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Giizelligi hem 
yaratan, hem 
tamaml1yan 
bir iksirdir. 
~u giizel ~ehreyi aydmlatl!lft 
giinef, fiiphesiz, inci diflerdir. 
Lakin o ditlere can veren de, 
fiiphesiz, «RADYOLtN» dir. 

Siz de ayni giizelligi elde ed~ 
bilirsiniz. Fakat bunun i~in 

•art giinde iki defa 

RADYOliN 
ile di,lerinizi f1r~alamakt1r. 

Bayindiriik Fen Okulu 
Komisyonundan: 

Okul talebesi i~in niimune ve ,artnamesine tevfikan 150 aded kar
yola satin ahnacakttr. Tahmin bedeli 1800 lirad1r. 

Eksiltme 20/5/936 ~ar,amba giinii saat 15 te Istanbul Kiiltiir Di • 
rektorliigii binasmda Liseler Muhasebeciliginde toplanan Komisyon
da yapilacakhr. 

tlk teminat 135 liradtr. lsteklilerin eksiltmeden nihayet bir giin 
evveline kadar tartnameyi gormek ve ilk teminatlarmi yahrabilmek 
uzere Arnavudkoy Sarrafburnundaki okula ba' vprmalart ve eksilt
miye teminat makbuzlar1 ve 2490 sayth artttrma ve eksiltn,te kanu • 
nunun 2, 3 iincu maddesinde yaz1h belgelerle gelmeleri ilan olunur. 

(2413) 

I 

Bir Gripin almadan evvel 

lst1rab•n ve agr1n1n en 
tiddetlisini en kolay, en 
qabuk ve en ucuz ge· . 
~irmenin ~aresi bir ka• 
,e GRiPiN almakt1r. 
Mideyi bozmaz, bobrek· 
e ri ve kalbi yormaz. Aldtktan be1 dakika sonra 

Ucuz Tesirli - Zarars1z 

• 

inhisarlar istanbul Ba,miidiirliigiinden: 
Hiikmii may1s 936 sonunda bitecek olan i~ki sahcthgt tezkerelerinin 

yenilenme muamelesi Beyoglu dahilindeki sahctlar i~in 936 mayts 
15 ila 22 ve tstanbul ile diger mmtakalardaki sahcilar i~in de ayni 
aym 22 ila 30 tarihi arasmda yapilacakttr. 936 haziramnm birinci 
giiniine kadar tezkerelerini yenilemiyerek i~ki satanlar hakkmda 
kanuni icablarm tatbik edilecegini ve m1ntakalarJ dahilindeki satt
ctlarm eski tezkereleri ve hirer fotografla zamamnda miiracaat ede
rek yeni tezkerelerini almalar1 ilan olunur. (2277) 

157 Herkesin zev· 
kine uygun ye 
gAne saattir. 

Birinci Cep, kol 
miikifat ve spor 

azanm1'br. saatleri 

ier hususta 
Deposu: 
istanbul Sultan 

~eminatlldlr. Hamam, Havuz· 
lu Han No. 1 

CUMHURiYET 

En ho§ meyva usarelerile haZlr
lanmi~hr. Hazmi kolayla§tmr. in
k1baz1 -izale eder. Kam temizliye. 

rek viicude tazelik ve canlilik 
bah§eder. 

!NG!L!Z KANZUK ECZANESt 
Beyo~lu - 1stanbul 

ADEMi 
iktidara 

iHT iYARLI~I 
YOK EDER 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

KADIN CAZiBESi ! .. 

Memleketimizin §Ik ve kibar bayan • 
la:nnm memnuniyet ve ragbetini ka -
zanan VenUs Ruju, kremi, pudras1, ci· 

• 

Son 20 sene zarfmda diger 

biitiin markalardan daha 

fazla Goodyear lastikleri 

kullamldJgi herkesce ma

lum bir hakikattir. Biitiin 

diinyada kazamlmlf olan 

bu itibar ancak maim em

salsiz miikemmeliyeti ile 

ifade olunabilir. 

ALL· WEATHER 

lasi, alligi, siirmesini kullananlarm le- llil•••••lllillliillil•lll•••••llliilil•••llli•llil•lllli••••llli•lllilllllii••••••••• 
tafet ve cazibe!'\ne hayran. olmamak 
miimkiin degildir. Emniyet ve itimada 
§ayan VenUs miistahzarah: 

Beyoglunda tamnmt§ ve maruf Karl· 
man, N. Tarika, ~ark Merkez 1triyat ve 
tuhafiye magazalarmda sahhr. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 
ecza alat ve Itriyat ticarethanesi, istan· 
hul Baht:ekapi. 

I F.A\~1 
~IL ILACI 
Yli~kke 1/(/.,( 
CU-erl 
~.u'~ 

U:zun tecrii.IH>lerin verdigi 

Fazll ~il ilic1 
Sizi ~il, leke ve sivilcelerden 
kartanr. 

imal merkezi Edirne kimya· 
ger F aztl Soysal laboratuar1. 

Deniz Levaztm Sahnalma 
Komisyonu tlanlar1 

Tahmin edilen bedeli 70 lira 
olan iki aded hurda motorganbot 
teknesi a~tk arthrma ile 16 rna· 
y1s 936 tarihine rasthyan cumar· 
tesi giinii saat 11 de Kaslmp&f&· 
da bulunan Komisyonumuzda 
miizayede ile sattlacaktu. ~art
name ile motorleri gormek iati· 
yenler hergiin ve arthrma i~in 
belli giin ve saatte 525 kurutluk 
muvakkat teminab tstanbul V. 
muhasebeciligine' yahrarak mu -
kabilinde almacak makbuzla ve
ya banka mektubile Komisyona 
miiracaat olunmast. (2296) 

Sahib ve Ba§muharrirt Yunu.s Nadi 
Umumi ne$riyatz idare eden Yazz iflert 

Miidiirii: Hikmet Miinif 

Matbaaczlzk ve Ne§riyat Tiirk Anonim 

~irketi - Istanbul 

Oksiirenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

KUPONLU · VADELi · MEVDUAT 

ADAPAZARr 

TURK· TiCAR!;T ·. BANKASI 



Bugiin: 
2 nci sahift>mizde: Siyasi icmal. 
4 iincii sahifcmizde: Turk sularmda ye
ti§en nefis bahklar - K. Devecioglu. 

5 inci sahifcmizde: Sagllk bahisleri -
Dr. Baha Arkan. 
6 nc1 sahifemizde: htikbaldeki harble
rin korkunc silah1 zehirli gaz - M. Maz· 
har Tobur, 
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Ansiklopedisi 

100 
ciiz ~1kt1 

Italyan- Habe~ harbinin hakiki magliibll
lngiltere ve Milletler Cemiyetidir tltalyaAKkrali dlmp.aratokr 

ilhak1ndan Habesistan1n 
' 

sonra ... 

Boyle bir cemiyetin olmastndansa olmamas1 fiiphesiz daha hayirbdJr 

H abe§istanm italya tarafmdan il
haki ve italya KTalmm Habe

. ~istan imparatoru ilan edilmesi 
ltalya hesabma haddi z.atmda gayet ta· 
bii hir~eydiT. italyanm Habe§istan iize
rindeki noktai nazan gizlikapakh bir§eY 
degildi, ve italya ile Habe§istan . kaT.~l 
kaT~lya bnak1ld1gl zaman bu nehcenm 
boyle c;1kmasmdan daha tabii bir~ey ola-

mazdi. 
Habe§istan i~inde ma~lub olan yalmz. 

Habe~ imparatoru ve milleti degildi~. ~u 
kavgamn hakiki maglubu ba~mda lng!l
tere bulunan MilletleT Cemiyetile lngiliz 
imparatorlu~unun kendisidir. Filhakika 
Habe~istam biT mesele olarak ortaya ko
YanlaT bilhassa bu iki kuvvetti. Milletler 
Cemiyeti Konseyinin bugiin Cenevrede 
ne yiizle toplanacagl ve neler konu§aca
Rl meTakla beklenecek i§lerdendiT. 

Gelen habeTleTe gore Milletler Cemi
:Yeti Konseyi bugiin hi<; bir§eye kaTar 
vermemek iizere toplanacakmi~. <;unkii 
Yeni se<;imden sonra F Tans ada vukuu 
beklenen hiikumet degi~mesi ancak hazi
ran iptidalannda olabilocekmi~. Hakikati 
halde Cenevrenin emrivaki kar~1smda ya
pacak biiyiik biT~eyi olmadigma hiikmet
mek laz1m geliT. Harbin z.ehirli gazlerle 
kan~1k en feci zamanlannda Milletler 
Cemiyeti ne yapabildi ki ~imdi ortada 
Habe~istandan eseT kalmad1g1 zaman on· 
dan biT~ey]eT beklenebilsin? Galiba zec
ri tedbirleri deThal kaldmrsa kendi agzi
le kendi vaThgmi inkar etmi& olacag1 ci
hetle yalmz bu mesele hakkmda karar 
almiyacak, fakat onlann te~didine de 
ul& lt eremiyeceldir. Zaten imdiki 
halde ortada harb de kalmamit olduiu 
i<;in mali ve ikhsadi zecri tedbirlerin ne 
manas1 olacagma da pek ak1l ermez dog
rusu. Sulha gelince onu i~te italya bizzat 
tesis ve ilan etmi& bulunuyor. Bu ~artlar 
i<;inde Milletler Cemiyeti Konseyine ka
lan i~ emTivakii kayid ve tes<;il edeTek 
bitip tiikenmez toplant!lanna devam et
mekten ibaret olsa gerektir. 

Hakikati halde halyanm ilhak karan 
kat'i ve biitiin di.inyaya meydan okuyan 
hiT ifade ile pek a<;1k oldugu i<;in onu yo
lundan c;evirmek ve bu karanndan don
diirmek iizere, eger elinden geliyoTs&, 
Mi!letler Cemiyetinin ~imdiye kadaT o
lanlardan daha ileri baz1 kaTarlaT alabil
mesi !az.ImdiT. Eger M. M usolini Cemi
Yette bu kabiliyeti gorseydi evvelki giin 
Yenedik saray1 balkonundan ilan ettigi 
karaTlan ileri siirmekte azc;ok ihtiyat 

ederdi. 
Simdi ciddiyetle mevz.uu bahso~ma~ 

laz1m gelen mesele, MilletleT Cem1yetl· 
nin bundan sonra duTacak m1 yoksa YI· 
k1hp gidecek mi oldugu meselesidir. Kii
~iik ~imal devletleri D1~ Bakanlannl~ 
kendi aralannda bu meseleyi konu~mab 

b. ·b· · · iitealo 
iizere son giinlerde m mm m . 
akdettikleri ic;timalaTa saik olan ~ndl~e
yj pek hakh oldugu kadar <;ok ~sll goT· 
mek muvafiklir. Milletleri kendi ara~a
rmda aldatan bir vahime ile oyalama ta 
hi~bir isabet olmadlktan ba~ka bazl tr~
jik ak1betlerde insanhgm ~eref ve hays!
yetini y1kan neticelerle ka~Ila~mak fel_r· 
keti de bulundugu i~te biitiin vahametl _e 

B .. I b1r 
meydana «1km1~ bulunuyor. oy e 
Cemiyetin olmasmdansa olmamasl d~ha 
hay!Th olduguna ~iiphe yoktu_r. Cemwe
tin daha sai!;lam esaslarla bu yeni~~~ 
kuTmak irin eskisine 1yak biTligile k~h.1r 

" k b .. m bir tekme vurup yok etme ugun I<; 
belki rn kestirme yo! olur. 

F akat oyle zannolunuT ki milletler 
inkisan hayalin bu kadar agJT ve ac~sml 
omuzlamak istemiyerek mevcud Cemlye· 
ti tutmaga c;ah~ac~klar. v~ onun varhglle 
VaThgi sebeb ve hlkmetiDI koruyacak ba· 

db
. l du" •iinmeae koyulacaklaTdlr. 

ZI te IT er ~ "' . . k" 
B . I z. Habe•istandakJ emnva un 

u 1se ya m ' . . . k f' 

Milletleri kendi aralannda aldatan bir vahime ile oyalamakta hi~bir isabel 
olmadtktan ba~ka bazan insanh&"tn ~erefini ytkan neticelerle kar~da~mak 
felaketi de bulundugu i~te biitiin vahametile meydana ~tkmt~ bulunuyor. 

lngiltere, Habe~istantn ltalyaya 
ilhaloni ~iddetle protesto edecek 

lnonii ,ehidlf!ri ifin yapalan abide 

Bozuyiik 10 (Hususi MuhabiTimiz • 
den) - Bugiin lnoniindeki ,ehidlik. 

£Arkast Sa. 3 siitun 6 dal 

Yeni roman1m1z 

Yar1n 
ba,hyor 

Serseri 
t l'le temin olunab1hr b1T ey 1-
anmmamas . . H b 

d 
~ 'Jd' Milletler Cem1yetJ a e-yet eg1 tr. . 

1 
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. . . d muayyen nokta1 nazar ar a m~lan manidar saymak miimkiin olur. 

Bu romanda z:eki bir 
serserinin, saldil bir 
gene krzan ve hepiniz:in 
kalbleriniz bir arada 
~arpacaktrr. Ciinkii siz 
de ayni heyecan ~er· 
~evesi ifinde onlarla 
beraber ya,ayacaksrnrz. 

~1stan 1~1D e . 
k k I almi• ve Habe~1stan mese-

ac;I aTar aT ' f 1 k 
1 . . k kendisince kaoul o unaca 
esmm anca a. ~. . b' d f .. 1 _ 

bir sulh ile biteollecegml m _e a soy e 
. , C 'yet ayakta durab1lmek ve 

ffii~Ii. em1 . h b 
b d ra kollektif emmyet esa ma 

un an son . . k d' k 
h k 

.. oec;irebilmek 1c;m en I no • 
er ese soz ~ . . k 

tai naz.aTlarmm hakimiyellnl §art o~an 
Yeni bir varhg1 kurabiliT. • . 

Ancak bu noktada Milletler Cem~!~t~ 
denilince ne anla§llmasl lazun geldlgml 

iyice ay1Td etmek laz1md1r: Bu Cemiyet 
Cenevrede toplanan delegelerin manah 
manas1z konu~an birliib degildir, bu Ce
miyeti te~kil eden milletlerin ve devletle
Tin kendileTidiT. $imdi Cemiyeti koruya
cak harelc:et, CenevTeden <;1kamaz, belki 
ve ancak Cemiyeli te~kil eden memlekt

lerden R'elebilir. 
Bu itibarla belki son giinlerde ln~il

tere ile F ransada goriilen bau kimilda-

HeThalde Habe~istan hakkmdaki son 
kaTarlann biitiin insanhg1 Habe~istandan 
<;ok daha muhim ve <;ok daha agu biiyiik 
me•elelerle kar~1 kar~tya getirmi~ oldugu 
pck meydanda biT hakikattir. 

Cemiyet y1blsa bu boylediT. 
Cemiyet yerinde kalsa bu daha Zlya• 

de boyledir. 
YUNUS NADI 

Yazan : Server Bed I 

acini sum a g1yece 
Krahn yak1nda Musolini ile beraber Dogu 

Afrikas1na gidecegi haber veriliyor 

gtyecek olcw Aksumdan b1r man..::ara 

derek derhal Krahn tasvibine arzetmi§· 
lerdiT. Birinci kararname evvelce Habe§ 
lmparatorluguna aid bulunan aTazi ve a
halinin, ltalya KTalhgmm tam hakimiyeti 
altma ~onulmu~ oldugu hakkmdad1r. 
Habe~ lmparatoTu iinvam, !talya KTah 
ile halefleTine ge<;mi~tir. 

Habe~istan, KTal vekili iinvamm haiz 
olacak olan bir umumi vali tarafmdan 
idaTe ve temsil edilccek ve ETitre ve So

l Ark em Sa. 8 siitun 1 dcJ 
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Selanikte kanb hadiseler 

·-

Biitiin amelenin greve iftirak etm'esi ii:z.erine kanla hiidiselere 
sahne olan Seliinikten bir manz:ara 

Atina 10 (Hususi) - Ti.itiin amelcsi
nin grevi devam etmektroir. Yap1lan 
bi.itiin te~ebbiisler akim kalm1~hr. l:!i.i -
tun Yunanistanda umumi grev ba~la • 
mas1 bekleniyor. 

Bu vaziyct dolay1sile memlckcttc \'a
him baz1 hadiselcrin ba~ gosterccegini 
zanncttircn alaim ~ogalm1~tlr. 

Hiikumet, ne~rettigi bir beyannmne
de, bir~ok fedakarhklarla i§lere hal c;a· 
resi arad1gm1, amele murahhaslarmm 
amele menfaatlcrini unutarak onlan is
tismar cttiklcrini, dcvlctin bu vazivet 
kar~1smda nizamlanm yerine getire~e -
gini bildirmi§tir. Bcyannam!'de umumi 

g:,cvin. milli iktJsadiyata vcrecegi bii • 
yuk zararlar da kaydcdilmcktedir. 

Bugiin, umumi grevin baflamasa 
muhtemel 

Atina 10 (Geccyansmdan sonra, te • 
lefonla_) - Hi1k~mct •arm sabah be~te 
umum1 grcv 1lan edilecegi haberini 
ald1. Bu malumattan sonra Harici • 
ye VekiHctinde Ba;lYCkil Metaksas, na • 
zirlan vc alakadar polis vc zab1ta erka· 
mm davet rderek talimat verdi. Yann 
s~bahtan grevin sonuna kadar hi~bir ic;· 
hmaa musaade edilmiyecektir. 

I Arkast Sa. 7 siltun 3 tel 
ftlltltlllltlllllllllltlllttllltlllltlllltlllltlllttlltnltlltlllllllllflllfttllllllltfii111111UIIIItlfiiiiiiiUII1IIIItlltlllntUIIIIIIIttltmntlllllltllllllllllllltiiiUitlltlft 

Hidiseler aras1nda 

aranzyor 
H abefiatan ,ibi yafmurlarr, inaanr 

aucuta lie arcalrlarr, haflanmlf ta
llula doncliiren bir iklimcle u.zun miicl· 
clet imparatorluk etmi,, istilaya uf -
ramlf, arraarna gore clii,mamn iistiine 
yiiriimiif lie tam .zamanmcla ka~maar· 
nr bilmi,, Milletler Cemiyetinin cbon
aervin kafrdrnr hai.z bir hiilriimclar 
if arryor. $emaiyesini tutacak bir a· 
clam bulunmalr fartile sabahtan alrfa· 
ma kaclar ~alrfabilir. Arnavudlulr 
Krallrir lie Monalro Prensligi gibi ltal
ya hududlarrncla olmamak ,artile, nii
lusu 10 binclen 10 milyona lradar va· 
ran kiifiik 'dellletlerin bafrnda impa
ratorlulr, krallrlr yapmaga ha.zrr ve 
boyle bir if bulunamadrgr takdirde 
kabile reisligi efmeie de ra.zrdrr. In : 
gili.z maliyesini nakdi kelil gosterir. 

«fdare edec_efi milletlere pantalon· 

su.z, yalrn ayak, bafl lrabalt )IGfGma
nrn rahatlrfrnr lie lrolaylrfrnl ifrete· 
c~lr~ dana, argrr, lru.zu, koyun, daglrc 
grbr hayllan etleri yemege lii.zum ol
madrgrnr daha beferi grdalarla ispat 
edecektir. Siliihsr.z harbetmenin yol • 
~~~nl ~~ gosferecegi i~in miidalaa 
but~esrnr asgariye indirecektir. Ba,ta 
/ngrltere olmak ii::ere 54 milletin hi • 
mayesini temin edecektir. Ayrrca yer• 
yii.ziiniin biitiin aol partileri de kendi
sine mu.zahir ve afiyeti hiimayununa 
dua ederler. 

cTalib olanlarrn Kudiiste Saba Me· 
l
. , 
rkeai manashrr civarrnda, Elmantar 

sokagrnda, 13 numarada sabrk Habe
fistan lmparatoru Haile Seliisiye ad· 
reaine miiracaatleri.-. 

cAslma mutabtkttr.• 
PEYAMI SAFA 
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VIYANA 

Tarihi tefrlka: 29 

II II 
DO_N.U$U 

M. TURHAN TAN 

0 niversitelilerin 

ilmi etiidleri 
El~i, adam kdtgtnda devlettir; bakt~Inda donanma T 1 b 1 • · t . a e e er, cam ve 1sp1r o 
toplarm1n heybetJ, adunlar1nda hiicuma kalkmtll f b ·k 1 d"l • · -r a r1 a ar1n1 gez 1 er 

ordular1n kudreh goriilmelidir! 
Kara Mehmedin bu geceden sonra - Seni miskin ve dardagan gorseydim 

gozii yoldan, yolculardan ve hatta cam hemen cellada verecektim. yerine Kethii
kadar sevdigi ahndan aynlml~tl. kar!SI- dam1 el<;i yap1p Bec;:e yolhyacaktim. Ir
nm beline bagh kalmJ~tl. Onun gun ba- zimizi gozetip gosteri~li geldigim Re<; • 
§Ina biraz daha semirecegini du~iinduk- Iilcrin tela~mdan ogrendim, hazz.ettim. 
t;e yuregi hopluyor ve i,.ine bir eriyi~ ge- Buyur, din! en! .. 
liyordu. Y ol da, biiyiilii bir §eriCl gibi Ye kendine yap1lan miiracaati anlat-
uzaylp gidiyordu. Boyle sonu bilinmiyen h: 
bir yolculugun hangi merhalesinde be~ik - H~~ifler, dedi, §imdiden tasalam
kuracak ve yavrusuna nas1l bir vaziyette yorlar. U~ yuz silahh TiirlCiin yerinde 
ninni soyletecekti L Merd Sipahi, bu iic; yiiz y1ldmm olabilecegini dii~iiniip 
mi.ilahazalarla adeta hasta bir hal ahyor- saym1z1 azaltmak istiyorlar. Ben tmma
du. Y almz bir leselli noktas1 vard1: Giil- d1m, hele elc;i gel sin, gorii§elim, bir ~ey 
beyazm anahga namzed oldugunun he- yapanz, dedim. lc;in ic;in de sevindim. 
niiz BulbUl Hatun tarafmdan da anla~1l- El,.i, adam k1hgma girmi~ devlet demek
mamasd .. Kara Mehmed, bu i§in sonu-. tir. Onun baki~mda donanma toplannm 
na kadar ondan gizli t~tulmasm1 kansma 

1 

heybeti, ad1mlarmda hucuma kalkml§ 
tenbih etmi~ti. MaksadJ da dul klZln ordularm kudreti goriinmelidir. lyi bir 
kendiliginden bu durumu ne vakit sezebi- sulhu ancak boyle bir elc;i yapar. 
lecegini smamakh. Kadmlann feraseti Elc;i Pa§a, dairesi halkmm c;ok
boyle i~lerde c;ok keskinle~r. Biilbuliin lugundan §ikayet eden Viyanahlan 
de, kafiledeki erkeklerin bu s1rn sezmele- nic;in kovmad1gm1 Validen sordu ve ken
rinden c;ok once ku§kulanmasl gerekti, dinin mevkiini hatulattl: 
Kara Mehmed, i~te bu ku~kuyu goriin- - Ben Rumeli Beylerbeyisiyim. Ka
ciye kadar kendini emniyet altmda bul- nun mucibince uc; bin askerle ata binerim. 
mak istiyor ve-ancak ondan sonra korun- !1albuki nazik davrand1m, iic; yi.iz ki§i 
rna tedbirleri almay1 tasarhyordu. Ile yola <;Jktim. 

Kafile, onun halecanlarmdan bihaber, ?nlar boyle konu§urlarken Evliya Ce-
yuruyordu. Abhalom ve Szazhalom ge- lebi de Kara. Mehmedi yakalam1~tJ: 
c;ilerek Budin baglanna vanlmi~h, ertesi - Ben, d1yordu, Budini daha once 
gun Turk guciinun Avrupa kobeginde gormu§tiim, kari§ kan~ bilirim. Yirmi 
kurdugu bu muhte§em hakimiyet abidesi- bir cami:i, on alh mahalle mescidi, yedi 
ne kavu§ulacakti. Elr;i Pa§a, baglar o- medreseS!, yetmi§ sebili, be§ tiiccar ha
nunde kafileye asker! bir nizam vermek m, sekiz ilc;esi, yetmi§ mesiresi vardtr. 
istedi, Kara Mehmedi yanma c;agud1: Kanuni Sultan Suleyman bir hamlede bu 

- Sen, dedi, bundan geri ba~bug· b~y.~k .. ~ehri ele gec;irdi, sonra Viyanaya 
sun, daire halkm1 sava~a giden bir alay yurudu. 
gibi yuriiteceksin. Ci.inkii arhk kefere di- Kara Mehmed, Budinin azametine 
yarma yakla~hk. Budinde de hayli Ma- hayran olmakla beraber kansm1n duru
car var. Turk elc;isinin boyunu bosunu m~nu bir tiirlu hatrrdan c;1karam•yordu. 
olc;mek ic;in gozlerini ar&ma c;evirmi&ler- Blr arahk elt;iden izin ahp orada kal
dir. T emiz ve giiclii gorunelim. may! di.i~undii. Sonra bunu merdlige ya-

Kara Mehmed, ii<; )liiz ki~ilik kafileyi ki~tiramwadl,. Allaha sig.marak yolunda 
li<; boliige ayuarak ve Mehterhaneyi one y~rumege karar verdi. I~in henuz Biil
katarak ilerive dogru diizenli bir yiiriiyu& b~l !:atu~ t.arafmdan bile sezilmemesi 
hamlarken Budin Valisi Curcii Meh- yuregme umid ve kuvvet veriyordu. 
med Pa~anm gonderdigi alay iikun et- b' K~.file, eski Macar payitaht.nda ancak 
ti. Babalan, dedeleri, biiyu"'t dedeleri ~/ ~un ~aid! ve P~~t~yi ge,.ip Sengotar, 
hep Budini korumak ve Budine daha ile- fYH;, . area!~ Hmstos, Capa, Pepe~ 
rideki du~man ulkelerinde kazamlml~ za- ~e yohle ~egirmenderesi bogazma var
ferlerden haleler getirmek ugrunda can k 1' Bf gec;ld, korkunc; bir yerdi. Y ol 
vermi~ olan on yedi bin asker, harekete esen lkle ya§~mak yolunu tulan bir c;ok 
getirilmi~ ve c;elige kaplanm1~ ehram bu- dMaKcar c;etelen burada pusu kuruyorlat-
"kl"~" d b' I. ara Mehmed elri'den ld w . I yu U$ZUn e 1rer mermer smu ta~l me- B ~ • " a 1g1 emir e 

habetile elc;i kafilesini selamlamaya ge- b oga~da onculiik yaph, ~urada burada 
liyordu. urun an~m ucu gorunen haydudlan hi-

rer nara 1le dagw1th kafl · ]A 1 
Vali Mehmed Pa•a Vezir oldu;;u i~;in · d' • 1 ey1 se amet e ge-• "' <;IT I. 

el<;iyi kar~1lamaya <;Ikmami~tl, kendini 
temsil eden Kethiidasml gondermi~ti. Ka
file, hic;brr du~man ordusunun o giine 
kadar yikamadigi o canh sm1r ta~lanmn 
oniinden ge<;ti, ova kaplSindan orta kale
ye girdi, pa~a sarayma ula~h. Ba~lann 
ucundan kale kaplSlna kadar giden o u· 
zun yo], seyirciden gec;ilmiyordu, disili 
erkekli binlerce halk iistiiste y1~1hp is
tanbuldan Viyanaya selam ve sulh gotii
ren Elc;i Pa~ay1 gormege sava~1yordu. 
Bu kalabahk ic;inde, Turk sefirinin Bu
dine geldi~i ~iinii ogrenip hudud muha
fiZlanna bildirmek iizere Viyanadan p:el
mi$ bir heyet te vard1. Onlar. iki yuz elli 
tanesi ba&lanba~a miisellah olan kafilc
nin $U durumunda bir eki dairesinden zi
yade)ir F atih ihtisam1 gorerek iizulmii~
ler v hemen Budin Valisine adam ko~
turarak bu musellah hasmetin Viyanada 
ho~ szoriilmiyecegini haber vermi&lerdi. 

Elc;i Pa~a. o adamm henuz aynld1~1 
bir mada vali sarayma girdi ve Vezir 
Gi.ircii Mehmedden ilk . soz olarak $U 
cijmleleri duvdu: 

ArtJk · dinlenmeksizin yiiriiyorlardi 
lki yiiz elli bin ki&ilik ordunun bini · 
d . w k erce 

evey1, Sigm, atm ve ah da ardmda sii-
riiyerek yiiz elli yl) once - bir agac de
virmeden, bir ev y1kmadan, bir tarla b.n
madan, bir ~;ic;ek ve bir tutam ot kopa.r
madan - gec;tigi yolu bu elc;i kafilesi de 
emin ve ne§' eli adimlarla a$1yordu.• 

T oray, Hatvan, Can dar, Kapona 
~en.zille:i ~ep boyle gec;ildi, Bazmaya ge· 
lmdt. B.!gm seyyah Evliya, burada Ka
ra Mehinedi bir ko~eye c;ekti. 

- Agam, dedi, bu koyiin guzeli me~
hurdur. Delikan!ISI ahuya, gene k1zlan 
silldiine benzer. Goziine biraz cila ver
mek istersen $Oy!e bir dola$al1m. 

Kara Mehmed, bu teklifi manas1z 
bulmakla beraber, reddetmedi, kafile ka
rargahmdan Evliya Celebi ile aynhp 
koye dogru gitmege hamland1. Aygudla 
Giiltekin, ke~di c;adulannm onunde du
ruyorlardl, yava$ bir sesle konu$uyorlar
dl. Onun geveze imamla yiiriimege ba§· 
ladJgmi goriince bagud1lar: 

[Arkasz varl 

Y eni Nesil mektebinde diinkii miisamere 

Y eninesil mektebinin, bu seneki me
zunlan §erefine tertib ettigi miisamere, 
~iin lstanbul K1z Lisesi konferans salo
nunda verilmi§tir. 

Miisamereye, lstiklal mar~ile ba,Ian· 
:nJ§, ondan sonra • rnekteb miidiirii 

T alatla bir yavru tarafmdan birer nutuk 
soylenmi§tir. 

Bilhassa (Erginlik Sava~t) nammdaki 
manzume okunduktan sonra c;ok alki~
lanml§tir. Oynanan Cic;ek oyunu, Zeybek 
oyunu ve Azeri oyununda da yavrular 
muvaffak olmu§lardu. 

Dniversite T arih ve Cografya ~ubele
ri talebeleri muallimleri refakatinde, Pa
~abah~eye giderek buradaki cam fabri -
kasile 1nhisar idaresi tarafmdan i§letil • 
mekte olan ispirta ve soma fabrikasmda 
tet~~katta bulunmu§lardiT. 

Universitelilere cam fabrikasmda, fab
rika ~eflerinden Hulki tarafmdan evve -
Ia fabrikanm kuruldugu tarihten bugune 
kadar devam eden k1sa zaman zarfmda 
kaydedilen tekamul ve elde edilen ran -
dJmanla ~i§e, bardak ve sair zuzacl rna -
mulatta kullamlan iptidai maddelerin ne
relerden getirildigi, bu maddelerin ne 
miktarda ve ne suretle birbirile terkib e
dilerek mahsul harmanmm elde edildi • 
gi izah edilmi~. bundan sonra bu har • 
manlann, mamul madde haline gelinci
ye kadar ne gibi safhalardan gec;tigi, 
fabrika gezdirilerek gosterilmi§tir. 

Dniversitelilerin muspet neticelerle 
fabrikadan donmelerini teminen evvela 
kompozisyon, daha sonra gazojen daire
leri gezilmi~tir. Gazojen dairesinde, §i§e 
ve diger zucacl mamulatm, birdenbire 
sogumalan ic;in muhtelif fmnlara sevke
dilen havagazlerinin ne suretle istihsal o
lundugu ve geri kalan katrandan nas1l 
istifade edildigi, 3, 5 ve 11 tonluk f1 • 
rmlarda hazulanan hamurun nas1l §i§e, 
lamba, bardak, lamba §i~esi, tuzluk ve 
sair zucaciye e§yasl haline getirildigi ve 
bu e~yalarm ambalaj yap1llp sevkedilin
ciye kadar gec;irdikleri ameliye ayn ~yn 
bilfiil gosterilmi§tir. 

Cam fabrikasmdan <;1kan Dniversite • 
liler inhisar idaresinin ispirto ve !oma 
fabrikasm1 da gezmi§lerdir. Bu fabrika
da da rak1 ihzan §efi RJZa, Dniversiteli 
talebeyi gezdirmi§, iptidai maddeyi te§· 
kil eden iiziim ve incirin ispirto ve raki 
haline gelinciye kadar gec;irdikleri muh
tclif safhalan birer birer gostermi~. ba -
rut imalinde, tababette, ic;kide kullamlan 
alkol nevilerini izah etmi§tir. 

Son zamanlarda Turk alkol, rak1 ve 
votkalanmn beynelmilel sergilerle ecnebi 
memleketlerde kazand1klan itibar. v~ ~.
hemmiyetin ne gibi sebeblerden ileri ~el
digi hakkmda genclere ihsai ma'lumat v"e
rilmi~tir. 

Dniversiteliler, bundan sonra, lnhi -
sarlar idaresinin burada yaptumakta ol
dugu yeni fabrikayi ve bu fabrika ic;in 
celbedilen en son sistem makineleri goz
den gec;:irmi~lerdir. Her uc; fabrikadaki 
tetkikattan sonra doc;ent Cerna( Alagoz, 
fabrikalann memleketin ba§ka tara -
fmda ve yahud Halicde kurulm1yarak 
Pa§abahr;ede kurulmasmm · ikhsadi, i~;ti
mat ve siyasl sebebleri iizerinde talebeler
lc bir hasb1halde bulunmustur. 

Miihendis mektebi talebesinin 
tetkikleri 

Yiiksek Muhendis mektebi talebesin
den bir grup, muallimleri Maligin neza -
reti altmda Kaniicaya giderek orad a j e
olojik tetkikatta bulunmu§lardir. 

MUTEFERRIK 
Cam fabrikasmm randtmam 

arttyor 
Pa§abah,.e cam fabrikas1 mamulatJ, 

son zamanlarda memleketin her tarafm
da sarfedilmege ve aranmaga ba§lanmr~
tlr. Bu sebeble fabrika faaliyetini arhr
mi~ ve c;ift randman elde etmek i~;in ge
ceh giinduzlii c;aii§maga ba§laml§hr. F ab
rikamn hazirandan sonra yapiiacak olan 
kabulii kat'isinden sonra cam imal etmek 
ic;in ikinci bir k1smm daha in~asma ba~la
nacakhr. Krista] i~leri ic;in ancak bir ka<; 
sene sonra tatbik edilmek uzere projeler 
hanrlanmaktad1r. 

Emniyet miidurii Avrupadan 
geldi 

Bir miiddettenberi Avrupada bulunan 
Emniyet Miidurii Salih diin ogle uzeri 
Recel Karol vapurile ~ehrimize donmu~
tur. 

Emniyet Muduru Viyana, Pe§te, Ber
lin ve Bukre§te baz1 tetkiklerde bulun • 
mustur. 

Emniyet Miidurunun Avrupa seyahati 
iizerine §ehrimiz polisinde baz1 de~isik -
likler yapJ!acagl ~ayialari c;Ikmi§h. Em
niy~t Miidiirii bir muharririmize: «Pc-lis
te hie bir degi~iklik yapiimiyacagmi» soy
I~mistir. 
Gumii~ane Emniyet miidurii 
Ciimu§ane Emniyet memurluguna ta· 

vm olunan birinci §ube merkez memuru 
Celal dun Karadeniz vapurile yeni me
muriyetine hareket etmistir. 

1800 Ermeni multecisi 
1800 Ermeni miiltecisinin Marsilyadan 

vapurla hareket ettikleri haber verilmek • 
tedir. Bunlar bugiinlerde limamm!Zdan 
gec;erek Sovyet Ermeni~tanma gidecekll"r 
ve orada iskan edileceklerdir. 

i •• 

Uskiidar dogumevi 
Anadolu yakas1ndaki fakir halk1n 

deva bulan bir miiessese haline 
derdine 
geldi 

I 
l 

Dogumevinde tedavi edilenlerden ba:zalart 
Oskiidar Zeynep Kamil haslanesi Doktor azhgmdan ayda on be$ giin 

lagvedilerek Haydarpa~a Ni.imune has- gece nobeti bekliyen hastane ba§hekimi 
tanesi at;1ld1ktan sonra Belediyenin ufak Tiirk hekimleri i,.in iftihar edilecek bir 
bir yard1mile buras1 Oskudar dogum ve tedavi usulu bulmu§tur. Rahim ameliye
kadm tedavi evi haline konmU$lU. sinden ve kangren olmaktan mutevel\id 

Bu muessesenin ba~ma getirilen Ha- idrar yolu y1rhklarm1n tedavisine aid olan 
seki haslanesi operatoru Dr. Eyi.ib ikinci bu usul bugiinlerde T1b Cemiyetine ar
bir doktor ve iki asistanla birlikte ve bu~ zedilecektir. Bu usuliin tatbik1 sayesinde 
tun yokluklan yenerek Uskiidarda mii- idran tutamamazhk ve yahud ifrazahn 
him bir eser viicude getirmistir. Simdi bu- devam1 gibi tedavisine imkan bulunm1yan 
raya Dskiidarla civar koylerinde dogu· hasta!Iklann tedavisi temin edilmi$, has
racak olan fakir kadmlar ve kadm hasta- talar i.izerinde tatbik edilen bu ameliye 
bklarma tutulmu& olanlar gelmekte, tamamile musbet neticeler vermistir. 
dogurduktan sonra be$. alh gun tedavj. Dun yap1lan bir ameliyatta bir ka
edilip minimini yavrusile birlikte cvine dmdan 8 kiloluk tumor <;lkanlmi$hr. Bir 
donmektedir. Dogum vukuah ayda elli- muddet evvel de diger bir hastadan 24 
ye kadar t;lkml$hr. $imdiye kadar etraf- kiloluk bir tumor <;lkanlmi&hr. 
taki koyliiler hastaneye fazla alak'adar Dun miiesseseyi Oskiidar kaymakam1 
olmamakta idiler. Son zamanlarda koy- ~utfi, Sehir Meclisinden !smail Sevket, 
lerden muracaat edenler de ~;ogalm1~t1r. Uskudar Parti Reisi Macid, Dskudar 
Halen elli kadar hastanm yathgJ bu mii- Halkevi Reisi $efik ziyaret etmi$ler ve 
essesede temizlik fazlasile goze c;arpmak-
ta, ~fhsi te$ebbus ve himmetlerle vlicude gordiikleri miikemmeliyete kar§l halk na-
getirilmi~ olan dogum ameliyathane!i ve mma le$ekkur etmi$1erdir. Burada dogan 
diger baz1 kogu~lar ziyaret,.ilerde c;ok c;ocuklardan ekserisine hr.lara Zeyneb, 
iyi inl!balar b1rakmaktad1r, erkeklere de Kamil ismi konulmaktadtr. 
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ECNEBI MEHAFILDE 

Mare~al Pilsiidski i~in ayin 
Mare~al Pilsudskinin olumuniin ytlqo

niimii mi.inasebetile, diin sabah. saat on 
buc;ukta Beyoglunda Torr a Santa kili
sesinde dini ayin yaptlmi~hr. 

Bu ayinde Lehistan el<;isi Kont Pa
tocki ile sefaret erkam ve Leh kolonisi 
ham bulunmu§tur. 

-···~ 
Posta ve Telgraf memurlarmm 

toplanbst 
Posta ve T elgraf memurlan T eavlin 

cemiyeti,, senelik toplanhsim diin !stan • 
bul Halkevinde yapml§hr. Dunkii top -
lantJda yeni idare heyeti sec;ilerek Tea -
viin Sand1gmm baz1 madelerinin tadili 
etrafmda gorii~ulmu§tur. 

Tayyare piyangosu bugiin 
~ekiliyor 

Y eni tertib T ayyare piyangosunun bi
rinci ke§idesi, bugiin 0 niversite konfe -
rans salonunda c;ekilecektir. 

Bu ke§idede biiyuk ikramiye, 25 bin 
lirad1r. Bun dan ba§ka I 0 bin, 12 bin, 
15 bin lirahk ikramiyelerle 20 bin lira
hk bir mukafat ta vardu. 

INHISARLARDA 

t~ki tezkerelerinin muddeti 
bitiyor 

ki a a tJc!lann · i ez er ri -
nin mi.iddeti bu ay sonunda bitmektedir. 

Hazirandan itibaren bu tezkereleri 
yenilemiyen sahcJ!ar ic;ki satam1yacak -
lard1r. T ezkeresiz satanlar olursa hakla
nnda takibat yapilacaktir. 

KUL TUR lSLERl 
Maarif Miidi.irii 

likmekteblerin imtihanlarmda bulun
mak ve bina vaziyetlerini tetkik etmek ic;in 
iki giin evvel $ileye · gitmi~ olan Maarif 
M iidurii T evfik dun §ehrimize donmu~
tiir. -···-Bu hafta gelecek go~menler 

Bir ka,. giin evvel Varnaya ve Kos
tenceye go,.men almak iizere giden iki 
vapur, oniimiizdeki cuma giinii limar.l
miZa gelecektir. 

fki vapurun getirecegi dort bine yakm 
Romanyah ve Bulgaristanh goc;menler 
dogru T uzlaya gotiiriilerek or ada s1hhi 
kontrollan yap!lacak, oradan muretteb 
mahallerine gonderileceklerdir. 

Romanyah ve Bulgaristanh goc;men
lerin miiretteb mahalleri bu bir iki giin 
ic;inde lskan Umum Mudurlugii tarafm
dan §ehrimizdeki alakadarlara bildirile
cektir. 

Kad1koy Halkevi temsillerinden: Bay Turgan 

1e!~al~et d~iresini gti~ ge,.tik~e geni~-~ yeti§tirilen • gene san'atkarlarm ate~li 
. a.d1koy Halkev1. s1k s1k ha1k gayretile canlanmt§ ve btittin seyirc'l · 

tems1llen de vermekte~ir. Bu ctimleden haz i~ind~ btrakml§hr. 
1 

en 
olarak ge~en gece Hale sinemasmda H • ·• · • 
~ohretli san'atkar C 1'1 E d B • arsi, bedn, lktlsadt her sahada aza-
" e a sa m ay mt f 1' t .. t k 
Turgan adlt tarihi piyesini temsil ettir- ~ Iye gos. erme te olan ve ~ok ol-
di. Tiirk birligi tilkiistine ve b "lk" .. gun adrolu b1r de koro kurmu§ olan 

u u uyu H 1k . . b d 
temsil ettiren Turk bayragma candan .a evmm un an so':lra da muvaffa -
bagb o1an Bay Turgan ro1tinti sahnede ktyetli temsillerile muhitini mahzuz ve 
Nuri Den~z tizerine almi§ ve gerc;ekten mtistefid etmekte devam edecegini u _ 
muvaffak1yet gostermi~tir. mid ederiz. 

Piyesin inceligi, perde perde ta~1dtg1 Yukanki resim temsillerden bir sah-
heyecan • Kad1koy Halkevi tarafmdan neyi gostermektedir, 

Fransada kurulacak 
yeni kabine 

f'S} iitiin dunya politika i§leri Fran· 
(,g} sadaki yeni sec;ime tesir yapma• 

mak, yahud bunun neticesini 
beklemek iizere geciktirildigi gibi §imdi 
de F ransada i~ ba~ma kimlerin ve hangi 
partilerin gelecegi dii~uncesi, politika ha· 
reket ve faaliyetleriRi sekteye ugratmak• 
tad1r. Harb durdurularak Habe§istanJO 
istiklalini korumak i§i, F ransadaki sec;irn 
yuziinden 1talyanlara k1ymettar vakit • 
ler kazandmlmasile akamete ugrarnl§ll· 
ltalyaya karsl Milletler Cemiyetinin §e· 
ref ve itibanm kurtarmak ve Habe§is • 
lamn ugrad1g1 akibetten derin ve hakh 
endi~elere diisen kiic;iik milletlerin tatmin 
ve temini i§i de, Fransada kurulacak ye• 
ni kabine yuzunden gecikecek gibi gorii· 
niiyor. 

Ciinkii simdiki kabine umuml sec;im • 
den muzaffer c;:1kan sol partilerin ve bil· 
hassa yalmz sol cenahm degil, hatta bu· 
tun Fransamn en buyuk partisi olarak 
meydana <;Ikan sosyalistleri temsil etmi • 
yor. Zaten Sarraut ve Flanden kabinesi 
sec;imi yapmak maksadile te~ekkiil eden 
ve bu mahiyette devamma cevaz ve mii• 
saade verilen muvakkat bir hukumettir. 
Binaenaleyh yeni se<;imin neticelerine go• 
re yeni bir kabine kurulmas1 laz1m geli· 
yor. Radikal sosyalistlerin yerine ,imdi 
en biiyiik parti sosyalistler oldugundan 
yeni hiikumeti de bunlann kurmas1 icab 
ediyor. 

Paristen Londraya gelen ve orailan 
lstanbula askseden haberlere gore Mil• 
letler Cemiyeti meclisi bugiin topland1g1 
zaman F ranSIZ delegelerinin ilk sozii ye• 
ni F ~ans1z kabinesinin te~ekkulune ka• 
dar ltalyan • Habe~ meselesinde Fran• 
sanm hic;bir guna muhim bir karar vew 
miy.ecegi_ni bildirmek olacakrm~. Filvaki 
yenr sec;1mde biiyuk kuvvet kazanan sol 
partiler zecrl tedbirlerde ve Milletler Ce• 
miyetini mu~terek olarak tutmak i~inde 
daha ziyade lngilterenin politikasma ta• 
raftard1rlar. lngiliz amele partisi lider • 
leri bu temayiilii kuvvetlendirmek i'Yin 
~imdiden, sureti mahsusada Parise gel• 
mi~ bulunuyorlar. 

F akat F ransadaki so liar hukumet ba• 
~ma ge<;mi~ olmadiklarmdan F ransa, bu• 
itiin lngiltere ile miittehiden hareket 
~ae.cek vaziyette degi(dir. lngiltere ise. 
11 nd Erau,.1aa111~ 

bilse de, Milletler Cemiyeti meclisinde, 
bugiinden onayak olmak ve kendi ba&Jna 
hareht etmek istemiyor. Ingiliz D1~ Ba• 
kam Mister Edene, Milletler Cemiyeti 
medisindeki ekseriyetin karanna uygun 
her harekette bulunabilecegi yolunda ta
limat ve salahiyet verilmi§tir. Milletler 
Cemiyeti meclisinde, ekseriyet demek 
F ransa demektir; yoksa Cenubi ve Orta 
Amerika mumessillerinin te~kil edecegi 
ekseriyet degildir. 

.. ~~ansada sol partilerin son sec;imCle 
buyuk muvaffakiyet kazanmalan ve bil• 
hassa mark~istlerin sol cenahta kahir ek· 
s~~iyet t.~mi~ etmeleri bu devletin d1~ po• 
hllk~s1 uzennde tesirini derhal gostere ~ 
med1. Y eni kabinenin te$ekkiilUne kadat 
da gosteremiyecektir. F akat dahili ~oli• 
tikada tesiri pek c;abuk goruldii. Sec;imde 
muvaffak olan sosyalistlerle komunistlet 
F ransada ic;timai, ikhsadi ve siyasl nasi! 
bir yeni bina kurmak istediklerini ilanda 
gecikmediler. Komiinist partisi umumi 
katibi, kendi partileri, kapitalistlerin bo• 
yundurugundan kurtarmak istediklerl 
amelenin partisi oldugundan ba~ka parti• 
lerle birlikte kabineye i~tirak etmiyecegi• 
ni beyan etmi§lir. 

Komiini~tler kabineye girmemekle be• 
raber, biitc;eyi tevaziin ve frang1 koruma~ 
ic;in zenginlerin servetleri uzerine mute ... 
rakki olarak fevkalade bir vergi konul• 
masm1 parlamentoya teklif edeceklcrini 
katibiumumileri §imdiden haber verdi. 
Sec;imde ittifak eden sollar, parlamento' 
da dahi bu ittihad1 muhafaza ederlerse' 
komunistlerin teklifi parlamentoda kabul 
edilecektir. Komunist patisi umumi ka ~ 
tibi, ban zenginlerin servetlerini nasi! 
kazand1klannm da tahkik edilecegini 
bildirmi~tir, 

Sosyalistlerin lideri M. Blum komii • 
nistleri hiikumete almakta 1srar ediyor• 
Bu takdirde marksistlerin miifrit tasav ' 
vurlan daha c;abuk tahakkuk edecektil'i 
s.osyalistlerle komiinistler i§ ba§ma gel• 
d1kten sonra ilk i~leri sermayelere dokun• 
mak olacagt belli oldugundan sec;imi rnii' 
teak1b, Fransada biiyi.ik ve kiic;iik biitiilt 
sermayedarlan bir pamktir ald1. Herke5 
parasmi sterline ve di~er ecn.c}Ji paralatl' 
na tah:ii ederek harice kac;trmaga, ya• 
hud evmde saklamaga ba$lam 1~hr. Frank 
ic;in mii§teri bulmak o kadar giic;le§mi§tir 
ki bir ayhk vadeli sah& ic;in istenilen is • 
konto senelik yiizde 34 faize muadil bit 
dere.ceyi bulmu~tur. Nihayet, Franslt 
bankas1 iskontosunu yiizde altiya c;1ka' 
rarak buhramn oniine ge<;mege karar ver' 
di. Simdi butun diinya Fransamn dahili 
i~lerini dikkatle takib ediyor. 

Muharrem Feyzi Togtr/. 
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SON I-IABE1:2.LEI:l ••. 
YELEFON TELCII.AJ' ve TELSiZLE 

F ransada, Sosyalist1er 
i§ba§tna ge~iyor lar 

.... k" t'b' F siva etinde Sosya list partisi umuml a 1 1 ranslz 
r bir yenilik viicude gelecegini soyledi 

.- Parti dostlanrniZin intihabat mii
cadelesind~ halka arzetmi~ olduklan ve 
savesinde muzafferiyet kazanm;~ bu!un
d~klan programt hiikumet ba~mda da 
tatbik edecektir. Bu program, hi<; ~up -
hesiz Franstz siyasetinde bir yenihk te~-

Paris 10 (A.A.) - Sosyalist ftrkastm; 
milli kongresi, bu sabah saat 10 d~ aqt -

· bus'a-
mt~tlr. Kongreye sabtk Pan~ n:e • 
rtndan Graziani riyaset etmt§tir. . 

. . • k teri sosvalts~ -Partmm umurni se re ··. 
lerin hiikumete i§tirak etmelen tc;m 

· · d'g"er azalarma chalk~tlar cephesu nm 1 
1 yapmt~ olduklan teklife kar~t alacak -~-

~ 'kt"dar mevku-rt cevab ne olursa olsun 1 1 

nin mes'uliyetlerini iizerleri~e alaca k -
· t' Mumatleyh. sos -lanm beyan etm1~ 1r. 

yalist partisinin halkc;tlann pr~gram Ja
nna sadtk kalacagmt beyan etrnl§ ve de-

kil edecektir. 
Mcb'uslardan Roubaix, Belediyc reisi 

Jean Lebas halk<;tlar cephesi mensubla· 
nnm kaffesinin komiinistlerin hukurnc
te i§tirak etmemek suretindeki ilk tek

iiflerinden riicu edecelkcrini timid et -
mekte olduklanm beyan etmi§tir. 

mi§tir ki: 
""'"""""""""""'""""""""lllllllllllllllllllllllfllfllfl:lflllllllllllllllllllllilllllllllllltiU""'"""'"" 

lngiliz- filosu gene Prens Pol~~ Benes 
Akdenize geliyor Biikrefe gtdtyorlar 

E. stn1f1na mensub 
dokuz torpito dii~ 
Cebelitar1ka geldi 

Cebelitank 10 (A.A.).- «E~ .smJ· 

f b 9 fngiliz torptto muhribt ln
ma mensu . . D d ~ 

giltereden buraya gelrnt§tJr.. ~~ .~ n:::.~ 
biiyi.ik dertnotunun pazartesJ gunu b 
ya vasJI olacagl santlmaktadtr. 

lngilizlerin po•ta gemilerine 
top konmasE AlmanlaTin 

ho,una gitmedi 
Berlin 10 (A.A.) - Bahriye m~ -

hafili fngiliz amiralhgmm Cunard. LI • 
nc ~sta vapurl«arma lngaiz. ~evletJ na~ 
ve he!abma toplar koymasi ll;m me~um
yet vermi~ olduguna dair olan haben he
yecanla kar§tlami~lardu. 

Berliner T ageblatt, diyor ki: 
Acaba biitiin fngiliz transatlantikleri

n' umumi surette silahlandmlmasma mt 
b:laniyor? Her~alde . fngiliz amir~.l!tgJ· 
mn karan gostenyor k1 Avrupanm uze • 
rinden asmakta olan dalga yeni ba~tan 
;J • hlanma dalga•tdJr. Ayni karar. bu 

babdaki ruhi haleti de gostermektedir. 
Bu karar. ayni zamanda lngilterenin 
hukuku diivel ahkamma r.~k az ehem • 
mivet atfetmekte oldu~unu da i~pat e~ • 
m~ktedir. Zira zikri gec;en ~~:em1ler, .sl ~ 
lahland!TildJktan sonra, h~rb . .ge~mlen 
masma girecekler ve kendtlenm tlcaret 
gemileri arasmda bulunduklanndan Zl -
yade emniyet ic;ind~ bulacaklardJr. 

Hariciye Umumi Katibi· 
miz Rusvadan doniiyor 

Moskova 10 (A.A.) - Tiirkiye Dt§ 
BakanltgJ Gene! Sekreteri Numa~ Me
nemencioglu Stalin otomobil fabnkasmJ 
ziyaret etmi~. metro ile bir gezinti yapm!~~ 
ogleden sonra DI~ Komiser 0 muavml 
Kre5tinski tarafmdan kabul edtlerek ak
§amiizeri Sovyet Rusyadan hareket et-

tni~tir. T" 
Numan istasyonda Krestinski ile ur-

kiye Biiyiik Elc;isi ZeHi Apaydm, ~o-
1 · · c· t Dt• Komtser· tnanya orta e !;lSI mu u, ~. .. "k 

ligi yi.iksek memurlan ve Tiirkiye ~uy~ 
Elc;iligi memurlan tarafmdan 5elamla -

Dll§tiT. I 
Ankarada at yart$ an 

Ankara 10 (Telefonla) - tlk~ahar a: 
. . . . b "n ~·em !pod 

ko~ularmm btrmctst ugu • t f 
.. T 'b.. I ve her ara romda yaptldt. rt un er 

dolu idi. 1. reisi 
Ba§vekil ismet inonii ile Mec~s, riik 

N afla, 1kttsad, Milli Miidafaa, urn ta -
ve 1nhisarlar Vekilleri de yart§lan 
kibe gelmi§lerdi. h .,.an 

Muhtelif ko§ulara otuza yakm ay . 
i§tirak etti. Y;mslar heyec:mll oldu. 

Mctaksas Iiderlere izahat 

verdi 

At . 10 (Hususi) - Ba vekil Metak-
ma t' J'der • sas kendi~ini ziyaret eden par 1 1 

' . ,.. Jd · ve Papanas • 
lerinden Sofuhs, ya ar~s d I nan ka· 
t . Belgrad konseym e a 1 
astluya 'zah etrni§tir. Lidcrler, konse -

rar an 1 kalmt§lar -
yin kararlanndan memnun 

dtr. J"hd k nacakttr 1 - d haztrlanal1 a e o . 
tgiJn a nyada bir idam cezast 

apo (A A) - Harbive BakaniJ· 
Tokyo 10 ·ustosta askeri i;ler ubesi 

g1, ge9en M I N agatavt olduren 
direktori.i Ge?era I diva~i harbce o-
k k m A1zavan n k 

ayma a • d ']dig' ini bildirme te 
!lime mahkum e I 

dir ··d f 
. Yunanistamn mu a aa 

haztrhklan . 
') Diin Ba§vektl 

At' 10 (Husus1 - 1 ma aksasm riyasetinde top a -
General Met k • • rada YunanistaPm 

"ksek as en ~u · 
nan yu tl~ri vaziyeti tetkik ed~lmi!? 
harb kuvve t' miidafaast esbabmm te-
v~ ~~~lekaelt:cak tedbirlerin seri bir 
nnm 19111 . . .. ttefibn 
tl\lrette ikrn•l edilmeaiJle mu 
kar ar v erilnli§ tir • 

iki devlet reisi Romanya 
Krab Karolun da vetini 

kabul ettiler 
Belgrad 10 (A.A.)- M. Titulesko, Yu

goslavya Kral Naibi Prens Paul ile c;:
koslovakya Reisicumhuru M. Benesm 
Romanya Krall Karolun davetini kabul 
etmi~ olduklanm ve yakmda Biikre~e 
gideceklerini teyid etmektedir. 

M. Titulesko, trenle Cenevreye hare
ket etmeden evve1, gazetceilere beya -
natta bulunarak Balkan AntantJ ile Ki.: 
c;iik Antant konferanslarmm elde etmi'i 
olduklan neticelerin memnuniyete ~~ -
yan oldugunu ehemmiyetle kaydetm1§· 
tir. 

Romanyanm milli bayramt 
Bukre§ 10 (A.A.) - Meml~ket bu~ 

.. Romanyamn istikJali ve btrle§mesJ 
gun ''d 
gunu olan 1 0 mayJs milli bayrammi tes I 

etmektedir. .. .. .. 
Ayni zamanda hanedanm ytldonu~l~ 

de tes'id edilmektedir ki bu suretle ~ml~t 
bayram Kral Karola kar§l h~ra~e~h bn 
merbutiyet ve tezahi.irah mahlyetmi al -

l Jr. 0 

bgle vakti •arayda verilen 7.1ya • 
fete ordu mare§allan ve hUkumet azas1 
davetli idi. 

Ogleden. sonra halk §enlikleri ve ak 
§am da buyiik bir fener alayt yaptla -

cakttr. 

Kuduste vaziyet 
K d"s 10 (A.A.) - Vaziyette sa-

IAh ul u tur. Diin bazt hadiseler vukua 
a o mu~ . d' 

I . de ehemmiyetsiZ Jr. 
ge mt~se 'k' 1 .1. 1 Dun Mtstrdan buraya 1 1 ngt 1z a ay1 

gelmi~tir. 
ispanya Re~sicumhuru 

Madrid 10 (A.A.) - Azana bu-
.. 'II' meclis tarafmdan Cumhm g;un m1 I ... 

B>~~hnlti!ma ~ec;Jimt~hr. 
Amerika Harbiye Naztn barb 

sahasmt gezdi 
Paris 10 (A.A.) - Amerika Birle§ik 

devletleri Harbiye Bakant Duff Cooper. 
Feandrdaki harb meydanlanm gez -

rnlM~re~al Pilsudskinin kalbi 
Var§o,·a 10 (A.A.) - Cumhur ba -

k ordu genel miifetti~i ve hiikumet 
anlt. n pazartesi gunii Viyanaya hare -

aza a S I .. .. M 1 k t edeceklerdir. a 1 gunu are§a 
P~lsudskinin kalbi. Vilna askeri mezar-

Fransada Jan Dark bayramt 

P ·5 10 (A.A.) - Biri resmi, dige-
an d 'b d'l · · illi gruplar tarafm an terti e 1 m1~ 

n m I b .. ] d' olan iki ni.imayi~ a ay.1 ug~n ean arce 
bayramm1 tes 'i detmt~lerdJr. 

M. Sarraut ile M. Maurin, Ehramlar 

Ydanmdaki Jean d' arce heykelinin o· 
me h' k • 'dd niindl" i~ilmi~ler ve tr a~ en ({e~t e 
hazJr bulunmu~lard1r. Bundan sonra mil
li te~kil<\tlar ve bilhassa «~te!hac;» hla~ 
«Milli Cephe» azalan btr gec;id resmt 
yaprnJ51ardtr. 

Ogle vaktine kadar herhangi bir ha -
dise vukuuna dair hie; bir haber ahnma-

mJ&ttr. 

CUMHURfYET 

(:ukurovada yeti~en 

nefis portakallar 
Hava postalan 20 · o ·.· n 
sonra i§lemege ba§hyor 

Birkac y1l sonra miihim T 1 
bir ih;ac madde i olacak a~yl~re erk, 

istanbul - Ankara - izmir aras1nda 

Adana (Hususi) - Bu y1l portakal
lanmlzm daha iyi fiatla sattlma5J iizerine 
<;ukurovanm portakal yeti§tirme~e uygun 
yerlerinde goze c;arpan bir hamle vardu. 
DUne kadar portakalc1ltk sahasmda hic;
bir mevkii olmtyan, mesela Osmaniyede 
J.,ile bu yt! 300,000 yeni fidan dikilmi~· 
tir. Sonra, yeti~tirdigi portakallarm daha 
lezzetli ve daha sulu ve rayihah olmast 
5ebebile fazla ragbet gormesinden ce5a
ret alan Kozan da bu ytl ~;ok geni$ bir 
porta kalcJitk faaliyetine ({iri~mi~tir. Dort· 
yo I, Adana, Tarsus ve Mersin ~bi: por
takalcJltgi daha ya~lt olan yerlerde ise 
bu cereyan biiti.in kuvvetile ilerlemekte
dir. Yiireil:ir ovasmda Ceyhan trmaib ke· 
nannda Meto ogullannm meydana getir
diil:i 50 hektarltk portakalbk ta oniimi.i7.
deki mev~imde kendi~inden beklenen 
rancumam vermege haztrlanmaktadir. 
Bi.itun bu inki~af hamleleri her ytl boyle 
dev adtmile ilerledikc;e, emin olabiliriz ki 
birka<; yt! i<;inde T oros ve Am a nos ara
smdaki bi.iyuk ve verimli yurd par<;ast, 
yalmz Turkiyenin portakal, mandalina 
ihtiyacm1 kar~tlamakla ka1mtyacak: ayni 
zamanda milll ekonomi bak1mmdan da 
u~tiin bir ihrac madde5i mevkiini de ele 
alacaktu. 

y almz, bur ada belliba~lt bir nok•am
m1za dokunmak istiyorum; bu kadar ge
ni~ bir i~tihsal mmtaka5mda mi.istahsiller 
ara5mda !iizumlu ve en iptidai bir te~ki· 
latm olmay1~1: hem piya~a vaziyetinin 
istikrarstzhgma, hem de haric piy3sala
rmm isteklerine tam vaktinde cevab ve· 
rilemeyi~ine ~ebeb olmaktad1r .. ~u~dan 
ba$ka bu de~erli ihrac mad~~lertmtzJ~ nl" 
standardmda. ne de ambala)mda mu~te· 
riyi tatmin eden bir olgunluk yarat!lama· 

mt$t1T. 
Vak1a bu ytl, Mersindeki Tiirkofis 

te~kilatt, mmtakamtzm bu e$siz ~~hml~
nii daha miistakar ve daha te~k1lath btr 
vaziyete sokmak ic;in baz1 faydah eti.id
ler yapm1~ ve raporlar tanzim etmi~tir. 
Fa kat buti.in bu haztr!tklar, oniimiizdeki 
mah5ul mevsimine kadar kat'i bir ~ekle 
girmezse, bu k1ymetli mahsuliimuz yii
zunden milli ekonomimizin kazanct ~e
ne devede kulak kabilinden bir ~ey ola
cakttr. Binaenaleyh, bir taraftan mils
tahsil alabildigine ugrasarak istih~alini 
artmrken. diger taraftan da resml ma
kamlar elile ihrac i~inin organize edilme
mesinde siiratli hareket olunmasJ ~arthr. 

Hi.ikumetimizin bu miihim mev7ua 
kar•1 ~imdiye kadar gosterdigi yi.iksek 
alaka, bu ehikli~in de istendi~i ~ekilde 
tamamlanacagl hakkmdaki umudlara 
kuvvet vermektedir. 

lzmirde, evvelki giinkii kamyon 

kazasmda yaralananlardan 

ikisi oldii 

izmir (Hususi) - Diin, bir otobi.is 
devrildiitini ve ic;inde bulunan 11 yolcu -
nun muhtelif yerlerinden yaralandtgmi 
bildirmi§tim. Bu yolculardan bir c;ocukla 
bir kadm bugiin yaralarmm vahameti yi.i· 
ziinden oldiiler. 

Yeni M1str kabinesi 
Kahire 10 (A.A.)- Kabineyi Vefd 

partisi lideri Nahas Pa~a te~kil etmekte· 
dir. Biiti.in Bakanlar Vefd parti~inin aza
stdtr. Dt$ Bakam, son Vefd kabinl'~inde 
Dt$ Bakam olan Vasif Cali Pa~adtr. 

Kadm· yiiziinden cinayet 
1zmir (Hususi) - c;e§menin OvacJk 

koviinde ibrahim oglu Mehmed. taban
ca 'kur§U~i!e oldiiriilmiistiir. Hfidise ~oy 
kahvesinde olmu~tur. Sebebi. Nigar na
mmdaki bir k1zd1r. Katil. ktzl istemi ·. 
fakat redle kaqlla ml§hr. Halbuki hu 
talebden ii<; giin sonra, maktuliin ya -
kmlarmdan ~erif nammda bir gene, 
Nigarlll ni§anlanrnt§hr. Katil. bu i~te 
maktuliin rol oynadtgtm sanarak onu 
o!di.irmu~tiir. 

Yurrida~ 
Bankada b~r tuarruf hesabt olm1· 

yan·n yarm1 karanhkhr. 
Ulusal Ekonoml ve 

Arthrma Kurumu 

1' 1yece , e'ya ve yolcu nakledecekler 

Y eni yolcu tayyarelerimizden biri 
Ankara I 0 (T el~fonla) - Devlrt 5tnm miimessili, digeri de mihmandar 

Hava Y ollan hletmesinin fngiliz fabri- pilottur. 
kalanna yapttrdtgJ tayyareler bugi.in sa· Y eni posta tayyarelerimiz bilhassa ~;ok 
at 14 te Ankara hava ista5yonuna ~e!- az sarfiyat yapmaktadJTiar. Seyahat ta
diler. mamen amam gee<mi~. motoriin temiz-

Devlet posta filosunun 3, 4 ve 5 nu- lenmesine bile li.izum gorulmeden sadece 
marah yolcu tayyarelerini te~kil eden ye- ben7in ve yag konulmakla iktifa edilmi~
ni hava gemileri r;ar&amba 5abaht saat tir. T ayyareler, altc1 ve verici telsizle ,.e 
doku7. bu<;ukta Londradan hareket rt· tel~iz telefonla mi.icehhezdirler. 
mi~. Briiksel ve Norenberge ugradtktan T ayyareler, pilot Kemalin idare etti~i 
sonra Budape§teye gelmi~lerdir. T ayya.- bir yo leu tayyare5i tarafmdan havada 
relerimiz ertesi Ri.in Belgrada ~itmi~ler. kar~Jianmt•lardtr. Bu tavvarede matbu
orada bir saat tevakkuftan sonra u<;u$1<~- at mi.ime~~illeri de bulunu~ordu. Bir cok 
rma devam etmek i5temislerse de Tuna kim~eler de yeni tayyareleri hava istas
iizerinde havamn fevkalade fena olma- yonunda kar~tlamJslardtr. 
smdan dolay1 tekrar BeiRrada donmek Ankara i.izerinde bir tur yapttktln 
mechuriyetinde kalmt~lardJT. sonra geni meydana inen veni yolcu tay-

T ayyarelerle rakibleri gecevi Bel- varelerinin muva kkat te~l"lliimii Londra
gradda gecirmi~ler, ertesi ~abah Biikre~e da yaptlmt hr. Burada ufak tecrube1eri 
u~;mu$lar, di.in de saat iki buc;ukta Biik- yaptldtkt<~n sonra kat'i te~lliimii bir ka~; 
re~ten hareket ederek fstanhula gelmi~- ~iine kadar icra edilecrktir. Bundan 
le~dir. Y e~ilkoyden bugiin on ik;vi be sonra, fngili7 pilot I an da karadan mem
gec;e uc;an i.ic; tayyaremiz saat 14 te An- lek~>tlerine doneceklerdir. 
karaya va5J! olmuslardtr. Uc;u~ 5aatlerinc fnp;iltl"redeki fabrikada stai goren pi· 
nazaran tayyareler, Londra - Ankara lot VI" makini~tlerimi7e gelince, gt'ncleri
hava yolunu 13 saatte katetmi& bulunu· mi7 fnl;(ili7lerin fevkaladt' takdirlerini ka· 
yorlar. nnmtslardtr. Cenclerimi7in uc;uslardil ve 

T ayyarelerimizin in~aatt s1rasmda fab- di<ier vazifrlerinde p:osterdik 1 t"ri viihek 
rikada stai gormek i.izere, Londraya ~~:it- t"hliyet ve muvaffakivet iizerine kendile
mi$ olan pilot Lutfi, Tahir, Ekrem ve rine vesikalar ve takdirnameler verilmi~
Abdulh1h ile m<lkinist Kemal, Ne1.ihi. tir. 
Sami Husmen. Necib ve heyete baskan- Memleket d<~hilinde h11va postalan 
hk etmi olan Sevfi Akyiiz de tayyare- ha7irana kad:~r actlacakhr. Her g\in va-

otlllc"k olan t t nbul - n :~ra eferle-
lerl .. birlikte gelmi~lerdir. rinrl .. f "mire cJ,. u;;mmlma~1 cli.i~iiniilmeic-

Sio:orta 11)e5elesinden dolayt, tayyare- tedir. Ru suretle ii<; ehir arasmda ayni 
Jeri ln~~;iliz pilotlan getirmi~tir. Pilotlar- g;iinde hf'm volru, hf'm de po~ta nak1ivah 
dan biri fabrikanm, diP;eri tel~iz fabrika- tl'min l"rlilmi~ ol ~c:~ ktJr. 

ingiltere, Habe istan1n italyaya 
~iddetle prote to edecek 

ilhaktnl 

(Ba~tarofl 1 !net saht.ferie1 

!an mehafiller, M. Flandinin diin Ba 
kanlar Meclisinde di§ siyasa h11kkmd::~ 
yapt1g1 beyanatm iki buc;uk s~at si.ir~i.igii
nii kaydediyorlar. M. Flandm. lnglltere
yi F ransa ile birlikte ltalyaya kar~l mu~
terek bir siyasaya takibine sevk ic;in yap· 
t1gt gayretleri izah etmi$ ve f ngiltere • 
nin bunun ic;in vaktinde karar vermemi~ 
oldugunu teessi.ifle kaydetmi~tir. F ranstz 
hi.ikumeti Romaya daima itidal tavsiye 
etmi~ ve 1talyayt Milletler Cemiyeti ve 
1ngiltere ic;in kabul edilebilecek bir bart$ 
akdine imaleye <;ah mt tlr. 

M. Flandin, bundan sonra, Bogazla· 
rm tahkimi hakkmdaki Turk talebine 
kar~1 F ransay1 mii aid bir hath hareket 
ittihazma sevketmi§ alan sebebleri anlat 
m1 ve nihayet Kur;iik Andla~ma mi.izake 
relerile al?..kadar olarak Avusturyanm 
tekrar silahlanmasJ meselcsinden ve Bal· 
kan Antant1 konferanst neticelerinden 
b;l hsetm istir. 
Fransa ihtirozi ltayidlcr beyan etti 

Paris 10 (A.A.) - Hiikumet, dun 
ak~am italya hi.ikumetine yapt1g1 tebli
gatta Habe§istamn ilhakt hakkmda ih
tirazi kayidler bildirmi§tir. 

Bogazlar meselesi ve 
Loltarno Misakt 

Cenevre 10 (Hususi) Cemiyeti 
Akvam katibi umumtligi mehafilinde te
min edildigine gore, ftalyan - Habe~ 
ihtilafmm tetkiki tehir edildigi takdirde, 
Cemiyeti Akvam Kon eyi derhal Bogaz
lann tahkimine clair Turk talebile Lokar
no meselelcrinin tetkikine ba ltyacakt1r. 

Konsey yann sabap saat 11 de ilk toplan
tiSlm yapacakhr. 

Kii~iik devletler, biiyiilt devletlerin 
kararrm bekliyor 

Cenevre 1 0 (A.A.) - Bitaraf dev
letler murahhaslan, diin saat 15 ten 
19 a kadar devam eden bir toplanli ya
parak Milletler Cemiyeti konseyinin ya
rmki ic;limamda takib edecekleri mi.i te
rek hath hareket hakkmda gorii~mii§ler

dir. 
Bitaraf murahhaslarm F ransa ile ln

gilterenin ne gibi bir hattt hareket takib 
edrcekl rini ORreninciye kadar verecekle
ri kararlan tehir edecekleri beyan edil -
mektedir. 

Cenevre I 0 (A.A.) - Y edi bitaraf 
devlet miizakerelerini bitirmi lerdir. Ne$· 
redilen bir tebligde bu devletlerin Mil
letler Cemiyetinin liizumuna kani ve fa· 
kat Js!ahat yaptlmasJ liizumunu kabul et· 
mekte olduklart bildirilmektedir. Cerek 
bu tslahatm ~ekli ve gerek ncri tedbir
lerin devam1 meselesinde bir intinr siya
sasJ takib etmege karar verilmi•tir. 

Habe~i~tanm ilhah act bir inttba ve 
hayret uvandnml~hr. Bu duruma $imdi
rl .. n ~arih bir hal c;aresi bulunmaltdtr. 

Biitiin murahhaslar Cenevrede 
Cenene 1 0 (A.A.) - Eden, Bruce, 

T evf1k Rii~tu Aras, Rene Massigli, bu 
sabah Cenevreye gelmi~lerdir. 

Pol Boncour, Beck ve Litvinof yann 
geleceklerdir. Madariaga, Bunch ve Ri· 
vas Vicuna ise iki gi.indenberi Cenevrede 
bulunmaktadtrlar. 

Eden ile Massigli, bu sabah gori.i$ · 
mii~lerdir. 

M. Heryonun miihim bir yazm 
Paris I 0 (A.A.) - M. Herriot, 

Oeuvre sz;azetesinde hand vaziyetin bu 
taslali;mt yapmakta olduii;unu beyan et -
mektedir. Mumaileyh, diktatorliik reii -
mine tabi olan mcmlekeJlerin liberal 
memleketlere tahakkiim etmekte ve bun
lara mevd:m okumakta olduklanm ilave 
evlemektedir. 

M. Herri'ot, diyor ki: «M. Mu~olini, 
Habesi~tam kaytd ve sart~tz ilhak ve ay
ni z.amanda kollektif emniyet hakkmda 
tekrar miizakerelere Riri$mek icin Mil -
letler Cemiyetinin emrine amade oldugu· 
nu ilan etmektedir. Bizi nekadar da ha
kir gori.iyor.» 
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~ocuklartna para ile 
ha va satan atehir 

f'F=\\ iin sa bah Si§li ile T aksimdeki 
l,bb' Cumhuriyet meydam arasmda 

bir sz;ezinti yaphm. Bir iki §ey 
gozi.ime c;arph, onlan yallyorum. 

Muhterem Belediye Reisimiz, g~en 
ytl Avrupa seyahatinden fstanbula don· 
di.igi.i zaman «agac medeniyettir» diistu
runu koymu$ ve 1stanbula a~ac diktire
ce~ini soylemi$ti. Muhiddin Ostiinda~. 
bu soziinii, azr;ok tutuyor. lstanbulun ba-
71 yerlerine agaclar dikiliyor. Mesela, 
Rec;enlerde Oski.idarda, Baglarba~mdan 
KlSlkhya kadar gitmi$tim. Y olun iki ta• 
rafma muntazaman fidanlar dikildigini 
ve hemen hepsinin tuttugunu memnuni • 
yetle gordiim. 

F akat, bir taraftan yeni agaclar 
dikilirk.en diger taraftan da caddeler• 
de mevcud agaclardan kuruyanla • 
nn yerlerine yeni fidanlar dikilme· 
lidir ki bir mi.iddet sonra cadde ke
le$le~mesin. lstanbulun en sz;i.izel yal
larmdan biri olan T aksimle Harbiye 
ara~mdaki caddenin <;mar agaclan ara· 
smda, yer yer bo luklar peyda olmu~· 
tur. Buralarda kuruyan aRaclar kesil
mi$, fakat yerleri bo~ buaktlmt~hr. Hatta 
o kadar itina edilen Cumhuriyet abidesi
nin etraftndaki akasyalardan biri de ku
rumu~. yeri bo$ kalmt$hr. Bu bo~luklar 
vaktinde doldurulmazsa yava$ yava~ 
caddede aRaC kalmaz. Bir agac kesildi 
mi, onun yerine hemen yeni bir fidan di
kilmesi lazJmdtr. Malum ya, bir agacm 
biiyiimesi ve golge vermesi giindelik ve 
avhk bir i$ de~ildir. Seneler ister. Agac 
dikmekte kaybedilen vaktin olc;i.isii, va· 
hidi k1yasisi yildir. Belediyemiz, her ek
•ilen agacm yerini agac dikme mevsimin
de doldurmahd1r. 

Si~lide, Osmanbey civannda, etraft 
yiiksek duvarlarla ~;evrilmi$, i<;i agaclar· 
Ia dolu gi.izel bir mezarltk var. Bunun k.a
pJsmm oniinden di.in ilk defa gec;tim ve 
i.izerinde su yaztyJ okudum: <£imetiere 
Catholique latin» 

Hayret! Paristeki me~hur Pere La • 
cheze mezarhgtnda m1y1z ki bu koca 
levhada bir tek kelime turk~;e yok; sade 
frans1zca yaz1lmt$ ve $imdiye kadar da 
a lc\kadarl ddll kiu.,c, LO.r lc yalu1£ f• dH" 

~1zca yazth bir levha bulunmasma ses 
c;Ikarmaml$. 

Bu mezarhRl idare edenlere, Tiirki
yede olduklanm ve bu memleketin dili 
olan ti.irk<;eye hiirmet etmek laz1m p;eldi
~ini hahrlatmm. 

T aksimdeki Belediye bah~;esinin o· 
nunden gec;iyorum. Dadtlar ve anneler, 
r;ocuklanm kuc;uk arabalarile hava al
mak ie<in, bahc;eye sokuyorlar; tabii bah
c;enin duhuliye ucretini odiyerek... Bi.itun 
bu semtte, bedava girilen hic;bir hahc;e 
olmadtgma gore, c;ocuklann hava almak 
i<;in, gidecekleri ba$ka yer yoktur. Fa kat, 
diinyanm hic;bir yerinde, yavrularma pa· 
ra ile hava satan ehir de volctt,r. 

inonii ,ehidleri icin diin 
toren yaptldt 

LBa~tara/1 1 lnct sahffede) 

muhtelif $ehirlerden gelen heyetler, bin
lerce halk ve mekteblilerle dolmu tu. 
Her sene may1sta Bozuyuk Halk Parti
si tarafmdan tertib edilmekte olan bu me
rasim, bu sene, Eski§ehir, Bozuyiik, 
lnonii, Bilecik, Sogiid ve Bursadan sz;e
len heyetlerin de i&tirakile ~;ok parlak 
olmu~tur. T ayyarelerimiz de ~ehidlik ii· 
zerinde uc;u§lar yapml&lardtr. Muhtelif 
yerlerden gelen 40 kadar buyiik ~;elenk 
sehidlige konmustur. Erkamharb binba-
5151 Bozkurd, 1noni.i muharebelerini hal· 
ka izah etmi~tir. Bundan sonra muhtelif 
$ehirleri temsil eden hatiblerle bir $ehid 
yavru~u. Kurtulu~ Sava~mm bu adstz ~e
hidleri ve lnonii muharebeleri hakkmda 
hevecanh ~ozler sovlemi~lerdir. Burada 
yurdu korumak ic;in olmege ve Cumhu
riyeti ya&atmak ic;in de ya&amaga and i· 
c;ilmi~tir. Burada yatan 844 ~ehidin ruh
lannt taziz ic;in bir dakika susulmu$tur. 
Mi.iteakJben 1stiklal mar§J soylenerek me· 
rasime mhayet verilmi~tir. 

Burada toplanan gene, ihtiyar binler
ce yurdda$, Kurtulu$ Sava~mm en heyc
canh safhalanna sahne olan bu ku~m. 
gunesli, vaktn tepelerin iisti.ine kurulan 
mi.itevazJ abidenin onunde hiirmetle igi
lerek aynhrken bu muharebelerde bu • 
lunmu$ bir ferd s1fatile kendi ~endtme 
burada 844 ehid yatmtyor, 17 milyo • 
nun cam, tstiklali ya~1yor, diyordum. 

'Bozuyiike dondi.igiimiiz zaman &ehri 
bombo~ bulduk. Y edisinden yetm1~m 
kadar herkes bizi kurtamken ehid dii 
&enlerin ba&l uclannda idi. V e At a 
turkle, lsmet lnonlini.i ve kahraman or 
duyu takdis ediyordu. 



KU~Uk 

Hlklye Bu ben miyim ?] 
- Affedersiniz efendim, Kiic;iikc;am· 

hcaya nereden gidecegiz L 
<;ok ihtiyar olmadJgJ halde yiizii c;ok 

ihtiyarlam1~ gibi ha}ab alan kadm ba~m1 
kaldirdi. Kar~lSlnda uzun boylu, geni§ 
omuzlu bir erkek duruyordu. Ostiinde 
bir spor elbisesi olan bu adamm sat;lan 
bembeyazdJ amma bu beyaz sac;lar onun 
gene yiiziine vakitsiz gelmi$ bir ya$hhk 
gibi yaki~Iyordu ... 

fhtiyar kadm kara gozlerinin agu ka
paklaniu kald1rarak onun yiizi.ine bak • 
ti: «Bir ri.iya m1 bu ~» diye dii~iindii. 
Hayu bu bir riiya de~ildi. T opraklan 
klZil yolun iistiinde ve kendi kar~Ismda 
duran adam Adi!di. 

Bundan ~i.iphe etmege hit; te . mana 
yoktu. Yirmi sene evvelki gibi, yirmi se
ne evvelki yiizile, Adil kar~JSJndaydJ. 
Yirmi sene evvelki yi.izi.i bir part;a deii;i,
memi~ti bile. Y almz vakitsiz agarmi§ 
hissini veren sar;lanmn, o simsiyah sac; • 
!ann iisti.ine; seneler beyaz boyasm1 s1· 
vamJ~tJ. f&te ondaki deii;i~iklik buydu. 

lhtiyar kadm birden cevab veremedi 
ve dudaklan ktmJldamncJya kadar biitlin 
bir hayatJ dii~i.indii ve yirmi sene, valmz 
gec;irdigi yirmi, uzun sene gozi.iniin o · 
niinde yirmi kath fakat iskambil kaii;tdm
dan bir Amerikan binasJ p:ibi yJkJidi. V e 
onu ilk tamd1&1 p:i.inii hanrladJ. Kocas1 
onlan birbirlerine tani~hrmi~tl: «Adil 

Bey» demi~ti. Adil Bey! .. Ve ne garib 
bir~eydir ki kocasmm ona: Hakkmda 
fazla bir malfunat vermedigi bu Adil 
Bey onun hayatlmn en biiyi.ik meceras1 
oluvermi$ti. 

Allahim onu nekadar sevmi~ti. Yirmi 
sekiz ya$Ina kadar kic; sevmemi~. born • 
bo~ bir kalbin biitiin ate~i ve bi.itiin ihti
rasile bu adam a nas1l tapml~h ?. 

Onun kim oldu~unu tan1maga liizum 
bile p:ormeden tJpkt ipnotize edilmi$ bir 
insan p;ibi o kendisine: <<Bana gel» der
demez, sanki hayatta en basit biT§ey ya

gozlerinin ic;ine bakmi~h. «Beraber ya~a
mamak... Giilmek istiyorsun Adil !..» 
Hay1r gi.ilmek istemiyordu .. Ne korkunc
du bu adam ... Soyledi~i bir hakikatti: 
«Cocugum, diyordu. fkimizin de mevkii 
ic;tirnaimiz var. Istanbul gibi bir verde 
dostunun kansile ya~1yan bir avukat ol
mak ne demektir, biliyor musun ?» «Pe
ki ne yapacag1z ?», «Kocan seni terke · 
dinciye kadar ayn ya~Jyacagiz.» 

lstanbula donmii~lerdi. Adil Sefkate 
Ada~a ki.it;lik bir ev kiralami~h. Ve va
mna biraz da para bJrakmJ~h. Sonra .. 
Sonra onun bir daha semtine uii;rama
mi~tl. Sefkat onun yazihanesine telefon 
ettigi zaman; cevab alamarni~, tahkikat 
yapmca Antalyaya gidip yerle~tiRini o~
renmi&ti. 

Eger uzak bir akrabadan dii<en ufak 
bir miras imdadma yeti~me;eydi havatta 
kendisini na~II kurtaracaktJ? C:i.inkii o fs
tanbula geldikten bir av sonra kocasmm 
kendisini kar;hiZI sri.in terketrni~ oldu~unu 
ve bunun da Adile bildirilmi$ bulundu
gunu oqrenmi~ti. Esasen ho•;>tn?~lwdi da 
ne yiizle ona miiracaat edebilirdi? 

Ufak bir para ile ona miras kalan mi
nicik bir ev, A

1
ctbademden doni.ip; Kii · 

r;ur;arnhca suyuna giden yolun sagmda, 
bi.iyi.ik ve cok ailach bir bahrenin orta -
smda idi. On sekiz yJ!dJr <::-"-- · ·· ·~ bu

rada ya§Iyordu. 
#f. #f.¥ 

- Kiic;iikc;amhca suyuna n • ~ ..: en gi· 
decegiz~ 

ileride bir otomobil duruyordu. Oto
mobilden inmi§ k1rkhk giizel bir kadm. 

on be§ ya§mda temiz giyinmi~ bir erkek 

c;ocugu otomobilin yanmda idiler. Ve 

spar komplesi ic;inde ~arikulade dine go
ri.inen Adil kar§Ismdaki kadm1 tamma · 
dan bu sozii ona soruyordu.. Hem de 

ptyormu~ gibi onu takib etmek cesaretini gozlerinin ic;ine bakarak ... 
nasd kendinde bulabilmi~tiL Bir an onun omuzlanndan tutmag1 

Onunla A vrupaya kac;mJ$lardi. N e dii§iindii, on a: «Beni tammadm ml )» 

bi.iyiik bir rezaletti bu kar;I~ ... Bi.ivi.ik ti.ic- diye sormak.. F akat hayir ona kendi~ini 
car Macid Beyin kammm avukat Adil tamtmak istemedi. 
ile Pe$teye kar;I$I... Elini uzatt1 ve hafif bir sesle: 

- Biraz daha ileride solda sedin i.is-
$imdi Budape$lede gec;irdikleri o tiinde, dedi. F akat araba oraya kadaJ 

giizel giinlerin hahrasi gozlerinin o -
ni.inde canlamyordu. T unanm ko · 
ri;r~n ml..nn" hale"" tmrblc:i bii-
yiik otel, Buda tepelerinde yap -

tiklan gezintiler... Binbir kuleli bi.i

yiik saraytn akislerini sularda sey • 

rettikleri kizil ak~am saatleri, Margrit 

adasmda ger;en gi.ine$li ~tinier ve sonra ... 
Sonra ne olmu~tu?.. Adil on dan bik

mak ic;in bir sene heklememi~ti bile. Da
ha alh ay sonra bir gi.in: <<Arhk lstan

bula donelim» 'demi,ti. lstanbula don· 
mek... 0 zaman ;lefkat lrorkarak: 
«N as1l done rim, demi§ti. Kocamdan 

daha aynlmadim, orada nas1l beraber ya
§anz.» «Beraber ya~amaYJz>>, «yak ca
nim ... » Ve ~aka ediyor zannile onun 

gidemez. 
Sonra arkasm1 dondii onun te~e'K'Kiir 

etmesm1 beklemeden bahr;e kap1smdan i· 
,.:eri dald1. Adeta ko§arak eve girdi. 

Ve on sekiz senedenberi birinci defa 
olarak bir aynanm kar~ISina ge<;ti ve 
aynada kendine bakh. Allah1m Ishrabh 
seneler onu ne hale koymu~lard1? .. Bu 
kadm... Gozleri aynadaki aksile kar -
~Ila§mca yuzu sapsan alan kadm: 

- Bu ben miyim? 
Diye hH;kirarak koltugun ic;ine dii~ti.i. 

V e sanki bir ba~ka dostun oliimiine ag
lar gibi hayatta sevmekten ba§ka bir su
r;u olmami~ olan bir ;lefkatin oliimiine 
•aatlerce aghd1. 

Nakleden: 

SOVEYDA H. 

Seh1adebas1 TURAN Tiyatrosu 12 Mayts Sah ak~am1 • 

NAfiD ve HALiDE tarafJDdan bnvuk ovun 

Okuyucu B U R H A N musameresi 

San'atkAr okuyucu HAMiYET' in i~tirakile 

• 8 E R L J T Z' de yeni a~tlan Liaan Kuralar1: 

Tiirk~e, Franatzc:a, lngilizce, ltalyanca, Almanca, Rusca, v.a. 

KAYID MUAMELESI BA$LAMI$TIR. Tec:riibe derai paraatzdtr. 

latanbul 
373 iatikli.l caddeai 

Be . i ktrk iki $!e~e 
«Camhuriyeb in zab1ta romanat48 

Yazan: Charles de Richter 
cedric Lacy istidlalin r,;ok dogru ya -

piidigJnl soy)iyecekti, lakin bu SITada 
miifetti$in birkar; sozi.i, dikkatini kiit;iik 
kirnuzi otomobile r,;ekti. 

- Y az1k ki bu otomobilin $ofori.i o· 
rada degil. Orada olsayd1 Sir Walter 
onu gori.ince kac;maga cesaret edemezdi. 
Kac;sa bile $oforden bu hususta malumat 
alabilirdik. 

cedric Lacy ktrmlZI arabaya daha 
dikkatle bakarak lirperdi. Gozi.ine bireey 
ili§Illi§ti. 

Delikanh pencereden sokaga atlad1 ve 
birkar,; adimda otornobilin yamna vard1. 

Y amlmami$11. Thaisa Straffordun bir 
eldiveni direksiyona takilmie duruyordu. 
Gene k1z bunu dli~i.inmeden yapmamJ~h. 

Defterden kopanlmiS, dorde bi.iki.il -
mii1 ve ic;inde bir takun yazder karalan-

Ankara 
Konya caddeai 

ml$ olan bir kagid da eldivenin i~;inde 
duruyordu. 

T ezkerede eunlar yaZJI1 idi: 
«Cedric, kestirme bir yo! yakib etti

gim ir;in sizden biraz evvel gelmege mu
vaffak old urn. F akat boyle erken geli~im 
o kadar hayuh oldu ki bilseniz.. Y oksa 
vazifemiz suya di.i~ecekti. Bir c;ocuk ba
na, pencereden bir adamm athyarak ku
lara dogru kat;hgmJ gordi.igiini.i soyledi. 
Cocugun tarifine bak1hrsa kac;an bu a
dam, Sir W alterden ba§ka biri olamaz. 
Bu adamm <;IIdirmi$ olduguna kimse iti
raz edemez. Onu aramaga gidiyorum. 
Hie; bir~ey yapmaga kalk1~maym. Sade
ce beni «Fleur de Lys» de bekleyin. 
Bir$ey ogrenir ogrenmez size haber veri
rim. Fa kat dairna ham bir vaziyette bek
leyin.>> 

Miifetti$ te, Cedric Laeyden gordi.igi.i 
gibi pencereden atlami$ ve otomobilin 
yanma gelmi$ti. Delikanh kendisine 
Thaisamn tezkeresini uzattJ. 

Miifetti~: 
- Bizzat kendimiz Sir W alteri ara· 

maga gitsek daha dogru olmaz m1, der-
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iki ay sonra inoniinde 
bir kamp kurulacak 
Memleketimizde Tiirkku$U ~ubeleri

nin biran evvel faaliyete ~ec;mesi ic;in ha
ZJThklar ilerlemektedir. Turkku~lanna 
kar$1 bilhassa mektebli gene k1z ve er -
keklerin mi.itezayid bir alaka p:osterme -
leri umumi memnuniyeti mucib olmakta
dJT. 

Istanbul, lzmir, Adana, Kayseri ve 
Bursa Tiirkku~u mekteblerine devam e
den talebeler arasmda iki ay sonra 120 
ki$ilik bir kafile ser;ilecektir. Bu talebeler 
temmuzda lnoniinde ac;IIacalc kampta 
i.ic; ay c;alt$tinlacaklardir. Bu karnpta ta
lebelere hem ur;uculuk dersleri verilecek, 
hem de askeri muallimler nezaretinde pi
yade talimi gosterilecektir. Bu kampta 
muvaffak olan ve yelken uc;u~u brovesi a
lan gender eger ihtiyat zabiti olabilecek 
derecede tahsilleri varsa dogru Harbiye 
mektebine gireceklerdir. T ahsilleri orta 
derece olanlar ise hava gedikli kiit;lik za
bit mektebine kabul edileceklerdir. Bu 
hususta Gene! Kurmay Baskanb~I bir 
kanun projesi hazirlami$hT. Bu proje ya
kmd" Mecli~e verilecektir. 

Planorler clahilcle yaptltyor 
Tiirkku&u ic;in Kayseri tayyare fabri

kasma muhtelif tipte 28 planor Ismarlan
rni~tir. 

Bu planorlerden sekizi tamamlanarak 
Tiirkku~u emrine verilmi$tir. Geri kalan 
20 planor de hazirlanmaktadir. 

Parapiit kuleleri 
Sovyet Ru~vadan getirilen bir pilruiit 

kulesi sira ile Ankara, Istanbul ve hmir· 
de kurulacak ve Tiirkku$U talebeleri bu 
kuleden para~iitle atlamaga ah$tmlacak
lardir. Bir kule kifayet etmiyeceRi J<;Jn 
askeri fabrikalara iki tane para$lit kulesi 
Jsmarlanmi$hr. Bu kuleler yakmda hazir
lanacaktJr. 

Tiirkku~u Istanbul $Ubesinde derslere 
bugiinden itibarl"n baslanacakbr. 

lspirto fabrikast 

Pa~abah~edeki 
modem bir 

fabrika 
hale 

getirilivor 
fnhisarlar ldaresinin Pa$abahr;ede 

yaphrmakta oldugu yeni ispirto ve soma 
fabrikasJ bitmek uzeredir. $imdiki halde 
36 metro kadar bir yiikseklige varacak 
olan fabrikanin bacasi yapilmaktadiT. 
F abrika en son sis tern de yapilmaktadtr. 
Bu tesisata gore, elde edilen muharrik 
kuvvetlerin r;liri.ik diye aynlan ktsmmdan 
bile istifade edilecegi gibi fabrikantn 
elektrik tenvirati da gene fabrikadan te
min edilecektir. $arki Avrupa memleket
lerinde mevcud biiti.in ispirto fabrilcala -
rmda kullamlmakta olan makineler, is
pirto nevilerini ma ile ve muhtelif zaman
larda istihsal etmektedirler. Halbuki fn
hisarlar ldaminin veni fabrikasmda. bae 
mah~ul. orta m&hsul. son mahsul de ba~
ka ba~ka mu~Iuklardan, fakat ayni za
manda elde edilecektir. 

Bu suretle fi\brika, ~arkta modern tek
nikle kurulan ilk ispirto fabrikasJ olmak
tadJT. F abrikada vaPilmakta olan ta
harnmur mahzenleri de, .. ~kileri llibi iistii 
ac1k nlmayip tamamile, her taraf1 kapa
!Jd,r. Bu mah7Pnlerin irinrleki m:~ddelerin 
tahammur edip etmedil!:i fenni bir ti\• 
k1m i\],.th•rll" anla,tlmaktadir. 

Y eni f~"hrika, simdive lea dar Alnullu 
~eker fabril.:a~md<~n almn1akta nlan ham 
isnirtnvu ch, hndilii'rind,.n istih~al ede
cektir. 

400 lngiliz seyyaht geJdi 
<;anakkaleyi ziyarete gelen fngilizle

rin ikinci kafilesi Langosteniye seyyah ge
misile dun ak~am ~ehrimize gelmi~lerdir. 
400 ki~iden ibaret alan bu kafile, ak~am 
kafileler halinde tehre t;Ikarak otomobil· 
lerle mi.izeleri ve cam!leri gezmi~lerdir. 

siniz? fikrinde bulundu. 
Cedric Lacy ba$mi salladi: 
- Dogru olmaz, dedi. Elimizde hi,.: 

bir emare, iz filan yak. Beklersek daha 
makul hareket etmi$ oluruz. $imdi he -
men «Fleur de Lys» e gidiyorum. 

T ezkereyi katlay1p ciizdamna sok -
tuktan sonra, Thaisanm eldivenini elin
den birakmiyarak, Paddy Mills ile Wil
ly Kosterin beklediii;i kendi otomobilinin 
yanma gitti. 

Paddy Mills: 
- E? diye sordu, her$eY hollolundu 

ineallah? lhtiyar centilmeni otomobile 
atarak gidiyoruz, deiW mi? 

Cedric Lacy omuz silkti. 
- Dogrusu kazm ayag1 oyle degil! 

Sir Walter kirnbilir nerelerde dola~Jyor, 
Miss Strafford arkasmdan gitmemi~ 
olsavd1 bilmem halimiz ne olurdu? $im
dilik benimle «Fleur de Lys» e ~elecek
siniz. Y emekte size hersevi anlatmm. 

Cedric Lacy miifetti~e veda etti. Mii
fetti~. adamlanmn, p;ecenin herhangi bir 
saatinde olursa olsun, delikanhmn emrine 
amade oldugunu kendisine temin etti. 

Tiirk sulartnda yeti,en nefis balddar QADYO 
Bilgisizlik yiiziinden 
milyonlar kaybediyoruz 

( Bu aksamki program) 
iSTANBUL: 
17 ink1I~ b dersi, Universi ted en nak!l. 

Esad Bozkurd tarafmdan - 18 oda musl
klsi (plillkl - 19 haberler • 19,1S hafif mu .. 
slki ve Slgan musiklsl (p!!kl • 19,30 hava• 
c1hk hakkmda konferans: Tayyarecl NU'" 
ri KlZilkanat tarafmdan • 20 balk musiJd• 
si, Siva.sll Veysel ve Ibrahim tarafmdan " 
20,30 sttidyo ork~ralari • 21,30 son h&.'" 
berler. 

senedenberi bir i~ Be, 
Enstitiisiinii 
faydah bir 

kapatmak 
program] a 

goremiyen Baltk~1hk 
degil, pratik ve 

ya,atmak lazJmd1r 

Ti.irkiyede deniz ve tath su bahkr;Ihg1 J ucuza sal!lan, bazan da denize doki.ilen 
ziraat kadar ehemmiyetlidir. Bahkc;1hk torik bahklannm yiiksek fiatlerle sat1l -

saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm ga• 
zetelere mah.su.a havadis servisl verUece]C.. 
tlr. 

ViYANA: 
17,10 kon.ser - 18,05 konferans • 18 ,~5 

gramofon • 18,55 Uyatro tenkidJ • 19,20 l.n
gilizce ders - 19.40 kon~ma • 20,06 haber• 
Ier, hava raporu ve salre • 20,15 ulu.aal mu• 
siki - 21,35 konuljma • 21,50 opera yayml • 
Genoveva - 24,35 gece konserl. 

i§ile azc;ok me~gul olanlar, \=anakkale ve 
Karadeniz Bogazlarmm bilhassa orki -
nos, klhc, palamut, torik, uskumru ve 
emsali gibi gec;ici bahklann ye'gane yolu 
olduguQu bilirler. 

Diinyada emsali nadir bulunan bu gi
bi av sahalanna malik oldugumuz hal
de maalesef bahkr;1hk i~ile heniiz lay1k 
oldugu ehemmiyetle me§gul olunmarnJf· 
hr. Ziraat ic;in mi.iteaddid mekteb ve ilim 
miies~eselerimiz olduii;u halde, bahk~1hk 
icin Baltalimantndaki Enstiti.iden ba§ka 
b"ir miiessesemiz yoktur. Be$ sene evvel 
ac;Ilan ve ugrunda yaTJm milyon liradan 
fazla bir meblag sarfedilen bu miiessese
nin de, beklenen neticeleri veremedigin -
den haziranda kapatilacagJ soyleniyor. 
Esasen daha evvel dolgun bir maa~la bu 
mliessesenin ba§ma getirilen Weberman 
admdaki E.stonyah mlitehasmm c;ah$ma
larmdan Tiirkiye bahkt;Ihgi ic;in bir fay
da goriilmediginden, mukavelesi feshe -
dilmi~ ve yerine Simson adlt bir lngiliz 
getirilmi~ti. lki sene sonra bu yeni mi.ite· 
hassJSin vazifesine de nihayet verilerek 
Baltalimanma i.ic; Alman celbedilmesine 
ragmen miiessesenin kapati!masma ka -
rar verildigine gore, bugiin i~ ba~mda bu
lunan Alman miitehasSIS!aTI da bahk~I -
hgimiza faydah bir i§ gorernemi§lerdir. 

Bizdeki bahkc;1hk i§leri haricden se · 
yircilere goriindi.iii;i.i gibi basit degildir. 

Bahkc;Ihgm ilim, fen, sanayi ve ticaretle 
yakmdan alakadar oldugunu ve bu i§in 
an' anevi usullerle idare edilemiyecegini 
takdir eden hiikumetimiz miihim fedakar
hklara katlanarak Bahkr;Ibk Enstiti.isi.ini.i 
ac;mi§ ve be§ sene kadar da devam ettir-
mi§tir. 

Ancak herhangi bir ilim §ubesinde 
belki biiyiik ihtJsaslan olan miitehasm
lann ba§mda, memleketimiz bahkc;Ihgi -
ntn ihtiyaclannJ bilen ve bu san'atta tee
rUbe elde etmi~ muktedir bir zat bulun • 
mu§ olsaydJ, Bahkc;Ihk Enstitiisii gec;en 
be~ sene zarfmda hem miitehassiS me -
murlar yeti§tirir, hem de iki senedenberi 
cok avl an an ve ahc1 bulunamadtgmdan 

masm1 temin edecek c;areler bulurdu. 
Halbuki Enstiti.ini.in ilk rni.idi.iri.i M. 

Wberman idare teskilatile vakit gec;irmi§, 
1ngiliz miitehasm M. Simson ise, Mar -
mara denizinde yerli bahklar yataklanm 
bulmak ve Akdenizde slinger tarlalari 
ke~fetmek it;in Enstitiini.in «Bahkc;I» a -
dmdaki vapurile denizlerde taharriyat 
yapmakla rne§gul olmu§tu. 

Bununla beraber, miitehassislardan is
tifade edilemedigi ic;in bahkc;IIanmiz ic;in 
bi.iyi.ik bir nohan alan Enstiti.ini.in kapa -
tJlmasJ hie; te dogru olmiyacakhr. Tiirlti
yenin sahillerine nisbeten pek az denize 
malik olan Bulgaristanda bile birden f;z. 
Ia bahkc;Ihga mahsus ilmi miiesseseler te
essi.is etmi§ken yegane Enstitiimiizi.i ka -
patrnak, hie; §uphesiz, bahkr;IhgtmJz it;in 
biiyi.ik bir noksan te§kil edecektir. Bu 
hayirli mi.iesseseyi kapatmaktansa pratik 
ve faydah bir programlcr ya§atmak c;a -
relerini aramak bir memleket meselesidir. 

Bugi.in hi.iki.imleri cari olan 6 receb 
1288 tarihli «Istanbul ve tevabii bahk -
hane nizamnamesi» le 18 safer 1299 ta
rihli «zabJtai saydiye nizamnamesi» ni 
birle~tirerek yeni bir kanun hamlamak • 
ta oldugu ve Alman mi.itehassislanmn da 
bu i§ ic;in r;ah§IIklan yaztlmi§II. 

Tiirkiyede bahk i§lerini ktrk be§ sene 
kadar idare eden mi.ilga Di.iyunu Umu • 
miye idaresi zamamnda da bir bahkc;Iltk 
kanunu yapmak iizere senelerce c;ah§II -
mi§ ve hatta hamlanan kanun layihas1 
.Surayi Devlete kadar gonderildigi hal
de, baz1 tadilat yapmak iizere geri alm-

BERLiN: 
18,05 se~;llen mUEiki par~lan • 18,3!1 k~Y 

nu$ma • 19,0!1 gramofon - 20,05 memleteti 
ziyaret - 20,20 konu9ma - 20,50 giiniin aldS
Ierl - 1,05 haberler • 21,15 ka~Ik yaym • 
23,05 havadls. spor, hava raporu - 23,3!1 soJI 
numara. 

BUDAPEI;iTE: 
18,05 salon orkestra.s1 - 19,05 konferans • 

21,20 konser • 23,25 Qingene musikisl - 24,05 
cazband tak1m1 - 1.10 son haberler. 
BUKRE~ : 
18,05 gramofon • 19.05 havadis • 19,20 

kon.ser - 20.05 !ronferaru; • 20,25 konser ~ 
21.10 konferans • 21.25 oda mu&klsl • ~ 
mecmualar ve kitablar - 22,10 ~an konse• 
ri - 22.35 haberler • 22,SO Balalayka orl<es• 
tras1 • 23.30 gece konserl - 23,50 fransJZcr 
ve almanca haberler. 

LONDRA: 
19,35 e!tlencell muslkl - 20 ,20 dans hava

lan • 21.05 konser - 21.50 kari~?Jk yaym • 
22.35 senfonlk konser • 23,25 havadls - 23 ,35 
dans mu5lklsi • 24,35 havadls - 24,45 kon· 
.ser. 

PARiS [P. T. T .J: 
18,05 orkestra kon.serl - 18.35 konu~ma • 

19.05 orkestra konserl - 19.35 havadis-20,40 
orkestra konserl • 21 ,05 edeblyat • 21 .50 odlo 
musiklsi ve 4ark1Iar • 23.50 dans mu.sikl· 
sl - 24.20 eglencell muslkl. 

ROMA: 
17,25 gramofon • 18,05 havadis • i8,20 

yen! p!<lklar • 19.20 ln~ad - 20,10 transtz~ 
ca yaym • 20.2~ lnglllzce haberler • 20 .50 
franstzca haberler - 21 ,05 memleket ya. ~ 
ym1 - 21.45 konser • 22,55 seyyahlar !~In 
vayin • 23,0S pl~s. sonn dans mu.~\1>:1~1. 

Nobeb;i eczaneler 
mi§II. Gerek bu layihadan, gerekse bu - Bu gece nobe~l olan eczaneler eunlar• 
giine kadar cari olan bazi nizamnameler- dir : 

Istanbul cihetlndekller: 
le ala~adar birc;ok eski teamiillerden is - Aksarayda (Etem Pertevl, Alemdarda. 
tifade etmek iizere bugi.inki.i Jeraite uy - (StrrJ Raslml, Baktrkoyiinde (MerkezJ, 
gun bir bahk,.:1hk kanunu JazimdJr. Beyaz1dda CBelklsl. Eminonlinde CBe$lt 

Kemal, c'evad), Fenerde CEmilyadil, Kara~ 
Bu kanunu haZirlarken yaln1z ecnebi giimriikte (Suadl, Kii~;iikpaoz:a.rda (Hasan 

miitehassislardan degi), ayni zamanda Hul1i81), Sama.tyada (Erotila&), eehrel111-
erek esnafm, gerekee Tiirki e bahk - ninde A. Hamdl>~~~-~ 

1 ~ '1 b'h kk' w d 1 d Beyo~lu cihetindekller: 
1g1 e t a In ugra~m1~ a am ann a Galatada (Merkezl, Haskoyde cHalkl, 
teyleri"" miiracaat edilmesi Jazimdir. Kasrmp&§ada CMerkezl, Sar1yerde CNuril, 

istanbul baltkhanesi eskt §l~llde <Merkezl, Takslmde <Matkoviyl, 
Merkez Miidii.rii. (Kemal Reblill. 

K. DEVECJOCLU Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (~!nasi), Heybellde l Ta~ 

na~l. Kad1k1iy, Pazaryolunda CRifatl, Mo~ 

C k 1 b dada (Sthhatl, Usktidar, imrahorda <im• .ana kale orta mekteb ta e esinin tetkik seyahati rahor). 

<;anakkale (Hususi) - Dort seneden
beri c;ah§makta olan <;a11akkale orta 
mekteb tarih ara§hrma ve yurd albti -
mii derleme kolu tatil gtinlerinde <;a • 
nakkale mmtakasmda tariht ara§brma 
ve etiid gezmelerine ba§lamak tizere 
bir program haztrlami§hr. 

ilk gezme, civardaki Trova harabe • 
lerine 120 ki§ilik bir kafile halinde ya
pllmi§tlr. Trovada halen yap1lan haf -
riyatJ idare eden Amerikah profesi:ir 

Delikanh adamlarile beraber, on be$inci 
amdan kalma otelin yolunu tuttu. M. 
Pick Wick ve arkada~lan muhakkak ki 
burada da eafa siirmiielerdi. Charles 
Dickense gelince, o, burada uzun miid· 
det oturmu~tu. Biraz sonra i.ir; adam, 
renkli tablolarla siislenmi~ kahn potrelli 
salonda sofraya oturrnu6lardi. 

Cedric Lacy, arkada~lanna derhal va
ziyeti anlath. Herkes polis meselelerini 
~imdilik bir tarafa buakarak, p:i.ileryi.izli.i 
bir garsonun getirdigi sigiT budu kizart
masile «Yorkshire pudding» e laz1m ge
l en hi.irmeti yapmaga koyuldu. 

Biraz sonra, bir motosiklet giiriilti.isii 
sokagm siikunetini bozdu. keri giren 
gene bir ses, acele bir haber bekliyen 
Londrah bir centilmenin it;erde bulunup 
bulunmadigml sordu. 

Cedric1 Lacy bu sozleri soy!iyen c;ocu
ga doii;ru gitti. Cocuk, daha iyi tetkik i
t;in, gozlerinden birini kapiyarak deli
kanhyJ si.izdii. Aradtii;J adamm kar~JSJn· 
da bulunan kimse olduii;una kanaat getir
mi~ olacak ki her ihtimale kar~I: 

- lsminiz? diye aordu. 

M. Bleygen kafileyi nezaketle kar§Ili -
yarak yap1lan i§leri gezdirmi§ ve rna -
lumat vermi§tir. Bundan sonra hafriyat 
komiseri arkeolog Remzi Oguz Ank ta
rafmdan dikkatle dinlenilen uzun bir 
konferans verilmi§tir. 

Gezmeye i§tirak edenler c;ok istifa -
deli ve eglenceli bir giin gec;irdikten 
sonra <;anakkaleye di:inmli§lerdir. 

ikinci gezme ma)'ls ortalanna dogru 
Anafartalarla $ehidliklere yap!lacakhr. 

- Cedric Lacy. 
<;ocuk goz kirphktan sonra kasketini 

<;Ikararak it;inden bir ka~1d part;asJ ald1. 
- Tam am I dedi. Af buyurun, ne 

yapay1m, gene Lady sakm yanilmamami 
iyice tenbih etti de. 

Cedric Lacy, Thaisa Straffordun tez
keresini acele acele okudu. 

«Bir motosikletr;i sayesinde, Sir Wal
terin izini takib edebildim. Bir otomobil
cilden kendisini almasmi rica etmis ... Ve 
biran ic;in, ona yeli$emiyecegim diye 
korktum. F akat Marp:ate yolu i.izerinde 
Birchington • on-Sea'ye gelince fikir de
jietirmi$ olacak ki otomobilden inmi~. 
Istedigi malumata bak1hrsa, batakhklar 
istikametinde ilerledigi kanaatindeyim. 
F akat bir magazadan Londraya telefon 
ettigini de sovlediler. Ben geldiiim vakit 
maalesef bu magaza kapanmi$ oldugun
dan kime telefon ettigini anhyamadim. 
Hemen adamlanmzla geliniz. Geceleyin 
ve bilhassa batakhklarda her~eyden kor
kulur.» 

Cedric Lacy r,;ocugun eline birkar; pa
ra stkitttrarak: 

----------~~--~~ 
Canakkale Hall{ Partisine yenl 

girenler 
<;anakkale 10 (Hususi muhabirimit.• 

den) - Partiye yeniden giren 60 azanlll 
tamtma merasimi bugun saat 11 de bii• 
yiik bir kalabahk oni.inde yapddJ. Cok 
heyecanh ve ic;ten gelen bir aamimiyel 
ic;inde gec;en bu toplantida Parti Rei• 
vekili, tamtma me"tasimi masmda Parti• 
nin amac;lannJ ve P artiye giren azalartll 
yi.iklendikleri vatani vazifeleri anlatall 
giizel bir nutuk soyledi. 

_.._.._ 
Diigiin 

Doktor A. Kemal Somerin tiZI F ahire 
Somerle Yiiksek Levaz1m mektebi mu • 
allimlerinden doktor miralay F aik Er ~ 
aslamn oglu gene tayyare miihendisleri• 
mizden Necdet Eraslamn diigi.inleri ev• 
velki ak§am Perapalas otelinde yap1l • 
IDifhT. 

Diigiinde Harb Akademisi Kuman • 
dam Korgeneral Ali F uadla her iki aile• 
nin mensublanndan ve dostlanndan as ' 
ker, sivil bir,.:ok zevat ve aileleri bulUJl • 
mU§IUr. 

Y eni evlilere saadetler dileriz. 

- T e$ekkiir ederim, 
Kadmi nerede b1raktm, 
m1~ 

yavruml dedi. 
Birchingtond• 

- Powell Arms misafirhanesinde bt• 
rakhm, Sir. Sizi orada bekledigini aoylr 
memi sJkJca tenbih etti. 

- Pekala yavrum, haydi oraya gidi• 
yoruz. 

Cocuk geriye donerek di§aTI ~1ktlo 
Cedric Lacy ise arkadatlanmn yan1n• 
giderek ald!g1 tezkereyi kendilerine okll' 
du. 

Paddy Mills t;avu~: 
- $u mubarek Sir Walter ne bir;illl 

bir seyahat yapmak hevesinde, diye h~ 
murdand1. Kendisinin hususi bir fikf' 
var da bize izini kaybettirmek istiyor ga: 
liba. Desenize ~imdi batakhklara gittl 
ha I Bu, ne akla hizmet I 

<;avu~ bir taraftan ic;iyor, obi.ir taraf' 
tan da soylenip duruyordu. Bu mada ~· 
~andan, havhyan bir kopegin fesi geldi· 
Bu, bir oliim feryad1 gibi yi.ikseldi ve o; 
dan sonra birdenbire durdu. Herhal 
birisi kooegi susturmustu. 

[A.r ~OM 111'1' J 
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Tiitiin ve kanser 

Biz bize 

Yurdumuzu tan1yabm 
« .. Eger F uzuh, alti ay burada ika

mete mecbur edilseydi, zanmmca Diva

mndi\: 
Az eyleme inayeti ehti derdden; 

I lzmir limaninin inki§afi 
Liman1n Alsancaga nakli faydab goriilmekte ise de 
bunun zahmetli ve masrafh olacag1 soylenmektedir 

Siyah tiitiiniin kanser yapt1g~ goriil~ii~tiir · Kanse~ 
• d .... 1d. Hastahg"'1n Jrsi oldugu hakk1ndaki 

Yani ki (;Ok belcilara ktl miiptelci bcni. • Ezme, ezilme 
Diyemezdi. hte burast boyle bir yer. 

sari eg1 1r • • • • 
iddialar da ispat etblememtfbr 

Fa kat anlatt)klanna gore gene T rakya
nm en iyi bir kazast imi~. Berber, lokan
ta, bir iki yattlaeak otel, pan~iyona ka
bul eden bin;ok Y ahudi ailesi varmt§. 
Ben Ali ile biitiin bu Y ahudi evlerini 
p;ezdikten sonra bu evlerde oturmak im
kam olmadtibm gorerek daha ilk ak~am
dan bu iki otelden birisine girdim. Otel 
bir kahvenin iistkatt. o~ odadan ibaret. 
Ali ile ayni odada yatlyoruz. Kahvenin 
~iiriiltiisiinden ve ii~tiimiizde tavanda 
ko$an farelerin patirdmndan geee uyu
dugumuz yok. 

--
-1-

Y . · · d" hek1'mlig"inin i:i • derememi~tir. 
Bununla beraber bu meselemn haki -1rmmet astr unya . 

1 d 
- .. .. en hayatl 

nem e me§gul ol ugu gunun 
ttbbi mevzulannm ba§mda <<kanser has
tahgt) gelir. Biitiin bu inceleme ve ara§
hrmalann iilkii ve ama<;lan, kanser. has -

I - ·k b marazl se -ta 1gm1 yapan m1 ro veya 
b b . b I k b bula§JCI bir hastahk e 1 u ma , unun •. 1 . • 
olup olmad1gmt anlamak, degl se, trst 
bir hasta!Jk oldugunu meydana <;t~~rmak 

katini ogrenmenin naz.ari ve pratik 'fay
dasl oldugu inkar edilemez. <;unkii ve -
rasetin kanser hastahgx iizerinde haki • 
katen bir tesiri varsa bunun sosyal sar -
smttlarmm bilhassa izdivac; i§lerinde ne
kadar iinemli olabileeegini takdir etme

mek kabil degildir. 
Bir<;ok hastahklarda veras?.tin ~es1~1 

meselesi patologiada oldukc;a onemh btr 
yer tutar. Y ani irsiyetin baz1 hast~hkl~
nn· olu§unda pek <;ok yard1m1 oldugu bt
linen bir keyfiyettir. Nitekim bir<;ok irs! 
hastaltklar vardtr ki, hastahgm mahiyeti, 
nev'i ve cinsi itibarile ana ve babadan 
birinde bulunan hastahklarm aynidir. 
<<Ailevi hastabklar». Bir de alkolizm, 
sar' a gibi hastahklarda oldugu gibi ba
ba ve anamn hastabklannm ayni olma -
d1gx halde gene irs! olan cinsleri vardu. 

.. Sabahleyin bir elimde di$ ftr~ast di
gerinde sura hi di$lerimi uguyorum. T e
mizlik ve tuvalete dair bundan fazlastm 
yapmak miimkiin olmuyor. 

k"k" d tedaviSI ra -
ve nihayet bunun o un en . • " 
relerini bir an evvel. bulup msanhgl tab
rib ed:n bu korkunc ve ki:itii afetten_ sos
yeteyi koruyup kurtarmak oldugunu 

goriiyoruz. 1• h f 
Yurdumuzda r,r1kan giinde 1k ve a -

taM: gazetelerde halklmlz.t ~i~det.le ala
kadar eden kanser hakkmda §Jmdtye ka
dar pek ~ok yaztlar, bir~ok mi.ina~a§~~a~ 
Yap1ld1. Daha z.iyade muayyen blr ~0 k 

r.. .. "d f eden biitiin bu dagml 
U§U mu a aa 

ne§riyat halk<;a kanser ha~km~a. og.re -
nilmesi istene'n en son klastk btl~llen ~~
rafile <;erc;eveliyememi~tir. A.men~an. tu-

tu.. .. d · ah tiitiini.in ttryaktlennde nu enen s1y _ 
hava borulan ve eiger kanseri yaptJgmJ 
meydana <;lkartan en son ara§ttmalann 
Verdikleri sonm;lan anlatJrken okurl,a.
nmlla kanser hakkmdaki giiniin klaslk 
ve herkes<;e bilinmesi c;ok faydah olaca
gmt umdugumuz bilgilerini, k!saca ve 
etra file anlatmaga da c;ah§aeaglz. 

Kanser hastaltgt ned en olur? 
Kanserin mikroblu bir hastahk oldu • 

gunu ortaya atan binleree ara§tu~alar 
sonu<;suz kalmt§tJT. Y aptian tecrube -
ler gi:istermi§tir ki kanserin, ka~se~ ha~ • 
tabg1 yapan muayyen ve husust b1r m1k· 
robu yoktur. Bunun gibi insan ve me • 
rneli hayvanlar urlanndan a§l almarak 
hastahks1z bir deriye arneliyatla eklene
cek olursa orada ur yapamaz. Hastahk 
bir<;ok kimselerin iddiasl hilafma olar~k 
sari bir hastaltk ta degildir. Eger hak1 -
katen kanser bula§JCI bir hastahk olsay
dt kanserli hastalar kovu§lannda boyle 
bir bula~ma giiriilebilir ve §imdiye kadar 
yiiz binlerce ne§riyat ve istatistiklerle 
boyle bix. me ele orta a ttlabil'rdi. Bu
na mukabil fizik ve ,imik sebeblerden 
otiirii kanser hastabgl vukuu tecriibe ile 

tesbit edilmi§tir. 

X l§tklarile hayvanlarda kanser ya -
p1lml§ttr. Katran gibi tahri~ edici mad -
delerle hayvanlarda kanserli tiimorler 

tevlid ettirilmi§tir. 
Bu tahri§ edici maddeler arasmda son 

tJbbi ne§riyatta tiiti.iniin de eigerlerde 
kanser yaptJgtnl goriiyoruz. T ahri§ edici 
olan siyah tiitiiniin nikotin ve katranmm 
cigerlerin hava borularmda ve hava ke
selerinde kanserler yaptJg1 bir Alman 
profesorii tarafmdan ileri attlmJ§ttr. Turk 
tiitunleri daha az tahri$ edicidir. Saf 

Tiirk tiitiinii kullananlarda eiger veya 
hava borulan kanseri §imdiye kadar go
riilmedigi gibi bilakis t1bbi faydala~t ol : 
dugu goriilmii~tiir. T a babette prattk btr 
deg~r ve i:inemi olan hassa da ~u.du~: 

~Mutedil olan tiiti.in tiryakilennde 
lurk tiitiinii dumamnm miidrir tesiri var
dlr.» Ciger ve hava borularmda ka~:~r 
Yapan tiitiinler, biraz evvel de si:iyledlgt· 
rr.iz gibi siyah tiitiinlerdir. Alman dokt~
runun dayandtg"l istatiklerin yaptldtgl . . . I 
memleketlerde kan§lk ve kalitest tYI 0 

-

mxyan tiitiinlerin <;okc;a kullamldJgl yer-

lerdir. 
Kanser hastalrgt trsi bir 

hastalah mrdrr? . 
V erasetin kanser hastahg1 iizerindekl 

rolii insanhg1 uzun ytllardanberi ve hat
ta bugiin bile fazlasile me§gul etmekte -
dir. Bir<;ok ara§tlrmalara rag~e.n bu m.e: 
sele tamamen ispat edilememl§ltr. istatls 
tik sonuc;lan da en son ara§tl~malann 
Verdikleri neticeler gibi bu iinemb ve ~a
Yati kaaunun iistiinii iirten karanhg1 gJ -

Birka<; sattr i<;inde hulasa ettigimiz irs! 
hastahklar meselesinin, 1rkm inki§aft ii -
zerinde onemli tesirleri oldugu miinaka§a 
edilmiyen bir hakikattir. Sosycteyi ya -
kmdan ilgiliyen bu gibi hastahklann bi • 
linmesinde biiyiik faydalar oldugu mu -
hakkakttr. Bunlan SITast gelinee anlat • 
mag1 vadederken bugiinliik mevzuumuzu 
te§kil eden kanser hastahgmt tetklk ede

lim: 
Kanser hastahgile verasetin tesiri hak-

kmda §imdiye kadar yaptlan ara§tlrma -
)arm bir kumt insanlar iiz.erinde yap1lan 
mii§ahedelere <<istatistiklerin miitaleast, a
ilelerdeki kanserin tetkiki», diger ktsmt 
da hayvanlar iizerinde tecriibi surette 
elde edilen vesika ve tecriibe sonu<;lanna 

dayamrlar. 

.. hten sonra Mahfil denilen ve haki
katte kahveden ba~ka bir~eye benzemi· 
yen pis, berbad bir yerde tavla ve kart 
oyunlan. Sonra otele gel yat, giiriiltii 

ic;inde uyumtya c;ah~. 
Biitiin bura sakinleri boyle ya$tyorlar .. 
.. Muhakkak olan bir~ey varsa Tiirki

ye ne Istanbul, ne de Ankara .. » 
¥-¥->£. 

Bu mektubun postaya verildigi ycr 1s
:anbula otobiisle iki 1-··~ .. ~ saatlik bit 

mesafededir. N. 

Bornova bagctlarmm toplanttst 
!zmir (Hususi) - Bornova, miihim 

miktarda ~arabbk misket uziim istihsal 
eden zengin bir mmtakad1r. Diin biitiin 
Bornova bagc1lan, Nahiye miidi.iri.i ve 
Ziraat mektebi bagc1hk miitehassJsl 
Refetin de i§tirakile bir toplantl yap -
m1§1ar, almacak tedbi~leri konu~m.u;) -
Iard1r. Miitehass1s, bage1lara kend1 za
viyesinden bir taktm izahat ;·ermi§, tav
siyelerde bulunmu~tur. N etJccde §U e
saslar tebarliz ettirilmi11tir: 

:;;arabc1hk inki§af ett~rllmelidir. Pek
meztilik diriltilmelidir. Ic;te ve dl§ta ya~ 
iizlim sarfiyatml arttrmak i~Yin hem am
balaj mesclesini hallctmeli, hem de 
propaganda yapmahd1r. Uzi.imlc alaka
dar biitiin ferdler ve miiesseseler, mah
sullin iktlsadi ktymetini arhrmak l<;in, 
elbirligile ~:;ah§mahdtrlar. Ba~e1, krcdi 
koopcratifleri mii.tehass1s1, Devlet De -
miryollan, bankalar bu davada birle~ -

melidir er. 

insan mii~ahedesinden elde edilen bil
gilerde birinci safa koyrnamtz laztm ge
len ve t1b literatiiriinde yer tutup kanser; 
de veraset meselesi miinaka§a edildigi za
man her y1l tekrar edilip duran «kanserli 
aileler meselesi» goze r,rarpar. Filhakika 
F ransada «Bonaparte» ailesinde istimai 

olarak goriildiigii gibi. «Napoleon» un 
babas1, karde i ve iki ktz.. karde§inde kan; 
ser hastahg1 gorulmu~ri.ir. Halbuki ttbda 
istisnalardan hisse c;:1kartarak bunu ge - de kanser hastahgmda ailevi istidad ve 
nelle~tirmege ilmi bir nazariye ve prensip irsiyetin meveud olmad1gml meydana 
olarak kabul etmege imkan yoktur. <<A- koymu~tur. 
ilede kanser>> mefhumu bu suretle ber - Hayvanlar iizerinde teeriibi olarak 
taraf edildikten sonra bu yolda yap1la • yap1lan ara§hrmalann verdikleri netiee -
gelmekte olan anketlerin hatalt netieeler Jere gelince, bunlann topunun teknik ba
verebileeegini evvelden . ?atlrlatt~kta~ k1mmdan bir kxymet ifade ederse de ayn 
sonra istatistik incelemelennm verdtklen ayn yapxlan tecri.ibelerin verdikleri neti-
sonuc;lan giizden gee ire lim: celer birbirini tutmamaktadlr. Mii§ahede 

lstati!Jliklere gore ilminde biiyiik ehemmiyeti olan bu eihe-
A _ F ransada prof. Roussynin Ville tm noksan olu§u ortaya konan ilmi ka • 

J uifdeki Kanser Enstitiisiinde yapt1g1 a- naatlerin c;iiriik bir gi:irii§ ve iddiadan i • 
ra§hrmalannda «Ka~ser~ . yakalanmt§ baret kalmasma sebebiyet vermektedir. 
birc;ok hastalann verdtklen 1z~hat ve ~a- Daha ziyade hekimleri ilgiliyen biiti.in 
ptlan ara~t1rmalarm hemen ftOgunda a1le; bu ara§tlrmalann i~inden §imdilik kabul 
lerinin kanser hastabgma miiptela olma- etmemiz laz1m ~elen ve ttb ilminin kan
dJklanm gi:irmii§tiir.» ser sahasmda tebelliir eden, Amerikah 

B _ Holandada Amsterdam Kan - Leo Loebin ilmi kararlandtr. Makul ve 
ser Enstitiisi.iniin ne riyatt, kanse • hadisata uygun olan bu gi:irii§e nazaran 
nn irsi bir hastahk olabileeegi le - <<tecriibi olarak miitalea edilen kanserde 
hindedir. Meme kanserine tutulmu~ 258 irsiyetin rolii meselesi prensip itibarile 
hastanm i<;inde 76 ki~inin ebeveynlerin - dogru olmad1g1 gibi hayvanlarda elde c
dc ve akrabalannda kanser hastahgt ol - dilen ara§tuma netieelerini de ineanlara 
dugu giiriilmii§tiir. Deelman ismindeki tatbik etmenin kabil olamtyacagtm>> bil -
miiellif ihliyath bir gorii~le bazt vak' a • dirmektedir. 
l<Jrda irs! amillerin akseriya nazan dik- Netiee itibarile goriiliiyor ki kansere 
kati celbettigini bildirirken digerlerinde kar~1 koruyueu tedbirleri ve kanserli aile
irsiyetin hastahgm olu§unda hazulaytel Jerden dogan genclerin izdivar,rlanmn 
bir zemin te~kil etmesinin rnevzuu bah • men'i meselesi kolay kolay kabul edilme
solm1yaeagml bildirmektedir. si dogru olm1yan ve haddi zatmda ~tiiriik 

C - Lehistanda: Bu memlekette ya- e~aslara istinad eden bir karard1r. 
p1Ian ara$tlrmalarda hastalann birka<; Habis bir tiirnoriin inki~afma kar§t or
z.iimreye aynlabilecegi ve bu ziimreler ganizmanm oynadtgt rol bugiin bilinen 
ic;indeki hastalarm % 25 inde irsi bir is- bir hadisedir. F akat bizzat kanserin iui 
tidad mevcud oldugu iddia edilmi§tir. ve ailevi bir hastaltk oldugunu iddia et-

D - Tiirkiyede: Memleketimizde mek kelimenin biitiin rnanasile yanh§ bir 

muntazam bir te§kilat olmamasma rag • gorii§ ve iddiad1r. 
men profesor Hamdi Suad ve daha bir-j Ankara 
ka~ Tiirk hekiminin vard1klan netieeler Dr. BAHA ARKAN 

ve macera romam 

Tune, yalan soyliyen bir adam olmad1gt 
i<;in, bunu siz.e gostermi§ vc herhalde an

]atmi$!1r. 
«Ben, «yakut yiiziik» ii. Ali Tune· 

dan ald1rabilirdim. Bunu. istemedim. 
Onda, kii<;iieiik bir hat1ram kalmasm1 is
tiyordum. Beni, bu kii~ticiik teselliden 

mahrum edeeek misiniz? 

Yazan: MAHMVD YESARI 
-91-

E~ "fena kadm>> olsaydlm; «~ey-
« ger " "'f 'b' b 

t k" «kadmhk za 1» gl 1• a-
ana uyma "' k · 

lemezsiniz. Cizli tehlikelerden insam, 
Ali T uneun kuvveti de kurtaramaz. Bu 
bahsi uzatmtyay1m. 

«Eger eesaret edebilsem, onu, parma
gtmza takmtz! diyeeegim. 

«Ben, Ali T unea, hayattmtn biitiin 
strlanm yazd1m; o, mcktublanm1 oku· 
duktan sonra yakacak. 

« Y akaeagma eminim. Fa kat ~ayed siz 
merak ederseniz, sorunuz. Size, anlata
bilir. Strlanmt, sizin de ogrenmenizde 
bir tehlike gormiiyorum. 

Jz;mirin iktisadi. hayat ve faaliyetini hurtarmah i~in inhi,altna 
~ok ehemmiyet verilen lzmir limam 

izmir 8 (Hususi) - Tiearct Odasmm be te bir keyfi •ct oldu~u netice ine va
bir istatisligine gore, mart ay1 ic;inde nlmt~h. Bittabi hlikfunet, masrafla be· 
limarumtzdan 8,361,092 kiloluk mahsul raber, ikhsadi vaziyetin ve ihtiyacm i
ve e§ya, 5695 ba~ hayvan scvk ve ihrae eablanm gozonlihe alacakbr. 
edilmi~tir. Bunlarm paraca tutan hmir limanmm buraya nakline mu-
1,634,493 lirad1r. tiziime aid fiat tutan halif olanlar da vard1r. <;linku, limarun 
235,376, palamut 101,433, meyankokii Alsancaga nakli birinci, ikinci Kordon-
683,599 lirad1r. Tiiti.in 365,973, pamuk Ia c;ar~1 i~:;indeki birc;ok emlak sahible -
498,599, me§in 15,585 lira tutmu§tur. rini yakmdan alakadar etmektedir. 
Diger sevkiyat, zeytinya~l, yapagt, ha- i;iehrin bu mmtakasmda, limanm §im -
lt, kiispe, koyun derisi ve hayvanatbr. diki yerine gore yapllml§ bir<;ok tica -

A •ni ay i~inde 2,989,525 kilo olan it- ret evleri, depolar ve saire vard1r. Bit
halatm tutan 608,543 liradlr. Arada, ge- tabi liman Alsaneaga nakledilinee, bun
rek · kilo, gerek fiat tutan bak1mmdan 
lehimize olarak bliyiik bir fark ve In- larm bir kiSffil bo§alacak ve kiymetle • 

rinden kaybedecektir. 
ki§af vardtr. . Lhnan Alsancaga kaldmhrsa, Devlet 

Gene ayni ay i~inde, limammlza, Demiryollarmm Aydm hath iskelesin -
121,506 ri.isum tonilatoluk vapur, motor 
ve yelkenli girip ~lkml§ttr. Saym 212 ~e;hsi~;i~~d~a;~~~:;:\:~t~~ v=~~a vav~ 
olan bu nakil vas1talarmm 32 si vapur, 
73 ii motor, digerleri yelkenlidir. Ayr1- gondan vaptora dogrudan do~ruya ak -
ca muhtelif bandlra ta~Iyan 52 motor tarilabllccektir. Keza, Devlct Dcmiryol
ve vapur gelip gitmi§tir. Jan, Bandtrma ve Afyon hattlm da Ay-

Bu son rakamlar, 1zmir gibi vaktilc dm hattma esash bir §ekilde ba~hya -
ithalat ve ihracatta c;ok miihim mevki cagi ic;in, bu hatlardan gelccck e§ya da 
almt§ bir iskele i~in, elbctteki c;ok az ayni surelle ihrac olunabileccktir. Yani 
ve klic;liktur. Bunun ba~ltea sebebi, tz_ orta yerde, rnallyet fiatini arhran mil§
mirin, her iki bak1mdan eski vaziyetini kiiller ve zahmetler kaldmlaeakttr. 
kaybetmi~ olmas1d1r. lzmir, vaktile, E· <;iinki.i mahsul ve e§ya, istasyondan ~1-
ge mmtakasmm, hatta orta Anadolu - kanld1ktan sonra araba ve otornobll -
nun ithalat kap1s1 idi. Tilccar ambarla· lerle tacirlerin depo una, oradan aynca 
nnda ve giimriiklerdc mlihim miktar • vapura ta mmakta ve limanda da ba~
da stoklar bulunurdu. Halbuki bugiln hba~ma bir tahmil masraf1 kar§lsmda 
ithalat, yiizde seksen nisbctinde !stan- kahnmaktad1r. Yanl hem siirat, hem 
bula intikal etmi§tir. masraf, hem i§in pratik yUrUyii§U bakl-

ihracat vaziycti de boyledir. Yeni mmdan muhtelif zorluklar vard1r. Bit
Antalya hattl, baz1 mmtakalarm ihra - tabi bu vaziyet, mahsuli.in maliyet fia
eatlm, tabiatne kendine c;ekeeektir. Ni- tinde de bilylik rol oynamaktad1r. 
tekim ,evvelce !zmir iizerinden i~liyen Bu vaziyete nazaran csasta, limanm 
Denizli ve civan yolculan, §imdi tama- nakli faydah ve zaruri bir keyfiyettir. 
mile Afyon - Karakuyu iizcrinden ts - Fakat bugi.inkii ~artlarla bu kadar bU -

tanbul ve Ankaraya gidip gelmege ba~- yiik bir masrafm iktJham1 da epeyce 
1am1~lardu. Keza, Ku!iadasmm da ih - zordur. Binaenaleyh olsa olsa, zamanla 
raeat iizerinde rol oynadll\l ve mevki ve f1rsatlardan istifade edilmek sure -
ald1g1 giirUimektedir. Bu isk~le, bilhas- tile bu i§in ba§ar1lmas1 cihetine gldl -
sa ineirci olan mmtaka ic;in Izmire nis- lecegi tahmin ediliyor. Mlitehasstsm da 
betle ~:;ok yakmd1r. Muhakkak olan ~ey, ayni fikirde bulundugu soylenmekte -
izmirin ikhsadi hayatmda miitemadi dir. 

lE:! mayanlar elbette <;oktur: B1r 
e;;;;;D kelimede bazan bir tarih ve bir 

trajedi okunur. Gerc;i dil. ogiit· 
ti.igii lokmanm ashm, esranm sezmiyen 
d!~ler gibi o tarihin derinligini, o trajedi
mn ae1bgm1 ekseriya duymaz. Lakin lok
ma arasmda di§e takxlan tat gibi uyandl· 
nel bir tak1m anlar vardtr ki dilin gafleti
ni idrakin §ahlanmasile giderir ve i~te o 
zaman bir kelime bir tarih ve bir trajedi 
olur. 

Me. ela ezme ve ezilme L. Evvelleri 
ezme derdemez hatmm1za badem ezmeai 
~elirdi ve bu tahatturun zevkile goztimii
zii~ i:iniinde tavuk ezmeleri, av eti ezme· 
len, dornates ezmeleri, patates ezmeleri 
kestane ezmeleri, zerzevat ezmeleri so: 
gan ezmeleri, teke ezmeleri (Puree' de 
erevette) • elma ve saire ezmeleri mala • 
mrd1. Hekim olanlar veya hekim kapila
nnda dola~anlar gene bu kelimeden mar
malata, mimarlar da mermer ezmesine 
intikal ederlerdi. 

$imdi ezme diyince ·kendi hesab1ma 
~oyliiyorum- alay alay tankm yanc;1plak 
msan kiitleleri iizerinden homurdana ho· 
murdana gec;erek 0 ortiisiiz bedenleri ezi
si hattra geliyor. !~te bu da bir ezme, 
fakat ne badem ezmesine, ne tavuk ez
mesine benziyor. Goniil iiziicii, vicdan 
iiziieii bir$ey. 

T ahattur bu kadar kalsa gene iyi. 
~zme k~I~esinden boyle bir sahneye in
ttkal ed1ldJkten sonra yaman bir tedai 
ba~hyor; motiirlii ktt' alarm ezilmit ins an 
naol~!~ iizerinden atlaylp tarihin gogsiine 
gec;hgx ve orada kara, kapkara bir ~u
kur yaratt.tgl Rori.iliir gibi oluyor. Bu · ~u
kur on mllyonluk bir milletin ta§Stz me
zartdlr. 

E.zmeden ezilmiye gec;:ilmekle beraber 
teda1 gene durmaz. Gozle gi:iriinmiyen, 
elle tutulmtyan, fakat ruh ve viedan gibi 
var olduklarma inamlan birc;ok biiyiik 
mefhumlann da o tanklann ve motorlii 
kJt' alann magrur ve muzaffer yiiriiyiilli 
a~tmda ezilip gittigini de ae1ya aeJya se
Ziyoruz .. Bunlar hak, adalet, medeniyet, 
beynelmtlel tesaniid ve umumi sulh hul· 
yaland1r. 

Kuvvetin aezi, kudretin meskeneti, 

hm.m tevekkiilii, yalamn hakikati, hare· 
ketm h:vakkufu yenmesi ve ezrnesl he • 
~en hemen tabii ise de ezme ve ezilme-
nm ~u Habe~ • !talya giire,inde oldugu 
kad~r ~arihsel bir feeaat almaSI gerc;ekten 
nadtrd1r. Hele boyle bir faciadan ·yerine 

v.e hal~!nm du~~una gore degi§mek l•r· 
tile- gulme, boburlenme; ,a~mp di.i ... 
me; iirkiip c;ekinme gibi haletler ve h~~:. 
ketler c;tkmast goriilmii, deiiildir. bir tahavvlilun mevcudiyetidir .. Bu ~a: Mi.itehass1sm lzmire geleeek vapur -

ziyet, hi.ikurnetin de nazan dlkkatml larm yoleu ve e§yayl dogrudan dogru-
eelbetmi~tir. Nitckim, ikhsad Vekaleti. Y~ <;tkarmak ic;in ball tesisata liizum 
tarafmdan, Ba§mli§avirle Limanlar U- gosterdigi de duyulmu~tur. Fakat bu da 
mum MUdiirii liman Uzerinde tetki - masrafh bir i§ olarak telakki edilmek -

kat yapmak i.izere ~chrimlze gonderil - tedir. ~imdiki limanda bunun tatbiktna 
mi§tir. Mi.i.tehassJSln nas1l bir rapor ve- imkan goriilememektedir. 

Hadiseler, siyasi istikametleri degil 
kelimelerin mefhumlanm da altiist edi: 
yorl 

M. TURHAN TAN 

rccegi me<;huldiir. Ancak, bir habere Hulasa ve netice olarak diyebiliriz 
gore, mtitehassts. §imdiki limanm Al - k!; hi.ikfunet, tzmir limamm bir mevzu 
sancaga naklini zaruri gormektedir. olarak elc alm1 tu ve bu da ~ok yerin-

Bu rnevzu uzerinde, evvelce de du - dedir. <;unki.i tzmirde iktlsadi hayat ve 
rulmu!i fakat, Alsancakta modern ve faaliyeti kurtarmak, inkl~af ettirmek 
yeni bir liman tcsisinin, milyonlara vii- zarurcti vard!.r. 

sevindirilen 

1nebolu (Hususi) ~ Halkevi yardtm kolu 80 fakir c;oeuga elbi~e. kasket, 
kundura dagi!IDI~Itr. Bu fakir c;oeuklara her giin yemek verilmesine de devam 
cdilmektedir. Yukandaki resim bunlan grup halinde gosteriyor. 

~ey teklif etmiyecektir. «Yakut yii
ziik» u, ona, bir hattra olarak b1raktnn. 
Ali Tune, bu hattrayl sakhyacakhr. Yi.i
ziigu, parmagmtza takmaytmz j beis yok! 
Fa kat yalvannm size, Ali T uneun bu 
h hrasma goz yumun I 

«Biribirinizi seviniz: ikiniz de evilme· 
ge )8y,ksmlz l Beni de, - herhangi bir 
sebeb, bir bahane ile hattrhyaeak olur a
mz, - sizi seven; eger hay tta isem iyi· 
liginiz i~in dua eden; olmii~sem, son da
kikalarmda ~izleri dii,iinerek gozlerini 
kapamt~ bir kadm. diye dii~iinii-niiz! 

«Sizi opmeme, kucaklamama miisaa· 
de eder mi~iniz. Solrnaz Hamm? 

me bir pay aynabilirim. 
«Ne vehim.. Ne hayall .. Ben, bu 

saadeti tatmadtm ... 
«Sizi k1skamyorum ... Arhk yazm1ya

eag1m ... 
«Birc;oklanm oldiiren, kahreden haya

tm; g ne bir~oklann1 sevindirmesi, mes'ud 
edebilme i, ne garib I 

«Ya,am&ktan tiksimyorum ... 
«Fa kat, bu sozlerim, sizin ic;inizi ka -:. 

rarlmasm, sakm I Y a amaktan tiksinbim, 
ken dim ic;in iyi ... Clinkii sevinerek a lew 
gim ... 

«Demek ki sonunda ben de sevinecc· 
P;im ... Demek ki hepimiz seviniyoruz ... 
Demek ki hepimiz mes'uduz ... » 

Bursa Halkevi Koyciiliik 
koiunun ~ah,smalan 

Bursa (Hususi) - Halkevimizin en 
faa! gubelerinden biri olan Koycliliik 
§Ubesi Halkevinde Parti ba~kam ve 
Bursa saylaVI Sadi Konuk ta haz1r bu
lundu~u halde biiyiik bir i~tima yap • 
~~ hr. Bu toplantJda bulunanlardan 
b1r k1smt baz1 k1iylcrle tahsan alaka • 
dar olmay1 ve tatil gUnlerinde o koyle
rc giderek komitenln dlrektifi dahilin .. 
de ~ah§rnay1 taahhiid etmi§lerdir Bu 
koylere gidcc k olanlar vesaiti de ·ken
dileri tedarik edeeeklerdlr. 

Ver.~Ie.? kar~rlardan di~en de, bir pa
zar gunu yedl koldan muhtelif istika -
metlerdeki koylere gidilm.esidir. Her 
kol~a ?;uhtclif meslek sahiblerinden 
yedl kl§l bulunmak suretile bir hareket 
yapllacakhr. Bu kollar koylerde zira .. 
at, s1hhat, naf1a ve kiiltiir i~leri Uzerin
d: telkinler yapacaklar, koyllilerin ve 
koylerin vaziyetlerini fotograflarla tes
bit ederek bu resimleri Koyeliliik ko .. 
mitcsinin her hafta koylere rneccanen 
g1inderdi~i (Sahk) admdaki mecrnuava 
basacaklardtr. · 

-Ali Tunc, «yakut yiiziib> yanmda 
m!? 

. Ali T.~ne, ~enc klZJn yiiziine bakiyvr, 
b1r feY soylemzyordu. Elini, ceketinin iist 
yan eebine att1, yakut yiizi.igii ~tkanp u
zattl. 

Gene k1z, yiiziige, dalgm dalgm bak· 
h: 

- Bu yUziigii sakhyac&gll, degil 
mi? 

Ali Tunc, ee ab vermiyordu. 

.. Solmaz, yakut yiizi.igu, sol elinin yi.i• 
zuk parmagma gec;irmi~ti: 

- Miisaade ediyor musun? 
Ali Tune, guliimsedi. 

't d I ra ve basit manttklara aplhr • 81 uygu a 
fenahk ederdim. k 

S
. . Ali T unea laytk gi:iriinee, ~o 

« IZI, . , d k )'_l 
'dd· d" .. ek mecbunyetm e a ot-el I U§Unffi 

gtml anladJm; sizi de koruyaeakhm ... 

S. · den nelerden koruyab1hr-

«Solmaz Hamm l Ali T uncu seviniz, 
daima on a laytk olunuz l diye i:igiid ver
rniyeeegim. Size eminim ve bu yandan 

ic;im rahat. 
«Sizden bir tek ~ey istiyorum. Benim 

bir «yakut yiiziigiim» vard1. Baloda, 
diHat ettinizse goziiniize ilitmi~tir. Ali 

<< li Tune anlatttgt zaman, benim za
vallthglma actyacaksmlz; ve yakut yuzii
gi.i parmagmt7a takmakla, beni pek c;ok 
sevindirrni~ olaeagmtza inanacaksm1z. 

<<Ben, bunu Ali Tunca yazmad1m. 0-
nun huyunu, iyi anladtm. Size, boyle bir 

«ERer biraz ileri gittigimi sanmasam, 
Ali T uncu, bir kerc, ya]mz bir kereeik, 
benim ic;in, kucaklayxmz I diyecegim! 

«Fa kat madem ki Ali T uneu. benim 
kadar seviyorsunuz, madem ki ben, Ali 
T uncu, sizin sevdiginiz kadar sevmi~tim; 
siz isteseniz de, istemeseniz de, onu 0-
pii§lerinizde, kueaklayl,lanmzda, kendi • 

Ali Tunc, inektubu okuduktan sonra, 
dii§iiniir gibi durdu ve agiT agtr ba~ml 
kaldudl; Solmaza bakh. 

Gene Kxz. tath ela gozlerinin biitiin 
efkati. biitiln sevgi ile ni~anhsma bakJ

vordu. Oturdugu koltuktan kaikh, Ali 
T unea yakl a~h, giiliimsedi: 

Gene ktz da giiliim~edi, kollannt ac;~ 
tt ve Ali Tuneu kueaklad1! 

Ali Tune, bu kueaklay1~ta, biran, u• 
<;ucu biran i~:inde, ye il gozlii kadmm 
kokusunu, tbkhgmt duyar gibi olmu•-

« 11.1, ne • . . 
dim? Siz temiz insanlar oldugunuz l<;tn. 
hayatm kirli ve korkun~t tehlikelerini hi-

tu ... 
B tTTt 
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I CUMHURiYET 

F enerbah~e Giine~i, Galata
saray da Beykozu ·yendi 

Diinkii miisabakalar ~ok heyecanb oldu, 
istanbulsporu 2 - 1 , Anadolu da Hilali 2 

Siileymaniye 
- 1 yendiler 

Lik mac;lanna diin iic; sahada da de • 
vam edilmi~tir. T aksim stadyomunda 
Galatasaray, Fenerbah<;e ve Giine§ ku
liiblerinin oyunlan oldugu i<;in bu ku -
liiblerin taraftarlan burada toplanarak 
hayli kalabahk bir seyirci kiitlesi te§kil · 
etmi§lerdi. 

Galatasaray 5, Beykoz 0 
flk oyun Galatasarayla Beykoz ta -

k1mlan arasmda oynand1. Bu oyuna Ga
latasarayhlar hayli eksik bir halde §U 

kadro ile <;lkml§tl: 
Avni - Suphi, Re§ad - Suavi, Hiise • 

yin, Salim - Biilend, Ha§im; Giindiiz, 
E§fak, N ecdet. 

Beykozlular da, 
Nihad • Bahad1r, Halid - Turgud, 

Sekiz Mehmed, Sadeddin • ~ahab, Sa· 
id, Kemal, Mustafa, Turhan §eklindeki 
bir tak1mla <;lkmi§lardl. 

Diinkii Galatasaray - Beykoz ma~mdan bir goriinilf 
1 • • ler ve Ali R1zanm karga§ahk arasmda 

Oyuna iir;ii r;eyrek ger;e hakem Fe -
nerbahcyeden Caferin idaresinde ba§la -
nJld1. Ilk yirmi dakika kar§lhkh ve neti
cesiz akmlarla, daha dogrusu akm te -
§ebbiislerile gec;ti. Galatasarayhlann ha· 
s1mlanna nazaran biraz daha iyi ve tek
nik oynad1klan goriiluyordu. 

25 inci dakikada her iki tak1m mu -
hakkak hirer go! fmab ka<;lrdJ!ar. Ga -
latasaraym fiTSatml E§fak alt! pas c;iz -
gisi ic;inden topu direge vurdurmak su -
retile, Beykozun fmatm1 da Said gene 
alh pas r;izgisi ic;inde topu havaya dik -
mekle kac;nd1lar. 

Fenerbah~e- Giinef ma~rndan 

~ektigi bir burun ~iitile beraberligi temin 
etmege muvaffak oldular. Devre sonuna 
kadar F enerbah<;eliler bir go! daha <;1-
karmak icin c;ok ugra~tJlarsa da muvaffak 
olamad!lar ve vaziyet 1-1 iken ilk devre 
bitti. 

F enerliler, ikinci devrenin ilk on be§ 
dakikasmda Bi.ilendin de sakatlanmasi 
yiiziinden dokuz ki~i oynad1lar. Bu miid
det zarfmda Gune§ kalesine hie yana§a
mad!larsa da Giine~ hucum hattml da ka
lelerine hie yana~hrmadilar. Top mi.ite
madiyen ortalarda dola~h. Bi.ilend tek
rar oyuna girdikten sonra kar~IlJklJ akm
Jar fazlala$11 ve mac zevkli, fakat ayni 
zamanda daha sert bir $ekil ald1. 

Oyun, sakatlamp yere di.i§enler ve 
k1vrananlar yuzunden birkac kere durdu. 
Bir defasmda Niyazile Safa ~ok tehlike
Li bir $ekilde ~arp!~hlar ve ikisi de yan -
yana k1vranmaga ba~ladilar. Bir seferin

Bundan sonra Galatasaraym birkac; 
miikemmel ve tehlikeli akmmi hakem of
saydla duJdurdu. Galatasaraym gittik -
r;e artan tazyiki nihayet 32 nci dakika -
da semeresini verdi. Ha§im, bir favul a
tl§mdan gelen topu kale oniinde kapa -
rak Galatasaraym ilk goliinii yaptl. 

1-0 galib vaziyete ge<;en Galatasaray
lllar on dakika sonra da Gundiizun bir 
kafa vuru§ile ikinci gollerini kazand1lar 
ve devreyi galib bitirdiler. 

bir en•tantane 
ugramadan muvaffakiyetli bir 
yaptJ]ar. 

mi.idafaa de Ahmed Kemal ortalarda Y a~ardan 
mi.ithi$ bir tekme eyedi ve oyundan c;Ika
nlmasma mecburiyet has1! oldu, fakat bi
raz sonra tekrar geldi. 

lkinci devrede riizgan arkalarma a -
Ian Beyko-:elular on be§ dakika Galata -
saray niSif ~ahasmda oynad1larsa da gol 
yapacak vaziyetlere giremediler ve Giin
diizle N ecdetin yapttklan iki ki§ilik bir 
akmla uc;iincii gCilu de yiyince oyun te -
fevvukunu da kaybettiler. 

Bundan sonra Galatasarayhlar 30 un
cu dakikada E§fak, 38 inci dakikada da 

u 

F enerbahc;elilerin miitemadiyen ha -
kim oynamalanna ragmen go! yapama • 
malanndaki sebeb hucum hattmda bir 
turlu ahenk teessus edememesi idi. 

Devrenin tam ortasmda Gunesliler 
soldan ani bir akm yaphlar. Ahmed Ke
mal ortalanan topa ko§an Esadi klVlr -
d1ktan sonra kuvvetli bir §iitle sag iist 
zaviyeden p;iizel bir go! yaparak taklml
m 1-0 galib vaziyete getirdi. 

Bu golden sonra o vakte kadar birbir-
, 
'II 

J 

F enerbah~e - Giinef ma~mdan bir goriiniif 
Ciindiiz vasJtalarile iki gol daha yapa - lerine kar§l ~ok nazikane bir §ekilde ha
rak say1lanm be§e t;Jkard1lar ve mat;! 5-0 reket eden iki taraf oyunculannda bir 
kazand1lar. canbhk ve sertlik ba~gosterdi. Bu sertlik 

Beykoz takimmda 8ahad1r, Turgud bilhassa goli.i yiyinciye kadar adamak1lh 
ve ~ahab herzamanki oyunlarm1 goste - hakim oymyan Fenerbahr;e tak1mmda 
remediler ve diger arkada§lanmn derece· daha fazla goruluyordu. F rnerbahc;eli 
sinden iistiin bir hal alamadJlar. baz1 oyuncular adeta sinirlenmi§ bir va-

Galatasaray tak1mmda da Avni, Re- ziyette oynuyorlard1. Nihayet hakem o
§ad, Suavi ,Necdet, Gundiiz, Ha§im ve yunu durdurma diidiigii c;aldlgl halde, 
Biilend geri kalan arkada§lanna nisbet - hasmma bir tekme yapl§hran Esad1 sa -
le biraz daha iyi oynad1lar. hadan c;Ikard1. 

Fenerbah~e 2, Giine~ 1 
S1ra F enerbahc;e ile Gune§in mac;ma 

geldi. T ak1mlar oyuna ba§lamak iizere 
kartihkh dirildikleri vakit §U kadrolarla 
oynad1klan goriiluyordu: 

Fenerbahc;e: Necdet- Ya§ar, Fazii -
Mehmed Re§ad, Esad, Cevad - Fikret, 
Bulend. Ali R1za, Naci, Niyazi. 

Giine§: Sa fa - Alaeddin, As1m - Da· 
ni§, R1za, Hiristo - T evhid, Mehmed, 
Ahmed Kemal, Cambaz, Kefere. 

F enerbah~eliler on ki~i kalmalarma 
ragmen riizgann da fevkalade yard1mile 
Giine~ kalesini sJki~hrmakta devarn etti-

Fenerbahc;eden yaln1z ~abanm eksik 
olmasma mukabil Cline§ ten F aruk, Re -
tad, Ismail, Melih. Necdet ve Rebii ek-
sikti]er. " 

Hakem, Galatasaraydan Sadi Kar • ~::::;~:;:~~;1~:: 
san. 

Bir seferinde de top tribiinlerin arka -
sma kachgmdan bir muddet te onun ic;in 
beklenildi. Oyunun son klslmlan nerede 
ise karanhkta oynanacakh. F akat bu va
ziyet olmad1 ve F enerbah~eliler N acinin 
Giines kalesine sokularak cektigi bir $UI
le son dakikada galibiyet goliinu kazan -
d1lar. 

F enerbahc;eliler biitiin oyunu tam ola
rak oynasaydilar herhalde daha fazla 
go] yapabilirlerdi. Fa kat son Galatasa
ray - F ener mac;mda Galatasaraym dii&
tiigu talihsiz vaziyetin ba~ka bir nev'ine 
<;athlar. Esadm k1zgmhk anmda savur
dugu bir tekme on ki&i kalmalarma sebeb 
oldu. Fikret muteaddid go) fmatlan ka
<;JriDI$ olmasma ragmen en iyileriydi. 
Galibiyet goliiniin atdmasmda bi.iyi.ik 
hissesi vard1r. Mehmed Re&ad, Niyazi, 
Y a~ar da digerlerine nisbetle iyi oyna
dilar. 

Giine~ tak1mmda miidafaa ve muha
cim hatlan birbirlerile k1yas edilemiyecek 
derecede z1d iki oyun <;JkardJ!ar. Mu -
dafaa nekadar &uurlu, hesabh ve duzgiin 
oynadise muhacim hath da o kadar bo -
zuktu. Giine~ tak1mmda bilhassa R1za 
nazan dikkati celbedecek derecede IVJ 
idi. Safa ile Alaeddin de iyi idiler. 
Siileymaniye 2, 1stanbulspor 1 

F enerbahce stadyomunda kar~1lasan 
Siileymaniye ile 1stanbulspor tak1mlan 
macmda ilk devre 1-1 beraberlikle neti· 
celenmi~tir. lkinci devrede bir vol daha 
atan Siileymaniyeliler rna~! 2-1 kazan -
maga muvaffak olmu~tur. 

Anadolu 2, Hilall 
Ayni stadda kar~Ila~an Hila! - Ana

dolu mac;1 hayli zevkli bir tekilde cere
yan etmi$tir. Anadolulular has1mlanna 
nazaran daha canh ve iistim oymyarak 
mac1 2-1 kazanmJ~lardJr. 

F enerbahc;eliler, zay1f bir halde ya -
kalad1klan has1mlanm derhal slkl§tlrma
ga ba§ladJlar. Bu hakimiyet 25 dakika 
kadar siirdii. Gune§liler bu miiddet zar
fmda heyecana kap1lmadan ve bozguna Calataaaray- Beykoz ma~rndan heyecanlt bir an 

Kan bir • 
1~en 

hayavn: Vampir 

Hindistandan Londraya 
dort Vampir getirildi 

Son zamanlarda, Londra hayvanat 
bahc;esine Hindistandan dort tane vampir 
l!:etirilmi~tir. Nice hikayelere, nice efsa
nelere mevzu te~kil eden bu hayvan da 
arbk ilim adamlarmm muspet· tetkikle -
rinden ge~mi~. biitun hususiyetleri anla
~ilml~hr. Bir 1ngi]iz, vampirler hakkmda 
~u malumah veriyor: 

Bir maden arayJcJsi ve birkac yerli ile 
birlikte, bir giin, Orta Afrikada, Kongo 
k1yilannda, bir magara agzmda kamp 
kurmu~tuk. Maden arayiciSI, bu magara
ntn i~inde, bizi hayahmlzm sonuna ka
dar servete garkedecek miktarda elmas 
bulacagJmiZI temin ediyordu. Civarda 
ya~1yan yerlilerin elinde bu elmaslardan 
birkac tane gormii~tii. 

Geceyi gec;irmek iizere ~admm1za 
yerlesmeden evvel magaranm ic;ini bir 
defa dola~mak istedik. F akat iceride elli 
metro kadar ancak ilerlemi&tik ki, karan· 
hk ko~elerden f1rhyan gayet iri vampir
ler ellerindeki me§alelere c;arparak bun
Jar! yere di.i~i.irdi.iler. Bir lahza i~;inde et
rahmJZl yi.izlerce vampir sard1. Y ammiz
daki iic yerli ~Ighk ~Ighga ka~i&hlar. Biz 
de cadmm1za avdet ettik. Diinyanm al
tmml ve elmasm1 versek, bu yerlileri bir 
daha geri c;evirmege imkan yoktu. 

Ertesi sabah, arkada&Im yataktan kal
karken bayild1. Ensesinde garib bir 1smk 
yeri nrd1. Y erliler, bu ISing a bakarak, 
aralannda, «vampir, vampir !» diye fisii
da&JYorlardi. 
Arkada~1mm ensesini sanp sarmala -

d1k. Fa kat harareti yukselmi§, ciddi bir 
tedavi luzumu has1l olmu~tu. Ostelik, 
yerliler de bizi yiizi.istu b1rakip tabanlan 
kald1rmaga ham bir vaziyetteydiler. 
Karanm1 verdim ve ortahk kararmadan, 
medeniyet diyanna dogru yola <;Ikhk. 
Yut!Cl muhaf1zlarm, bekciligini yaptik
lan o elmas magaras1, benden daha cesur 
bir maden araytcmm gelmesine intizaren, 
hala durup duruyor. 

Londra hayvanat bah~esine getirilen 
dort vampiri seyrederken dimag1mda bu 
hat!ra dola§Jyordu. Sarki Hindistandan 
getirilen bu vampirler, Avrupaya ilk de
fa gelen vampirlerdir. Cam duvann ar
kasmdan bu siyah ve korkunc mahlukla
n seyrederken, bunlarm, Afrikada tesa
duf ettiklerimizin ayni oldugunu gordiim. 
Bunlann, gerek insan, gerek hayvan ka
nile ya~1yabildiklerini ve &ikarlanna, hie 
duyurmadan hucum ettiklerini herkes bi
lir. 

Vampirlerin, hayvanat bahcesinin goz
deleri olacagma pek ihtimal veremiyo -
rum. Lakin, alimleri ve hususile zooloji 
alimlcrini alakadar edecekleri muhak -
kaktJr. Zoolojj alimleri, nihayet, vampir-
leri i&ba&mda gormii& ve bu hayvanlar 
hakkmda nakledilen bircok hususiyetleri 
tesbit etmi&lerdir. Vampir, ~ikannm vi.i
cudiinde, ustura agz1 kadar keskin di~le
rile oyJe aCitmadan here a~ar ki, en ha
fjf uykulu insanlan bile uyand1rmaz. 
Hatta, baz1 vampirlerin, uyamk bir ke~i
nin Sirtma, tJpkl bir yaprak dii&er gibi ha
fifce konarak kamm emdigi ve ke~inin, 
bunun farkma bile varmad!gl goriilmii§
tur. 

Y almz, burada, tasrihi icab eden bir 
nokta vard1r. Vampir, ~ikanmn kanm1 
emerek degil, yahyarak icmektedir. Di
&ile yaphg1 o bereden sonra, uzun dilini 
<;Ikararak kam o kadar siiratle ic;er ki, 
uzaktan bakan bir insan. vampirin agzile, 
&ikannm yaras1 arasmda k1rmJZI bir ~erid 
uzanm1~, duruyor zanneder. 

Salahiyetli bir miitehass1s olan doktor 
Ditmars, N evyork miizesinin zahifelere 
mahsus salonundaki kafeslerden birine 
canh bir vampir kapatmJ&h. Hayvan, ka
fesin en yiiksek ko&esine kadar uzakla&
mJ& ve tepei.isti.i asilarak, oliime benziyen 
bir atalet icihe gomulmu~ti.ir. 

Doktor, hayvan i.izerinde tetkikatta 
bulunabilmek ic;in, onun, yeni hayatma 
ah&masmJ beklemi~tir. 

11k tecri.ibe, vampirin, canh hayvan 
feda etmeden kanla beslenmesini temin 
et!llekti. Doktor, vampirin kafesine bir 
bardak dolusu kan koymak surctile bu 
tecriibeyi yapmi~tlr. Hayvamn, kam, e
merek degil, yahyarak i~tigi bu tecrube 
ile anlasilmJ~hr. 

Amerikahlar ayni tecriibeyi, vampm 
icine kapattiklan kafese canh bir keci ko
yarak yaprnJ&lardH. Vampirin bir yaprak 
gibi yere dii&ercesine kec;inin mtma kon
dugu ve hayvamn kamm emdigi mud -
detc;e, kcc;inin bunu hissetmedigi bu tee· 
riibede anla~Ilmi~hr. 
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Istikbaldeki harblerin 
korkunc silah1 zehirli gaz 

Bogan, yara a~an, zehirliyen, goz ya~artan, 
akstrtan ve oldiiren gazlere karfl kendimizi 

nasd miidafaa edebiliriz? 

lngilterede z.ehirli gaz.lere karft ha:zarlanan hastabakrctlar tefti, ediliyot 
Bir hava harbinin en feci sahnelerim bozan kuvvetli bir zehirdir. Metro m1ka• 

yaratacak olan silah, zehirli gazlerdir. bmda yanm gram F osp;en bulunan hava 
Bugiin gozleri yJid1racak kadar korkunc bir dakika teneffiis edilse, olum tehlikesi 
gori.inen bu afetin mahiyetini bilir ve ba~lar. N efes yollan derinliklerine girin• 
kendisinden korunma c;arelerini ogrenir - ciye kadar tesiri duyulmaz. Ondan sonra 
sak tesirinin mahdud kalacagi §iiphesiz - tesirini p;ostermege ba§hyarak oksiiriik. 
dir. Bu hususta verilen bin;ok konferans- dilin tad duymamas1, (bilhassa sigara 
lardan ve yap1lan ne§riyattan maada icenlerde) beniz sararmas1, gogi.iste kuv· 
Maarif Vekaletinin nisan aymdan itiba- vetli bir tazyik duyulmas1 ba&lar; rdes 
ren ayn bir ders olarak mekteblerin ders alma hiZla~Jr. Daha kesif gaz icinde ka• 
programlanna ilave ettigi zehirli gazler hrsa kopiiklu balgam c1kartarak akciger 
ve korimma c;arelerine aid dersler de bu odeminden oldiiriir. Bununla zehirlenen· 
sahada isabetli tedbirlerden biri olacak- lere umumi tedbirler almu. 
tJr. Di Fosgen: Per§tof, Almanlarm ye§il 

Bogan ve yara yapan gazler gaz mu- salibi. F ranSIZlar buna Siirpalit te del"' 
harebesinin ba~ roli.inii oynarlar. ler. Renksiz bir mayidir. Bir yere atJhn• 

Bunlarm isimleri ayn ise de her ikisi - ca orada uzun miiddet kahr. Yava~ ya' 
nin de viicude tesirleri, hucrenin pro top - va~ tahalliil ederek F osgen gazini ver ' 
lazmasm1 tahrib etmek suretile olur. Bo- diginden tesiri ve korunmas1 da onun gi• 
gucular akcigerleri, yabdar da cildi ya- bidir. 
karlar. Y aktcr ga:zler 

Bogucular; c;abuk tesir e ~ ici gazler -
dir. Bunlarla bula§Jk havay1 teneffiis e
denler ;gazin kesafetine gore evvela yu
kan teneffiis yollannm tahri§e ugra -
masmdan do)ayJ kuvvetJj Surette ok.si.ir -
me.ge b larJar. co-us bir I I 

bogazda da sanki nefes birdenbi r~ dura
cakml~ gibi bir sJblma hissedilir. Gazle
nen bu hal kar§JSmda yakasm1, boyun -
bagmi, di.igmelerini ac;ar ve bulundugu 
yerden kar;mak ic;in c;abalar. Fa kat ye -
rinden klmJ!dJyamaz. Y ere c;okmu~ bir 
halde bu yorucu ve yipratlcJ oksiiriikler-
le kopiiklu balgam <;1kararak kan kusma
ga ba§lar. Gaz kesafeti ic;inde uzun za -
man bu halde kahmrsa netice oliimdiir. 
Hastada gerek gaz bulutunun uzakla~
masmdan gerekse maske tablmasmdan 
sonra goriilen zorluklar durur ve oksi.i -
riik kesilir. Uzun si.iren bir rahats1zhktan 
sonra kendine gelir. En c;ok tehlike ilk 
gec;en 36 saatlik zamandad~r. Boyle has
talarda nevrasteni alametleri de goriilur. 

Gazlenmi~ hastalar saf havaya <;1ka -
nhr; gayet kesif bir gaz tabakas1 ic;inden 
<;IkanlmJ§Sa, hemen kendisini soymah ve 
mutlak bir istirahate b1rakmahd1r. Has
talar kat'iyyen yiiriitiilmez. Hareket et -
tirilmez, hatta, sun'i teneffiis hareketleri 
bile yaptmlmaz. Akciger odeminin onli
ne gec;mek ic;in bir defada 500-700 san
timetre mikab kan ahmr, kalbi kuvvet -
lendirecek §iringalar yap1hr ve oksijen 
verilir. Hasta iyi olunc1ya kadar s1cak ve 
sakin bir muhitte bulundurulur. 1Ik 24 
saat ic;inde birkac; ka§Jk hafif c;ay ve kah
ve verilir. 1kinci giinden sonra bol sulu 
yemekler yedirilir. 

Zehirli gazlerin tesirleri 
Bogucu, tahri~ edici gazlerden klor: 

havadan iki bu~uk defa ag1r ve kire~ 
kaymagi gibi kokan bir gazdir. Mayi 
haline getirilerek celik ~iseler ic;inde bir 
taraftan obiir tarafa goturiiliir. Kokusu 
cok uzaktan bile duyuldugu icin bugi.in 
daha miiessir gazlerin yapili~mda kulla
mhr. 

Kloropikrin: Buna Akinit yahud 
Klop ta derler. Suda erimiyen keskin kiif 
kokulu bir mayidir. Atildigi zaman gaz 
haline ge~erek gozleri, hancere ve ciger
leri tahri~ eder, kuvvetli oksiiriikler mey
dana getirir. Metro mikabmda iki gram 
klor ve pikrln bulunan havay1 bir dakika 
teneffi.is edenler ayni bogu arazi gostere
rek olurler. 

Almanlar halyanlann lzonzo gec;i -
dini klor ve pikrin kullanarak yard1lar. 
Bu gaz maskeden gecmez, hatta, muha
fazah ~ofor gozli.iklerile de gozler koru
nulabilir. 

Ga:z.lerin en sinsisi 
F osgen : F ranSJZlar bu gaze P alit te 

derler. Havadan 3,5 defa ag1r bir gaz
dir. Kloruform, ciiriik elma, yahud, ot, 
saman c;uriigii gibi kokar. Zehirli gazle
rin en sinsisi ve miiessirlerindendir. Ak -
cigerlerden kana kan&arak, kandaki kii
reyvatJn emoglobinile birle~erek terkibini 

Y akicilar - yara yapicilar: Bu gazler. 
vi.icude temastan soma yava~ yava~ ,de• 
rin, mevzii olarak deriyi, muhati gi~aYI 
tahri& ederek yakar ki kabaTCiklar, sulu 
ve ge.; iyi olan yaralar acar. Bu gazler. 

.. · kapa anm 
iltihablandmr, §isirir. Bazan da insanl 
kor eder. Bunlar dii~tukleri yerlerde ba• 
zan bir, bir bu<;uk ay gibi uzun zaman 
kahrlar. Bunlarm temas ettigi yere ilk on 
be~ dakika icinde kirec; kaymag1 mah!u!U 
yahud permanganatla pans1man yap1hf• 
Bunlarla bula~ml& yemekler yenmez, sU' 
lar icilmez. 

lperit: Almanlann san salib, yahud 
Los ismini verdikleri bu gaze Amerikah• 
lar hardal gazi derler. !perit yag gibi sU' 
da erimiyen, bay1rturbu, sarm1sak, yahud 
keskin hardal kokusunda mayidir. Do • 
kundugu her hocreyi tahrib etmekle kal • 
maz, kuvvetini kaybetmiyerek derinlere 
kadar girerek yara yapar. T oprakll 
dort be~ hafta kalarak oradan gec;enleri 
bula~tmr. Elbise ve ayakkabJdan da gt' 
cerek tesirini gosterir. Bir yerde fazla kt' 
safette bulunursa hazim ve teneffiis ciha• 
zma da tesir ederek yamklar meydana ge 
tirir. Bundan korunmak ic;in hususi !peril 
ge<;mez elbiseler, ayakkab1 ve eldivenlel' 
giymek lazJmdir. lperitlenmi& bir saba ' 
dan gecerken atlann ayaklarma da kesif 
permanganat mahluli.i ile Islatilml~ cuha• 
cuval parc;alan sanhr. 

DokunduP;u yere ilk on be& dakik' 
zarfmda potasyom permanganat mahlU' 
Iii, kire~ kayma${1 mahlulu suriilerek W 
siri giderilir. 

Ttrnaklarr doken ve goz 
ya,artan gazler 

Dik: Bu da meyva kokusu veren bit 
mayidir. Y akicihgmi bilhassa g1rtlakta ¥8 
tJrnaklarda gostererek tunaklan dii$Uriit• 
cildi de lperit gibi yakar. T esiri pek <;a' 
buktur. Maskelerden gecer elbisedell 
ayakkab1dan gecmez. Bunun dokundugll 
yere kire<; kaymag1, permanganat mah)u• 
Iii ile pans1man yap1hr. 

Cozya~1 getirenler: Bunlarm daha kO" 
kulan duyulmadan gozi.in munzam taba' 
kasmdaki asablar sonuna tesir ederek: 
goz batmalanm, yanmalanm, ve ~iddet11 

p;oz ya~armalanm ve aglamalan mucib 0" 

lur. Bir verden gazin kaybolmasile te • 
sirleri de zail olur. Gozlere bol su vuru' 
lur. Asidborikli su yahud karbonat mah' 
lulu ile y1kamr. 

Akmtic1 gazler: Bunlar genze, girt' 
laga tesir ederek insam &iddetle aksirtJI" 
lar, oldi.iri.ici.i tesirleri pek mahdudduf• 
Daha kesif gaz tabakasJ altmda kahn~~' 
sa, ag!Zda salya ~ogahr. burun akar, bll' 
run ve yiiz hissini kaybederek kulakl~~ 
dan cenelere, di~lere kadar yay1lan ~1 

detli agmlar baslar. Gazlenenler irad~ 
lerini kaybedcrler. iki tarafa sallanar~ 
giderler, bo§bogaz ofurlar. Kar~Jsma k , 
gelirse !l;elsin bildikleri herseyi saklaJII• 
dan soylerler... ·!ffl 

Veta Lisesi k imya muall 
M. Maz.har Tobaf 
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10 ikincikanun giinii, kahraman Tiirk ordusu 
··k ·· ··tt•• ·· u·· andtran bir velvele i~inde go guru usun 

tarihe bir albn yaprak yazm~~-'b """l"!'!!l~ 1 Ba~ tarafl 1 tnct sahitede 1 
ic;tima ic;in hiikumetten miisaade a -

lmmas1 §art ko§uldu. 
Bu karar telefonla biitiin valilere tch

lig olundu. Hiikumet evvela §oforlerin 
grev yapacaklanm ogrenmi§tir. Otomo
bil servislerinden be~i greve i§tirak t"t
miyeceklerini, nakliyata devam edccek
lerini vadctmi§lerdir. 

Hiikumet, Atina Amele Birliginden 
fmnctlarm greve i§tirak etmiyecekleri 
vadini aldt. 

M. M ~tak•a•rn beyanalt 
M. Metaksas iiimdi beyanatta bu

lunarak dedi ki: 
•- <;ok mi.iteessirim ki muhtelif lla

hJslar, tiitiinci.ilerin vekili s1fatile kar -
~tma r;tkmakta ve her biri digcrindE>n 
r;ok miifrit olmaga r;alt§maktadtr. 

Bunlar, hii.kumetin, amelenin men -
b faati ic;in faydah olan tavsiyeleri kabul 

I 
.. ·· h"dl · i~in gefen •ene yaptlan merasimden ir inttba ctmediler. Hiikumet bu adamlann ame-

nonu se t ert "' · ·· · · k b" k t 1 d .. · ~. .. ~ hidlik abidesinde ya- Inonune gtrme IZe tsme 0 rna 1' lelerden farkb hareket ettikleri kana -
Bugun, Inonu e. b d on altl vtl Kasabanm yamba§tndan gec;erek Ka • att'nded1'r. Bu sebebdon vaziyet miica -

Pllan biivi.ik merastm, en e J .. .. d • .. .. .. t'k " 
·· . ·. · · 1 ·· .. mevdan muhare- valca koyune ogru yuruyu§e ge<; 1 -. dele safhastna g1'rm1'~tir. 
oncekt b1rmc1 nonu J 1 d 'k t k t 1 · ~ 
besinin bi.itiin hattra ve heyecanlanm Kavalc.a ydo unHa tit enK ar t 1 op sct81 en istikbalde bugi.inki.i anar~ik vaziyet -

1 · d kun b1r sel de gellyor u. a a apana an Sir a • lerin 1slahma c;ah~tlacaktJr. ~imdilik ilk 
§~h:andmyor. c;~~ ~n t c~hayet hattra nnda pat!tyan top mermilcrinin du - i~ olarak nizaml ve kanunlan ycrine ge-
gibt ta§1P gel en tsstya nt .. kunet manlanm da gori.iyorduk. 
defterimin vapraklan arasmda su .. .. .. d d" d"' .. f k b tirmege gayret cdccegiz.• 

b 
J Onumuz e or uncu tr aya mcnsu 

uluyor.. . k .. 1 r1'm gerili • k1t'alar var. Onlar bizim ttrmandlgim1z A tina 10 (Hususi) - Diin Selanik 
Deftenm1 okur en smtr e .. b.. t r d d" ~ehri birka,.. saat kadar siiren kanh mu-

. e 1· •or ve hayalimde strtlarm o ur ara m a U§manla mu • -. ~ 
yor, ken~rmd~n g r; ) harebeye tutu~mu§lar. Biz de 0 tepelere sademelere sahne olmu§tur. 
hpk1 0 

gunlen ya§1yorum. p· d l . . . . Evvelki giin grev ilan ederck ni.ima -
Defterimde ikinci 1nonii, Afyon ''e <;1k1yoruz. 1~ 3 ~ ~ C§

1m? glt~lk<;e. art- yi~ler yapan ti.itiin i$c;ilerine kar~1 te • 
Dumlupmar muharebeleri de var. ~.a -~ mast muh~re c~~~ IZJ§~gmt gostenyor. sani.idlerini gostermek ic;in di.in de Se -
kat bunlann hh;birinde birinci inonu Her an btraz Ida _a mu arebc hathna lanik §imendifer ve tramvay amelesi 

. · h m1·yetlerle kans1k yakla!;)makta o ugumuzu an!tyoruz. 
ll'luharebesmm rna ru · .. b' 'd. k' .1 . grev yapmt§h. 
tehlikeli heyecanlarm1 hissetmiyorum. ..oy.~e .. lr .~;:.n .gr tl d t; ~ertde at~~ Diinkli kanh r;arpt§malara sebebiyet 

Brinci !niini.i! ic;ten ve dJ§tan saldtran b~sbut.un §I e tn1 ar tr 1. cyecan 1- verenlcr bu grevcilerdir. <;arpt~malar o 
biitii.n dii~man ordulanna bi.iyiik lsmet c;mdeytz. .. .. .. .. kadar kanh ve o kadar siirekli olmu§tur 
!noniiniin kumandasmdaki kahraman Kavalca. :.oytnd_e kuc;uk bir ncfes ki nihayet hi.ikumet, §ehri askeri i§gal 
Tiirk ordusunun verdigi derstir ve bu n;,olda.~t ~er~l ~· ler~ ~at.ta yarala~an altma almaga mecbur kalrn1§hr. 
ders Bi.iyii.k Kurtulu§ zaferlcrimize te - dor uncu r ~ .. as er en yammtz an Diin. ikindidenbcri i.ic;i.inci.i ordu ktt· 
tnel ta~1 olmu§tur. Bu bak1mdan kur - sedyelcr~~ :ec;~·th~ord~· Onlara ba:~k~ alan her tarafa yayllmt§ bulunuyotdu. 
tulu§ tarihinin bu §anlt safhasma aid rak kenb 1 den lb~'tzle c 1raz ~?~rad. e I Si.ivari biili.ikleri mi.itemadiyen ~ehri 
m. ttbalar1mt • bas1·t te olsa - hatlra def • bi zde ura an oy c gcc;cceglz. • tyor- k k b 1 dola!;)tyordu. Bi.iti.in so a a§ anna 
terimden hulasaten nakletmeyi kendi - duk. mitralyozler ycrle§tirilmi$ti. 
tne bir vazife say1yorum. Bu strada f1rka .ve alay kumandan -

"'"'"' Ian yammtza geld1ler. Derhal orada e- Hadiseler nasd ~tktt? 
mirier vercrek, birinci taburu 1ntikam Tiitiinciilere mi.izaheret i<;in grev ya -

6 kanunusani 1337 birc;ok alaylarla 
birlikte biz o!e <;erkes Etem haininin 
takibinde ve Gediz taraflarmday1z. Giin 
lerdenberi devam eden bu harekattan 

tepesine ikinci taburu Bardanyoltepe - pan vc niima:vi§lere ba§hyan ameleden 
sine, ilc;ii.ncii taburu da Zii.vvara tepesi·- be§, alb bin ki§i bi.ikumet dairesini bas-
ne sevkettiler. maga te§ebbi.is etmi~lerdi. ~~mayi§~i.-

Bizi abu iira I ve a r a- ler kl'ndilcrini dag",tmak IstJyl'n pohs 
8ortr-a t'>an VPrilen bir entirle alay1 - ' rnlZ geriye doniiyor ve 18 saatlik cebri dim yaparca~ma yuruyordu. Bir tppe - ve jandarma kuvvetlerini ta~laml§lar 

nin etcgine hcniiz varmtl?hk ki; di.i~ - dtr. Tam bu arada polise yardtm u;m 
bir yiirilyil§le Alayond istasyonuna va- man top<'USU fena bt'r tont>U baskmt ya- b'l 1 · d ' .. .. ·· • k b' .. ~ .-~ gelen ztrhh bir otomo 1 arne eyt a•llt 
nyor. Bu yuruyu~ sogu If gune ve parak bize heni.iz muharebeye girmeden ziyade galeyana getirdiginden otomobili 
bilhassa geceye de rastladlgmdan c;ok biraz zayiat verdirdi. Yamm~zd.a pat!t - zaptetmcgc kalkt~mt~lar ve bir asker o
seri olmu§; 90 kilometroyu 18 saatte al- yan top mermilerinin kuzg.um s!yah, oo- lan otomobilin ~oforiini.i iildiirmil~ler • 
m1~tlk. iki gii.ndenberi uykusuz olan fe- gucu barut gazleri vc demtr ya_gmuru. a- dir. Bu Strada musademe mahalli tam 
dakar askerlerimizin gozlerinden uyku rasmda kaldtk. Maamafih tela§ yerme bir harb manzara:-;t halini alml~, bir da
aklyor. Adeta hcpimiz yiirii.rkcn uyu - miithi§ bir enerji ilc ileri a:lla~. ~~;er k- kika ir;inde ameleden on ki!;>i olmi.i§li.ir. 
yorduk. Bilhassa csterlerin strtlarmda- lerimizin bu andaki hallen goru ecc <;arp1~malar bununla bitmC'mi:j, ~eh· 
ki makineli tii.fcklerin sallanmasmdan §eydi. kl S 

1 
M rin ba§ka mahallerine de sirayet ede -

basil olan madeni bir ses bize ninni gi- _ Silah ba§t! Ava <;J · .. !c;ra.. ar~, rek bin;ok kimselerin oliimli ve yara -
bi geliyordu. Gediz • Kiitehya !?Osesin • mar§! .. Kumandalan birbmdm tak1b ~dt- lanmasile ncticelenmhjtir. 
den yilri.iyerek Alayonda girdigimiz za- yordu. Sagtmtzda, solumuz a v~~u ~p Nihayel ordu, ehri i§gal cderek ha-
tnan ortahk ag· arm1iih· Buraya nic;in gel- d.. 1 oluyordu. Piyade ve rna me I- diseleri basl!rmt~tJr. u§en er . d k' . 1 . ~ 
cligimizi, nereye gideccgimizi bur ada t" f k merrnilerinin hava a 1 scytr en Asker in ~chri i§galinden sonra ame-

h · d u e • ' d or k 1 ogrendik. Di.i§man Bursa cep esm en iddetli bir lodos sa~nagm 1 an my • le, ahali ile birlikte c;ok biiyiik bir iit e 
taarruza ge~mi§. alaytm1z f1rka pi$.ta~l ~ T bur bir tepeyi tutmu§ ve burada halinde toplanarak ordu kumandanhgt 
olarak hereket edecek ve dii§mam Ino- §i~·det~e muharebeye ba§lamt~tt. ve adlive dairesi oniinden g~mi:?ler ve 
nii sahrasmda tevkife c;ah§acakhk. Ak - Ak ma kadar taarruz eden di.i§tnan cva~ast~ asker• diye bagtrarak §ehri 

b . f §a k d . J "/ 

§ama dogru Alayondda hummalt Jr a- saflan bu gec;ilmez hat anas~n a en - dolasmt lardtr. 
aliyet ba~Iadl. Asker, zabit, tufek, rna - e du~rnan art1k bulundugu yerden DUn Sclanikte biiti.in di.ikkanlar ve 

~ t k yor v ~ . l . 
kineiitii.fek. cepane, top, at ve es er .a- bir kart~ ilcrliycmtyordu. miiesseseler kapattlmJ§llr. l;)ehirde ll<; 
labahgt arasmdaytz. Bizden sonra ge • A kerlerimizin maneviyatt, her §eye bir otomobil ve tramvay i§lememi§tir. 
len alaylarla burast bi~. an kovanma ~iitlin mahrumiyctlcre ragmen c;ok Bugiin ~ehirde siikunet vardtr. 
bei'!Zemi§ bulunuyor. Once alaytmtz ;~ksekti. <;erkes Etem haininin takibin- Grevciler n~ istiyor? 

_ trenle hareket ediyor. Kalanlarl~ ve - denber1· avaklarmm ,altt kabarmJ§ v·~ su · k I' d yor J Atina 10 (Hususi) - Selaniktekt an· 
dala~1yoruz. Tren c;ok siirat 1 gt 1 _· t plaml~ olan bu aslanlar bir ncbzecik . t ~ d durma o ':1 It c;arpt~malan haber alan hi.ikume er-
M:eg' er gece hic;bir istasyon a bt'le vorgunluk alameti giistermiyor - v J kam birka<; defa toplanarak tuti.in amc-
dan gec;iyormu§UZ. lardJ... lesilc patronlarm aralanm bulmast ir;ln 

Sabaha kar§t Eski§ehiri geride bJra - Zabitlerimiz - ki c;ogu diger muharc- Sclanik Umum Valisine talimat veril -
kan trenimiz bizi inonii ovasml kaph - belerde §Chid oldular - askerle birlikte mi§tir. Makedonya Umum Valisilc s.c: 
Yan kcsif bir sis dalgasm1 delip ytrta - t hattmda, kendi filintalarile bu lo- 1 d s t a e§ t · t' k d' lanik jandarma kumandammn az mt, 
rak dii§mana dogru goturiiyor u. L aa dos sagnafpm andJran a e§e l§ Ira e I- ~imendifercilerin askerlikten istisnast~1 

g da !nonii istasyonuna varmt~tlk. ts - yorlarcil. • ve kanh hadisclcre onayak olduklart t· 
tasyondan bizden bir iki saat evvel An· Dii~man ak~ama dogru bizim sol ce - c;in tevkif edilenlerin tahliyesini istiyen 
karadan gclmi§ olan dordiincii f1rkanm nahtm!1~dan biiyiik kuvvetlcrle bir akm grevcilerin dilekleri hiikumetc;c redde -
top,.ulan vagonlan tahliye .. et:nek~e ,•apmak istiyormu~. Halbuki kar§tlann-

" d b k b1r dilmi§tir. 
ll'le§guldiiler. Bu istasyon a ~~~. daki kii~iik bir tepede bir zabitin ku- Bunun iizerinc gazlecilcre beyanatta 

iheltilmesi olmadtgmt, ancak tahribci 
bir zihniyetle siyasi emeller gi.ittiikle -
rini soyliyerek • hi.ikumet intizllm ve a
sayilii elbettc temin edecektir ve etmi~
tir de. ~imdiden sonra grcv, ancak bu· 
na h;~k kazananlar tandmdan yap1la -
bilecektir. Rastgt'lcnin her akhna gclc -
ni istemek ic;in grev yapmaga hakkt 
yoktur. Memleketin intizam ve asayi~t
ni bozmak istiyenlcr kahredileceklcr -
dir• demi~tir. 

tlc;iincii ordu kumandam, dlin gccc ~a
at ikide Selfm ikte asayi~ vc intizamm 
yerine geldigini vc bir daha boyle ha
reketlerc meydan verilmemek iizcr~ i
cab eden tedbirlerin altnd1gm1 Ba~vc -
kile bildirmilitir. 

Sclanik 10 (Hususi) - Amclc vc halk 
siyah bayraklar, tabclalar vc kmmZI 
levhalarla mezarhga gidcrck hadisedc 
olenlcrin gomiilmc mera:-;imindc bulun
dular ve biiyiik niimayi~ y1ptdar. Ka -
dmlar aghyorlardt. Alay, donii~te polis 
daircsinin iiniindcn gcc;crkC'n cyuha. rli
ye bagtrarak zab1tay1 tahkir cttilcr. Ba
zt karakollan ta~ladtlar. 

Bugiin burada, liiirriyct mcydanmda 
50 bin ki~i bir pcrotcsto mitingi yapti. 

Gazetcler, grevcilerin §Chrc hakim ol
duklarmt vazmaktadtrlar. 

Parti liderlerinin istedikleri 
Alina 10 (Ilususi) - Parti lidcrlct·in

den Sofulis, <;aldaris ve Papanasta. iu 
bugiin, Ba~vekili ziyarct edcrek grcvci
lere kar~1 cebir kullamlmasmt tev~:>i ·c 
etmi§lerdir. Ba~vckil vcrdigi ccvabda, 
ahnacak tcdbirlcrin dcvlct otoritcsiui 
ihlal ettirmcdcn ahalinin haklanm tc
min edecegini bildirmi~tir. 

Pire'ye •irayet etmemesi ifin 
Atina 10 (Hususi) - Ba:~vckil, t!iln 

gccc Atina kolordusu kumandanile A
tina ve Pire polis ve jandarma dircktiir
lerini c;agtrat·ak grevin Alina vc Pircye 
sirayct etmcsi ihtimaline kanjt asayi5 
ve intizamm bozulmamast i<;in fevkala
de tedbirler ahnmasmt rmrrtmi~tir. 

Selanikte ka~ ki1i oldii? 
Atina 10 (IIususi) - Gazcleler, Sc -

Janik ~arpt§malannda 15 ki~i oldi.igi.inii, 
32 ki§inin agn' aoo ki~inin de hafif yara-
landtgmt yazmaktad1rlar. 1 

bahiliy Vekalcti ise olcnlcrin 8, a
gtr yaraltlann 18 oldugunu ve gazete -
lerin 300 ki~inin yaralandtgl hakkmdaki 
haberlerinin de mi.ibaH\gah oldugunu 
teblig etmi ·tir. 

Miizakereler n~tice vermedi 
Atina 10 (A.A.) - Selanik grcveilcri

nin murahhaslarile hiikumet murahhas
lan arasmdaki miizakcrclcr gece gc<; 
vakte kadar devam etmi~sc de heni.iz bir 
netice elde edilcmemi!)tir. 

Greveiler, Se13nik Valisile polis mi.i· 
di.iri.iniin azledilmesini, kusurlan gii • 
riilmi.i!;) olan polis memurlannm ceza -
landtnlmasmt, grev kurbanlarmdan o
lenlerin aill'lerine ve yaralananlann 
kendilerinc tazminat vcrilmcsini, hapis
te bulunan grevcilcrin SC'rbest btraktl -
masmt istemektcdirlcr. 

Hiikumetin valmz tahkikat icra edil
mesini ve tcvkif cdilmi§ olan tiiti.in ima
lathaneleri amclesinin scrbcst btraktl -
masuu kabulc yana~acag1 i.imid cdil -
mektedir. 

Metaksas, hi.ikumetin kat'iyycn en -
di~eye kaptlmtyacagmt vc grevcilerin 
metalibini hayirhahane bir surettc tel
kik etmek ir;in grcvin nihayel bulmas11n 
beklivecegini bcyan etmi~lir. 

Selanikli meb'u•larm miiracaati 
Atina 10 (A.A.) - Selimikli libHal 

meb'uslar parli reisi Sofulisc telgraf 
~ckerek vaziyctin vahamcti hakkmdn 
nazari dikkati cl'l~-,elmi~lrr vc SPI:ini 'C 

yi.iksek bir zabit gonderilmcsini islemi'!· 
lerdir. Bu yi.iksck zabit. bir anket icru
sma ve miicrimlcri sidcktle cezalandtr -
maga memur t"dil~cPklir. Libct·alll'r, 
polis iidi.iri.ini.in dc~i!ilirilmesini tav • 
.siye etmekte ve polislerin silfthstz gre\'· 
ciler kar ·tsmda sogukkanlthklarmt kav
betmi olduklanm beyan rtmcktedirkr. faaliyet i~inde idi. Herkesin yuzun~~n mandasmda 24 ki§ilik kuvvetimiz var - bulunan Ba$vekil Metaksas, grevcil~r~n 

asabi ve tda~t bir mana okunuyor. Koy mJ§. Boyle bir aktnm yapilacagmt an - maksadlannm ikhsadi vaziyetlcrmtn 
liilerimiz kagmlarile istasyonun hemen hyan kuman?an!anmtz. ~0.niiz_ mcvzi - ·.:===-=~-------....,::_ __________ ~~-------
iist tarafmdaki tepelere cepane ta§tyor- lerine yeni glrrn1§ otan agtr obu..c; batar- Mudanya yolunda vapur iicret
lar. Do"dilncli f1rkanm merhum ve yalarma ica~ cdc~ talimatt vermi§ ola - lzmir hapisanesinde izdiham 
lnuhtere.m kumandam Nazlm Bey .~~~l- caklar ki, blze blr hU!;Uk saat mesa - izmir (Hususi) - ~ehnmiz Umumi leri ucuzladt 
d1·51·ne has "evik Rdtmlarla fakat buyuk fede bulunan Akpmu koyi.i (bu kov k. kuf sa Bursa (Hususi) - lstanbuldan Mu -

danyaya i§liyen vapurlar may1stan it i
baren yolcu ve yiik tarifelerindc tcnzi
lat apmt§lardlr. Yeni tarifcye gore, 

gi.ivcrte bileti 52. ikinci mcvki 75, bi -

.,. J hapisanesinde mah urn ,•e mev -
bir §atarctle k1t'alanm tcfti§ e~iyor, tren hattmm solundadt'" ) civarmdan a- ytsl 947 ye <;Ikml~, izdiham hast! olmu~
zabitlere baz1 §eyler anlabyor. B_tr. sa- ttlan agtr obtis mermilcri iistii.miizden tur. Bunun uzerine 3 seneye kadar ce
at kadar burada kald1k. Bu saat l<;tn~C gec;erek solumuzda mi.ithi§ tarakalarla zah 100 mahkum, kendi kaza hapisane • 
dig•r bir trenle f1rkam1zm agn· obu.s pat!amiYa baslad1. Obiisler 24 ki~ilik 1 · · "' ld - · - lerine nakledi m1sttr. 
bataryalan vc hucum taburu ge t. kuvvct iiniinde adeta bir Scddi <;in ya-
Trende f1rka kumandammtz da vard_J. ratmt§lardt. Askcrlcrimiz sevincdcn 
inoniine i.isti.iste gel en trenler hem eo btr (gozi.ini.i scvryim topc;u !) diye haykm · 
kac; saat ic;indc bu civan askerle dol - yorlardt. Dii§man saflan burada mi.ihim 
durmu§ bulunuyordu. ~ayiat vcrmi:;;ler ve tasavvurlannda mu-

Tr d men ktt'alar mec;hul bir~r ,,a.ffak olamamt~lardJ. 
en en 'l . h tl d .,. 

semte harekct ediyorlar, I en a ar ~ Art1k gecc bast1rdt. Yava;; yava!;) ate§ 
kcsildi. Ortahkta ~tt kalmad1. Her iki 
taraf ta yorulmu~tu . 

ne olup bittigini bilmiyoruz. Top sesl!"rl 
d k y lntz istasyon memurlarmdan 
.. ~ yod: •. mat·ze gore dii~manm Pazarclk, ogren 1g1 ,. .. 
Bil "k ve Karakoyi.i zaptedcrek Bozu-.. :c1 . mek iizcre oldugunu anhyor -
yuge gJr d' I 
duk. Askerlerimiz bu ktsa m enme SI-

d ku-·me kiime oturmu§lar, yak -
rasm a 1 -1 ,3 
t kl k u otun duman an e lsmrnt) 

1 an ur ..... k b 
1 lar Saat 10 da Inonu asa a -

~ta I§tyor · d .. 
sma dogru hareket ettik. Bu. stra a ~s-
t .. .. den sis te kalkmi§tl. ~Imdl derm
umuz .J.~ ler 

lerden m1s1r patlamUUU &Dyu&D ~ 
gelmege ba§laml§tl· 

Ertesi giin inoni.i miidafaa hattmm 
hcmcn her tarafmda gene muharebe 
ba~lad1. Sabaha kar~1 ortahgt gene sis 
basml§lt. Buna ragmen <;attrtl ve pa -
ttrh oluyordu. Sis ogleye kadar bile 
siirmedi. Ondan sonra her tarafta ale:) 
htzmt art1rd1. 

ismet !nonii. muharcbeyi bizzat ino· 
ni.i istasyonundan idare ediyordu. ts -
tasyon da ate§ mem:ili i~inde idi. Ser -

sC'ri mcrmiler oraya da dii§liyordu. Hat
ta di.i~man tayyarelcri istasyona s1k stk 
bomba attyorlardt. 

Hasth 10 kanunusani giinii bi.iti.in glin 
gene lnonii sahralan top seslerilc ugul
dadt. 1noni.i tcpeleri kur. un v1ztlttlarilc 
c;mladt. Gok giiriiltlisi.inii andtran bir 
velvcle ic;inde kahraman Tii.rk ordusu 
tarihe bir alhn yaprak yazd1: Gcce di.i§· 
man kac;mt§lt .. 

'1-¥¥-

lnoniinii yaralan Bi.iyi.ik Ataturkle is
met !nonii.ne ve kahraman Turk ordu • 
suna yiiz bin minnet ve ~iikran. lnonii 
§Chidlerinin oniinde hepimiz hiirmetle 
igilelim. 

MUSA ATA~ 

rinci mcvki de 100 kuru~lur. Bu rakam· 
lara pul vc sairc de dahildir. Bir bu<;uk 

ay ic;in gidip gelme bir bilet alan bi1· 

yolcu gi.ivcrte ile 78 kuru~a gidip gelc • 

cektir. 
Vapur scfcrleri de maytsm on birin -

den itibaren dcgi~ccek ve bu hatta Ko
caeli ile Bursa vapurlan gibi nisbetcn 

scri vapurlar tahJ;is edilecektir. 

$u hale nazaran arttk Mudanyadan 

yolculuk yapmak la ucuzluk noktasm

dan Yalovadan hi~ farkstz bir vaziyet 

almt~ dcmektir. Buna mukabil Mudan-
ya yolundan otobi.is yolculugu Yalova 

yoluna nisbetle ktsadtr. Vapur yolcu -

lugu uzundur. 

F abrika, erkekten fazla kadtn i~~iye muhta~ 
kad1n bulunamtyor oldugu halde ~ah,brilacak 

e • • 

Kayseri Kombinesinde ~altsan i~~iler irin yaptlan 
asri aparhmanlardan bir ktsmt 

l ayseri (Hu~usi) - Beni fabrikaya ~il, i<;ini de kendi iderinden daha c;ok iyi 
~otiiren araba, vilayetin fabrika i<;in yap- o~reniyorlar. Mektebi fabrika dogurdu. 
ttrd1g1 miikemmel ve munta.~am ~osenin yarmki fabrikalann i~c;ilerini de dogura· 
iistiinden kaytp giderken, buralannm he- cak bu, ve bunun gibi mekteblerdir. Bu· 
men hemen iki buc;uk ytl onc_eki halini du- ras1 okuttu~unu hazmettiren ve haz.met· 
~iiniiyor ve konu~uyorduk. Ikt bu~;uk y1l tirdi~ini hilfiil yapltran yiibrk idealli bir 
once bu dill. ova iisliinde, ·imdi kulak! an yrr! ... 
ttrmaltyan ne gi.imbiirltuli.i bir fahrika .,e Y emek zarnam, fabrikanm amele ka

tmdaytz !.. ince bir c;atal ve ka~1k sesi 
var. Bu ince ses o bi.iyiik makinelerin 
~i.imbllrlu:iine maya oluyor. Burada ye, 
surada c;alts, be~ yuT. yatakltk muazzam 
ve modern aparltmanda yat!. Ote taraf
ta banyo al, ~u uzun ve geni~ sahada spor 
yap! . . . Turk i~c;isi ic;in ne saadct, ne gii
zel bir varltk !.. ~imdiye kadar hangi 
Turk isri•i bu konforu ~ordu? Ve hangi 
miie. se e hu kadar muntazam huzur te
min etti. Ti.irk milletinin, ilk bahtiyar i§· 
c;ileri Cumhuriyet devrinin i~c;ileridir. 

i, ne de ugultulu bir kalabaltk vardt. 

Yolun ~ag tnrafmda, Kayserili mute
ahhid tarafmdan in aall vakit ve zama
nmda bitirilen ve art1k buti.in c;iz~ilerile 
hendeselenen omuz omuza vermi& be~ 
yi.iz ki~ilik bekiir ve 64 ailelik memur ve 
amele aparttmanlan, ye il tarlalar orta
smda en utaktan bile in an ~ozunu i.ize
rinde sevinclerle mthltyor. 

Sola baktyorsun, uzun ve geni~ bir 
duzli.ik ustunde kurulan miniciklerinden 
tutunuz da dev ci.i seli ine kad.ar c;e~idli 
c;e~idli yaptlardan toplanan biiyuk kom
binenin muhite yayttg1 makine hmltm in
sana iirperti veriyor. Bunlara (yeni ya· 

p1lm1~) dememeli, (yerden hsklrmlstlr) 
demek daha dogru olur sanmrn. iki bu
c;uk ytl gibi ~;ok az zir zarnan i,inde, b1.1 
diimdi.iz toprak iisti.inde yepyeni ve mo
dern bir ~ehir kurrnak, yapmak degil, ya
ratmakltr. Tiirk Cumhuriyetinin, her 
yerde oldui{u p;tbi, endustn sahasmdaki 
yaralt~ enerjisini in ·an ancak burada go
riir ve buna ancak burada iman eder. 

~~~l!ika namma imdiye kadar, bugday 
o~ulen be~ on beygirlik un fabrikalarm
dan baska bir ey ~ormiyenler; &imdi Er
ciye~in p;eni · uf uklanna kadar c;arpan 
fabrikanm ~u canavar dlidugile saatlerini 
ayar ediyorlar. 

Uzaktan fabrikaya sokulduk<;a, insan 
kafasmt lath ugultularla ~i~iren makine -
ler, i<;eriye ~~;irdikten sonra deh~etleniyor. 
1008 tezjolahm <;alt~ttgl geni~ do kuma 
daire:;inde I 008 makinenin kalbindeki 
demir mekiklerin ~imsek ~ibi saklamalan 
insam adeta sersemle~tiriyor. Bu makine· 
ler ara~mda kiic;iik bi.iyi.ik Turk i~<;ileri ne 
kadar vakur ve korkmuz is ~oriiyor ve 
bu ~ahlanmts makineler arasmda ne mu
nis ve ne guzel bir alt~kanltkla <;ahstyor
larl .. 

Ti.irkiye piyasasma ~unde 40 Lin met· 
ro <;esidli c;e~idli iplik kuma~ yeti~tiren bu 
l 008 l'ezgahm ~ahlanm, bizi astrlardtr 
bir siiliik p;ibi ~men yabanct piya~alara 
kar~1 ne kuvvetli bir haykmsllr! Bugiin 
Erciyej ufuklarmdan yiikselen bu gurul
tu, haric fabrikalarm ithalatma bir pay
dos borusudur. Bu <<paydos>> borusu, bir 
ka~ ay ~onra Nazilli kombinesinden de 
otmege ba~ladtgl gi.in, giimri.iklerimilin 
kaplsmdan biitiin cihan piyasa ma, kol
tuklanmtl. kabara kabara: 

- Toprak btzimdir!. Pamuk bizim -
dir!. Giydi!(imiz de 01 mahmtzdtr!.. di
ye hep hayktrabilir ve ogiinebiliri1!.. Bu 
ORi.inii~ giinii <;ok uzakta de~ildir!. 

F abrikanm hususi mektebindeyiz. Bir 
o~retmen mavi ~omlekli bir ~urii kuciik 
i~<;ilere, <;ab~ttklan makinelerin teknik .kl-

stmlarmt, siyah bir tahta uzerine <;izdigi 

hatlar ve harqerle ~osteriyor ve oi{reti -

yor! Bunlar fabrikanm c;ekirdekten ye -

ti~me i~~i tohumlan olacak .. Kuc.;lik di

maglann bu dersleri kavrayt Ian, bi.iyi.ik 

makineler ba~mdaki muvaffakiyetlerin -

den belli! .. 

Anla thyor, burada gene ve fakat ol

~un 'bir kadro hamlamyor.. I laklt. Bu 

muanam fabrika, aRtr.dan dolma i~ iler

le htzlanamaz ve tam randtman alamaz .. 

Ona kendi~i ~ibi Rene ve kudretli i&c;i di

ma~l lanm !.. Bu gene dimag irndi tahta 

oni.inde ogrendi~ini, bir saat sonra maki

ne ba~mda tecrube ediyor. Ve onlar 

di~erleri ~~;ibi makinenin yalmz dt~ml de-

~abrikanm yeni mi.idiirii, burada i~e 
ba~ladtgl giindenberi, f abrika mcsaisine 

yeni bir yo) ac;m1~ ve istikamet vermi~tir. 
Bu yol, fabrikay1 daha munta1,am ,.e me· 
todik Lir ~;alt rna ile hedefe daha az za
manda yeti~tirecek. Mi.idi.ir fazla mesairi 
temin edecek e~ast ve ana hatlan ~izmi~
tir,. Yalmz burada fabrika miidi.iri.iniin 
<;ok hakh buldugum bir sikayetini vaz· 
maktan kendimi alamtyacagtm: · 

Kadm isci yoksullugu. F abrika, erkek· 
ten daha c;ok kadm i~<;iye muhtacdtr. 
<;tknk ba'I,Lnda iplik egiren kadmlar, ne 
icin fabrikaya yangozle baktyor ve hele 
Kayseri kadmlan ne ic;in <;alt~m1yor, a
yaklanna kadar gelen hu nimetten neden 
i tifade etmiyorlar? .. <;tknk ba~na er· 
hk nekadar vara.,matsa, bu fabrikaya 
da o kadar yakt~mtyor. Bu i~ler, erkekten 
ziyade kadm isidir. Yiizde doksan kadm 
ihtiyact duyan 'r abrika, bugun ancak vuz· 
de on k, dm is i tern in cdehilmi~tir. Bu, 
Kay eri kadmlan i<:in biiyuk bir kusur !.. 

Kurtulus Sava mda ve her tiirlii in kt· 
L!hda, erkribn omuz heraheri c;ah~an A
nadolu kadtm, bu sahada iizerine dii.sen 
va1ifeyi de benimscmi~ oldugu halde 
Kav. eri kadmlan ve Kavseri kadmltg1 
neden hu cr areti krndilerinde goremi -
vorlar L Kimisi hunun k<:irdugiimiinii 
Kay~eri rrkeklerinin taa•subunda anyor, 
kirnisi calt. rna;;.a lenen.Ul etmemderinde 
buluyor, hanlan da az yevmive verildi
~inden hahsedip duruvor. Havtr, hu 
ne laassuh, n~ lt'neuul etmem k, ne de 
az yevmive verilmek gihi dii~iincrlere 
musteniddir. V e ben Kav erilileri bundan 

tt"n7ih t>drrim. Bu hence, fabrikanm ve 

fahrikanm takih ettigi yiik<ek idealin 

halka ~imdiye kadar ivi lantttlmamasm· 

dan v~ fahrikanm da bu halkt iyi tam· 

vamamasmdan ileri gelen bir sebebdir. 

Bu sebeb act olmakla heraber her iki ta· 

raf ic;in de iyi degildir. Kayserililerce, 

topraklanndaki bu nimet benim~rnmeli, 

r abrika da stkh 'ma vc p;encligine baka· 
rak yukanya kar~t boburlenmemelidir. 

Bu her iki taraf i<;in de bir kusurdur. 

Kayseri kombinesi endu trimize bir 
temel. i~<;ilere f aydah verim kaynagt, i~
c.;i kadmlara emek ve namu· oca!bdtr. 

Y eni miidiirun takib edecegi program) a, 

~;ok siirmiyecek Kay~erili her isc;i kadm 

burada c:ahsacakttr. Amelelerden hak -

kile ~;alt:an 3S ki~inin bu ay aldtklan 25 
liraya yi.ikselmi~tir. Miidiriyet bu <;alt~an 

i~c;ilere uc;er lira da ikramiye vermi~ ve 

isimlt'rini listelerle ilan etmi tir. Burada 

i§ olc;u~i.i, dokunan i i~ az veya c;oklugu

na goredir. Yevmiye emek mukabilidir. 

Burada az yevmiye degi), hakkile ~alt

~anlara hakkile para Yeriliyor. 

SAHJR IJZEL 
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8 CUMHtJltiYET 

Habe,istantn ilhaktndan sonra .. ~ 

ltalya Krah lmparator 
tacini Aksumda giyecek 

Krahn yak1nda Musolini ile beraber Dogu 
Afrikas1na gidecegi haber veriliyor 

1 Ba~ taratz 1 tnct sahttedc! 

mali valileri ve bi.iti.in bu topraklann 5i
,.j] ve si.iel memurlan bu gene! valiye 
bagh bulunacaklardir. 

!kinci kararname ile Mare~al ve Sa
batino Marki Pier Badoglio, Kral ve -
kih unvam ve geni~ salahiyetlerle Habe
~istan Gene! Valiligine tayin edilmek 
tedir. 

Du~eye minnettarlak 
Roma 10 (A.A.) - Dm;enin nut -

kundan sonra, parti sekreteri, V enesya 
saraymin balkonunda halka hitab ederek, 
bi.iyi.ik konseyin imparatorlugun mi.iessi
~i olan Duc;eye memleketin minnetta1h -
gm1 bildiren bir karar sureti kabul etti -
gini bildirmi~tir. 

Bi.iyi.ik konseyin toplantismdan sonra, 
Duc;e, Londradaki italyan bi.iyi.ik eh;isi 
Grandiyi kabul ederek kendisile uzun 
mi.iddet · gori.i~mi.i~Li.ir. 

Venedik meydamndaki nutuklar -
dan ve tezahi.irattan sonra Dm:e Alman
va ve Brezilya bi.iyi.ik elc;ilerile Avus -
turya ve Macaristan orta ekilerini, Ar
navtldluk Kralmm yaverini Avusturya ve 
Alman siiel heyetlerini, Bakanlar ve A
kademi azasmi kabul etmi~tir. 

Bugi.in saat I 0 da biitiin garnizonlar
dan 101 top atilmak suretile 1mparator
lugun ilk gi.inii tes'id edilecektir. 

Umumi af ilan edilecek 
Roma 10 (llususi) - Habe§istanm 

ltalyaya ilhakJ mi.inasebetile bir aff1 u
mumi ilan edilecektir. Bu aftan fa~izme 
muhalif olduklan ic;in italyadan kac;an 
\'eya kovulanlar rh islifade edecekler -
d1r. 

Adis - Ababacla fa~ist te,kilatr 
yaptlacak 

Roma 10 (A.A.) - M. Musolini, 
Roma fa§ist te&kilatl federal sekreteri 
M. V ep;ro - Oraziyi A dis Ababada bir 
sivil fa~ist te&kilah viicude getirmege me-
mur etmistir. 

M. Alessandrini, vali M. Bottai na· 
mma Adis Ababadaki ecnebi sefaret -

• hanelerini zivaret etmi~tir. 
Raslar dehalet ediyorlar 

Roma 10 (A.A.) - halyanlar ta -
rafmdan i~gal edilmi& olan mmtakalar -
da dehaletlerin devam etmekte oldugu 
haber verilmektedir. 

Biroutan reisi Decaz Mesfuh Debra
T aborda bulunan General Achille Sta
raceye dehalet etmi~tir. Adis Ababada 
Neca~inin esiri bulunan eski Godjam 
valisi Ras Hailou, dehalet etmek i.izere 
ltalyanlara mi.iracaat etmi~tir. 

Romada Habe~istan 1mpa~atorlugu 
tahtma mesru olarak vcraset iddiasmda 
bulunan iki ki~inin 1talyamn tefevvukunu 
bu suretle tan1rn1~ olduklan ehemmiyet
le kaydedilmektedir. Bu iki ki~iden biri 
Tigre kolunun mi.iddeisi olan Kral Y e -
annm siil.3.lesine, digeri de Godjam ko
lunun mi.iddeisi bulunan Neca&i Teclai 
Manot siilalesine mensubdur. 
Eshi Alman Veliahdi, Musoliniyi 

. tebrik etti 
Roma 10 (A.A.) - Eski Alman 

veliahdi Fred eric Guillaume, Habe~ mu
harebesinin muzafferiyetile sona ermesi 
miinasebetile M. M usoliniye bir tebrik 
telgraf1 gondermistir. 

iki ordu birle,iyor 
Roma I 0 (A.A.) - Habe~istandan 

gelen son haberlerde Badoglio ve Gra
ziani kuvvetlerinin pek yakmda birle~e -
ceklcri bildirilmektedir. 

!talyanlar, ~imdi Adis Ababa ile 
Frans1z Somalisi arasmdaki demiryolu
nu ba~tanba~a kontrollan altmda bulun -
durmaktadJTlar. 

ltalyan krtaah, Frans1z Somalisi ya -
kmmda bulunan Da:wanle p;iimriik mev
kiini i~p;al etmi~lerdir. 

Cibuti I 0 (A.A.) - Italy an kuvvet
leri Diredaouaya vas1l olmuslar ve Ci -
buti - Adis Ababa demiryolunun ba~II
ca noktalanm i~gal etmi~lerdir. 

Son giinlerde c;1kmi$ olan arbedeler 
esnasmda demiryolunun selametini temin 
etmek iizere gec;enlerde Diredaouya gon
derilmi!i olan Frans1z miifrezesi, Cibutiye 
donmek iizer hambklarda bulunmakta -
d1r. 

Habesistanda rejim 
Roma I 0 (A.A.) - Roma siyasi 

mehafili, Habe~istanda diinkii kararna
melerle tesis edilmi§ olan §imdiki rejimin 
muvakkat oldugunu beyan etmeldedir. 
Bu rejim meselesi nihai surette halledil
digi zaman, merkezde Amhara mmtaka
amda kain bulunan eyaletlerle, hudud 
mmtakalanndaki eyaletler amsmdaki 
ba~kabgm hesaba katlimas1 muhtemeldir. 

Ayni mehafil, !ta~amn Habe§istana 
kat§J ileri siirmii~ oldugu metalibin her 
zaman bu ba~kahk esasma istinad etti -
n1mi~ oldugunu beyan eylemektedir. 

Habef lmparatoru Cen.evreye 
gidecek 

Kudi.is 10 (A.A.) - N~giis matbu
ata yapllg1 beyanatta, teessiirle olmakla 
beraber, miisavi olm1yan bir miicadelede 
devam etmemege ve memleketin menfaat
lerini Cenverede miidafaa etmege karar 

HASAN 
Tarnak ciiAsa vermi~ oldugunu izahtan sonra demi~tir I 

ki: 
«-Milletler Cemiyeti prensiplerine sa

dJk bir surette bagh olan bir ulus ru~ahe
deleri bozan bir devletin arzusile harita

Tiirkiyede en ziyade muvaffak olan HASAN T1rnak cililan ka· 
dmlarm ince zevklerine uygundur. <;ok parlak ve dayamkhd1r. 

Sedet nevileri ve renklileri birer §aheserdir. 
dan silinemez ve silinmemelidir.» 

Negiisiin beyanall, zay1f usularm ktn
vetlilere lear 1 himayesi yolunda bir hi

HASAN T1rnak cila 1 beyaz ve renkli 20-25-30 Kr. 
HASAN Tnnak cilas1 sedef 40-60 Kr. 

tabe ile bitmektedir. HASAN DEPOSU 
Diredaouayt ;,gal ettiler 

Roma 10 (A.A.) - ltalyan kuv -
vetleri Diredaouay1 i~gal etmi~lerdir. 

istanbul, Ankara, Beyoglu 

Negiisiin Hava Miiste~an evvela 
tevkil edildi, 1onra cia btrakJclt 
Versay 10 (A.A.) - Necasinin es

lci hava mi.i~aviri olan tayyareci Drouillet 

iktisad V ekaletinden: 

gayrilcanuni ithalat yiiziinden musadere 
edilmi~ olan bir tayyare ile FranSIZlarm 
gozleri oniinde havalanmaga muvaffak 
olmustur. Simdi kendisi T unusa ugradik
tan s~nra Villacoublaya vasd olmu~tur. 

Mart 936 tarihindenberi 14 kuru~ 30 para baz fiat iizerinden mu
amele goren Karfi!ra tabir edilen demir !riviler ilan tarihinden iti • 
baren 13 kurul? yirmi para olarak tesbit edildigi alakadarlara bildi
rilir. (2538) 

Drouillet, musadere edilmi~ e~yay1 
c;ald1gmdan dolay1 halckmda tevkif mi.i
zekkeresi Jsdar etmi~ olan Versay adli -

M. Turban Tan1n 
eserleri 1 istanbul Levaz1m Amirligi 

••S•a•t•Jn11a•l•m•a•K•o•m•i•s~y·o~n·u-il•a•n•l•ar~• .. 
tdareleri istanbul Levaz1m A· 

yesine teslim edilmi tir. 
Bin;:ok emniyet mi.ifetti~leri Drouillet

nin tayyare meydamna gelmesini heidi -
yorlard1. T ayyarede Drouilletnin avu -
lcatlarile Romada tayyareciye iltihak et
mi~ olan bir gazeteci de bulunuyordu. 

T ayyare, karaya iner inmez ve tay -
yareci d1~anya <;1kar <;1kmaz komiser 
kendisine hakbnda hir tevkif miizekke -
resi mevcud oldugunu soylemek istemi~ -
tir. Bunun iizerine Drouilletnin avukat; 
tayyareden inmi~ ve ~iddetle protestoda 
bulunmu~tur. T ayyareci ise hemen mik -
rofona k:o~mu~tur. Mumaileyh, iki jan -
darma ref akatinde V enay Adliye da -
iresine gitmeden evvel birka<; kelime soy
lemege muvaffak: olmu~tur. 

Versay 10 (A.A.) - !stintak ha -
kimi, tayyareci Drouilletyi serbest blrak
ffil§hr. 

1 - Cern Sultan. Tarihi roman. 
(:ok scvilmi~ vc !;Ok bcgenilmi~ ne
fis bir escrdir. FiatJ yetmi§ be§ 
kurus. 

2 __:: Kadtn avciSI. f~timai vc cde
bi roman. Giildiiriirken, dii§iindii -
riir, heyccandan hcyccana dii§iiriir. 
Fiat!: Yiiz kunt§. 

3 - Timurlcnk. Muhic§cm bir 
dcvri zarif bir uslubla canlandt -
ru. Fiab: Bir lira. 

4 - Tarihie Tiirkler ic;in soyle
nen sozler. Biiyiik cmeklc dcrlen -
mi~ hiikiimlcri ihtiva ediyor. Hem 
zcvk, hem bilgi vcrir. Fiat1 yirmi 
be!! lmru~. 

Bu ncfis eserlcri Cumhuriyet 
miiessesclcrinden tedarik edcbilir
siniz. Posta iicreti almmaz. 

Prof. K. Komiirciyan'm 
Fransrz gazeteleri necliyor? Yeni ve kiymetli kitablan 

Paris 10 (A.A.) _ Bu sabahki ga- Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 

t Y cni muhascbe usulii 122,5 ,. 
zeteler, Habe~istanm talya tarafmdan Ticari malumat ve bankacihk 105 ,. 
ilhak ve 1talya Kralmm Habe~ !mpara- ikbsad ilmi 87,5 ,. 
toru ilan edilmesinin diplomatik nel>icele- ihtisas muhascbclcri 175 ,. 
rinin ne olabileceginden bahsetmektedir- ($irket, sanayi, ziraat vc 
ler. b:mka) ticari ve mali hesab 

Pertinax, Echo de Paris gazetesinde 1 inci ktslm :> 

yaZJyor: Zihni hesab kaidclcri 
70 
20 

«Dun sabah F ranSIZ N azJTlar Meclisi, Lugaritma cctvelleri (yeni 
rakam) 56 ,. Habe~ meselesile me~gul olmu~ ve M. . ·· .. 

Bashca sabs Ycri: IKBAL KUTUB -
Flandinin teklifi iizerine Habe~istanm il- HANESi, mticllifin (K. Komiirciyan, 
hab takdirinde zecri tedbirlerin kaldt - Biiyukada) adrcsinc de yaztlabilir. 
nlmasma imkan olmadJgl miitaleasmda ••••••••••••••-• 
bulunmu~tur. I 

Cenevrede biitiin devletlerin fngiltere 
hi.ikl!metinin hath hareketini takib etme -
Jeri muhtemeldir. Y annm Ba~vekili ad
dedilmi~ olan M. Leon Blumun da mi.i
taleasml alm1~ bulunan M. Paul Bon
courun elindeki talimat bu sekildedir. 
Fa kat 1 np;iltere hiikumetinden . ne ~ibi 
bir hath hareket beklenilebilir? Simdiye I 
kadar bu suale cevab vermek imkans1z 

1 
de~ilse de miiskiil olmu~tur. 

Bi~ki Dersleri 
Hocas1z ve ~ok kolayhkla 

evinizde kendi kendinize kadm 
elbiselerinin nasJl bi~ilecegini og
renmek isterseniz Beljiktalj Diki!i 
Yurdu direktorii $iikrii Canalm 
Bi~ki DerslPri ve Yiiksek Bi~ki 

Kaideleri adlarmdaki metod kitab 
lanm ahmz. <;ok sade ve anlay1!!h 
bir tarzda yaz1lan bu kitablann 
birinci cildi 2 ikinci cildi 2,5 lira
dlr. Yalmz Be~ikta~ Diki11 Yur
dunda sablit. Bedeli gonderildi
ginde taljra ya derhal gonderilir. 

Adres : Be!!ikta~ Diki11 Yurdu: 
Akaretler No. 64. telefon 43687 

Baldvin kabinesi, her zaman oldugu 
gibi, muhtelif cereyanlar arasmda <;lrpm
maktadir. Maamafih zecri tedbirleri tat
bile eden devletlerin di.inki.i hadiseden 
kendi davalan l~hine istifad~ye k1vam e
decekleri ~iiphesizdir. Fa kat halihamda 
bu tedbirler, prensiplerin intikamm1 ala
bilir mi? Habe~istan maglub oldugundan 
mesele, onun bu maglubiyetinin umumi I Selimiye Askeri Sahnalma 
siyaset ii1erinde has1l edecegi aki;ler he- Komisyonu Hanlan 

•aba kahlmak suretile halledilmek icab -----------~~--
eder.>> 1 - Tiim Selimiye fummm 

Humanite gazetesi, «Fa~izmin mey - 1/6/936 dan 31/5/937 sonuna 
dan okumas1» unvam altmda Musolini kadar ihtiyacJ alan 280,000 kilo 
kararnamelerini ne~retmekle iktifa cdi- odun 12/5/936 sah giinii Se -

yor. limiye Satmalma Komisyonu ta-
Y unan konsoltnhanesi cl e 1 

rafmdan a~tk eksiltme sureti e 
. yagma edilmi, almacakhr. 

A tina I 0 (Hususi) - Adis-Ababa- 2 _ Bu odunun bed eli muham-
daki Yunan konsolosundan Hariciye Ne- meni 2800 lira olup teminat ak -
zaretine gelen resmi malumata gore ora-
daki Yunan lconsolatosu da yagma edil- ~esi 210 liradlr. 

3 - Muvakkat teminat ak~esi mi~tir. fsyanda Yunan tebaasmdan bir 
eksiltme saatinden bir saat evvel ki~i oldiiriilmii§, bir ka<; lci~i de yaralan-
Tiim Muhasebeciligi veznesine mi~tJr. 

Sehrimizde yaptlan merasim yatmlmas1 laz•mdtr. 
4 - Bu eksiltmiye i~tirak edeHabe~istanm !talyaya ilhakl mi.inase-

1 cek taliblerin bu i~le me~gul ol -betile, ~ehrimizdeki talyan kuli.ibi.inde 
duklarma dair resmi vesaiki bede merasim yapilml~hr. Bu merasimde 

ftalyan sefareti erkam da bulunmu~tur. raberinde getirmek ve ibraz et • 
Bu miinasebetle ltalyan miiesseseleri meleri me~ruttur. . 

ve limanda bulunan !talyan vapurlan 5 - ~artname hergiin Komis-
donanml~lardJr. yonda goriilebilir. (2398) 

mirligine bagh miiesseseler i~in 
83 bin kilo siit, 78 bin kilo yogurt 
28 mayts 936 perl?embe giinii sa-
at 15,30 da Tophanede Satmal
rna Komisyonunda kapah zarfla 
eksiltmesi yap1lacakhr. Tahmin 
bedeli siitiin beher kilosu 11 bu
!<Uk kurulf yogurdun 15 kurul?tur. 
Biitiin ilk teminah 715 lira 87 
kuru~, yogurdun 877 lira 50 ku
ru,tur. ~artnamesi Komisyonda 
goriilebilir. Siit ve yogurt birden 
verilebilecegi gibi siit ayn ve yo
gurt ayr1 taliblere ve.rilebilir. ls
teklilerin kanuni veaikalarile be

raber teklif mektublanm ihale 

saatinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri. «525» (2522) 

Ademi iktidar 
Bel gevf$ekligi 
DernJansiZilk 
viicut ve d1 mag1n 
yorgunlugunda 

SEKSCLiN 

pek mfiessir ve emin bir ila~tlr 
Kutusu 200 Kuru• 

DESIR K.EMAL - MAHMUD CEVAD 
ECZANESI - SIRKECI 

••-•ILAN--... 
Ortakoyde Divanyolunda, Kay 
makc1 sok. No. 14 de oturan 

SA TiE ~iRKETi 
ak1ziturlerinden. J\hmed Ilamdi'nin 
~irketle hi<:hir :tl£tkns1 kalmami~tir. 

ROMANYA SEYR!SEFAiN iDARESt 
HAREKET EDECEK V APURLAR: 
ROMANY A vapuru 13 may1s ~ar§am· 

ba saat 14 te (Kostence) ye. 
ALBA JULIA vapuru 13 maYJs ~ar -

§amba saat 12 de (Kostence, Sulina vc 
Kalas) a. 

Berlin, Breslau, Dresden, Swaw ve 
Warszawa i~in tenziHHh fiatlarla miitte· 
hit biletler verilir. Biitiin Romanya, Po
lonya ve Tuna limanlan i~in ve Tiirkiye, 
Romanya hiikfimetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve ~arki Avrupa ic;in 
tenzilatll fiatlarla e~yayi ticariye sevk 
vc naklcdilir. Fazla tafsilat i~in Galata 
nhtlmmda Merkez R1hbm hamnda kain 
istanbul umumi acentabgma mtiracaat 

Telefon: 44827/8 

A R I K su 

I l{aynahlarak inbikien vc Icnni 
siizgeclerden ge'i!irilen safi su ol -
dugundan biibrck, karacigcr, da -
mar, mcsane, ta§ vc kum hastahk-
larmm en miicssir devasJdir. Tifo 
gibi salgmlarda emniyetlc i<;ilccck 
yegane sudur. En mantf do.ktorlar 
tarafmdan tav~iyc edilmektcdir. 
Her cczanc vc dcpolarda bulunur. 
istcnilcn yerc damacana ve !li~e 
ile gonderilir. Ank su ve §eref i
simlcrinc ve Leylak markasma 
dikkai cdiniz. Fahrikas1: Unlcapa
nt Fabrika sokak nnmara 7-9 

Tl'lcfon: 22773 

~de ... 
.. ~~-... "PERLODENT., di~ macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira agizin bilcOmle ~eraitl s1hhiyesinl 
haiz olan bu macun di~leri cOrumekten 
korur. di~ etlerini kuvvetle11d•r•r. nefesi 
serinletir ve insanm gBrOnOs efesini 
art1rtr. 

11 1\layts 1938 

ELEKTRiK EKSiL TMESi 

Havran Uray1ndan: 
1 Havran kasabasmm elektrik tesisab Naf1a Vekaletince mu • 

saddak proje ve ,artnamesi mucibince eksiltmiye konmutlur. 
2 Lokomobil elektrik miivellidi tevzi tablosu, irtibat nakilleri fe-' 

beke tesisab ve bunlarm montajlan ve sair bilciimle teferrii ~ 
at ve malzeme kapah zarf usuliledir. 
Bedeli muhammen 28500 lirad1r. 

3 - Bu i~e aid evrak ~junlardJr: A - Eksiltme ~artnameleri. B - Mu• 
kavele projeleri. C - Fenni ,artnameler. D • Proje ve planlar. 
E - Kefi,nameler ve teferriiah. 

4 - lstekliler bu evrakt Havran Belediyesinde gorecekleri gibi, be-
deli mukabilinde fstanbulda, Taksimde lstiklal aparbmanmda 
elektrik miihendisi Hasan Haletten alabilirler. 

5 - Eksiltme 10 nisan 936 tarihinden itibaren 41 giin olup eksiltme 
20 mayts 936 ~ar,amba giinii saat 15 te Havran Belediye bi " 
nasmda yapilacakttr. 

6 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin ke,if bedellerinin % 7,5 
nisbetinde muvakkat teminat ak~esi yahrmalan veya 2490 
numarah kanunun tarifah dairesinde bir banka mektubu ge • 
tirmeleri ve ljimdiye kadar bu gibi i~leri yaphklanm ve bu hu: 
sustaki fenni kabiliyetlerini gosterir vesika ibraz eylemelert 

ve bunlar bir tirketi temsil ediyorlarsa, musaddak vekaletna· 

me ve mukayyed bulunduklan Ticaret OdasJ veya mahkeme• 

sinden son tarihli bir vesika gostermeleri ,arthr. 

7 - Tcklif mektublart berjinci maddede yazJlt saatten bir saat eV' 

vel Belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile gonderile • 

cek mektublarm nihayet mezkiir saate kadar gelmit ve dtf 

zarfm miihiir mumile kapahlmu~ olmas1 ljartbr. 

8 - Teklif mektublarmm 2490 numarah kanunun tarifahna ve 

hiikiimleri uygun olarak hazulanm•• olmas1 ~jarthr. (2006) 

Her sabah a~ kllrmna 
bir kahve kal!l&'l ahmz 

Kahizhgi 
defeder 

Hazimsizhgi 
Mide ek,ilik ve 

yanmalar1n1 . 
giderir 

Agazdaki tatsazhg1 
ve kokuyu izale 

eder 
HOROS 

markall ambalii· 
jana dikkat 

Deposu: 

MAZON ve BOTTON 

Ecza deposu 
Y enipostane arkas1 
A~iret. sok. No. 47 

Salih Zekinin ziraat kitablarJ 
100 kuru, Ziraat Muhtuas1 (Eski harflerle) Cildsiz 

100 » Tiitiin Ziraat ve Ticareti (Eski harflerle) Citdsiz 

150 » Asri Tavuk~uluk «Birinci cild» Miicelled 

150 » Asri Tavuk~uluk «lkinci cild» 
200 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild cildli) 
Yukanda isimleri yaztlan ziraat kitablar1 hizalarm~aki fiat· 

larla ikbal Kitaphanesinde sahlmaktad1r. Muharriri adresine 
1smar lamrsa pasta iicreti al mmaz. 

Ad res: Istanbul - Kad1koy Salih Zeki Ekimci 
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DiKKAT ! · DiKKAT ! 
R AD i U M Tra' B1~ag1 ahp ve satan biiyiik ve 

kii~iik tiiccarlar•n nazar1 dikkatine : 
RADiUM tra~ bi~aklarinin markasi ve zarflar1 iizerindeki elvan 

ve e~kali miinhasaran ticarethanemizin maiL sarihidir. Boyle ol
dugu halde Avrupada yap1bp Tiirkiyeye gizli olarak ithal edilmi~ 
Radium markah bi~aklarin piyasaya siiriilmekte oldugunu haber 
abyoruz. MAHKEME KARARLARiLE Tiirkiyede bu markanm 
tasarruf hakkt ticarethanemize has~~n tahsis edilmi~ ve ba~ka 
miiessesenin bu markay1 istimali HUKMEN MEMNU bulunmu' 
oldugundan boyle mukallet markah b1~aklara alan ve piyasaya 
satmaga delalet eden tacirlerin vaziyeti bilmeleri ve bu hareket
lerinin kanunen bir su~ te~kil edecegini dii,iinerek ticarethanemi
zi izrar edecek harekette bulunmamalarinl, aksi takd~rde aleyh
lerine vaki olacak ~ikayetlerimizin netaicine katlann1ak zarure. 
tinde kalmt' ol~c~l{'"l:u;tnt ilan edhrnruz. 

Radium LSmbasl Ticarethanesi 
Galata, Ok~umusa caddesi No. 104 106, Telefon: 42878 

.DBRMO.JBN 
Ekzema ve cild hastabklanntn emsalsiz ilactdtr. 

Her eksilen di~, cammzdan 
kopardmt~ bir varhkhr : 

PERTEV Dif? MACUNU 
di~lerinizi kerpetenden kurtar1r. 

Kapah Usulile 
Eksiltme ilcini 

iTiMADI MiLLI (Giiven) 
Tiirk Sigorta Anonim ~irk~t~nde~:. . 

1 G I d V da caddesinde ltimadt M1lh hant ttbsahn-
- a ala a oyvo . . 

d k
A • 1 124 numarah bina yerrle arkastndakt ar-

e a1n e yevm f l'l 
I 

·· · d p1Iacak intaat kapah zar usu 1 e toptan 
lfl ar uzerm e ya 
eksiltmiye ~tkarilmtthr. 
fntaatm muhammen bedeli 312'39 liradlr. 

2 ....:... Bu i~e aid eksiltme evrakt ,unlardtr: 
a) Eksiltme tartnamesi. 
b) Mukavele projesi. . 
c) Fenni ,artname ve kalorifer tartnamesl. 

d) Ke,if hulisast. 
e) Plan ve projeler. . . 
t tekliler hu evrak1 10 lira bedel mukahthnde Galatada 
;umer Bank Istanbul fubesi binasmdaki tirketimizden sa· 

tiD alabilirler. 
3 _ Eksiltme 23/5/936 cumartesi giinii saat on hirde lstanhul-

da Galatada Bankalar caddesinde Siimer Bank Istanbul 
,ubesinin orta katmda tirketimiz merkezinde icra edile • 

cektir. 
4 _ Eksiltme kapah zarf usulile olacakhr. 
5 _ Taliblerin eksiltme tartnamesinde yaz1h oldugu ve~hile 

«2350» lirahk muvakkat teminat vermeleri laztmdtr. Ek • 
siltmiye girecekler li.akal 30 bin lirahk hina yaptJklar1na 
dair kanaat verici ehliyet vesaikini teklif mektuhuna rap • 

tedeceklerdir. 
6 _ Teklif mektublart yukanda yazth giin ve saatten bir saat 

evveline kadar tirketimize makhuz mukabilinde tevdi e -
dilmit bulunacakhr. Posta ile gonderilecek mektublartn 
mezkur saatten bir saat evveline kadar gelmit ve zarflarm 
kanuni tekilde kapablmlf hulunmas1 tarthr. 

Deniz Levaz1m Sahnalma 
Komisyonu llanlart 

. 
Marmara Ossiibahri Komutan· 

hg1 Sabnalma Komisyonundan: 
D~niz fabrikalan ve atolyele • 

rine ve intaata muktazi maize • 
me pazarhkla sahn ahnacakhr. 
936 mayta sonuna kadar her sa· 
h ve pertemhe giinleri saat 11 
den 15 e kadar isteklilerin lzmit
te Tersanekaptsmda Satmalma 
Komisyonuna miiracaatleri. 

(2088) 

istanbul Harici Askeril 
KIT AA Tl lL.A.NLARI 

Milli Miidafaa Vekaletinden: 
Cumhuriyet kara ve deniz or

dusunda kullantlmak iizere 1455 
sayth askeri memurlar kanunu -
na ve buna aid talimab hiikiim
lerine uygun olarak a,agtdaki 
aartlarla yedinci stn1f «askeri 
bareme gore 30 lira maast asli» 
askeri adli hakim • ahnacakhr. 

1 - Hukuk mektebini en asa
gl iyi dereeede bitirmis olm~k. 

2 - lhtiyat zabiti olmak. · 
3 - 35 yattndan yukan olma• 

mak. 
4 - Baskastna ge~er hastahgt 

ve vazifesini ~eregi gibi yapma
ga mini olabilecek viieud ve a· 
kllca bir arizasl bulunmamak. 

Tam tetkilith bir askeri has· 
tanecle muayene ettirilecektir. 

5 - Y abancr ile evli olmamak. 
6 - ~eref ve haysiyeti muhil 

bir su~tan, mutlak aurette bir cii· 
riimden dolayt iic ay veya daha 
ziyade hapse mahkum veya boy
le bir suc;tan takib alttnda bulun
mamak. 

7 - Sarho~luk, kumarbazhgt 
adet etmi~, kumar oynatmt,, ah
Iak ve sairece hakimlige yara • 
mtyacak bir hal ile dile gec;mi~ 
olmamak ve bunlart polis tahki
katile tevsik etmek. 

8 - Nufus kag1d1 sureti, ihti
yat zabit terhis tezkeresi. 

9 - Diplomanm tasdikli su • 
reti, muhtasar hal tereiimesi. 

10 - Bu tartlar dahilinde is
teklilerin vesikalarile dorder a
ded de fotograflarile birlikte bir 
istida ile en ge~ 15 may11 936 
giiniine kadar en yaktn Askeri 
Komutanhklara veya askerlik fU• 

helerine miiracaat etmeleri. 
«677» (2370) 

Sa~ dokiilmeai ve kepeklerden 
kurtulmak i~in en munsir ilac 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiY A TiK 
Sinirden ileri gelen agr1lart ve 
diger soguk algmhklarmdan 
ileri gelen tiddetli agnlan 
TESKIN ve izale eder. 

" 

Her eezaneden 
araym1z. 

HU~UKCULARIMIZA mirde· 
Istanbul Univerait~si kara v~ deniz ticareti h k k P f .. " J j • 

f d 
u u u ro eaoru Dr H RSCH 

tara 1n an yaz1lan ve kara ve deniz ticar t h k k d · 
tarafmdan kuvvetli bir kalemle turk,.·ve e ~l u u o~enti Dr. GALfB • .,.~ ~evr1 en 

T1CARET HUKUKU' nun 
. . . . lkinci cildi ~tkmx~b • 

l~mcl cild hcaret llitketlerinden habsetmektedir Bii "k b' k .. 
b~r tetkik ve tahlilin neticesi olan . . yu. lr eme ve lfl 
hararetle tuvaiye ederiz. Fiab 33 bu ki~met~ar eserl hukuk~ularlmlza 
bir arada cildli 600 k I S, po~t~ ucreble 360 kuruttur. Iki cildi 

uru11 o up tqra 1~1n 35 kuru• t " · 
lunur. Sabt y~ri• lsta b 1 A k • .. pos a ucreh zammo-

• • n u • n ara caddes1 No. 64 

C•han Kitabhanesidir 

0 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 
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