımlanmız için Modayı 
Takip Müşkiilitı Kalmıyacaktır. 

'"idi Bu mdeleyi 
Köklnden halletti 
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,,..,,, • Boyar Büker Kasarlar Whr 
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Grizet Yapar. 
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