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Büyük Kurultaya 
hazırhk 

Yazan: ASIM Us 
Ebedi Şef Atatürk'ün yük.sek şah

•ında üç sıfat birleşmiş bulunuror
llu.: Türkiye Cuınhurreisl, Türk or
lluıarı başkumandanı, Oumhuri1et 
kalk Partisinin Genel Başkanı. 

Büyük )fillet Meclisinin karan ile 
~umhurrelallğl ve başkumandanlık 
bıakammda kendilerine halef olarak 
ismet lnönü seçlldl ve bu sıfatlar 
lıe millete ve orduya Te cihan etkln
bıumJ1utııe hitap etti. Cu.mhuri7et 
kalk Partisinin genel başkanlığına 
~lince; otmdlye kadar de\'let relsl
*tüzin bu ütüncü sıfat ile henüz bir 
~rekette bulunduğu görülmedi. Bu
-un sebebi şüphesiz ı>artl tüzüğün
~e genel başkanlığa dair olan mad
bıının tabil bir icabıdır. Zira bu mad· 
bede "Atatürk adı Partinin değişmez 
•cnel başkanı" olarak gösterllmlş

r. Bftyük ve Ebedi Şef tant ve m,W
ha7ata veda edince kendilerine 
nıln ne şekilde halet olacağı bak-
ında karar ,·crnıck işi de zaruri ola
k Büyük Parti Kurultayına ait bir 

~aztte olur. Bu itibarla Cumhuriyet 
~.nlk Pa.:rtlsi umumi kongresinin top
rnması bir gün meselesidir. 

Dört yılda bir toplanan Büyük Ku
ltay normal olarak beşinci toplan· 
sını önüınüzdeld m&),S itinde yapa· 
ktı. Ata.türkün ölümü ile açılan 
~ncl başkanlık meselesi hakkında 
lr karar , ermek ,.e icap eden lnti

~abı yhpmak itin bu toplantının 
ümkün olduğu kadar çabuk yapıl

ı ve BUyiik Kurultaya alt diğer 
"....,..,,. . .... ---'- __ . ._.,_ ___ ......... -----
bir neticedir. 
TeşkiHUıesnsiyemlzde "lAik, mllli

etçı, halkçı, inkılApçı, de\'le~i" 'a
lan ile esasları tayin edilen 

hurlyetlmizi bugünkü milli ha
lt içinde ve en geniş manada tem
ll edebllecek 7eglne teşekkül Oum-
1\rlyet Halk J>artislnin Bü7ilk Ku
llltayı olduğundan Atatürkün üfiUü 
erine 7apılacak olan bu toplantı

ehemml7eti de o nlsbette büyük-
r. 
llüyük Knnıltayın bu defald top
nısındakl ehemmiyet yalnız Büyük 
lld~rtmlzin gayôubetinde olan bl· 
il.el kurultay olmasından ileri gel
iyor; dördüncü büyiik kunıltaydan 

onra Genba..,kur kararlyle Partinin 
.kllAtında yapılan değişiklik neti· 

l olarak tabii Aza vUAyet valileri
n de iştirak etmeleri bu defaki top. 
ntrya &Jl"I bir hususiyet verecek-
!', 

llülAsa Cunilıurrelal ·ye B&fk.u
ndan Atatürkün 7erine nasıl ts

et lnönil geçmiş ise Cumhuriyet 
lllk Partisi Genel Başkanı Atatür
n. yerine de gene İsmet İnönü ge-
ektir. Bunclan sonra şimdiye ka
t inhll&l e<liıı de intihabı 7apıl
ran mebusluklara yeni namzetler 
lleccktlr. Memleket ve millet iş

l'l de normal ecre~ anını almış ola-
lttır •• 
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Atatürk'ün Va.siyetnamesi 
Ankarada merasimle açıldı 

Ebedi Şef bütün nukut ve emvalini C. H. 
Partisine terk ve vasiyet ediyor 

Her seneki nemadan hemşiresine ayda 1000, Profesör Af ete 800, Sabiha 
Gökçene 600, ülküye 200 lira ·Yerilecek 

Nemadan mütebaki miktar Dil ve Tarih 
Kurumlarına tahsis edilecek 

Ankara, 28 (A.A.) - BUyilk Şef At&tilrkUn vaalyetnameal bugib + 
mahsua merasimle Adliye sarayında, Sulh Hukuk mahkemesinde 
açılmıştır. Bu merasim emıaamda AtatUrkUn hemşireleri Bayan Mak. 
bule Boysa.:ı: ife Adliye Vekili Hilıni Uran, Hariciye Vekili ŞükrU Saraçoğ-
lu, Dahiliye Vekili Refik Saydam, bam mebuslar ve bir çok hlkimler ve 
avukatlar hazır bulunmuolardır. 

Sulh hikimi, e\rvea Uz.erinde sivil elbise oldufu halde bir hitabe irat 
ederek BilyUk önderi tebcil etmil ve bunu mUteakıp kanuni vazifesine ba~ 
lıya.cağı için hlkim elbileeinl giyerek, tlzerl muhtelif milhUrleri ve BU
yük Şefb imzumi havi bulunan bir zarfı, hali hazırdaki vaziyetini ~pta 
geçirtmek suretile tesbit ettikten sonra açmı,tır. 

Bu mrfm içinde ikinci bir zarf ile aynca bir klğıt çıkmıştır ki, bu ki. 
ğıt AtatUrkUn, Taptu hanmda Altıncı noter hmall Kunterin, Hasan Rıza 
Soyaltm ve Doktor Netet öm.er trdelpin imzalarmı havi olan bir zabıt 
varakasıdır. 

H~kim, ooter tarafından tutulmU§ olan ve meali ap.ğıda miinderiç 
bulunan bu zaptı alenen otum\lflur: • 

•1!ugün 6 Te31"inlevvel 1938 saat 11 1 10 geçerek d&irenlde ı,te mee
gul iken AtatUrkün beni çağırdığını tebliğ ettiler. Saraya gittim. Htimr. 
larma çıktını. Orada Genel Sekreter Hasan R.ır.a Soyak ile Doktor Neşet 
ömer lrdelp hazır olduğu halde Atatürk UstU kapalı ve mühürlU bu 
zarfı bana uzattı ve: 

..Bu benim vasiyetnamemdir. Size teslim ediyorum, ka.:ıunt ica.batmı 1 
icra edersiniz.,, 

Dedi. İşbu zaptı huzurlarında tanzim ettim. Altmı hem Atatürk, hem 
de hazır bulunan Hasan Rıza Soyak ile Doktor Neşet Ömer lrdelp benimle 
birlikte imza ettiler.,, 

Hakim, bu zabıt münderecatını mahkeme zabıtlarına geçirtniif, ve 
bunu müteakıp zarfın şimdiki halini tavsif ettikten ve üzeri:ıde bulunan 
mUhUrlerin ve imzalann aynen muhafaza edilmiş olduğunu tesbit eyle
dikten sonra bu ikinci zarfı da açmıştır ki. bunun içinden bizzat Atatürkün 
ke:ıdi ellerilc yazılmış olan \·asiyetname çıkmıştır. 

Hakim, bu vasiyetm:.meyi alenen okumuş. aynen zabta geçirttikten 
ve kanuni merasimi ikmal ettikten sonra celseye nihayet vermiştir. 

Vasiyetnamenin metni 
Ankara,28 (A.A.) -Atatürk'ün bugün açılan va

siyetnamesi apğıdadır: 
Dolmabahçe 5-9-938 Pazartesi 

Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle 
Çankayadaki lDenkul ve •ayrimenkul emvalimi C. H. 
Partisine atideki prtlarla, terk ve vasiyet ediyo-
rum: 

1 - Nukut ve biue senetleri, §İmdiki gibi it Ban· 
kaıı tarafından nemalandınlacaktır. 

2 - Her seneki nemadan, bana nisbetleri terefi 
mahfuz kaldıkça, yaıadıklan müddetçe, Makbule'ye 
ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Olkü'ye 

200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye §İmdiki yüzer lira ve
rilecektir. 

3 - Sabiha Gökçen' e bir ev de alınabilecek aynca 
para verilecektir .• 

4 -· Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankayada o
turduğu ev de emrinde kalacaktır. 

5 - ismet lnönü~nün çocuklarına yüksek tahsil
lerini ikmal için muhtaç olacaklan yardım yapıla
caktır. 

6 - Her sene nemadan mütebaki miktar yan ya
rıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecek
tir. K. ATATÜRK 

sebebi Kanserin 
nedir? 



' - KURUN 29 IKINCITEŞRIN 1938 

Kadı ların çahşma 
müddeti 

Kan~er Heffası devam eder"e., 

Kanserin sebebi nedir? 
yazan : Samet Alaoğlu 

-2- Ma16m oldulu bere IOD bir aaır zar 

Kadm fR.llertn çalJl!ll& mttddethıl mitlerdir. Bu müddet nihayet kanun- fmda kanaerin aebebi hakkında pek çok 
tahdit etmek arsuau, kadmm ifllıdeu tara göre yarım saatten 2 1&&te kadar nuariyeler ortaya atılımftır. Bazı ilim· 
eYiDe döndükten sonra aile yuvasının uzamaktadır. Bir kıaun memleketler L ler kanserin bir rüıeynı "embryon,. 
'9 biııı...a. gocuklarm işlerini de gör- se bu muvakkat istirahatleri kadınlar teklinde husule geldijini ve rüıeymı 
mek mecburiyetinde bul11"'""'•a·-..a-- t 1- d böcrelerin, tabü nH~ler arumda auun ----~ Çw aha uzun olarak tesbit ebnifler. -~ 
dolda- ilk çabım• mtıdcletini tahdit e- dlr. Almanya ve Iavi;rede oldılfu gi- müddet ıuli kaldıktan sonra barict ve-
4ea kuunJar, bunun içindir ki, kadın bl! ya dahili bir sebeple faaliyete ıeçme-
911 CoCuk leçiler için yapıldı. Kadın ça. 8 - Bayram gUıılert ve 1lafta tatili ainden husule geldigini kabul eylemiş. 
lqmumı ilk evvelt 1844 te İngilizler günlerinde çalI§ma yasağı, illr evvel, lerdir. 
tahdit eWler. Franaada da bu huwrt.a kadın ve çocuk f§çllere tatbik edildi. Birtakım kanteroloelar da kanıer 
ilk kaııuıı 1.MS tarihbl tqır. Bugiln de bul kanunlar bdmlan:ı haf hkrelerinin vera1etle intikal ettiklerini 

Beynelmilel mukaveleler kadmlar L talık istirahatleri haickmda husus! hU- ileri sürliyorlar. 
.. ı .. '"" bir çah .. ma müddeti t .. 0 bit et- küml ri h vidlr ~ ~·· "' ~ e a • Kanserle :net1ul olan ulemanın ekse· 
medOer. 1919 Vaşhıgton, 1920 ve 1930 Japonyad• fabrika ve madenler hak. rial de beden dahilindeki "organisme., 
Cenevre konferanslarında kabul edilen kmdaJd kanunlar ka"-'-- ........ iki dbe • -' · ber mukavele ve tavsiyelerde kadınlar ile ~ ~-. tabarrUtat veya ne wcavıce,, e 

k 
gUn istirahat verilmesini ve iki takım ''contuıion,. çarpma "traumatiıme,, 

er ekler çalı§ma müddeti yakmdan mü- ·1 çal tdı~ h 
sari tutulmllf)ardlr. 1 8 111 &• alde 4 gtln latfrahat w. ftyahut radyom, r&ıgen, katran, anr 
Bazı devletlerin huswd kanunlan:m rilmesfnl mecburi koymuşlarcbr. nik gibi bikeml, kimyevi meftd daha 

gelince burada biribirinden oldüça Bazı kanunlar kadmlarcı latfrahat d.~rusu harici bir taharrilt ".rritation,. 
farklı vuiyetler vardır. gU~OnUn pazardan baı,ka gUn o1amıya. ensicede fisiko - fimik bir tahavvül hu 

Ç&lıfJDa..mtlddetlni B&D&yl lflertnde cagmr kabul etmlelerdlr, İavfçrede ol- ıule getirerek höerelerin anarıiye tu. 
tahdit eden ve uamt 9 saat olarak tea. dufu gibl tulmuından, bayat .noktasından bozul· 

v • za nı Operatör Cemil Topuzlı 

Giinüıı Akisle 

Hacınine kUrkleri 
yeni şapkalar 

Ka4m erkflk, b68btwl.n A, 
tekilde pytnmep b&fladllnna 
rlhlerde ktbit mantolara da r 
artmlf&L Da mtınuebetle bir 
larmm1 evde meni MDdddarda 
....., ,eanlplerl öl8, bac•n•ae ldlrkl 
m hatırlamış. onlardan lstllade1t 
bmu.dall pçlrmlftlk. 

Vat.elik o tarihi Ubulann eski 
hlplerlnt tenkit ederek: 

.._ Da cAllllD ldlrklerta ttıı 

lanaı ~e gtslemenla •••Mı 
dlT .. Bil sö.el rerlerlıd ...._ 

bit eden Vqbıgton mukavelesini taL Yine bizi kanunlar hafta tatl1inhı fa. masmdan ve bu suretle yeniden batka ğilnti soylüyordu. Fırsat c!li!tilkçe c.e 
dik etmlt devletler bnunlannda kadın, tlsnat bir 8W'ette tat!>ik edilmemesi höerelc:nn tqekkülündcn kanserin mey miyetlerde sercmunu mUdaf aa ve kan 
erkek tartfl:d JaPlllaDıI§lardır. Belçika, hallerinden kadmlan ihraç etmftler • dana çıktığını iddia ediyorlar. •rlD buJatır bir haatabk oldufunu ld
Bulpristan, ispanya, Fransa. Yunanla- dfr. l'ra:t!ada olduğu gibi. Son samanlarda asabi bil' nazariye dfa edip duruyordu. .. Doyen., pek genç 
tan gibi. lngiUz haftası bir çok ,.-Jmte ta- "th~orle nerveuae,, de ortaya atıldı. Bu Yllflllda öldü Sonralan bu sahada b r 

Mukaveleyi tasdik etm.fyeu devletlere ratJann nzalarma t.ğh olduh hal- tul müdafaa edenlere ıöre caalce U..- nrlık ıösteren olmadı. Seromile ben· • • • 
gelince 'bunlardaki vaziyet flSyle hull- dt kadınlar l~ mecbuıi lnlr.ım)ft!r.Çe rinde usun saman dren harici ,... da- ber .. Doyen., in ismi de unutuldu, pttl Vakt.Ald eent aanc1ıklara 
aa edileblllt: koslovakya kanununda olduğu gibi. hill taharrilpt batta heyecan, keder &i· Aradan birk,ai acııe seçti. Evveta rap fAll&r, Şam kWDAflan. 

1 - Buı memlekeUer erkek ve ka. Bizim kanunumuz kadın ltçilerln ça. bi esbap teairlle "filet aympathlqae meth• ~ ~ ve onu mtı· teeblhler Al'Ulndakl ab&al bolıle:M~I 
dm için gihıde mflaavt çalıoma müddeti lı1121a mtlddetl h•kkmda huaul JdlkOm cellulalre,. in "activl~ fonctiomıeUe,, takip JUi otu ild eene ene1 doktor kacllte bplJ baeuılne ktlrldbatl ça 
bbuJ etmfolerdlr. VenedeDa kanwıq lerf laavt dellldtr. Oatlmbdekl :ruıda leri uaJarak daha dotruau "ayal6rae -Borrel....-U,\'8111ar tlsertade bıwer dık; ~ puarlıtm en 
slbl. bıtmıarm l9CI çahpnuma alt diler aympatbique,, in muvazenesinin bonl. arqtırmalul ,.,_,. bqJadılar Ye dıtmı ~ Ele &Jdıamm 1Dor 

2 - Bul memleketler erkek ftçllerln memleketler menuuatım ima bir IU· maaile böbreklerdeki kanpkhk neticlll bnserba h&ı bir butabk o1mak lh· dlf• upb baemtne ldlrlderbdD aç 
çahtma müddetini tahdit etmemifler, rette r&"ecelfa. kamer meydana çılayormq. Partal tlnw1fııı1 Utırl ıOrcllls. n.fı dıflDa çevrilecek halele delil 
ya!nm bdn•arm çahPJı mflddetln.l t. _______ ..., __ ~.,:,.,,,..;.....:.:..:,::_ doktw .. Gilet,. bu nazariyenin .,..._ Son MMlerde ba,.alar a..rtnde ,.. Tecrtıbe lçln ıen ,a. edip llJ 
bit etmJelerdlr. JapaDJa bnmıu gfbl. l llllnftltlerinden biri oldatuaılm ._. pda tecrtlMler düa ....,,_ Detlceler ata nldt, bani ta; ••la4ıll 

1 - Baa memlebtler bdmlar için Bir W... .... mi ... ,...,... .,_,.tldque" i tea1ıi1a" wrmete '-tJadı .. lrawrla buwl baJVaalan aırtma taUrak 
llbld..a daha U bir cahpna mfld. .. "aiter,, etmekle lyilqtirmeJl lllr lmlJdea IJerl CeJdilfal lrabaJ edin· ... lp•a plea &Tcdara dlllıtlnlld9 
detl tmblt etmlelerdlr. Yeni fAland Jm.. Nlaa adalcla Wr bdmrn ,... 1aaJan 11111 illmll .. h a.ı teda.tye "1,m· a. sotaJdı. &eJlmn 8ftCAkt parça puıca " 
1l1Dl1l erbt _.için gllndelfk çalif' fubta tef.ık lttlll J&Pllan talıMbt nr pct1aleıı4Mraple., llmlal 1ıiJe vennlfdr. Z..OmJe Amerlbb doktor .. GIOllll',, ,._,...bir~ teJlerdl 
ma aHLlltln! 8 IUt 4S dakika, baıfta. tlceande .......... ., Ye auçlı• bdm ,.. ao. ,atım Mir içinde .. Pateur,, Dil clart MDe utrqtıktaıa eaara 1033 te • • • 
ilk ...... mldclettni '8 g ~ talim e!llndsıf~ll!H~~'-_ı~-..,~;~1 !!•~h~lop ..}t telil ~denberl kamerli bir. .butanm tilmlrflnll Jıir •er. Yeni ppJı:a moclalarma 4t•ke* 
tAıtl:ılt etmffth', Kadm lşçlJer için gün. a UWlUı evuıin meydaıaa ÇJ· ·~ virüa ouany.ClCn GC ortaya a· oaya a91Ül11Miil ıuunfüık i1l'11&&wıu Ve dl)"OPIHll "• aH• .. ,.... tlft 

de 8 mat 15 dalrfb, haftada 415 saat- lranlmamna •bep 14 ,..ıar.r.aw B.. bbmt .,. taraftar1an da ~ aene- HH aenesinde doktor "'Brebmer,, de nm icat olUDJDllfo ı abat eeld 
ilk fablma mDddett tayb edi1mlftlr. adlı bir kGçü Jas olmuttar. ye artmakta buluamuttur. kaftlerla 1ebebl o1-Jı tlsen busuıl bir nevi t.ela'ar edl117or. Her ae bal 

4 - Bazı memleketler yalnız afır ve _. -aı--t "'- .___._ mikrop baldUiunu ve LonclradaJd "Can· Ba reld çeflt fl'PU ktirkf.eD ra 
tebllkeU ve ga•-' m!ıhl '·'erde kadınla- o tn.lece kamıerıa __..,_..u uu- -. -. Rem ele bblm baenalne kili' ~.. &91 lık oldulh• .. u bundan takriben otuz do- cer k~trol klinik,, adındaki bır mOn- ,-
l"ID Ç&lıtma mUddetlnl erkeklerden ... _ Ankarada b"ır kaza ..... d '---•-..1..ıı.. om1a tedavi t-- ılnla parça puça •rbednl NMI~ u-. km aene evvel "Lycn,, da toplanan sese e ~•n•-•" ser ey_. 
hs U olarak tesbit etmfale :Ur. Meae.. eli~· b" ka •--- nnı- ... i .,_ ... _ kaba ve bol &llJl8 ktlrklerdea-~ cerrahlık koncn"esinde tanıdığım opera· &1 ır Ç AIWI~ &Q u ÇO& ıu - ..,.L. _ _. __ __. ... ..11-~•-- ........ ... 
il ~ub! Avusturalyada ti-" itle- Ankara, 28 (Tele~onla) - Ankara a- •· ı d Lt--'-• Fr tıt .... _.. -·· ua&&- .,,..__ ~....... tZ5r ar'kadııun "Jabouley., in •lzmdan eye l& ""'1111 " anaanm ennm.... rlmUdeD 
rinde kad.mlarm 8 saatten futa çallf- vukatlanndan Hayrullah babadunun i·'ttim. Bana kanserin behemehal bay- blyologlannda.n doktor "Jorj Lakofakl.. olup pclea aile lfJnetle 
muı yuaktır, evinde hbmetçl benziıı ccatznı yakar r d kan rin mikron! b1r a.talık ol tacle eclecek bh fına& nhar 

Kadrıılann .... 1-- mflddetl berhı.. ke varıl veya nebat! bir mtıveWdl marudan e se ru . demekt.ir· Hemen J&l'dldaa ı..a 
"°"vuur. n ocak birdenbire parlamJt. Bay Har husule ıeJcU~ .. ı •e buna Jurıı aıı, 1e- dutunu ve bmerU evler, mahalleler, 

de vuıed'len husus! kRnunlar bflhuM rullahrn ıeveeal hah 'kanatarak -n:rı•• ..... ta.._, __ bul d a. ----'"-'-' ~ ,.u.r, e- kamatlan ve ı111111..., 
l r- ı-·•- rom hamlamakta oldufunu 18ylemiıtL mm ......- un u&unu ,,,_UMW'IO&a - ...1-a.a 

il ve saatler meaelesfnde ha8888tır. YL etrafa sirayet etmeden acatlrmllftir. feranalar w tıbbi mecmualardül ,...- •bibi• areemda lavaaı. -.·~· 
llf ka:nınlar kadm!ar için ilave saatini Himıetçinin lttial eanatmda rica • Birkaç ICM tonra yine ~k l,t ICVlf• larlle bOtlln cihan bnaeroloeJanmD nta baelnlne ktırlderimbe 
tamamen yasak etmişlerdir. Bazdan 1- dlinün birçok 1ulerl }'UUDlf, baatait- tllbn ft cerrahlık konlfelerincle u'kp nazan dikkatini eelbetmiflerdlr. ftl'4Dlamm pbl, • ,.... bir 
te illve saatJ çok nadir ahval için ka- ye kaldınhmpa da bir milddet 1oma llksa teladtıf ettlifm operaUSr "Doyen,, lllM •b Çlbrablllrls. 
bul etmftlerdlr. İngilterede oldufu gt. Blmllftilr. de her ılriltomde kamet pfyesleri.Dd• SbBun~.~f& Jine Amerikalı doktmr Jledemld o ldlrlder, .......... 
bl Fralll&DID et tomerve 11&11aytlne alt ,... hattl bnaerH butalana 11ulanade •• ope,, llG Peyton,, nwı l933 • 1934 klJde Wr "••1" olMDemlflercm. 
1937 tarDıll nizamname bu sanayide 0 bir nm "microcua,, baldutunu ,... buna senelerinde Rokfeller enatltUaUDde ,ap- de lmkıp "Jlldm" Japel'IL 
bclml!lr lcln fil ve saatfııi tamamen ya. Orta T edriaat Direktörü kartı bir 1erom huırladılnu " hav•· tıkları tecrübeler çok enteretandır. • • • 
ak ediyor. Şehrlmlzlıı orta okul ve llleleriucle Jarma tmnP ettilinl Te ber ne kadar Bu meghur iki biyolojiat Amerikada 

5 - Bazı memleketlerde çalııpna tetkikat yapmakta olan orta tedrfat hentb eanh bir muvaffakıyet elde ede· yet'ıen bir nevi vahfl tavpnlarm •· 
mflddeti ~smda verilen istirahati direktörü Bay Avni yarcı Ankanya memlt tae de hut:alamMı ahvali umu· caldarı aralarmdakl liyil -vemıe,, leri 
ya!nn kadınlara ve c:ocukl~ huret- dönecektir. mlye •e mevzüyelerinde iyilik glSrdU· koparıp gllaeffn içinde aylarca blrak • 

:
..;;;;;;;:; _________ iiiiiiiiiiiMiiiiiiiii9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiii____ mlflardır · Sonra bir parçuanı alarak 

işaretler: 

Olup bitenler Unünde 
ftrklre &tlsJ'Pfl .... luçlank memıet.:etı balbd 

alclJll slalerde Orta ve Garbi Avnıpada J'elll hareket
ler. J•al &ehammlJ'Jer göze çarpma7a bafladı. Bir JAD• 
daa ı-tüa -.ıaıan Çek davuı. bir 7andaa Mac:arte
&allııla llh-kabine bahram. bir J'aada• Fnuuıadald SNY• 
ler, ...,. 7andan tngllb • İtalyan anlaşmua, bir 7udan 
....._ • Alınan dostlap haberleri bu 1eııl bareketle
ıla fMd baflandır. Amerika Ue AhDan7a arasmda 
leo- b&dlaeler daha gemş mikyasta bir hAle halinde 
alka kaplamaktadır. Maks&dımu Avrupafl saran J'&
nt meHlelerl tahlil değildir. Onlarna lnkjşat 11eytrlerl 
bülrmda bir hlldbn •ermete de taraftar dellllz. 

Olup biten te>'Jeri topıek6n Tflrkl7enln ufkun. 

dm, Ye Tlrki1e mlk)ı..._ 16re mltalea etme~ bldl· 
selerln kada'Vl'Ale,ea 1*tenlert ........ otopat J'llP
maktan daha fok faJdabdır. 

• • • 

Yuu: Sadri Ertam 
....... dftlet.leda poll&lk ....... *'"'isf .. ta

lepleıl, iner lktaa4I •nada alfa " battrea laıek~ 
lert. biter bam D'klarm dqerlerlnclen O.tün nrahat 
afa{p tellkld edilmesi bakmımdaa teWk ecUla.ln, ne
tice; te,.,.ama.ktadır. Sulh, aaad~ emnt1et ancak çok 
laınet.11 olanın emrine girmektedir. 

Olup biten bAdlaeler, ldealba delil, realltenla ola· 
f111U1 işaret etmektedir. 

Arzular Ue olanlar arasnu1ald mesafe kapanq.. 
c&J'• kadar Jmnetll olma)'J imanca Jaş&manın bir 
oartı t.elAkld etmek bir Ul'llrettlr. 

Dllnfftda olup biten tefler bbe iki hakikati tek
r&rlamaktadll'ı 

ı - Kanetll olmak, daba bnetll o1ıpa1g, 
9 - MUU 't'&bctetl., mllU lll7uetln mt'f&l.a b&Un· 

4e muhal--. etmek! 
Bil ... tut at.en TlbtiJ'eal• mllU misak landnt 

..................... hMlmHdtll baldbtlMdll'. 

1 pek çok mikdarda eerom fisyolo;tk l • 
çlnde ezip ıilmıutJer ve ba illtrada mir· 
rcel&Op ...,eııesile biçbir bakteri .,... 
ya parazlde teıadUf etmemiflercU. Pı • 
kat ıerek vahfl ve gerekle yerli taY • 
pnlarm lranDlanna trplrr P;ek ..... 
da .Wata libl "intra ................... 
lar yapımflar ,,. ıı.fta nlba,etlnde .. ,.. 
pWome,. nesi& .. nuhacla blrtalam 
kOçiık "•errue,. 1erin sahura pldlllai 
ıGrmilflerclir. Bunu mlltuki11 lklAcl 
bir arqtırma daha yapmttlar. Ba cWa 
ayni flltrayı bir tavpnm .!erW altıaa, ------------~• 
karaailerl Jçlnı pnqı etmlfler ve bli
bU tUımariln pktıtuu cenneı.11,a.. ı.a
kin "verrue,. ıı•ladıkJan tavpnlarda 
huıule ıelen tilmlrlerbı bir parçaımı 
pr,avu t nnıa ilneainln ucuna koya • 
rü bu dda ayni tavpnm deriıl altına, 
braeiierlne ıokmutlar ve bir mUddet 
sonra ha,...,anı a!cıörerek otopll ,apımr 
lardu. Neticede pnnga olurAS. uada 
mikroskop muayenntıe de teqyUt Men 
birtalwn bmerlerin nhara ı•klilhd 
" tavpnllrm "c:ac:hal• c:ans&uae" 
den 61dlllderini hayretle ıarmutıer ve 
p,et milhlm olan bu mOphedelerinl 
tıbbi mecmuaıuıa ıaettetmiflerdlr • 

AnapMla olup biten lalcU9el_.. ta ••• ..._ 
... Lttete ı&)'Jk oldotu eb"ada ebemml7e& ffl'l1,. 

-*t.e olmuıdır: IADRI BRTDI Yine 1935 te doktor ~ fare 
.,. tlmlk1ara ..... ~ ... llldııom 

•• h 



' lanser Haftası 
inClen itibaren Memleketin 
Her Tarafında Ba ladı 

neynelmllel kanser haftası bUtün 
eınıekette dünden itibaren baelaınış 
unuyor. Bu münasebetle kanser has 
lığmm ehemmiyetini tcbarilz ettir -

rPk. bu hususta talebenin fikrini ol. 
lnlaştmnak maksadile diln Universi
konferans salonunda bir toplantı ya. 

~=trya Universlte rektör, dekan 
ı profesörlcrile talebe iştirak etmiş. 
t. Açış sözünil rektör namına Tıp fa. 

, rulıtesi dekanı Bay Nurettin Ali vermiş, 
z lılerine §Öyle b~lamrştır: 

'Lğlllayanlar, 'baylar, - ' 
~~dyum keş/ inin 7-.."ırkıncı yıld<htümü 

!:
esas tutarak biıtün dilnyanın ilim 

·kl kezlcrinde başlıyan kanserle .saOO§ 
yi tasını memleketimizde üniversite 

törü adına açmakla bahtiyarım. 
kt 

3terkezi Pari.ste bulunan nrsıulusal 
uı..-n.ser ittihadı içerisinde Tür'lıfiyc kan
ı 11t C1ıstitiisii d.c bcı:ıeriyctin "bu çok ıs. 

/ıJplı hastalığına kar§ı dilnya müoa
n ·nac yer ıalmı§ bulunmakla mi1ftc. 
do dir. 
lr fMı?ddı lsailan asırlarca evvel tanın
~ ve in.sanları ürkütmüş bulwıan ](an 
. ti bütün dünya hcl...-imlcri gibi Tilrk 

dl>47-torlan ela tanıyor, te§hıis ediyor ve 
~vi imkanlarını anyordu. Başta lb. 
Sina olmak 'üzere eski Türk hekim
inden en yenilerine 'kadar kanser tı. 
inde arcıştırmalar, tedavi tecrübcle-

ça.4,Yapanlar pek çoktur. Do'lruz sene ev. 
çıiJl A nkaramızda toplanan üçüncü rmil
u~'l'ürk tıp kongrcsi11in rtı...""Mnıesini 
or lııscre taJı.ris etmi.'J 1mlumnası da 
ıc f rk hc1ı."imlcrinin bu feci -ve ehemmi. 

t1ı'&'li hastalığa ne derece gö::dikmi.ş, bu 
·.:u 'ii:crinc ne dcri1ı ilgi ile eğilmiş 

bil ? ınclu.ğunu gösterdiği gibi klinikle
• izde, 1ıcşriyatımızda lronserin aldı. 

rdd '1iühim mMJ7cii de Türk tababctinin 
~ 'ertol-Oji ile iştigafüıi gösteren de
n~ rdir. Altı sene cvt,cl hususi tcşcb. 

cr'lc tcşekkiil etmiş bir 1ro.nscr mil
t •le -ve taharri cemiyetimiz vardı. 

.,n rl" i se il.i ıı d ıwcri-<;ı~mT~W;J.ua, 

~
~ •• , ııı n:rrsıp t'C karanlc tcşck.. 

l ctmiJ bulw an ı~:r lctmscr cnstitil
n " de malık bulunuyoruz. 

rİJkanscr çalışmasına ](atılmt~ bulu • 
dııiil memleketimiz diinyanm üüyük ilim 
.. • ke::lcrindc yapılan 1.-anscr haftası
~~ ela yabancı. 1wılamazdı ve kalmadık. 

eJlıayanlar, Baylar. 

l ~u haf ta, radyıtm 1.."Cşfinin kırk"ıncı 
n(; ··nümii vesile ittihaz edilerek yapı. 
ğ1 Or. Kan.ser ha/tasma 'Yalnız tıp .Ole
aı.1 lıin değil, yurdıtmıı:::ım hiltiln ilim 
lr d ha/ilinin ve bilyiiklcrimi..""in göster. 

Zeri ryglcm alli1..a, Türk ilmi ve Tür-
.1! "do ilim tclakki.si Jıcsabma bilhassa 
J,.. e değer. Sevinçli bir hadisedir •• , 

liay Nurettin Aliden sonra profesör 
~tor Suphi Neşet Pcken, Madam ve 

Yö Kürinin hayatını, tıp filemine 
e ~tığı bUyUk hizmetleri anlatmıştır. 
dı1' 
bl ~n son olarak trp fakUltesi ordinar. 

51 ı profesörlerinden Oberendorfer kür 
eı·I Je gelerek çok enteresan bir konfc

er 

vcrmiş, konferans doçent Asım, 
afındıı.n türkçeye çevrilmi§tir. 

~fesöriln konf eransmdan sonra 
lantıya nihayet verilmi§tir. 

l<adın Hekimleri Aylık 
Toplantısı r/ 

ııl 

t.7~1 ~rk Ginekoloji kurumu bu seneni:ı 
toplantısını prof. Kenan Tevfik Se. 
~ lin reisliğinde yaptı. 

{ U içtimada kurumun geçen seneki 
••iJl ~nıaları:ıa. ait rapor Dr. Ah. 
et? ~ Asım Onur tarafından okuna
Uğ ~Yllen kabul edildi. Bundan sonra 

~.. l'ek, birinci başkanlığa Dr. Orhan 
ısı~~ sene idare heyeti intihabatına ge· 

e,i ilin, ikinci başkanlıklara Dr. :Mah. 
a.'t" 't A.ta: ve Asım Onur, genel sekreter 
tı5 Or. Nuri Süleyman Canbakan seçil 

o11' 
ııı-' ll.nser haftası münasebetile önümüz 
ı:r.I ~ :ı içtimada meme, rahim ve diğer 
, ~ °tsUI uzuvları kanserleri üzerine teb 

( t Yapılmasına karar verilerek içti-
5 ~ 41 son verildi. 

il 
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Do 
Memlekette şoför buhranı bnşlndığı YO lıclo bu işi kcıulinc ge

çim ,·nsıtnsı ynpnnlann nzalclığı söyleniyor. Artık çckird kteıı yeti~
nıe, ömrünii <llreksiyoım \'nkfetmiş şoförler lıirer hiı·er knybohıyor
lnr, nasiplerini, ıınfnko.lnrım bn~kn l cl"lcrdc nrnyorlnı·mış. 

Döylo bir haberin kurkuııı;hı~,.unu kim iııkı1ı• cdcl:lllir, hele itim 
nzıınsnynblllr': ... Tiirkiyc<lc ııstn şoför knlmnınn ı, bulnşık ve tehll
kcll bir bnstıılığm c,:ıknın.sımlaıı ılnhn betcrcllr. 

Çünkii hnst.ahğn. bnşka bnşkn. çarelerle knrşı durulur. Hekim, 
ilfiç pnrn etmez c, göHlcnin clnynnmn mclnn medet umulur. Hn tn, 
iki tnrnfh bir ümit ışığı knrşısmclndır. Birini bulut kııplnr a, öteki 
yüziimüzii giildiirür. 

l<'nknt şoförsiizlük bö) le mi ya.? .• l\lc cll\: 1ş ncclc, zn.mnn <lnr, 
yol uzun. 1stcr f tcıncz bir nrnbn çc\'lrcccksiniz. İçinlzcle temiz duy• 
gulnr, fcclnl·ftrlık ederek yctişeccğinlz 'nzifo hnşının sizo 'nndcttiği 
te elli ümidiyle bindiğiniz nrabn, yolu bırnknrnk, bir trmm·ny dirc
ğhıe, bir köşe l>nşınn, bir otobüsiiıı böğrlino çnrpnrsn lınliniz ııo 

olur. 
C:uuwnr <lüdüklcrlnl, kulnklnrın17,<Jn uj;,'111dntnrak nefes ncfe.ı.c 

koşan bir cnn kurtaran, eğer kurtulncnk cnnmız knlınışsn, ı:;izi bil.' 

? • 
Yazan: Hakkı Süha O~z~1n 

hn tnhnnc)e ntıu·ak. Oradnn yüzde knç isl-.ontolu çıkncnrrmız ııck 

holll ucğllcUr. JJcınir gibi kollnrmız<lnıı biri mi gidl'r; 3oksıı size giiıs
tcrdiği giizclliklcrd<'n ütiirii, bin bir lınzhıc değerindeki b-<izlcriniz
den mi olur unuz, bilmem. 

~nl.n l>crtarnf diyccckUnı, nmn, bundn şnknln benzer bir ~ey de 
gül'llıcyorum. l~~er sö3 lcnenlcr gcı·çcksc, oknkln.ı·cln otomobil mnl ül-
1el'i doln-;;mnğn bnşlnmndun önce, tedbirlere bnş' urııınınız gerek. 

ı,oför, bir yerden biı· yere knclnr, cnnımızı elleri nrn ımln tutnıı 
bir J,u\\ cttfr. Bilcklcı·imlc zaman ,.c t-ccrube ile sinmiş u tnlık, guz
lerlndc kc kinlik Ye sinirlerinde ı:;nğlnmlık buluıınınzsn, hnllnıiz ne. 
ye \nrn": 

Gcr~I, hizlm gibi nncnk \nzgcçllmcz, bn.,l.n tiirlii giderilmez ihti
ynçlnr knrşı!';rncln nrnbn3 n binenler i<;in tehlil·c ) fıu.lc bc-;;I n, ınnz. 
l<'nknt bu hnhcl'; husu<ö'i nrnba snhiplcr:ini derin derin dfü,;ünlliiı·~e ye

ridir. Ben ele onlnrın bu derin <lerin cliişünü~lerlnc gii\'encrck pek telfi
şa. liizıım ~i.ıı·meyoruın. Çüııkii nnsıl olsn, onlı\l', ortnlığı \'Cl\"C•lc3e \C· 

receklcr 'c, t nt lı cnnhu·uu kurtnrırktm, bizlere do hizmet ccle<·ek
lcı·dir .. 

Dünyayı meşgul eden mese el erden biri 

Dü yada 
Yahudi 

BugUn bütUn dünyayı meşgul e -
den Yahudi meselesi tarihin her dev. 
rinde mevcuttu. Benilsrailin macera
sı lbrnhlmln hicreti ile başlar. Bun
dan sonra Musa ve ümmeti mev'ut 
toprağa doğru yola çıkıyor. Babllde 
esir oluyorlar, tekrar Fillstıne dönü
yorlar. 1 

Yahudiler burada büyük bir ma • 
bet kuruyorlar. F'akat hayatlarına 

sakin bir halde devam edemiyorlar. 
Filistin Romalıların lstilô.sma uğru-

•• 

' 

-
da 

? 
• 

da yUzdc 5; Avusturyada yUzde 3; 
Holnndada ) Uzde ~; Bclçikada l.ıiıı

de 8, Almanyada binde 6; ltalyada 
binde ı. 

Bu suretle Avrupada ccman ycküıı 
bulunan 9 milyon 3i2 bin Yahudı 
bu kıt'a nüfusunda yüzde 2 ye yakııı 
bir nlsbet teşkil etmektedir. 

Bu itibarla şlmall Amerlkada Yn 
hudller, daha müteki'ısl!tir. Amcri · 
kan Birleşik devletlerinde 4 mllyoıı 
410 bin Yahudi vardır ki, nüfusun 

,}·9 ~ • ·..oı· el 
sonra Yahudiler bUtUn dünyaya ya-

M,.-.1llilillilM.,..ı;;1-~.:ı-uado 2,7G nf teşkil etmektedir. 

yılıyorlar. 

Fakat gittikleri yerde Yahudllerl 
hiçbir memleket uzun müddet bırak 
mıyor. Orta çnğda Museviler Fransa
dan, lngiltereden, ve Almanyadan 
koYulmıyn başlanıyorlar. On dördün· 
cU ve on beşinci asırların tarihinde 
Kastllla ve Aragondakl katllamlar
dan sonra, 1492 de Yahudiler lspan
yadan tamamen sUrUlUyor. 

On sekizinci asırda. Yahudiler A
merakada yer buluyorlar ve Arrupa• 
dan Amcrlkaya büyük bir akın baş· 
lıyor. ~,ransız inkıH\.bından sonra da 
:Museviler tekrar Fransada ve diğer 
Avrupa memleketlerinde yerleşiyor
lar. 

Yirminci asrın başında A nupadnn 
yine sürgUn başlıyor. Evvclô. Rusya 
Ye Lehlstandakl Yahudiler sUrUIU -
yor. Yalnız, garbi Anupada Yahudi
ler henüz serbestiye maUktirler, 
Fransa, lngllterc, Almanya ve Amc· 
rikada bUyUk sanayi mUesscselerlnl 
ellerine geçiriyorlar. 

Fransnda Dreytus hA.dlseslnden 
sonra Yahudilerin Avrupadan çıka· 
rılması cereyanı yine canlanmıştır. 

Teodor Herz isminde Viyanalı bir ga 
zeteci Yahudilerin bir millet oldulc
larını ve Arjantinde veya. Fllistinde 
kendll~rlne mahsus bir devlet teşkil 
etmeleri H'ızımgeldlğlnl söylUyor. Mu 
harrlrJn yazdığı ''Yahudi devleti,, 
ismindeki eser Musevi Alemini nltUst 
ediyor ve Yahudiler ikiye ayrılıyor. 
"Bir deYlet içinde bir millet,, fikrine 
taraftar olan Siyonistler; Yahudile
rin diğer memleketlere dağılıp o mil· 
lote iltihak etmelerini tercih eden -
·ıer, yani slyonistllk aleyclarları. 

1903 de tııglltere Yahudilerin yer
leşmesi 1çln garbi Afrlkadakl müs -
temlckclerlndeu Ugandada bir yer 
vermiye hazır olduğunu blldirlyor. 
Fakat bu teşebbüs iyi bir neticeye 
yaramıyor. Slyonistlik cereyanı tek -
rar ancak 1917 de canlanıyor. 2 tcş· 
rlnlsanldc lnglllz nazırlarından Lord 
Artur Dalfur meşhur Yahudi milyo
ner ailesinin o zamanki reisi Lord 
Roçllde bir mektup gBnd('rfyor ve 
tnglltcrcnin l"illstinde .Yahudilere 

On Birinci mırda Rusyaya. sür 'ülcn Yahudilerle bugil11 Alnımı. 
&adan siirii Zcıı Yahudiler 

bir yer vermlye razı olduğunu bildi
riyor. 

1919 senesi 4 ha~lranmda Yafada 
toplanan bir Yahudi konferansında 
Musevilerin Fillstıne yerleşmeleri 
hakkında, plô.n hazırlanıyor ve bir 
ay sonra KudUsteki Yahudi üniver· 
sitesinin temeli atılarak Yahudi dev
leti kurulmuş oluyor. 

O zamandanbcrl Fillstfne Yahudi 
muhacereti yavaş yavaş devam etmiş 
ve Avrupanın muhtelif mcmleketlo
rfndcn, isteyen Yahudiler oraya gi -
dip yerleşmişlerdir. 

Fakat, 1933 de Almanynda, on -
dan sonra Lehfstnn, Romanya ve Ma
carlstanda başlıyaıı Yahudi aleyhtar 
lığl üzerine Flllstine büyük bir akın 
başlıyor. Bu da 1'""fllstlndekl Arapla
rın itirazı ile karşılanıyor ve bir yan· 
dan Avrupndnn Yahudilerin sürül
mesi gittikçe şiddet kesbederken, di
ğer taraftan Fillstinde Arapların is
yanı kuwetlcnlyor. 

Yahudi meselesi bu suretle mUhim 

bir hfldlse halini almış bulunuyor. 

Dünyada nekadar Yahudi var? 
Busun bUtUıı dünyada bulunan 

Yahudilerin saytsı 15 milyon 189 bin 
dir. Bunun en büyük kısmı şUpheslz 
ki Avrupada bulunuyor. Avrupada 9 
milyon 3i2 bin Yahudi vardır. Yahu· 
dilerln muhtelit Avrupa memleketle
rindeki mlkdarı dn şudur: 

I..ehlstanda 3 milyon 29 bin; Rus
yada 2 milyon 307 bin; Romnnyıı.da 
984 bin; Almnnya ve Avusturyadn 
G91 bin, (yalnız Avusturyada 191 
hin); Macarlstnnda 444 bin; Çckos
lovakyada 354 bin; lnglltercde 300 
bin; Fransada 240 bin; Holandadn 
Hi7 bin; Belçikada 60 bin; 1talyada 
47 bin. 

Memleketin nüfusuna nisbctle ke· 
safctlerl itibarile yapılacalc bir tak
simde de Yabuclller en fnzla Lehis· 
tanda bulunuyor. Orada nUfusun yUz 
do 9.5 1 Yahudidir. Diğer nlsbetler 
de şunlardır: 

Romanyacln yüzde ü,5; Macaristan 

ÜçUncU derecede Asya geliyor. As· 
yada 573 bin Yahudi vardır. Amerl· 
kada 540 bin Yahudi olmasına rağ. 
men ;nUfusa nisbetle kesafeti orada 
daha fazladır. Asya nUfusunun an -
cak on binde 6 sini Yahudi teşkil et
tiği halde Afrika nüfusunun binde 
.79 u Ynhudidir. 

Cenubi Amerikada ise ~67 bin Ya· 
hudl ,,.ardır ki kesafet itibarile yine 
mUhfm blr mikdar teşkll eder. Bura· 
dnki Yahudilerin nüfusa nisbeti bin
de 37 <lir. 

AYustralyadn 27 bin yahudi ,·ar . 
dır ki bu kıt'anm nüfusuna nisbett 
binde 13 tur. 

Bugün Filistlnde 420 bin Yahudi 
bulunmaktadır. Bu rakam oradaki 
nurusun yüzde 30 unu teşkil ediyor. 

Avrupadan nekadar 
Yahudi kaçll ? 

Almanya ve Avusturyadan kacau 
Yahudiler, 1932 den bugüne kadar 
vasatt olarnk, 220 bin kadar hesap 
cdilmelctcdlr. 

160 bini Almanyadan, 60 bini de 
A vusturyndan kaçmıştır. 

Bunların 60 bini Avrupanın diğer 
memleketlerine yerleşmiştir. MeseH\ 
13 bini Ji'ransayn, 9 bini 1nglltereye, 
7 bini Holandnya, () bini Belçikaya, 
5 bini Çelrnslo\'akyaya gitmiştir. 

58 bin Yahudi de bu son seneler 
zarfında Fillstlnc yerleşmiştir. Şima· 
ll Amerlkayn 55 bin, Cenubi Amerl
knya 33 bin, başlıca Çine olmak tize· 
re Asyaya 6 bin 500; Afrikaya 6 bin 
Avustralyaya dn bin 500 Yahudi git
miştir. 

Erzurumda Üç Fabrika 
Kurulacak 

lktısat Vekaleti Erzurumda muaz -
zam bir iplik fabrikası kurmağa ka. 
rar vermiı:ı, bu hususta icap cde:ı ha. 
zırhklara başlamıştır. Erzurumdaki ip
lik fabrikasında Eğdir pamuk mahsulü 
işlenerek memİeketin pamuk ipliği ih· 
tiyacına ce\•ap verilecektir. VeMlet. 
bundan ba~ka yine Erzurumda bir s. 
lüminyom mürekkebatı ile bir kömilı 
fabrikası da tesis edecektir. 
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Artaban, Rüstem'e Kisraların 
tahtını teklif ediyor 

"Bunları bana bir Başmuğ söylememiş olsaydı şimdi 
ayaklarının dibine yuvar~anmış olacaktı.,, 

başı 

-22-

Firuz cıkıl)tl: 
- fyl koy şunu! 
Artaban bastırınca alnının çı~n· 

tıları acıdı. 

Firuz birdenbire ellerini taca gö
tUrdU. Kenarlarından tutup eline 
aldı. Olduğu yerde doğruldu, gözle
rinden ateşler ıa.çarak Art~ltana ba
tırdı: 

- Bu tae bana dardır. Gl5rmttyor 

musun? Başkasını getlr! 
Salonun ortaşma bUtün kuvveti 

Ue attı. 

Herkesin gözleri hayretle ac;ılıntş· 

tı. 

Tacın üstündeki incilerle mUcev • 
berlerden baıtları halıpm UstUne YU· 

varlanmıştı. 

Artaban RUeteıne (loğru c;eklldi ve 
yavaş bir sesle: 

- Flruzun bu hareketi fena btr i
şarettir. Kisraların tacını kendi elly
le ayaklar altına atan bir adamdan 
ne iyilik gelebilir? 

RUstenı bu söıleri sağındaki vezire 
tekrarladı. Böylece bUllln salonu do 
taştı. Sonuncuya vardığı zaman hepsi 
ıöıgöıe gelmişlerdi. Aıı.taşmıt ol· 
dukları belllydl. 

Jtttstem salonun ortasındaki tacı 

Tarihten hlr yaprak : 

Karadenizde Kıbrıs 
adası 

Bfr vakitler Akdenizi titreten Türk 
konanlan ve Türk deniz kuvvetleri. 
O.mantı saltanatının son senelerinde 
kale alınmaz dereceye düşmüştü. Bu 
devre alt çok komik bir fıkra anlatılır. 
Fıkrayı Abdilliziz devrinin nllktecile· 
rf:ıden Hacı Muhtar, meşhur Ate3 Meh 
met Paşanın Cibalideld konağında ve. 
rilen bir ziyafette anlatmı§-

Gemi Karadeniı.e sefere çıkıyormuı. 
Kaptan havaya bakml§, mükemmel. 
'fb!rla pUfttr pntftr e!!yor. Tayfıtl!t.Tm 
Weyttreri yerinde yol almağa batla.ml9-
lar. Fakat bir müddet sonra havanin 
yıldız poyrazına çevirdiği görülünce, 
gemide tetış artml§, teli.şla · beraber 
dalralarm da köpUrdUğü görülmüş. Ta 
bit icap ede:ı tertibat alınmış. 

Bir aralık kaptan nerede bulunduk. 
lannı merak ederek: 

- Haritaya bakalım, diye harita ba
tma geçmiı. Baktıkça hayret ve deh. 
eeti artınıı: 

- Bu nasıl ff, böyle gey mi olur? 
Diye söylenmeğe baılamıı. 

- Ne var, ne oldu? 
- Yahu biz Karadenhde değil mi-

Yazan : Niyazi Ahmet 
- Ama haritaya göre Akdenfzde • 

yiz.. 
- Nasıl olur? 
- Bayağı.. İşte bakınız. 

Bakmlf).ar. Ahiden pmlnln bulun
duğu yerde Kıbrıs adan g6rU1Uyor. 

Derhal eebebi:ıi arqtırmıelar. As 
IODJ'a a.nlatılDllf. Tayfalar pmlde ku. 
mar oynarlarken haritayı muaya Hr· 

mitler. Birinin ıiprumdan dtlten 
Y. tagm bir~~. ~y. 
lalar telifliliüiiiW'~vilipre atetiiiliı 
Yaktıiı yere balka bir haritadan ku
tlklerf bir parçayı ,aplltırmıflar. Bu 
parça da teeadtıfe:ı Ktbm adalı lmlf. 

Harita lfl halledildilrta IODr& kap. 
tan: 

- Bir pu.elaya bakalım.. demiı. 
Fakat pu.1lanm da iğııeaiııhl yerinde 

yeller eltiftni göıilnce kaptan küplere 
bfmnit: 

- Ne oldu bura.nm ipeel ! 
Ybe bir tahkikat bqlamJI. Veri

len rapor Ilı: 

- Qıplaklardan Abdullah Ç&VUIUD 
çorabı yırtılmq, dikmek için tpe 'bu. 
lamaymca, puslanm ltnesini kull&llDlllo 
IOIU'& yerine takmayı unutmut- J 

KCJ.Tamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevskl 

l • .eviren; Hakkı Süha (.;ezgin - 22•-•• 
Dedi. Fakat Miyosovun cevap ver· 

tnesine meydan blmadan kapı açıldı 
ye Dimltri Fiyodroviç göründe. Doğru. 
ıu artık onu bekliyen hiç kimse yoktu. 
Bu ytlzdendir ki, onun geliti, meclise 
ant bir hayTet verdi. 

-6-

BöYLE BiR ADAM NiÇiN 
YARATILMIŞTIR? ..• 

Yirmi •ekiz yaıında orta boylu, ıe. 
Yiınli yüzlü bir delikanlı olan Dimitri 
Yıyodoroviç, daha yaılı cörünUyordu. 

Adelt vücudunda, büyük bir kuvvet se. 
.ıildiii halde, çukur Y,anaklan zaytf ve 
solıun ymiyle insanda hastabklı bir 
adam tesiri bırakı)'<>rdu. Siyq gözleri.. 

Din inatçı cCSrUnUfllne rağmen daltm 
bir bakıp vardı. Hırçmlaıtılt ve heye
canla söz .aylediği demlerde bile ru- • 
hunun ball bakışlarına sinmezdi. Onun. 
la koaup.nlar ~ok kere : 

- Ne 4tifündtifü kestirilemez f 
Derlerdi. 

Bazı günler, onda rastlanılan taıkın 
keyif ve neıe, derin derin dütihıUr ci
bi duran ıözlerine bakanlan pprtırch. 
Yüzündeki ıolıunluk, zaten kimseyi 
Pfirtacak bir teY deiildL Herkes ıon 
ııünlerde onun nuı1 cüriiltiilU, yorucu 
bir ömür silrdütünü biliyordu. Baba • 
aiyle aruuu bozan para meselesi de 
yine bu marecalı bayatın netic:niydi. 
Şehirde bu meseleye dair bir •Urll hi
kiyeler dönüp dolqryordu. 

Doğruıu aranırsa, Dimitri, aert ve 
keskin yaradıhflı, yalçın ve ıırip ka. 
falı bir ıençti. Odaya kuıursuz bir kı· 
yafet ve tavırla girmittf. Arkumda iyi 
bir redingot ve aiyah eldivenli elinde 
bir silindir f&pka vardı. Ordudan yeni 
ayrılmıı bir zabit olduğu için bıyıkla. 
rıru daha kesmemiıti. Kestane renkli 
uçlan kısa kesllmlt n öne dotru ta. 
ranJmttı. Geniı adımlarla ye karar ta· 

bibi bir yiirilyiltle ilerliyordu. Etikte 
bir saniye durarak, odadakileri &özden 
geçirdi: aonra ev .sahibi olarak tahmin 
ettiği "Sta~ in 8n0ne gitti. Derin 

aldı; öptu, Artabana verdi ve Flruza 
dönerek bağırdı: 

- Klımılanu tacı başta durur, ye
re atılmaz. Bunu bilmeyen bir za. 
valh bu tahtta oturmamalıdır. Biz 
başa göre taç değil, tace göre baş 
arıyoruz! 

Dedi. 
Firuz önce sarardı, sonra kızardı 

ve salonu dolduran ,atafath kalaba
Iıta. RUstemi gö1Jtererek haykırdı: 

- Ne duruyonunuz? Bu alcaiı öl· 
dUrUn ! Ben, Nevıirvanın torunu Fl· 
ruz, size emrediyorum. 

Kımıldayan olmadı. 
Rüstem Gökbotaya göz attı. 
Gökbola kapının dı,arıaına çıka· 

rak bir işaret yaptı. Ardında dört ki· 
~I olduğu halde salona döndU. Firu
ıa doğru yUrUdU. 

Firuz kılıcını c;ekecek oldu. 
Fakat dört kılıcın uclarını göğ • 

sUnde ve bölUrlertnde bulunca ıllA.h 
eıtnden dUştU. 

Denıln blr erkek hlndl gibi kaba· 
ran ve köpttren zavallı adamcağız 

şimdi bir uyuz kaz gibi sUklUm pük· 
ıum kapıya doğru ilerledi ve cıktı. 

Kisraların altın tahtına oturmak 
tçln geldlğl ıunun atıamı, bir katır 
arrtında sallana sallana, geldlfl yere 
dönUyordu. 

Aklı başına geldiği ıcın, canının 

balJtlandıtına şükrediyordu. 

lki prenıl kapıdıearı etmek gUç 
olmamıetı. Fakat iş de bununla bit
memişti. ÇUnkU taht bo' kalmıştı .• 
Ora1a her halde birtılnl oturtmak 
l&zımdı. 

Herkeı dtlttlnUyordu. 
Artaban bir aralık RUıtemln yanı .. 

na aokuldu: 
- GGr111Uyor kl Satan ıoyundan 

kalanlana beylnlerl ıulanmıf, akıl 
.. .,....ı- .ol•ıJl1-.l9 gı ...... ı.-- •-'-•·-ft 
4emll' Mlekll, tunç bakı,ıı, akıllı blr 
adam ıenk. Ke1h11srev Fareli bir be 
yln otıu1du. Artak da Tabartstanda 
bir Tali t~n kral o14a. Suan. bile sa· 
dece kumandandı ve kılıcına dayana
rak tran tacını glydl. Ylltt, akıllı ve 
her cihetten bUyfUt olan. RUıtem ni
çin onlara UıtUnıtıtUnfl hatırlamı • 
yor! 

Artaban ıözlerlnln ıonuna yak • 
lattık~a ıttıtımıttrordu. Fakat llUs· 
temin katlan catJlclı: 

- Bunlan aöfllJ'tll adam bir baş
tuı ola74ı yere ıerer4lm. Blr daha 
tekrarluaal BU kl ben ancak JlUs
tem olarak kaldıkça ,.ıııt. 'kunetıı 
,.. akıllJ71uı. 

Artabaa kebled.l: 

bir •iJUllt ~ tüdiltnf dlle. 
c1L 

Zo91ma arata kallmuftl. Dimitri o. 
nun eUn1 lpttl Ti ldeta sinirli blr sea. 
lı: 

- Sbi bu kadar çok beklettitlm i
çin beni muur cörünüs efendim, dedi: 
babamın gönderdiği ugak Simerdiya • 
kov'dan görüf111o saatini sordum. Ba. 
na iki kere birde olduğunu söyledi. Ve 
timdi anlıyorum ki ... 

Stareç: 
- UzUlmeyiniz, biru ıeç bldınu, 

ama ne ehemmiyeti var? 
Dedi. Dimitri bu nezaketi: ' 

- Çok teıe'kkür ederim, zaten stztn 
iyillklerlnizden de ancak bunu bekli· 
yıordmn. 

Sizleriyle karpladı. 

Muaıerct icabı olan bu cUımlelerden 
sonra, Dimitri döndü. Babasının önü. 
ne giderek, ayni derin hürmetle onu 
da ıelimladı. Onun bu ıelimında ev • 
velden dU§ünü.lmU1 bir bal seziliyordu. 
Fiyodor Pavloviçe gelince, o da koltu· 
ğundan kalkarak ottunu aynen aellm. 
ladı. YUzti vakarlı afır bir mina al. 
mııtı. Dimitri odadakileri de ayn ayn 
sellmladıktan sonra, salonun biricik 
bot sandalyesine doğru ~üdU. Otur. 
du n biraı iSne dolru efilerek gelltly
le kesilen konupnanın tekrar başlama
smı bekledi. 

l1ci il~ dakika Jonra da konuıma bat 

- Gücenmeyin. Aklıma öyle ıeldt. 
Olduğu gibi söyledim. Bunları bana 
Ahoramazdanın söyletmeditlnl lsbat 
edebilir miıinlzT 

-Ehrimen de söyletebilir! 
Salonda bulunanlar bu yavaş fa

kat sert sözleri duymamı~lar, merak 
etmişlerdi. 

RUıtem onlua döndU. Artabannı 

dedlkterlnl yüksek sesle anlatU. 
Salondakiler blrlbirJerlnJ baktılar 
Adeta fikir soru,turdular. 
RUstemln verdiği cevabı öğrenince 

hepsinin yüzleri aydınlandı ve başla· 
rını eterek: 

- Çok dotru! Hakhıınr 
Dediler. 
RUstem biraz sararmı9 olan Arta. 

bana baktı: 
- Babama 4a böyle bir şey söyle

din mi? 
Artabanın yUzU balmumuna ben • 

zedl. 
Yoksa ber t•Yl blltyor mu? 
tmkA.m 7ok. Kim11 durmadı, kim· 

se görmedi. 
- Hayır! 

ihtiyar bir kumandan iki adım at
tı: 

- Onu hiç bir zaman unutmıyaca· 
flm. 

Arkadaşlarına göz gezdirerek de • 
vam etti: · 

- Siz de biliyorsun uz: Ferruh zat 
öldlirUlmeden önce blzl topladı ve 
KeyhUsrevden, Ar,aktan, Saaandan 
bahsetti. lclmlzden kraliçe ile evlen· 
mek isteyen olup olmadığını ıOTdu. 

Kraliçenin lclmlzden birini seçecetl· 
nl söyledi. O gUne kadar hiç böyle 
şey dUşUnmemlştl. Krallcenln ancak 
Saaan soyundan blrlılyle evlenebile
ceğini tekrar ederdi. 01le detll ml ar· 
kadaştar? 

- Öyle değil mi ATta~an T 
Artaban kendisini gllçlttkle topar

lıyablldl. Sesini ıertleştlrerek cevap 
verdi: ! 

- Fikirler de rUzglrlar gibidir. 
Şimdi doğudan eserken blru sonra 
batıdan eserler. Şimdi sıcakken bir 
zaman sonra buz gibi olurlar. Ebrl· 
men veya Ahoramazda, dediklerini 
başkası vasıtaslle blldirdlklert gibi 
doğrudan doğruya da bfldtrlrler. içi
mizden gelen fikirlerin hangisi iyi 
hangisi fena olduğunu kestirebiliyor 
muyuz? Hüsrev Penizin oğlu Şlru • 
ye babasını öldtırdtıkten sonra on al· 
tı kardeşini de öldllrdtığll zaman bun
lardan birisinin hen Uz çocuk olan oğ· 
lunu dadısı kacırdı. Şimdi tam yirmi 

ladı. Fakat bu defa, Alekıandr Mlyo. 
sov, ke1i1 "Paisiyüa'' Un ıert, mühim 
sualine cevap vermeği IUzumlu bulma
dı Ye ince bir salon &damı zerafetiyle: 

- Müsaade ederseniz, dedi, bu mü
him ve nazik meseleyi burada keselim. 
Bakınız tvan gillUmsiyor, mutlaka bi
ze anlatacak meraklı bir 1eyi var. 

tvan hemen: 
- Fevkalade bir tef deiil, diye cc. 

vap verdi; yalnız ıuna ipret etmek iL 
tiyorum: Ççktanberi Avrupa liberaliz
mi, bat ti bizim ilim, sanat ve fen me· 
rakımız, ıosyalizm akideleriyle din wn 
delerini birbirine peklll yalqaftınyor. 
Bu acaip netic.e, bir ana çizcidir. Orta· 
da sosyalizm ile hıristiyanlıp uztaıtı
ran liberallerle aanat ve ilim meraklı. 
tarından batka kimseler 70k. Y ıbancı 
memleketlerde bunlara eklenecek bir 
de jandarmalar var. Parite dair bikL 
yeniz, bence bu bakımdan çok dikkate 
deler azizim Alekaandrov.i.ç. 

Aleksandr MiyoaO'I: 
- Bu mevzuu, bırakmak husuıwıu• 

t~krar müsaadenizi rica edecefim. O. 
nun yerine size yine çok dikkate llyik 
bir ba§ka fıkra daha anlatacağım. Bet 
giln otuyor. Çokluğu kadınlann tetkil 
ettiği bir toplu1ukta lvan, hiç bir 1ey 
dünyada insanı, insanları sevmeğe sev. 
ketmediğini, insanlık aşkını emreden 
hiç bir tabii kanun bulunmadtfmı ve 
bu sevctnin ancak ebediyete inını1m.. 

bir yışıncla olıııalıdır. Telllll 
tırtarak onu aram•k .,. bulm 
rek. Başka care kalmadı. 

lJUtrev Pervlı111 bir torunun 
oldutunu öğrenmek orada bul 
lar tein bUyUk bir mUJde ol 
Demlnld dava unutuldu. Zaten 
ban da son aözlerlle Ktaralara 
ııtını göatermlştt. 

Ortalık yatışoUitI ve hem 
şehzade fi l'rama.k lçf n acele e 
lardı. 

Artaban dimdik ve malrur 
rllyUşle RUstem ve arkadaolır 
lA.mladı. Giderken tok bir aeıl 

- O şehzadenin adını da tim 
ber aldıın. Yezdlcerdmlı! .• 

Dedi. 
Çekilip glttl. 
Rüstem onun ardından 

çatarak baktı. Sonra lrumand 
döndU: 
döndll: tıu sözleri söyledi: 

- Btıtlln tranda, en bttyUk 
terden en kUçttk köylere kad 
yerde telt!llar bağırsın: Husre 
Yizln torunu ve yeni hUkUmd 
Yezdlcerdln nerede oldufuuu b 
ne beı bin dinar verilecektir. 

Kumandanlar ve veslrler d 
ken Gökbota RUatemln Janına 

- Artaban cok şeyler blll70 
Dedi. 
RUıtem onun ıözlerlnhı tçl 

karalı baeını ı-.Iladı: 

- JDvet! 
- Tanrı •eni yere vursun kl 

dam mut kıhtına cırmlt bir t 
dır. 

JıUıtem bu ıefer yalnız götı'k 
larını indirdi Ti tahadet par 
atzının Uıtune koyarak fııılda 

- Sus; yalnız, her ne yapan 
den kaçırma! 

O aktam lranrn her tarafın 
Jar cldlyorlardı. 

Şehirde tellAllar balm1ord 
Bu haber bOyllk bir göle 

atıldıfı zaman yayılan daJgaJa 
blltttn trana daflhyordu. 

Bu ıırada Artaban bot dur 
tı. Ebvaz (1) valisi prens HUr 
ile Ferruhzadın aralarmın pe 
oJdufunu hatırladı. Ona tıU ime .. 

0 JDy yiğit, temiz soylu,l>Uytı 
mUzan ! Hllsre'V Pervlzln kızı 
sandan gelen Tttrkler tarafınd 
dUrllldU. Rttstem ve Kiıra ıor 
iki 'ehzadeyl birer bahane 
tahttan uzaklattırdı. O ıordan 
l&yık biri kalmannca Suan st 
pacak. HUsrev Pervlzln torunu 
dlcerd, oradaki mut CAbln'ın 
dadır. Ahoramazda ıenl iş bat 
ğırıyor. Rttıtemln elindeki uk 
cak bet altı bin klttdlr. B8Jle 
ıe beplmlı Türklerin lu~tarı 
da can verecettı. Klsraııın t 
ZerdUşt dinini ve tran halkını 
tarmak sana borç olmuttur. 
"pekli,, veya "hayır!,. dire 
gönder. (Devamı 

dan doğdutunu aöylemiıti. lvan 
kümden r.>nra, eter inunlar 
itikat olmazsa hayatın bile im 
bir hale ıeleceğinl de aynca lll 
mitti· Ne Allaha, ne kesıdi 61me 
inannuyanlar, bUtiln nsukaddesatt 
ncyecekler, özcUIUk 41ıodperu · 
likıızbfa, alçakbğa kadar varac 
bunlar yalnr.ı tabii cörUlmekle 
mıyarak en namuskir ve un bir 
yet 'kanunu olacak, .diyordu. Bu 
nın içindeki garabet, bisim uis •• 
ımızm paradolnanhğuu göıterir. 

dinlerken, bunları da hatırlaynu,. 
Kimsenin ltize kanpıasma v 

madan, Dimitri, birdenbire atıldı 
- !ılBsude edin, miiaaacle ı 

Iıı anlamadım ya, lvan: "Din 
her türlü alçaklık 1-nun halin• 
malda da lralmu, - i~timat bit 
ret cibi beıılmaenirt., mi demlff 
nun fikri bu mu? 

Kefit PaiıiyUs: 
- Evet, dedi, tamtamam but 
- Sıra.amda bunu hatırhyaea 
Dimitri bu cümleyi '3ylediktd 

ra, .CSze nuıl anuzın batlad""' 
etrafı yadn-gatan anr bir •u•utlı 
nU keati. 

Stareç lnna beklenmez bir 
du: 

- iman ve ahret fikrinin in 
kalkttmdan doğacak ht.diıelerl. 
çalıttıiınız vakit samimi mi 

(D 



~KURUN 
AliONB J'AHIFJ::SI 

llemte/reı Mtmltkaı 

ırına• dııınd• 

&Jhk .. 1U K"' 
• •Jlılr ıeo .ıı • 
1 eylılr ,,. 120 • 
Yıllall 900 ltiOO • 

Tırllesınden Ralkan Hlrll~t için l)'d• 

otuı tıurut dü~uıur . .,ostıı bırlıAıııe ıır. 
mlyeo yerlere ıyd• yelııılı beşer kurut 
ıarıımedlllr. 

'hnnt kıydını bildiren mektup •r 
telırıt Clcretlul, abone pırasınıo postıı 
HY• blnkl ile yollaını Qcretlnl ldan 
lıendl Oıerlne alır. 

Tarlrl11entn heı poılo merlreılndı 

lt.IJHUN'o abone uaıılrı. 

Adre1 dcaıştırme Ocrell ~ lı:un.ı,tur 

lLAN OCRETLERJ 

Ticaret llClnlnrının aantim • satırı 
sondan ıtıbaren ılAn soyfohırındıı 40, le 
sayfalarda 60 kuruş; <lorduncO soyfıı
da ı. ikıncl ve Ocüm:üde 2, birincide 
•. başlık yom keı1mece 6 liradır. 

HüyOk, çok de' anılı, kil eli, renklı 
ll!ln verenlere ayrı a) rı lnd ı rmcler ) a
pılır. Resmt ilAnhırın santım • ı;atırı 30 
kuruıtur. 

Ticari mahluttte olmr1JQ11 kıkQlı 
lldrılar 

Bir defa 30, iki defasJ 50, Oç defaın 
8~, d6rt defası 7~ ve on defal'I 100 kU· 
ruttur. l'ç a~lık llAn vereıılerın bir de
fuı bedavadır. Uört ı1atırı 11ecen ılAn
lıırın faıla satırları lıeş kuruştan lıl'SllP 

edıllr. 
lll:mtl kuponu 11ellrcnlue kürü~ 

lldn tarifeli uü:dc 25 indirilir. 
KUHUN hem d ıAnıd ın doJıru)n l.t'n· , 

dl ıJare scrınde, hem Anknro <'ııdılestn
de \'11kıt \urdu allıııda Kgl\IAl.ı:uulN 
IREN lli'ın huro~u elı)le ııun kahul eder. 

(8üro11un tclt'fn1111 20335) 

15 Yıl Evvel Bu!fiin 
Birkaç gı1n<lur ıehrimi:ln misafiri olan 

Romanya krallrcıl Marl dün rarııuı vc 
t'amflerl dolaımıı. akıam n:eri de memle
ketine dönmıi#IÜr. Kraliçe /ıtanbulumu:u 
çok oü:tl bulduğunu ~ı;lemlıtlr. 

~-~nn&ldl ............ --~~-. 
Te,Dköy Meteoroloji istasyonundan alı-

nın maluınnta glirc; ham yurdun cenup 
"fe cenup doğusunda kopalı vr ) er yer :1 a
lıştı, Trnkya ~ e Esedc cok bulutlu, di~rr 
JKllgelerde bulullu setmiş, rüıgarl:ır, do~n 
:.e knmcn Orta An:ıdoludn ı; kın imim ş, 
öiAer l erlerde umumi) etle rımoll istika
metten o: .. n kuvvette csmlstir. 

Diln lsı nbuldn h .. va; kopalı gecnılş rilz
pr şimıııl şarklden sanı:1erle 5-~ metre 
hııla esmiştir. S:ınt 14 da hava tazyiki 765.2 
ınlllmetre idi. Suhunct en yüksek 38.4, 
aöllede 14.4 ve en duşük 9.9 snnticrat 
kıydedilmiştlr. 

LiMANDA , 
BUGON KALKACAK VAPURLAR 

ı(Sas - 9 Mudan1n)'a), CUAur - 9.30 
hmite), (Ege - 12 Knrndenlze), (Kemol -
19 Karablg:ı)n), (Anaforla - 10 Mersine) 
blkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 
'('Clgen - 14.30 Barlından), (Aksu -

12.30 Karadenlzdcn), (Sus - 18.15 l\lu
dan:1 adan), (Tay)ar - 17 lmrozdnn) ge
lecektir. 

Poııste 

Kim Çaldı 
Nea Agora bakkaliye mağazasının 

Cihangir şubesine evvelki gece damı 
delmek suretile hırsızlar girmiş, kasa. 
nm içinden 67 Ura para çalmışlardır. 

Dün tahkikata ba.6lıyan polis, sade
ce para çalınıp başka eşyalara el sil. 
rtllmemesini manalı bulmuş. hırsızlığın 
!çerden yapıldığı::ıa kanaat getirerek 
t&h i .. ,ını o yoldan yürütmeğe baş
lamıştır. 

Caınla Bileği Kesildi 
Haydarda llamam sokağında oturan 

Şeref, pazar güni.ı Yeşillulumbada Ham 
dinin kahvesine gitmiş, orada rakı iç.. 

;, - K.URUN 29 IKINCITEŞRIN 1938 

Okul ihtiyacı 
gillikı;e artıyor 
Şehrinıizde ikı ı s e 

daha açı acak 

Tur~ - unan 
deniz na~liyall 

Navlunlar Normal Bir 
Hadde İndirildi 

Uzun yıllnrda.:ıberi Türkiye ile Yu 
nanistanın Avrupaaın şimal memlekeL 
lerme yaptıkları ihracatın deniz nak. 
liyatı Alman, Holanda ve İsveç kum . 
panyalarından milt(cıekkil bir tröst e 
lindc idı. Memleketimizde son senelerde açı • 

ll.n mektcnlerle 36 hse v~ 124 orta mek 
teple 14 ~uallim mektebı tesis edil-
miş bulunmaktadır. ı 

Fakat btitiln bu açılan mektepler lh· I 
tiyacı kar§ılayamamıştır. 
Bakanlık önilmilzdeki ders se:ıesi ba 

şmdan itibaren tekrar yeni mektepler 
ııçmağa karar vermiş \'(' tetkiklere gi. 
rişm!ştir. 

Erenköy kız lisesine bağlı olarak a. 
çılan Çamlıca kız Usesue, cumhuriyet 
kız orta okulunun lise halinde çalış -
malan için Heyeti Vekileden karar a· 

lmacaktır. 
önümüzdeki ders senesi başında.:ı i. 

tlbaren çifte tedrisat usulU kaldınla. 

ca..ktır. 
Aynca şehrlmbıde iki lise daha a~ı-

lacaktır. Orta okulların vaziyeti de 

°K: ~r~f~ ~ ~a~d~ l 
Tatbik Ediliyor 

Denlzbank ıdaresinin hazırlamış ol. 
duğu kış tarif esı önümilzdeki ayın bi 
rinci perşembe günilnden itibaren taL 
bık mevkıine girmektedir 

Bu tarif eye gore Bilyühadadan ilk 
seferler 5.50. 6.40. 7.15. 7,40 tadır. 7.40 
postası, Heybillye uğradıktan sonra di 
rekt olarak 8.30 da Kôprüye gelecek
tir. Bu suretle memurların vaktinde iş 
lerine gelmeleri temin edilmiş bulun • 
maktadır. 

tetkık edilmış. bunlardan da çifte ted
risatın kaU olarak kaldırılrn! :nna ka.. 
rar verilmiştir. 

Lise ihtiyacı bu alınan tedbirler de 
ki.fi gelmediği takdirde yeni idari ka. 
rarla iki lisenin daha açılması dUşUnUl 
mektedir. Bu liselerin hangi semtlerde 
olacağı yıl sonu:ıdaki itı ti yaca göre tcs 
bit cdılecelı:tir. 

Fatih, Çarşamba semtlerinde ilk 
mektep ihtiyacı henliz temin edileme
miştir. Bu semtte önümUzdeki sene ye
ni ilk okul binası bulunarak mektep a. 
çılaca.ktır. 

Aksarayda yapılmakta olan yeni bi. 
naya da talebesi çok olan civar semt
lerdeki bir ilk okul nakledilecektir. 

tık mektep binası bulmak ilzcre bir 
komisyon teşekkUl etmiş ve faaliyete 
başlamıştır. 

Bu tröst. iki memleket ihracatını 

çok ağır :ıavlun tediyesine mecbur kıl. 
makta olduğundan Türkiye ve Yuna. 
nistan şimalf Avrupaya yaptJklan ih
racatta bu navlun nisbetinde fiyat ten
zilatı yapmak suretile beynelmilel re. 
kabete karşı gelebilmekte idiler. 

Yunanistan bu vaziyet karşısında 

bir milddet evvel Yakın Şark limanla. 
n ne Anvers. Roterdam ve Ha.:ıburg a
rasında yeni hat tesis etmiş ve bu sa
yede navlun yüzde kırk nisbetinde in. 
miştl. Bu tröst bunun Uzerine ikinci 
bir çareye bqvurmuş. Almanyanın ::ıu 
gUnkU iktısadl rejiminden istifade eL 
meği de ihmal etmemiştir. Tröste da
hil AJma:ı kumpanyası AJmanyada U· 

mumi ithalatın permiye tabi olduğunu 
gözönilnde tutarak Türkiye ve Yuna. 
nistandan Almanyaya ihraç edilecek Profesör Vitmor mallara verilen permilerde malları:ı 
tröst vapurlara yüklenmesi §artını koy 

Bu seneki Çalışma Bitti, durmağa muvaffak olmuştu. 
Memleketine Döndü lki memleket aleyhine olan bu usul. 

beynelmilel muahedelere de aykırı dilş 
Aya ofyn moz..ı.yıklarmı açmak için tllğUnden TUrk ve Yu:Jan hükumeUeri 

bu sene sarf dıl n mesai de sona ermiş lazım gelen teşebbüslere girişmişlerdir. 
olduğwıd n, nıoz.ayıklnrın açılması işi. Bu hususta Yunan ve Alman murah. 
ne ~zarct etlen Amerikalı profesör haslan arasında cereyan eden milza
V!tmor memleketine dönınliştilr. kereler sonunda bu usul ortadan kal

llkbaharda tekrar gelecek ve bina- dınlmış, iki memleketin deniz ticare. 
nm ön tarafında açılmasına başlanan tini haleldar edecek şekilde hareket e. 
mozayık tamamen meydana çıkanla - dilmesine mini olacak tedbirler ittihaz 
ca.ktır. edilmiştir. Bu tedbirler sayesinde Al-

Prof esör Vitrnor, bir ay kadar evvel, ma:ıyaya sevkedilmekte olan mallar U
Kızıldeniz kıyılarında bir tetkik seya. zerinden verilen yUksek navlunlar nor. 
hatine çıkmIJJtl. Orada Sent Antuvan mal bir hadde inmiştir. 

-;;:;:::;;:;:::--;;~~;::::i~Hadlmflr~~R~k~f;h~fr~k~ı~~~~::!~~J~,~~;-~ . yanmlrfne bcnzlyen n e apagı bt an 

BUyUkadadan son vapur 18.10 da kal 
.......... ı..ı.ı~,. 
Diğer taraftan Köprüden ilk sefer

ler, 7, 8,45, ıo.10. 11.15 te, akşam se. 
ferleri de 16.15, 17.30, ıs. 19.15, 20.15 

tPdir. il 
Saa .. 18 de hareket eden vapur, Köp

rliden Heybeliye ve Büyü.katlaya dL 
Tekt olarak seler yapacaktır. Sabah ve 
aJ.r~am direkt postalan için SU\·al: va
puru tahsis edilmiştir. 
m~ ml:vsiminde cumartesi geceleri 

24.20 de Köprüden bUtUn adalora uf.. 
ramak Uzere bir vapur kalkacaktır. ra 
zar gilnleri, BUyUkadndnn 6. 7, 8.15, 
10,15, 18.30 da Köprdilen 8, 8. 9.35, 
10.45, 13.30 ve son vapur da 20.15 te 
hareket edecektir. 

Yalovaya da vapurlar, cumartesi ve 
pazardan bagka günlerde saat 12 de 
Köprüden ve 15.50 de Yalovadan kal
kacı.ktır. 

Cum rtesl ve pazar günleri Kopril. 
den Yalo •aya 9.35 te, Yalovadan cu
ma.rtc .. ı gUnlerl KöprUye, 15.50 de pa. 
zart.esi gilııleri 16.30 da kalkacaklar
dır. 

--o-

Olev Yakında Seferlere . 
Başla yor 

Denizbanlan Almanyadan son ge. 
tirttiği üıcv bir haftaya kadar sefer
lere konacaktır. 

Suvat vapurunun e§i olan Ulev Ka. 
dıköy - Haydarpaşa hattında çalışa-

caktır. ' 

Hukuk F akülteai 
Birinci Sını h -

Şimdiye kadar Biyoloji en"1.ltUsü:ıde 
ders yapmakta olan hukuk fakultesinin 
birinci sınıfı dUnden itibaren merkez 
binada açılan yeni dershaneye nakle
clllmi§tlr, 

ayıklar bulunmaktadır. Hararetle Devam Ediyor 
Amerikalı profesör, belki de bizzat, Diln Mersin malı 85 bal ye tütfk sa-

Aya ufyn mozayıklannı yapmı§ olan tıımıştır. Fiyat 109 kuruştur. Çengel 
sanatkflrlar tarafından yahut 0 ekol malı tiftiklerde:ı de yerli ve ihracat i
nıcnsuplarıncn vilcude getirılmiş ve bu çin 60 balye miktarında bir satış vu. 
gllne kadar muhafauı edilmi§ bulunan kubulmuştur. Ameriha yıka.ımıış yUn. 
o eseri gözd n geçirmiştir. lere bir hayli alaka gi5stcrmektedir. 

Profesör Vitnior, Amerikaya dön. Hususi Ekonominin Hata 
mezd"n evvel tekrar Ankaraya gelerek Membalan 
Etnografya müzesinde AtatUrkUn ka- 1ktısat FakUltesi Iktısat ordin.a.ryU-
tafalkt önUne Amerika Bizans EnstitU. sil profesör Dobrestberger 8-12-938 
sil namına bir r.elenk koymuş, sonra İs- perşembe günü saat 16 da Universlte 
tanbuldaki işini gelecek yıla kadar ta. hukuk fakWtesi dershanesinde "Husu
til ederek raporları hazırlamak Ur.ere si ekonomınin hata membalan., mev. 
memleketine dönmüştür. zulu açıhş dersini verecektir. 

Yeni Motörler 
De:ıizbank tarafından Yalova ve A

dalar hattı için yapıl!ll2sına karar ve
rılen Uç s ri motöriın yakında inşası. 
na başlanacaktır. 

Projeleri hazırlanmış olan bu mo
törlerin her blrı 500 kişi taşıyabilecek
lerdir. SUratleri 18 mil olan bu motör. 
ler Hnliç tersanelerinde yaptınlucaktJr. 

Vatan Vapunmdaki 
Kaçakçılık Hadisesi 

Köstcnceden göçmen nakletmekte o. 
la::ı Vatan vapurunda gaz tenekeleri i
çerisinde kaçırılmak istenen killliyetll 
miktarda kaçak eşya yakalanmıştır. 
DUn kaçakçılar milddeiumumiliğe tes
lim edilmişlerdir. Duruşma bugünlerde 
beşinci asliye ceza mahkemesinde ya. 
pılacaktır. 

İran Heyeti Döndü 
Komau ve dost d~vlet milmessilleri, 

beyetlertnden lran heyeti. dün şehrimi. 
zin şayanı dikkat yerl.:?rini gezmişler
dir. Bu akşam Tahrana döneceklerdir. 

Takaa Komisyonu 
İstanbul takas komisyonu bu gUn ts. 

tanbul Tllrkofiı direkt~rlllğilnde bir 
toplantı yapacaktır. Bu toplantıda ln
glliz takasmm yükselmesi üzerinde gö 
rilgUlecektlr. 

Alman Firmalan 
Bir kısım Alman firmaları memle. 

ketimb·.deki ba=ı alakadar iktisadi dai
relere muhtelif mektuplar göndererek 
muhtelit mahsullerimir.e talip olduk • 
larmı bildirmişlerdir. 

Bu arada bilhassa, incir, portakal. 
barsak, kuru Uzllm, fındık. pamuk, şa. 
rap, meyva, badem, ceviz, kunıkayısı 
halı istenmektedir. ' 

85 Vagon Arpa Ve Buğday 
Sabldı 

Bayram gUnlerhıde gelmie olan 85 
vagon arpa ve buğday. dlb Zahire bor 
saamda tamamen muamele gönnU,. 
hepsi satılmı§tır. 

Bu satq ile beraber gllnlerdenberl, 
durgun bir §ekilde bulunan piyasa can. 
lanınıştır. 

Mahkemelerde: 

Madam Atina meselesi 
üzerıne 

15 Erkek Bof&11111a Da vaaı 
Açmış 

Randevucu Madam Atina, bir hafta 
evvel ağır ceza mahkemesi kararile ye 
niden tevki! edilmişti. 

Dün, tekrar itirazda bulu:ıan suçlu. 
nun ıtırazı mahkemece tetkik edilmi~ 
daha karar verilme'lliştir. 

Söylendiğine göre, ~ladam Atinanm 
evi.ıin basılmasile, kanlannın oraya 
devam ettiklerini öğrenen on be..~ va. 
km koca. adliyeye müracaat ederek 
boşaıma davası açmışlaroır. 

Bir kaza 
13 Yaşında Bir Çocuk 

Batından Yaralanıp Öldü 
Evvelki gUn Fatihte garip bir kaza 

sonunda 13 yaşında bir çocuk ölmUş
tilr. Vaka §Öyle olmuştur: 

Fatih Sinan mahallesi bekçilerinden 
Yakup. Flober markalı tabancumı ce· 
ketinin mendil cebinde taşımağı adet 
edinmiştir. E\'Velki gUn yine tabanca. 
sı kliçilk cebinde iken çeşmeye giL 
miş, köşeyi dönerken, çeşmeden akan 
sularla kaygın bir hale gelen taşlardan 
kayıp yere düşmUştUr. 

Sukut esnasında cebinden fırlıyan, 
tabanca patla.mıe ve çıkan kurgun çee
me başında destisine eu dolduran Sa. 
l~hattinin b:ı.tıına f!ıabet ederek parta
lamıştır. 

SaH\ha..ttin hemen ö1mUş. bekçi '\·a. 
kup yakalanmıştır. 

DUn adliyeye getirilen Yakup, birin. 
ci sulh ceza hAklml Reşit tarafından 
sorguya çekilmiş, sonra tevkif <'dil • 
mi§tlr. 

Bir Y ankeaici MahkUm Oldu 
İbrahim adında Kayserili birisi Tab 

takalede gezinirken iki yankesiciye çat 
mış. cebinden on lirasını çalchrmıştrr. 

Hırsızlardan Hll.seyin yakalanmıı. U 
çflncQ aulh coa mahkemesin~ bir &\' 

hapsine karar verilmiştir. w 

Domatea Salçasına 
Toprak mı Kantbrmıt 

Şehremininde bakkallık yapan Nu. 
man, domates salçasma toprak ve ta. 
mür kart§tırarak satmak suı:undan ya. 
kalanmış, birinci asliye ceza mahkeme 
sine verilmiştir. 

Dün muh!lkeme olunan bakkal. ıu. 
çunu inkar ederek, toptancı tUccardaıt 
kapalı olarak aldığını. öylece satt.Jğını 
söylemiştir. 

Mahkeme bunu gBzönUne alarak tik. 
car Pratalası çağırıp dlnlemeği muva
fık bulmue. mubakeme}i talik etınle· 
tir. 

Yemeni Çalanlar 
Evvelki gUn Tahta.kalede kUJ'Uları 

pazarda bir ayakkabıcıdan bir ~lft ~
meni çalan MusWa ile arkada.şı Hü
feyin, Uc;UncU sulh ~eza mahkemesine 
verHmişlcrdir. Hasan l ,5, Muz.affer de 
4 ,5 ay hapse mahkfım olmuglardır. 

Pencereden Düttü 
Beyoflunda oturan Feride adında 

bir kadın, dUn UçUncU kattaki pence
releri silerken muvazenealıil kaybedip 
yere dilşmUş, ağır surette yaralanmış 
tır. 

Beyoğlu hastanesine kaldınlan Fe. 
ride u sonra ölmU§tllr. Ceset adllve 
doktorunun muayenesinden sonra der. 
nedllmlştir. 

Çocuk Hınız . 
14 yaşında Sabri admda bir çoeuk. 

dUn Şchzadebaşın4a dolaşan Hatice a
dında bir kadının çantasmı kapmı", ke 
çarken yakalanmıştır. 

ınek istemiştir. Hamdi kendini dışarı -----

Muamelelerin ayni hararetle buglln 
de devam edeceği umuluyor. 

Çocuk hırsız dördllncU asliye ceza 
mahkemesinde 1:5 g'Un hapse mahkQm 
olmuştur. 

çıkarmak isteyince, hiddetlenen Şeref, 
bağırıp çağırmış, kahvenin caml!la da 
hlr yunıııık indirmiştir. Fakat kınlan 
cam kendi bileğini de kesmiştir. Şeref 
hastaneye yatmlmıstrr. 

iki Hırsız Yakalandı 
Balat ve Kasmıpaşa taraflarmda bir 

çok evleri soyan hırsız Vanlı Osman 
~ arkad8.§1 Hra:.t dün ele geçiril
mlelerdir. 

-
Teşekkür 

Şl,tl Kızılay Ş11bt>ılnd~n · 
Clnrımızdakl yoksul ilkokul ç<>t'u1ılan

nı verilmek Qzere Dım dö SIYon Fran~ır 
kız lisesi talebe~lnin haıırladıkları 22 ta. 

~~~:i±:lll lum elbise \'e $ekerle ayrıC'R muhtelif ... 
,. " Nortoroa Enneal ohta teraf1e"9n 
toplanın muhteıır ctY• Fakir coculılarsmı • 
.. .. llb.IU.ıl 



Hikaye 

Ha~!~~!~aner~~-ru_·· -'----' 
Annesi öldUğU zaman Marthe he

nüz yirmi yaşına gelmemişti. İhtiyar 
babası blrkac zaman sonra yatağa 
dUştU. Babasını da kaybedince Ge
rard ile evlenmişti. Şimdi 15 sene-

yor, onların titrek halinden mana cı
karmağa çalışıyor, bazan da uzan
mış kollarımdan, boynu bUkUk ha
limden bir şeyler öğrenmek istiyor • ' 
du .• 

lik evliydiler. Gözlllklerinl başucundaki masada 
Akşamın alaca karanlığı lclnde bulunduruyordu. Artık kitap da oku

pencere önUnde, gözlUğUnU düzelte- yamıyor, yoruluyordu. Yalnız göz
rek, önündeki kumaşın Uzerlne biraz lUklerlni doktoru ve beni tetkik 1-
daha eğilerek dikiş dikiyordu. cın kullanıyordu. 

Gözleri miyoptu. Bu babasından 
ona yega.ne mirastı. 

Kocası eve geldi.. Gece yemeğe ge
lemlyeceğlnl anlatmak ve karısını 

.şUphelendlrmemek isteyor: 

- BIUyor musun Marthe, çok mü
him bir iş mevzuubahis ... Eğer Chris
tiusen çalgılı bir yerde yemek yeme
ğe karar vermemiş ise imkA.nı yok, 
ben onu götürmem. Ne yapalım, bu 
işi beraber başarmamız l!zım .. Tablt 
bunu takdir edersin .. diyordu. 

Diye kansı iknaa çalışıyordu. 

- Evet, anlıyorum, madem kl lA
zım, mesele yok .. 

Diye karısı mukabele etti. 

Marthe kocasından şüphe ediyor
du. Birkaç zamandır erkenden çı

kıyor, geceleri geç vakit evine dönü
yordu. Fakat :Marthe bunu akraba
larından birinin hastalığına hamlet
mek lsteyor, bir türlU fena lhtlmalle
rl kabul edemiyordu. 

Gerard karısından çok memnundu, 
muhtellf vesllelerle karıaı ona haya
tının tekmll hususiyetlerini, en ince 
hislerine kadar her şeyini anlatmış
tı. 

Durdu, karısına baktı .. Karııı da 
ona göılüklerlnin arkasından hay • 
ran hayran bakıyordu .. Derhal ak -
lına eski bir hatıra geldi.. Karısı o -
na gene kızlığını şöyle anlatmıştı: 

- Babam yatağa dUştllğU zaman 
yirmi yaşımı henüz bltlrmlştlm .. Ba.;; 
bam çok ceıurdu. Fakit yavaş yavaş 
eriyordu. Aklım onun ölümünü bir 
tUrlll kabul edemiyordu. lnsanların 
en samlm! hiaslyatlarında bile men
fa.at hl11l Tardır.~ Oyla zannediyo
rum ki babamın benim hayatımı tan
zim etmeden ölmealne müteessir olu
yordum. Fak«t ne ytzık ki onun 60 
yatı bir ıttn gellp söneceğini bUtUn 
lıyanlanmıza rağmen bize ka
bul ettlrlyordu, O doktora UDiltll 
gözleriyle "ne zaman ayağa kalkaca
ğım, blltyor musun böyle yatmak be
ni ııkıyor .. " diye şlkA.yet ediyordu .. 
Doktor "İnşallah yakında" derken 
blr gUn gözlerinde bu yalanın oku
nacağından ve babamın da bunu bls
ıedeceğlnden korkuyordum. Kaç 
defa doktorla yalnız kalınca: ''Ha
kikaten ağır mı doktor•• dire tıorma

Ben de gUnUn birinde belki hissi
yatıma hA.klm olamaz ve bütUn gay
retlerime rağmen, günden güne yak
laşan feci akıbeti babamın anlama
sına sebep olurum diye çıldırıyor • 
dum. 

Nihayet aklıma fevkalA.de bir fi -
kir geldi.. Bir gUn babam 1',Vurken 
yavaşça gözlüklerini değiştirdim. 

Onun numaralı gözlUklerl yerine, ev
velce tedarik ettiğim Adl gözlükleri 
koydum. Böylelikle babam beni ge
ne görUyordu, fakat bu bulanık gö
rüşle yUzUmdekl acı manayı anlaya
mazdı. 

Babam gözlükleri ilk kullanışın • 
da: "Bunlar bulanık gösteriyor" dl
ye şlk!yet etmiş, bense bu kadar 1-
lA.cın gözleri aulandıracağına ve gö
rUşU bozacağına onu ikna etmiştim .. 
Bi:iylelikle babamın yUzUnden blrşey 
okumasına lmka.n kalmamıştı; ben 
de onu istediğim gibi idare edeblll
yordum. 

Böylellkle gUnler geçti ..• 
ÖIUmUnden bir gece evvel ona ge

lecek sene yapacağımız uzun seya • 
hatten tatlı tatlı bahsediyordum. Ba
bamın fert sönmeğe yakın gözlerinde 
bir Umlt ateşi parlıyor: "Demek Umlt 
ediyorsun öyle ml ?" diyordu. 

Ve böylece öleceğini anlamadan .. 
Öldtt ... 

Marthe bu gözlükler! hA.lA. bir ca-
meklu le nde ııaklayordu. 

Bu uzun bikA.ye bir a.n lçllliie Ge
rardın hafızasından bir şimşek süra
tiyle geçti .• Karısının gözlerine tek
rar baktı .. Bu gözIUkler kansına al
dığı kahve rengi çerçeven gözlUkler 
değlldl.. CamekA.na baktı, :Marthe
nin babasına lrullandırdti:t gözlUkler 
orada yoktu .. Hakikati derhal anla
dı. KU<;Uk bir feryadı zaptedemedl. 

- Oh Marthe... B11lyor mYSUD, 
Chrlstlusen lle yemeğe çıkmıya

cağım .. Bu benim hoşuma gitmiyor .. 
Ve sonra karısına sokularak, bir 

fısıltı halinde: 
- Marthe blllyor musun seni ne 

kadar daha çok seviyorum, dedi ... 
''Karısı kocasının lhmallerlnl, ya. 

lancı mazeretlerini yUzUnden oku
mamak tçin evvelce babasına aldığı 
sarı ken~rlı gözlUklerl takmıştı." 

ğa niyetlendim, fakat hakikati öğ· -------------
renmek korkusuyla titredim .. Çünkü 
babam yavaş yavaş eriyor ve ben bu
nu kabul edemiyordum. 

Babam da benim gibi hakikati ka
bul edemiyor, ölUmU kendine kondu
ramıyordu. Fakat acı hakikat her 
gün biraz daha yaklaşıyordu. Bir a
ra babamda da şüphe başladı .. Dok
tora bin tttrlU sualler soruyor, yüzü
müzden bir şeyler anlamağa çalışı-

7ordu. 
Doktoru geçirdikten sonra odaya 

dUndüğUm zaman babam yüzüme 
dikkatle bakıyor, - her ne kadar ka
ti tehlikeyi hentız aklından geçirmi
yorsa da - muhtemel endişeli bir 
hall yttzümden anlamak için çırpı
nıyordu. ŞUphestz, ''Marthe'nln ha
il bana her şeyi öğretebllir" diye dU
şünUyordu ... Ben de maalesef artık 
tehlikeyi tamamen hissediyor ve ba
bamın bunu gözlerimden okumasın
dan çekiniyordum. 

Yalnız kaldığımız vakit, doktora, 
hakikati sormağa niyet ediyor, fakat 
hsr defasında da feci cevabı işitmiş 
gibi, dudaklarım tltreyor, yaşlar gBz 

!tr!:me kadar t;ıkryor, bir tUrlU suali 
90ram170::-dum. Babam da dışarıda 
btraa seo k•laam derhal eUphelenl
yor, -SStJ'C1es1n" diye soruyor ve yaş
lı r'cl.rtml fttadıtınıt Zft.Onederek 
ı1lkllatlı tetkik eıtlvorfo .. 811zan da 
Ut bir ıuaJ ıormadan ellerimi tutu-

Pantalon Paçasından içeri 
Giren Fare 

Geçen g1ln Londra caddelerinden bi· 
rinde gayet gü.1Unç bir hldise olmuş, 
ve bu yilzden beş dakika bUtün nakll. 

yat sekteye uğramıştır. BUtUn bunla. 
ra sebebiyet veren de bir faredir: 

Borsam:ı mahzenlerinden kaçan bir 

fare caddeye çıkıyor. Kendisini takip 

eden kedi de arkasından. Binanın bo

yunca yarış ediyorlar. Fare kaçacak 
bir delik bulamıyor ve nihayet, borsa

nın önünde son fiyatları bekliyen btr 

komisyoncu:ıun paçasından içeri dalı. 
yor! 

Pantalonunun içine fare girdiğini 

gören adam çığlık atıyor. Etraftan a. 
hali koşuyor. Cadde kalabalıkla kap -
lanmış bir halde iken zavallı adam 

soyunuyor ve orada, kediden kaçarak 
bulduğu sığınağı tcrketmek istemiyen 
fareyi silkip zorla atıyor. 

Kedi o zamana kadar beklemeyip git 
tiği için fare ölUmden kurtuluyor. Za
vallı komtsyo:ıcu da. ahalinin alaylı 

gülüşleri karşrsmd:ı giyinmekten uta. 
n·trak k~nJis'ni borsa h:nasından içe. 
ri dar &tıY,or. 
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Ankara At yarışları 

~ 1· 

An.'/laraCla, 'A.·talürl'ün '1Je1alı'Clo1ayö'iyle geriye 1'ırti~ılan ·a·t yarışları evvellii pazar 
günütekrarbQ§lam11tır.'Reaimde 8 inci ~t yar11ından iki intiba tesbit edilmektedir ••• 

Cenup denizi adaları 
Arası·ra birbirine giren yerliler 

ta) y ıre ile korkutuluyor 
:Avustralya hük~metinin mandater 

sıfattle idare ettiği cenup denlzl ada• 
ları, çok defa kabileler arasında çı .. 
kan kanlı kavgalara da sahne olur; 
bu vaziyetlerde hükftmet ara bulucu 
rol oynıyarak tarafları yatıştırmak 

tein uğraşır görtıntır. 
Geçende Yenl Glnea hükOmet ko

miserine, uzun zamandan beri biribir· 
!erine dUşman olan lki kabilenin bir 
nöbet daha blriblrlerine girdikleri 
haber verlllyor. Bunun üzerine ko -
miser oraya giderek, tarafların mU• 
mess1llerlne boşuna kan dökmemele• 
rint, uysal davranıP. uzlaşmalarını 

tavsiye ediyor. Fakat, bütün söyle -
dikleri tesirsiz kalıyor ve bunun U· 
zerıne erlıln erl dönüyor. Bununla. 
berabj)r bir yandan da, aca a-::Oa,ıta 
bir hal çaresi bulamaz mıyım; diye 
düşünüyor. 

o aralık civarda blr tayyarenin ye
re indiğini öğreniyor ve bu tayyare, 
aklına bir şey getiriyor, Pilotla te • 
masa geçerek, ona aklına gelen ~yl 
bildirince, bu, pilotun pek hotuna gi· 
diyor. Hemen hUk~met komiserinin 
bulunduğu yere gellyor, hUkOmet ko
mlserlnl tayyaresine bindirip ucuru· 
yor. !stlkamet: yerliler arasındaki 
harbin sUrüp gittiği saha! 

Tayyare harp sahasına yaklaşınca, 
yukardan, 600 cenkçinin mızraklı 
harbe glrlşmeğe hazırlandıkları gö .. 
rUIUyor. Tayyare, alçaldıkça alçall • 
yor, ağır ağır motör sesleri aşağıda· 
kilerin kulak zarlarını kıyasıya hır· 
palıyor ve cenge hazır olanlar, Sema
vt kuş; la; Mabudun cengi menetti• 
ği, gök gUrUltüsU glbl sesle ihtarda 
bulunduğu kanaatini edinerek, dizüa 
tüne düşüyor, stlA.hlarmı ellerinden 
atıp duaya başlıyorlar! T ••• 

Bu suretle bir mUddet icin orada 
sulh ve sUkftn teessüs etmiş aayılabi· 
ıeceğl sanılmaktadır; ancak, tayyare· 
nln tesiri kaybolabileceği hesaba ka· 
tıldığından, her hangi bir hA.dise zu
hurunda sıcağı sıcağına orada solu· 
ğu almak Uzere, hükOmet komiseri 
yakında dalma bir tayyare hazır bu
lundurmağı gözetlyormut ! ? ••• 

' .Vücut Müıabakaıınc:İa 
Birinci 

Resmini gördüğünüz lngi
liz kızı Londrada son defa 
yapılan bir vücut müsabaka
sında birinciliği kazandı. 

İtalya İmparatorunun Küçük Kızı 

ltalyan imparatoru Emanuelln küç ilk kızı Prenses Mariya Savoyska ge. 
çenlerde nişanlandı. 24 yaşında olan Prenses bir kaç ljsana vakıf, mahviyet~ 
ka.r, kendi 8.1.eminde ve istediği şekilde yaşamayı sever. 

Savoyada yaşıyan İtalyan hükümdar ailesi, güzel sanatlere ve musikiye 
meraklı olan Pre:ısese mahsus küçük bir sahne inşa ettirmişlerdir. Bu sahne.. 
de yerli ve yabancı artistlere piyesler oynatılmaktadır. Prenses sahneye Aşık
tır, nişanlısı 39 yaşındadır. 

Robert Burbonun oğlu olan Prens eski Avusturya İmparatoriçesi Zitanın 
kardeşidir. ~en se.:ıe San Rasore plajın.da tanışıp sevişen Prensle Prensesin 
düğünleri kanunusani ayında yapılacaktır. 

Fransaçla Yangınların Yaptığı Zarar 

Fransada her sene 20 bin ehemmiyetli yangın oluyor. Bu yangnlarda ö
lenlerin sayısı vasatı 25 bin kişidir. Yine vasati olarak yangınların yaptığı 
maddt zarar bir senede Uç milyar franktır. Yalnız orman yangınlartndan hu. 
sule gele:ı zarar miktarı 15 milyon franktır. Sigorta şirketleri her sene 750 
milyon zarar ödemektedir. Yalnız Paris ve civarında bir senede 4000 yangın 

~· 

Pariste üç milyon 
fare varmış! 

Zarar senede bir 
milyar frank 

Paris belediye meclisi azasından bt. 
ri, bir gazetede yazdığı yazı ile Fran .. 
sanı::ı fare hücumuna uğradığını, yal. 
ruz Paris şehrinde 3 milyon fare bu. 
lunduğunu yazıyor ve buna karşı ça
re alınmasını istiyor. 

Bu yazıdan öğrendiğimize göre, fa .. 

reler Fransaya şimali Asyadan gelmif 
3400 kilometre uzwıluğundaki Volga. 
-vl.- • l. ..--vt..J 1L-t.'l,;,ı'D, ~,t:r "I f""J"r ,.. 

baştanbaşa kateden bu hayvatm;'"~~ 
saya girmişler ve Fransada, karşılarm. 
da hiçbir müdafaa tertibatı bulamıya. 
rak her tarafa yayılml§lardır. 

Bu farelerin Fransada yaptıkları-. 
rar da senede bir milya.r. altın frangı 
buluyor. 

Hakikaten, farelerin ne kadar çabug 
üredikleri gözönü:ıde bulunduruluna 
teşkil ettikleri tehlikenin dehşeti bl .. 
raz anlaşılır. 

Bir dişi fare senede altı defa doğu. 
rur ve her defasında da dünyaya 6 i11 
12 yavru getirebilir. Bu hesaba göre. 
biri erkek, biri dişi iki fare, bir sene 
içinde yavrularının yavruları ile 880 t 
bulacak, ertesi sene bu rakam 387.2CO, 
üçüncü sene de 170 milyona çıkacaktır. 

• Fare:ıin en büyük tehlikesi uehirde 
veba salgını çıkarmasıdır. 

Fare tehlikesine karşı Danimarka. 
İngiltere, Avusturya, Portekiz, Ame. 
rika gibi memleketlerde şiddetli ted .. 
birler alınmıştır. Fransada da fare teh· 
likesine karşı mücadeleye girişilmeaf 
ve fare haftası ihdas olunarak halka, 
korunma tedbirleri öğretilmesi isten. 
mektedir. 

Hangi Memlekette Yaıamak 
istersiniz? 

Amerikadaki Efkanumumiye mue .. 
sesesi bugünkü içtimai ve siyasi me11e.. 
leler üzerinde gayet meraklı anketler 
yapmaktadır. Bunlardan birinde Ame
rikalıları:ı Avrupada hanl:i memleket. 
te yaşamak istediğini soruyor. 

Cevap verenlerin yüzde S8 i tngiııe.: 
rede, 38 i Fransada yaşamak istedi · 
lerini söylilyorlar. 

DiğP.r cevaplar da şu şekilde: Yüz. 
de 2 Finlandiya, yüzde 1 İrlanda. bin.. 
de 75 İsviçre .. Binde 25, kişi de Al .. 
manya da yaşamak istediğini söylilyorı 

Diğer bir sual ve cevaplan: 

"Yeni bir dünya harbi çıkarsa eD 
fazla kim mesul olacaktır?,, 

Yüzde 66 Alma!lya, yUzde 20 İtaly 
yüzde 10 Japonya, yüzde 4 Rusya. 
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Gu~·ei··-hi·~···~·i 

slveter ' 
uıl yapıldığını bu { 
ıayfada okuyunuz 1 ,_ __ ,...____ . 

4 - Bu eldivenler deniz mavisi ren
de kalın yünden işlenmiş, üzerine 

ız.ı puvanlar konmuştur. Kalın bir 
veter ile giyilebileceği gibi yukarda 
numarada gösterdiğimiz bolero ile 
pek güzel kullanılır. Bu sene bilhas
deniz mavisi süveterler ile eldiven. 

• r giymek modadır. 

• Elbiselerinizi çevirteceğiniz za.. 
n, söktükten sonra bir kere muhak

k çövenli su ile güzelce yıkayınız. 

• • Be:ızin ile yıkanan elbiseleri asma
evvel sıkmak doğru değildir. 

Etytnnezde B. F'. inu:aaiye ya.tll'YOf': 
"Otuz bet y14mdayım. Üç çocufum 

var. Ailem beni çok küçük )'&ita ev. 
lendirmiş. Şimdiye kadar kanma bUtUn 
mevcudiyetimle bağlı kaldım. Fakat ne 
gariptir ki, eeVJrlııin cıe demek oldu -
ğunu Uç çocuk babul olduktan moma 
tesadüfün önüme çıkardıfı genç bir 
kız öğretti. Çılgınca aevlyonım ve mut 
hiş te vicdan azabı içimi yakıyor. Bu 
aşk karıma, çocuklamna karşı besle. 
diğim sevgiden çok başkadır. Bana ne 
tavsiye edersiniz.,, 

Insanın cemiyet içi:ıde ancak kanun 
çerçevesinde hUr olduğunu kabul et -
tikten sonra his ve arzularmm da mu. 
ayyen kanunların çemberi içinde bu
lunduğunu bilmek ve lna:ımak llznn. 
dır. Arzulann hududu yoktur. Yeni 
sevdiğiniz kızla farzı muhal evlen.seniz 
iki sene sonra bir bqkuım aevmiye
ceğinizi kimse temin edemez. Binaen • 
aleyh insan hayatta bir çok arzularnı 
tahakkuk ettirmeden gözlerini yumar. 
Sizin arzunuz üste tehlikelidir de. Size 
tahiatin ezeli bir kanununu hatırlat

mak isterim: Her şey gibi sevgi de 
geçicidir. Çabuk unutulur, Kendiniz de 
unutmıya çalışir, yuvanıza bağlanmak. 

çocuklarınızı daha fazla severek o:ıla. 
n mesut etmek için gayret ederseniz. 
sapmak ÜT.ere olduğunuz çıkmaz yol -
dan kurtulmuş olursunuz. 

Kış mevsi~ini nasıl 
karşılamalı? .. 

1 - On altı y14mdan bUy\ik sporcu 
kızların hevesleri karlı kıo günlerinde 
kaim süveterler içinde rahatça geze
bilmektlr. l.tte bu süveter, sporcu kız. 
lar için fevkallde bir modeldir· İki 
renkli yapılması şarttır. Bej ile kah. 
verengi olabilir. Siyah bir spor pa.nta
lonu üzerine giyildiği takdirde kırmızı 
ile siyah yapılırsa. çok şık olur. 

Bu güzel süveter 310 gram eaaa renk 
ve 50 gram garnitür yünden çıkar. Be
den ve kollar için kullanılacak eiılerin 
kaiınlıklan (kuturla.rı) 3,5, yakanın 
yukan kısmı iç~ ise 2,5 milimetre kut. 
runcia ıit kullanmalıdır. 

~! - Genç kız ve kadmlar bu resimde 
görille:ı sUveterden istifade edebilirler. 
Siyah yUn ilzerine yakadaki kısım gU. 
zel bir pembe ile işlenirse fevkaUl.de şık 
olur. Bilhassa siyah bir etek UT.erinde 
gayet güzel durur. Tayyör ve yahut ka
lın kumaştan bir manto altında giyile
bilir. 

Bu güzel sUveter f çln 300 gram Pen. 
goven siyah yUnU ile bir miktar Ney. 
ron marka pembe yUn kullanmak 11 • 
zımdır. Kullanılacak eeyler kol ve be
den l!stikleri için iki milimetre, bcde::ı 
için ise 2.s milimetre kutrunda olma. 
lıdır. 

J - Bolero ile mall§On: İ§te kIJ 
mevsimi için f evkallde şık, bir giyiniş .. 
Bu sene kaim yUnlU elbiseler üzerine, 
kısa s-ff kollu geni§ omuzlu ve deniz 
mavisi teklinde bolero kullanmak mo. 
eladır. 

ı:aa:;:ı. 

J - YUnden yapılmlf ve çan. 
ta vazifesini gören manşon ta3mıak 

:mpdadır. Manşonun ucundan iki pom-

pon sallanmaktadır. Bu genç kızlar 1. 
çin ideal bir kıyafettir, Kullanılacak 

yün miktarı 470 gramdır. örguyll çı. 
kartmak için Uç milimetre kutrunda iki 

IİI ile yine Uç milimetre kutrunda bir 
tığ kullanmalıdır. 

Ufak Bilgiler 

• Maroke:ı takınılan temizlemek için 
evvelA. yumuşak bir pamuk ile tozunu 
aldıktan sonra pamuk yağı ile yumur. 
tanm beya.zını güzelce vurup bir pa
muk vasıtasile ve daima daire §eklinde 
kuvvetlice uğmak prtile her taraf gü
zelce yıkanır. !Kuruduktan sonra yeni. 
den tekrar pamuklu bir bez ile parla. 
tıilr. 

" 
GENÇ KIZLAR 1 . CEMiYET HAYATI NA GiRiYORSUNUZ.. DiKKA T EDiNiZ .. 

5 - Kalm <Ierlden spor liadm ç 
SL. Deriden yakalı yün ceket ile k 
nılır. Eldiven. olarak yine kenarı 
kl§ll deriden yapılmış ve içi eldiv 
le beraber kullanılır. Yağışlı olm 
gtlnler için çok ıık bir kıyafettir. 

rı l - Kavalyenizden memnun {}eğil. 
~·yüzünü buruşturarak arkadaş • 
~ işaret ederek bunu etrafa belli 

en ~çok ayıp olur. 
Bilakis kavalyenizden memnun ise
~ ona "çok güzel dans ediyorsunuz,. 

2 - ÇolC güzel dans e<ıiyorsamz da
hi numara şeklinde hareketler yapmak 
tan sakının. Bu hareketleriniz aizl çok 
çirkin gölterecefl gibi, bir aman IOD. 

ra en yakm dostlarmız bile sizi tenkit 
edecektir. 

3 - DeQil[ootı yipmimi'ğa. (iillaf e. 
eliniz. Herhangi bir arkadaşınıza diğer 
bir arbdqmm r.emmederleniz, bu 
arbdıpnn y&l'lll kftdtehu.!en f eııa. bir 
eelrltde bahsedeceğinimen şUphe eder, 
ve am, emniY.et etmez. KIY.metten dU-

• 

'{ - Bir erltei slztnle me3gul oluyor
sa bu muhakkak sizin, hatanız değildir. 
Ancak bilUlD danslarmızı ona hasret • 
mekt& ommia yalmz bahgeye veya 
balkona çıkmaktan daima çekininiz. O. 

"' B&rdaklan, surahlleri temizi 
Jçfn içlerine Y.UDıurta kabuğu ve y 
pi§miı ça.y koyarak su ile beraber 
vetlice çalkalayınız. Gayetle · 
mlzlenir, Adeta yeni olur. 

• Elbiselerdeki yağ lekelerini c 
mak içb lekeli kısmı ewela ılık s 
JSlatmalr, ondan sonra benzin ile 
:'meli, eğer leke yine yayılırsa, o za 
her tarafını benzin ile yıkamaktan 
ka çare yoktur. 

Kadın Sayfamız 

Bu hafta. kış mevsiminin pek 
CJetll olmadığı zamanlarda gi 
Iecek bir kaç model verdik. Ge 
hafta yünden ve kumaştan ya 
cak tayyör modelleri, kışlık şa 

vata ve eldiven önıekleri vere 

na fırsat verdiğiniz takdirde hata sizin- ._.__._ ..... 11111_._._._tııııl 
dlr. 
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MillQt "1er.fisinin H•tn~U fo'llantı~ıoda 

Belçika ve Macar Meclis Reislerinin 
tezkere ve nutukları okundu 

Malrmimlze 
teşekkür 

fşl"rftk t'den devlPll~re 
telgrafı arı yazı 1 masın11 

14 arar verlıdl 

Çemberl~yn ~omaya sovyeııe~:k::::seııarımız Balkan Antantı Gen 
Londra, 2P1 <A~~~ _ Daily ı.ıaıı Hariciye Vekilinin Kurmay toplantısı 

pntesinin bildlrdiiin• ıöre, Bqvc.ldl beyanatı dUn başladı 
Çemberlayn. Akdenizdeki .tnpua • l· 
talyan menfaatleri ve Avrupadald umu- Ankara. 28 (A.A.) - Harld,. VüDI Atlıia. 28 (A.A.) - Bılku An 
mt vadyet tızerinde görüpek makıa· ŞUkril Saracoğlu "TM.. Ajanm mul:la· Genel Kurmay Reisleri dilnJdl pu 
dile Jd.nunu.aani sonlarına doğru Roma· birini kabul ederek, bnclislııe aptıda· ıtmtl saraya ve veliahtin köpUne 
ya gidecektir. Bu huıuıtaki kat! karar ki beyanatta bulunmuıtur: derek defteri imzalamıflar ve mUt 

Ankara, 28 (A.A.) - B!lyük l\IHld !\lcc-ı nu bildiai, fakat bütün işlerin tabakku- ve B. M.ıaolininin daveti yakında reı- "Taı,. Ajansı muhabirini bGyllk bir ben Ba.ıvekil Metaksaaı k.olordu ku 
lisi bugün Refet Canıtez'iıı başkaıılığtııda kuna ve sonsuz bir inkişafa muktedir ol- men bildirilecektir. · memnuniyetle kabul ediyorum. Şefimis mandamm, Harbiye ve Hava Milat 
toplanmıştır. duğuna kani uulunduğu milletin knhraıuan İsmet !nönünün geçtn gün ecnebi bau· Jann.ı ziyaret etmitlerdir. Bu nyaretl 

Reis cebeyi açarken çok muhterem ,.e kuvvetine sarsılmaz bir ınanı vsrdı. Daily Ilerald gazetesi de aynı bava-
nına yaptığı umumi l::eyanattı., Kema • kendilerine iade edilmi•tir. 

çok büyük ölümüz Atatürk hakkında llcl- "Savıış1arın savaşı" odan sonra devlet disl vermekte, yalnu: B. Çemberlaynin ,.. 
çıka mebusan meclisinde reis Canıille adamlarının içinde ilk olarak, çok zaman Romayı ziyaretinin Noel tatili esna - list rejiminin hususi vaafmm onun de- \ Yunan Erklruharbiye Reisi, misafi 
Huysmans tarafından söylenen ve metnini ihmal edilen halkın kendini göstermemiş vamlılığında mündemiç oldutunu teyit ıer terefine bir 8ğle ziyafeti vumittir 

ıında yapılacağını tasrih eylemektedir. 
aşajıya dercetlilimi:ı nutkun okunacağını olan maddi ve maned kuvvellerine daya. eden cümleyi herhalde blı:zat ala de Atlna, 28 (A.A.) -Ballcan Antan 
L ıldirmişlit. narak mahvedilmeğe mahkum bulunan Fethi Okyar Hakkındaki kaydetmiısinizdir. Milli faall;tetin bil • Genel Kurmay Reisleri konferansı bl 

Belçika mebuaaıı .meclisi reisinin nut- de,·lell yenileştirdi ve buna da parı;alan-
be ı tün sahalarında hakikat olua bu te1• aabah saat 9 da Yunan Genel Ku 

ku: mış e'ikl Tilrkiyenin köylü ahalisinin de- Ha r er 
"fürJti19 Reisicumhuru vefat etmiştir. rin tnhakalıırında yeni bir devrin teceddüt harici siyasette evleviyetle bir hakikat- Reisi General PapagOMUl riyaseti il 

J\emal Atatürk U sene evvel cumburreisı unsurlarını bulup çıkararak israrla takip Ankara, 28 (A.A.) - B.ızı İstanbul tir. Bugün bana verdiiinl.1 fsnattan l• tmda meaialne baflaautbr. 
olmuş ve cwnhuriyetl sistem ulıniyctıyle edilen bir gayretle iki on senelik müddetin gazetelerinde Londra Büyük Elçısi tifade ederek ıize ve slı;in vaaıta.nızla 1 
lıırsin etmiş, rnrkiyeyi ıız!ıukAraue gıuba hitaıııınde muvaffak oldu. Evvelenıirde Fethi Okyar hakkın.da verilen haberle- da Sovyet efkin • umumiyetine demek Genera Papagos'un 
ıloilı u çevirmiı ve ıdaresini deruhte etmiı askerl !fer olarak karışıklık itinde lntiza- rin doğru olmadığını bildirmeye Ana • isterim ki, Türkiyenln harici liyneti nutku 
olduğu devleti Avrupalılaştırmıttır. Ken- mı ynraıtı. Siyasi tef sıfatiyle de millete 
disinin başlıca kanılarından biri Türki- kendi kuvvetlerini idrAk ettirerek nıfllelin dolu Ajansı mezundur. Türk • Sovyet mUnatebatma mllteallik 
yeyi bir sanat memleketi haline ptlrmek- fikrini yükseltti. bütün tezahüratmda Pr:l memleket ara· .&H.. 28 A.A. 
ti n bu maksatla ecnebi tekniksi)'enlerc Bir milletin mlbtakbeJ inkıJAbıaı tan- vicdanından selen minnet ve fiikranına amda samimi doeduk rabltaı.ı teeuOa --..... ( ) - Belbn An 
ve pedagoğlara müracaat etmlttir. lSu ec- zlm eden bu sert, fakat derin lebeddlil- tercüman olarak, teşekkür ederJm. (Güzel ettiği andanberl delilmemittfr. a-lkurmay bqk&':dan ....ıtne 
nebilerin birinci kısmı iş bayatını tensik terin ve lsllıhat işlerinin müşterek kayna- ıesleri). Bü""ük '"-- __....1_.__ a-c. _,_ im slyafette, Elen Geaelkurmak 
etmek, ikinci kısmı da yannın nesillerini tı, hep tek bir adamın hürriyet ruhu ve AtatUrk, Relslcumhurumumn beyanna- J .._..... ---~ - bm General Papagoe. miaf1r lle'n'I• 
hazırlamak için Türkiyeye celbedilmi,Ur. yurntıcı ıradesidir. mesinde gayet veciz bir surette ifade edıl- dostluğumu. yaJnr.a llyul bir mime re hot geldlıılz dedikten llODI'& -~dl 
Bu mesai arkadaşları arasmtla Belı;ıkalı- Çetin bir asker olan Atatilrk hiç bir f.a- diği ve zaten ifade edilmiş olmakla bera. değil Türkiye 'ft Sqvyetler Birliib:ıde IU .aalerl lllSylemiştir: 
Jar da vardır. Kemal Atatürk aynı zanıen- man mahirane siyaset entrikaların·n Ülls her onun büyük lisanından bir kal daha yeni rejimler bnılalıdanberi ıeçen bl· 
da hem hAdiseye, hem de sembole karşı ••uıysse" i olmamıştır, belki bütün en- teyil edildiği üzere, bütün beşeriyet Ale- diselere kök ••'-- oJuı bir hakikattir. Konf\u'ansımız Balkan antatmm 
allka 16sleriyordu. Türkiye Reısicunıhu- gellerln galibi Aşil "Achille" olmuştur. minin milletler idaresinde takip etmesi IA- -• ua Uılekkilllerinden biri oldup 1 
ru. kadın~ kurtarmış ve tarzıhayat ve kı- Bir asker ruhuna hAs diktatörlük tema- zımgelen düsturları vazeden ve tatbik eden Size ıunu da aiSylemelde bilhaua meaalai::ıde de ancak bu antanta 
JafeUnde islahat yapmıııır. İlimle, lisno. yfillerini, buhranlı zamanlarda feyizli bir nıCstesna bir şahsiyet olmak bahtiyarlığı bahtiyarım ki, naııl memlek~mbı Sov- kfm olan ana fikirlerden, barış, k 
la -·• l 1 .. li lf • · i k •· ı h i l ki b b otorl içınıle yaşamıc ve ölmüştür. Atatürkün tut- l B" liv• t-.. , ___ ı ti d meş9 .... o mut ve .. n a auesın auu surette iz ar elm ş o ma a era er • v yet er ır guıc ... ,ı Oaaa •y&ie e • Uk ve terakki fikirlerinden mtuhem 

i 1 1 k tt t • l rl ı tuı.u misal, hakları gasbedilen milletlerin ttm ıt r. te reJlnıini mem e e e za en anane«: o - " ği§:nemiıae Türk milletinin de hlısiya- Iabllf 
Kemal Atatürk. hareketslzlile sevketmlş mıyan parlllmeoto reJlmlyJe teJlfe tUna et~ gidecekleri yolu gösteren esaslı bir düstur. r. Fakat ıurası kayde defer 

d d d l d ki r t +. derinliklerinde bit-bir değifikliğe ut- bu il f"k" 1 k be lmllel •lan an'anevl telAkkilerin tesirinden kur- ti. Türk Millet Mecllstnl, faaliyeti tesirli ur ve on an o ayı ır • onun ve a 1 .., ~ as ı ır er anca yne 
tulmak için tedrici bir anayasa vücuda ve devamlı bir teşrii heyet halinde lekAm01 tıpkı çalışma zamanlarmda bütün ınillellc- ra.mamı§tır. niyetin llağlam temellerine dayandı 
ptinnek suretiyle memlekete bir hürriyet ettirdi. Atatürk namı O'nun hakkıdır. ri ve devletleri ne kadar alakadar etmışsıo, Geçenlerde eıki ve uiz: dostum ve takdirde tebellür edebilir. Bu emni 
rejiminin teesslls etmesini hazırlamak Is- Cllnkft O, millet için ıerçekten tefkalla herkese )'eni bir cilı:ın doğduğu ve dol- Sovyetler Birliğinin mtlmtaz milmeuili de Avrupanm bir köşesinde en iyi 
tedl. dola muhabbetklr bir baba ldL Harret mak üzere bulunduAu kanaatini vermııse, Hariciye Komiser Muavini B. Potemld· 11 yal D JG.. Ce 

TOrtljeyi, JAyık cunıhuriyelçl bir deY- olunacak derecede kısa bir zamanda mlJle- öldükten sonra da bu tululan yolların hep. me • nız Oı;w • nup Avrupaa 
Jet haline soktu. Bu dü~ünceye nutukları- u refah ve terakki yoluna sevkettl. 1918 sinin devlet ve milletçe gidilecek yollar ni burada kabul ettilim mada d01tluk da lşllli ehemmiyette bir blok teş 
nın ve yazılarının ekseriyetinde t~sadüf o- senesi sonbaharında Türkiye, arazisinden olduğunu göstermesi llibariyle o kadar kuv hatıralarımın yld etmek ve Uze b6t0n eden ve nizam ve huzur için birinci 
lunat. Olilmilndeo bıraz evvel bizim ınli- en büyük kısmının düşman işgtiJt altında vetll bir deiiJ olınuşlur. Binaenaleyh ar- söylediklerimin bir kere daha mllphe- recede bir lmil ohuı dört ordunun sı 
babat Ue ayol zamanda yapılmış illan be- elilerek devamsız sartınen bir inkıraza lıi- kadaşJar, crlık Türk milleti kendisinden desini yapmakla bahtiyar olduk. birliğinde bulabilir. 
lediye intihabatı münasebeti)le başvekile rırtır olmuş, mallQp bir memleket idi. iyilik görmedill halde, kendisine hiç bir Bu nutka, Romanya ve Yugosla 
,andenniş oldutu bir teısraf vardır. Bun- 20 sene sonra- bugün, Avrupa ve Aıyanır. minnet edası lüzumunu hlssetmedıtıl halde s f d Ü Ü 
da f6yle )'azıyordu: ıınırlaranda ekonomik ve bara bakımın- başkasına iyilik etmek ve başkasına iyi. Q ya a pazar g n meslektqJan adma Türkiye GeneIW 

"Bana rehberlik etmiş olan prensipler, dan mamur, beynelmilel ehemmiyetini tek- Uk yapmaktan zevkalmak hilkatinde bulu- may Başkam Ma.re.tal Fevzi Çakm•k 
terek memleket, ııerek millet için terakki~ rar kazanmış bntftn komşulan ile atlrekll nan Tllrk, kendi matemine. kendi en hAdı·se olmadı sözlE'.rle cevap vermiştir: 
nin ve rerabın kuvvetU bir kaynağıdır:. bir sulhtan mllstefld bir devlet manzarası büyüğünün ziyaından mlitevellld acıJarıno. Cl Yıllık konferanslar çok faydah 
Dftn b6yle idi, bugün böyle oldu, yarın anelmektedlr. · iştirak edenleri Türkler. ebediyen unut- Sof ya, 28 (A.A.) - Bulgar Ajansı muş ve her defasında da gtızel böl 
da böyle olacaklır.'' Kemal Atatürk 110n Muhterem meclis, Bllyftk Tilrk ÖUisft'nün mıyacaklar ve bizim matemlmize işllrak bildiriyor: 
demine kadar vöcuda getirilmiş olan ese- bntnimnı hOrmetle yAdederek Türk mil- etmek suretiyle insani duygularımıza can- Jerimizde banşm muhafaza81 &m 
rhı devamblılına itimadı olduğuna bu su- letinin matemine kardeşçe iştirak edelim. dan olAkadar olan bu milletlere, icabetti. DUnkil gün, bütün memlekette tam nı güden ahenkıt lş beraberllltmt 
retle tpret etmek istemiştir. Kendisi ek- (AlkııJıır). il saman, mukabelede bulunmak vazıfe- bir alikun içinde ve hadisesiz clarak geç daha ziyade inkişafına tmkl.n verm 
•eriya ecnebilere, idari tecrübe görme- REFİK tNCE'NİN SÖZLERi ainl, kendi mllll vicdanının emrettiği va- miştir. Sofyada gün.düz kesilen milna • tir. Son bazı JıA.dlseler, genlt B 
den bilyilk malt va ıtnlara malik olmad·Aı zifelerden tanıyacaktır. Binaenaleyh he- kalat akşanı saat 22,30 dan itibaren ıer kan bölgelerinde tş beraberltll 
halde IJe başlamıı olduğunu tekrar ederdi. Nutultların okunmasını müteakıp s&z a- pimiz. biltDn milletimiz namına, telgraf- beat bırakılmıştır. yaklaşma havasının gttUkçe blrlef 
Ke~l Atatllrk şöyle devam ederdi: Fakaı Jan Refik tnce (Manisa) kürsüye gelerek tarını okuduğumuz biltiin bu mlllellerln 

b n. d' b ı hilkO ti ı hfikA meye mOtemayll olduğunu memna tavlı, heyecan ve sa ra ıuven ım ve u demiştir ki: parlAmento an na, me er ne, ·u- B kil Anka d 
iki nınlfet, kudretsiz bir an'ane kısır bir Aziz arkadaşlar, matemini, bizler }'aşa. metlmlzin ve parlAmentomuzun ~nkranla. a§Ve ra a niyetle göatermlttlr. Bununla be 
meafllilin hakkından geldi. dıkça ve milletimiz yaşadıkça, çekece~I- rını hildlnndl Ye bu suretle vukubulan Ankara, 28 (Telefonla) - Batvekil raber, bu teabtt ve mUşahade bt 

Ba cOretklr ve de,·let adamı itidal daı- miz Atatnrkfin cihan~ümul kıymeti hak. samimi teıahfirahmmn, hepimizin vlcda- Celil Bayar Zonguldak '-'yahatinden barışın ne de olsa kuvvetimizin ga 
nalndı blreket etmesini bilmiştir. Müşa- kında en temiz duyııularını ifade eden bu nandan selmiş birer sada oldulunun ifa- dönc!U. rantlatne ihtiyacı olacatı Te mOo 
rOalleJb ıslahatçı ihtirasını milli toprak- tebligatla beraber onun cenaze alayındaki desinl meclis relslmlzden rica ederim. - 1 d 
lara hasretmiş ve ecnebi memleketlerde umumi "° dün}'a milletlerinin ayni duy- iştirak ederiz sesleri, alkışlar-. nlali.p Dersin e rek müdafaamızı lüzumlu Julaca 
ıenl devletin menafline hizmet ve istikra- f!UYU ifade lc:ln izhar ettikleri samimi ıe. Ankara, 28 (Telefonla) - Mahmut glln için hazır bulunmak zarureti 
nnı teyit etmiş olan sempatileri kazanma- zahilrnt T!lrkün yOreAlnde zaten asil olan MUHiDDiN BAHA'NIN SÖYLEDlKLERl Eaat Bozkurt bugünkü inkılap dersini gittikçe daha açık surette gösterme 
11nt bilmlttlr. lylliAe karşı minnet duymak vaztfel vlc- Refik ŞeYket inceyi müteakıp l6a alan Atatlirkün hatırasına tahılı etmiftir. te bulunan enternasyonal politika t 

Slıe mecllı namına Ankara hükılmet ve dnnisinl kat, kat kuvvetlendirmiştir. Muhiddin Baha Pars, ıunlan sôylemlıtlr: nın mUsbet gerçekliklerini heaa 
parllmentoıuna bir taziye mesajı gönde. Belçika gibi Avrupa medeniyeti içeri. Aziz arkadaşlar, bqftn 16zlerimla tees- Mühimmat Yapan katmamak salA.htyettnl vermemek 
rilmeslnl teklif ediyorum." (Alkışlar). sinde hu!lm~t bir mevkii bulunan ve millet at1r yaılartyle dola delildir. Budn ıöz. F brikal 

Belçika mebusan meclisi reisinin nutku. mecli~lnde hakikaten lns:ın bOvflklerlne lerlmla fabr ile, IQl'Ur ile, Atatiirldln ma- a ar dlr. MUlhem bulunduktan barıo 
nu talılben de Macar mebusan meclisi rci- karşı insanca ı;aııterilmesl lAzımaeJen bu temini biç bir zaman unutmayarak, se- Ankara, 28 (Telefonla) - TOrklye lıtlkrar endloeatnln en )'11kaek H 
.ı Gyula Kornis tarafındnn gönderilen tes- samiın1 teessilr alAmetleri bizde zaten o vinçle parlasa deleri nrdır. AtatOrk, hu- harp ıilih ve mU.bimmatJ yapan huıual desi olan bu Balkan paktında biri 
kere ile sene müşarilnileyhin Macar mec- millete karşı evvtldenberi f!Österllmlş olan ıa olmadılı zaman dahi hepimizde bir en- sanayi müe3se::elerinin kontrcılh ba'k • mlş bulunan mllletl~r bize en krt 
Sisinde irse etmiş olduAu ve aş:ığıya der- muhabbetin dııha ziyade kuv,·etlenmeııılne diı,e vardı. Atatürk öUlrse, kaybol ırsa, bu kında hük\ımet mccliı•e blr layiha verdi. metli şeyl~rtnl tevdi şereflnl verm 
cetlilimlz nutkun metinleri okunmıışıur: ve onlnra k:ırşı be~dediltimlz 5amlmt duy- millete acaba ne kalacak' Atııtürkle bera-

MACAR MECl.tSINfN TESKERESİ guların daha ziyade resanet peyda etmesi- ber millet dünyaya sılmıyan bir azamet G • t lerdlr: 
VE P.,lJTKU ne sebebiyet "ermiştir. Bütün meclis bu taşıyor, fakat Atatftrk ölürse ne olacak? eçmış OıSUn Kahraman gençliklerinden mtı 

Ekselans Mustafn Abdülhalik Renda tezahilrata candan ltşirak edince o rcecll- Şimdi anlı:roruz ki, blz iki namiltenahlyi, şekk11 olan hazineleri ve mOşte 
Büyük Mille\ Meclisi Reisi: sin temsil ettiği milietln dahi bu tezahnra- iki sonsuz büyükllllD cemedcr nzlycıtc DUn bUyDk bir tramvay mentaatlerımızın korunmasr vaıt 

ea, Reis. ta iştirak ettiğine biz gazeteler vesalr .. e- imişiz. Atntilrk namntenahl Ye sonsuz bO- kazası atlatıldı al. Bu vazifede kusur etm,lyecetlm I! 
Tflrklyenin milli kahramanı ve bilyük s:ıH·le şahit olmaktayız. yük, millet de namütenahi ve sonımı bO. den emin olablUrler. 

devlet adamı Atatürkü tebcil maksacliylc Macar knrdeşlerimi:ıln de ayni mahl • y!lk. iki mütenahinin cem'inden de na- Diln Fatihte Saraçhanebqmda fren. ---------------"'l. 
mebuıılar mecli!ılnin 12 teşrlnlsa 1 günkü yettekl tezahüratını işittiiUmiz zaman yü- mlitenahi çıkar. lerl bozuk bir tramvay u kalsın ikin. F d 1. • J 
eebeslnde riyaı;et kür'lilsünde irat elliitim reklerinıizcle bls.,ettllimlı minnet duysusu~ Gör!lyoruz ki bqQn millet dünkü kadar ci bir Şişhane faciasına sebep olmak ransa 8AI grev er 
nutkun asıl metnıyle fran~ızca tercümesi- nıın hudurlıı yoktur. Gôrüyoruı ki, bir tererıne, hayslyeline, hudutlarının ıelftme- llzere idi. Valenclennes, 28 (A.A.) _ Aat1n 
al Uifik olarak takdim etmekle şerefleni- millrtln içi1aöen ~·etlşen bir vücut yalnıı o tine sahip, Atatürk öldükten sonra bizi 
rim. Tftrk milletinin ·matemine Macar mil- mll'cte nimet verir bir kıymet olmakla kat. biltün lnunlyet Aleminin bftrmeti, mubah- Harbiye • Fatih hattında ltllyen 70 mtlrhavzaaı amele aendtJraamm ile 
leU mfimessillerinlıı samimi iştirakine ter- mayor, bfitnn he$eriyetln kendisini ınlcdlı beti kartıJadı. Atatftrkftn cenaze$1ne colı numaralı tramva7saat12.ms te Fatihe rar batl•mak için ~ emre 
eilman olarak derin scmpatilcrıme ve yük- ettiiU hü:»fık bir meYcudiyet oluyor. Biz yftksek teesstlrler ıöstererek birçok mil- gelirken Saraçhane istasyonunda dur- eendika mensuplan ita&t etınll•'OJI. 
.ek sayıılarıma itimat buyurmalannı ric:ı ne bahtiyarız ki ölümO blltiln dilnyaya ma- Jeller iştirak etti, bizimle beraber alll· mak istemlt. fakat vatman frenJer1n Parla, 2g (A.A.) - DUnkerk telllP., 

ederim. tem olnn bir adamın sahibi haklklıl bulu- dılar. Dtlnfa gazeteleri Tiril milletinin, tutmadı...,• dehtetle ...x--"' ne )'&pL ,,,. __ •• ... ileri genel ı. komecı.ınımılll. 
Macar mebu58n mecllsi reisi Gyula Kor. Tftrk bft)'ilkJerinin mahl,eUerl baldsında 5 ....... &v•--- uu&&UQ, "9'ıı ~ 

nuyoruz. -.ıh..· .... _ _.._ DUD tebli.ıı:.&.. V0"1111 t--'- -
11ls tarafandıJn ~fa<'..ar meclisinde sö)'leııcn AtatnrkOn cenaze merasiminde milletle. blıi iftiharla mfttehassla cdeetit J'lll)ar ~&ü& ~ ...... ,...... 5~e U.,o- o~ .--w· 
nutuk: rin ve Bal';an antantına dahil mntteflkle- :t-aıdılor. Bu sırada tramvay yokuf aealı bil.. etmi§lerdlr. 

Muhterem meclı~, rlmlıin askerleriyle Fransız ve Bulgarların Bu mukaddememle anlatmak lstedlllm tthı ıUratl ile gitmekt.e idi. İçerdeJd Pariı, 28 (A.A.) - lıllrtttlp11r 
Asri Türklyenin yaratıcısı Kemal Aln- lıiiyük kahramanın alayında lsbatı ,,.ncut ıudur: halktan bir kısmı atlamış, bir kıamJ ID• derasyonu. gazete delegelerinin ali 

tftrk evvelki gün gözlerini ebediyete kapa~ etmelerinin hatırasını ebediyen laşıyaca- AtaUlrkU kalplerlmlze samdDt. Atattırk ralarm a1tma saklanmak latemletfr. tamından Ç&l'l&mba gt1n.ll alrpmma 
dı.. 'ğıı. T!lrk mllletl için de, bizim için de yafıyor, Bu sırada istasyonda lOl numaralı Be dar çalı a.ğ ba ...n..tı 

Memleketinin içtimai, askeri i(l , rt ve tngillzlerfn B!lkerlerinln kollarına matem ecnebiler için de yaşıyor. EAer böyle ol- fDl.8!11 a ve çaream •-
asri hayatını, tekillerini ce7.ri ııır ~urctte altımetlerl taktırmaları ve feld mareşalle- ma!IBydı arkadaşlar, ne o yazılar, bu tekil- lfkta.ş • Fatih arabası mllşterl almak. zetelerin btf6ar etmemesine karar 
Jslah ve tebdil e~lcyerek lıaşka bir de,·- rlnl ııöndermelerl, Almanların harbi umu. de yazılır, ne bu kadar muhabbet ve hür. tadır. Bozuk tramvay bQttln Bllrati ile diklerini tebliğ etmektedir. 
rin hayal tnrzlnrı altında geri kalmış ,.c minin kahramanı Emdeni ve bilyilk Türk met gösterilirdi. Bir taranan AtııtnrkO, arkasına bindirmiş, camlan lanlmıı. Parla. 28 (A.A.) - Posta mem 
uyumuş ol:ın Türk milletinden asri bir mil- knhramnnın:ı hiinneı ifası için blr müfre- bir taraftan bu b6Yük Tilrk milletini seve- ön tarafı parçalanmıştır. rr eemlyetl ça.rp.mba gllntl ll'8Y 
Jel yaptı. ze ııBnrlermesl, Rmlımn eski dosllukla- 1 rek AtutnrkOn matemine iştirak etmek su. Çarpıgma bu suretle hafit atlatılmJf, pılmaama karar verm• ..... 1r. 

Gazi iinvanını hihakkın taşıdı. Çünkü rıınm tak,·iye ecler mııhlyette müfreze gôn-ı retiyle teessürlimilze iştirak eden bilyOk, &9 .. 
bütün düşmanlarına galebe çoldı ve a!ilce- dermeleri, 1ranh kardeşlerimizin candan insan, millet ve devletlere burudan teşek- tra.mvaym önünden geemek letiye:ı bir Parla, 28 (A.A.) - Genel it' 
Ti dehA~ı \'e teşk ı l .itçı kudreti, kısa bir aliıknları, BaJltanların dün ve yarın için kilr etmeli bir vazife billrlm. (Alkışlar). kadın hafif yaralanmıştır. derasyonu konseyi bugUn öğlede:ı-
Hmanda milll bünyeyi nih:ıl parçalanm:ık. e!i:ıslı olr temel teşkil erten dc.slluAıımuza Reis, hatiplerin beyanatla, mı müıeakıp Diğer taraftan tramvayda bulunan n.kl toplantıda 30 teşrinisanlde 
tan kurtardı. nilmune teşkil edecek mabi)•ette vazlh la- rfyHet divanının mecli~ tarafından izhar yolculsu'Clan. Recep. 80 yqmda Mer • emrinin ifasma karar vermiştir. 

Muharebeden sonra gahpbide"'lelhtler tharu- vırııı'rı bize Atntnrkfin ıdya~tlnln yalnız edilen hiulyala tercOman olarak lilzıml{e- yem, Hava Kunımu murakıbı Ziya ve 
flndan dikte edilmiş olan r su un ak- Türkiye lcin dellll, cihan sulhu için da-• len tetekk6r cevaplarını gönderecelinl bil- ' Hatayh müsteşarlar 
!Hl müddelyatına yenilmez bir irade ile hl ne Riizel bir örnek te,kll ettllinl ltİl5-' dinnlt ve ruznameye geçilerek birinclkl- blletçt Nadir de kmlan camlardan ya. 
en evvel karşı lcoyan O ohtu. tn'larsız cıul-, '"rlr t .. ınhıırlerdf'ndlr. Burada şu dakika- nun 11137 fUbat 1938 aylanna ait diYanı ralanmlf, hepsi Gureba hastanesine Ankara, 29 (Telefonla.) - IJj 
hnn .,Sevres" 1 olup vatanının izzeti ner. da belki lıılmlerinl söylemele unuttulum muhaıwıbat raporu tasvip edilerek. t'uma kaldınlmıştır. ı dahiliye, mUdafaa mllsteşarlan 
air.i rencide eden muahede, milleıln l'Ük-J başka milletler de var!la hepsine seyyanen stıntı toplanmak tızere tçtimaa nihnyet .. e. l Hldfee etrafmda. tahkikata ba,la.:ı. da Ankaraya gelecekler. hudut ve 

•le• .U .Stında kırıldı. Ge:v~,::'e:m~i§:_:o:l::du::ı:u·:_Tft~r:_k_:m:ı:ne~U~a:a:'.nı~ı~na,~em~lRl~ .. ~kl~IJi»~3:!ı~tjl~·~·~~~iıM.a~~ı.iııi..ı.~~~.:-_ ........ ~~~~~· :...-.......:..W:.......--.;....J...,:,,,...~~:w..:..:...Bf!!!!ıl!!ll~Lm!dılli!Mtlll.r.i 
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TarRusta hlrkRe vün: 1 

Sivasta Atatürk ihtifali 1arsus - GOzlükule 
Ebedi Şefin aziz ruhu gözyaşlar i le taziz edild 

~ hafriyatı 
lfJrçok tarihi hakikatların meydana 

Sıvas, (Hususi) - Cumhuriyet ala· 
nıru dolduran Sıvaslıların Atasına elan 

çıkmasına yardım etti 
sarsılmaz baglı!.klarile bir toplantı ya
pıldı. Milli ve ebedi Şefin aziz ruhu 

halkın ve gençligin hıçkırık ve gözyaş • 
ları ile taziz edildi. Tarihi Sıvas şim-Yazan: Ali Enver Toksoy 
diye ka.dar görmed:ği çok acı bir man· 
zara içersinde idi. Her taraf kapalı 

bandonun çaldıgı matem havası gönül 
acıtan bir tablo arzediyordu. 

J -_..- _ __ Tarsıısta bir 

arsus, "(Hususi) -Tarsusun coğra
tarihi kıymetleri dört sahada te· 

eder. Bunlardan birincisi, çok eski 
rdanberi Eti Türklerinin merkez-
i yapmış ve şarktan garbe, garpten 

muhaceretlerine .sahne edilmiş o· 

d~Orta Anadclunun Toroslardaki ye -
kapısı Giılek boğazının karşısın· 

imasıdır. Bu boğaz, yüz adamı bir 
n imha edebileceği darLk ve sarp· 
ve zikzaklı vadiler arasındadır. 

bu boğaz, Trakyaya koşturan Da· 
ve şarkı istilaya yeltenen isken -
daha birçok cihangirleri ve Salip 

etlerini büyük bir huşunetle karşı· 
ve İbrahim Paşaya dört tabiye 
k suretile cenubu muhafaza ede

kanaatini vermiştir. 
ki adı Göylektir. Gülck rüzgar 

Jasma tercüme edilir. Şiır.al rügarı
tenuba geçit noktasını teşkil eder. 
~zın en dar yerinde, İskender za
ltnda ölmuş muhim bil' kı..mandana 
· hatıra vardır ve bugun (iskender 
adım taşımaktadır. 

irsusun cenubu da şimali kadar e· 
iyetlidir. Bu kısım Mısırlılar, Fe

liler ve Filistinliler tarafından dai· 
llrette yoklanmış, otoptcn 'e psiko
totemleri .daima Tarsusa aşılanmış· 
l3u itibarla Taısus şimalin olduğu 

cenubun da malı olm~ştur. istan-
!tılızesindeki horoz dö·ıü:ü, Gözlü· 
hafriyatında çıkan Mısı:- hiyerog
i ve Fenike, Mısır ve A:brıs nü • 
Clerini gösteren seramik eserler 

1 n en bariz delilidir. 

itsusun şarkx fevkalade 'karışıktır. 
taban Tarsusa geldiği 4man (M. 
O) Tarsusun şarkını görmiye mu -
~k olamamıştır. Boğazkoy tabletle • 
e de işaret c.dildigine göre Ada
Atalos ismi Tarsustan evvel gelır. 

lınularun akıcı muhacere+- karşısın-
<'\dana ve şark vilayetlerimiz, Tar· 

daima kendilerini muhafaza etmek 
lin Göleyinden kaçmak, muhtelif 

etlere akın etmek suretile dalga-
r hayat sürmüşlerdir sarulıycT. Bu 
tla Seyhan ve Ceyhan :ıehirlcrinden 
eki Tarsusu çok karaıılık sayfalar 
tiyoruz. 

arsusun garbını, Fenikelilerin Ak· 
sahillerine tasallut ettikleri tarih

(M:. E. 1200) Pompeyin Roma or· 
llun Mersin 'kenarındaki Viranşeh-

l:>ornpeopolis) tesis ettiği tarihe ka· 
<~. E. 83) yine Tarsusu içten e
ltıiyetli tanıyoruz. ' 
11'lci Dikranın hunharane hareketi 
lısu muhacerete mecbur etmiş ve 
lls üzerindeki harp bulutları, Roma 
~ ınuhafaza eden Pcmpeopolis ile 
tıyan dinini yükseltmek isteyen 
oı arasındaki kavgalar üzerine bir 
kararmıştır. Bu vaziyet takriben • tz sene devam etmitsir. Onun için 

ı. Mark Antuvan Tarsusu işgal et· 
~arnan bu memleketin 16 sene ver
i alamamıştır. Dağlara kaçan ve 

ihtiyarlar aglıyor, gençler hıçkırıyor, 
çocuklar sızlaşıyordu. Türk genı;liğine 

emanet c.dilen Cumhuriyet ixin O'nun 
manevi huzurunda andiçildi, söylevler 

verildi. Atatürk büstüne yüzlerce çelenk 
kondu. Altı meşal'e yanan l~ste son

suz bağlılıkların ifadesi clarak derin 
ihtiram eseri gösterildi. 

Gürün'ün en ihtiyar kadını Yalovada siiratli inkişaf 

Suriyeye giden Tarsuslular nihayet tek· 
rar toplanarak şehri kurarlar. 

Sıvasa bağlı şirin ve güzel Gürünün 
bugün 120 yıl yaşamış, gün görmüş ih· 

tiyar bir bayanı vardır, Hatice Yazıcı. 
Kasabanın Karatepe mahau. ı.ıoe otu -

Yüz otomobil sığabilecek 
b ~ r- garaj yapıldı 

Hicri 606 tarihinde Türkistandan a
kın ederek Silifkeye kadar bütün Çuku· 
rovayı idareleri altına alan Selçuklar 
Tarsusa da yeni bir refah ve saadet ge
tirmişlerdir. Tarsus tetkik edilecek o· 
lursa yalnız şarklı 16 boya rastlanır. 

Bunların en mühimi Kırgız 'Loylarıdır. 
Tarsusta Gülek, Annaşa ve Namrun 
gibi Selçukiler tarafından tamir gören 
ve dahili kavgalarda istifade edilen üç 
bilyük kale mevcuttur. 

rur. Halen dinç bir sıhhate 'e normal 
bir hayat içersindcdir. Yaz n hahçe iş· 

leri ile, kışın da ev işlerile :azla meşgul 

olur. Yılların uzayan günle:i henüz o -
nun saçlarına bir ak düşüm.emiştir .. 

Şir oğlu bir kızı 57 torunu '..:rdır. Ha· 
tice Yazıcı hala genç hala dinç bir 
çağda.dır. 

4 Eylül 

Şehrimizde ulusal tarihimizin dö -
nüm noktası olan 4 eylül adı ile haftalık 
siyasi bir memleket gazetesi çıkarıla -
caktır. 

Yalova, (Hususi) - Yalova modern 
kaplıcaları sayesinde dünya.•ır. en şık 
bir su şehri haline gelmek üzcredır. 

Atatürkün nurlu işareti ile kaplıcalar 

imar edildikten sonra evvelce bir köy 

halinde .elan Yalova kasabası da çok te
rakki etmiştir. 

Kaymakam Bay Hiisnünüu yorulma· 
yan bir enerji ile iki yıldanberi göster
.diği faaliyet kasabaya yeni bir ruh ve 
manzara vermiş bulunuyor. İçine yüz 
otomobil sığabilecek asri bir garaj, mo
dern ve tipik bir belediye binası inşa 
edildiği gibi belediyeye her hafta en az 

bin lira varidat getiren etrafı ~ukka 
larla çevrili ve ortasında büyük bir h 
vuzu olan muazzam bir pazar ytri d 
meydana getirilmiştir, ki memleket d 
bilinde bu gibi bir pazar yerine az t 
sadüf edilir. İskeleden çıkın:a ortasınd 
güzel bir havuzu olan bir haik bahı;cs 
Bursa yolunda gayet güzel ''e muhke 
bir jandarma karakolu, Yalcva dahilin 
deki yollardan başka, sahil boyunca ik 
taraflı ve ortası yayalar için bahçeli b" 
şosa, deniz kıyısınC:a geniş bahçeli v 
plajlı bir memurin mahfeli, 15 kişiE 
bir şehir bandosu kurulmuştu •. 

Fıratla Göksu arasındaki bi.ıyüklcrin 
sayısı 770 küsurdur. Hepsi yol kenarın
da ve bir su başında olan b\.l höyükle
rin en chemmiyetlilcrinden birisi de 

şüphesiz Gözlükuledir. Bu kalenin 3oo =.c!=o=l=u=d=a=o=lm=ay=ı=p=o=n=se=n=e=e=v=v=el=G=ö=. ç=s=e=n=in==y=a=ra=mı=ş=t=ır=.=G=o= .. z=l=iı=k=u=le=;=ı=s=lam=· =. =S=e=ls;=u=:k=,=t=ı=n=:d=a=kı:=. =G=ö=. z=lu= .. k=u=l=e=h=af=r:=iy=a=tı=ş=im=d=i =z=e=v~k 
metre tulü, 

26 
metre irtifaı vardır. iddia ettiği gibi Akdeniz sahilinde ol- Bizans, Roma, Helenestik, Grek devir- le devam eylemektedir. Birinci kaz 

Şimdiye kadar ancak on dör~ metresi dugunu isbat etmiştir. lerinde camlı seramik nümu.1eler verir- tunç devrinde yaşamış insa.1lamı mi 

kazılarak incelenmiştir. Bu tarihi aydınlık Kilikyadan evvel ken Hitit imparatorluğu zamanında da ınari hüviyetlerini gösterirk~n ikinci ka 
Beş senedenberi devam eden hafriyat bu yurdun Kızvatna adiyle anıldığını Anadoluya baglılık gösteren örnekler zı en eski demir devrinin yaşayışını an 

Çukurovaya kıymetli ve .. saslı tarihi göstermiş ve geçen seneki hafriyatta meydana koymuştur. Asur i!>titasmda !atmaktadır. Hafirler bu kazının dah 
malumat vermeği vaadetmiş bir hal.de- işpotansonun karısı Puduhepo'ya ait her ne kadar Asur modasını takip et • uzun müddet süreceği kanaatindedirlc 

dir. olarak bulunan bir tabletten de Kadeş miş ise .de yine Hitit kültürü.1den ayrıl· Değerli profesör Mis. Goltmanın re 
Boğazköyde çıkan bir tabletle Eti İm· harbi esnasında bu kadının bir muka - mamış olan bu mıntakayı kazı çok gü- isliğinde iş gören yc.di kişiye Adan 
paratorluğu zamanında Türkiye hudut- veleye tabi olduğu anlaşılmıştır. Podc- zel isbat etmektedir. Daha evvel uzun müzesi müdürü kıymetli dostum Ba 

ları dahilinde Kezvetna adlı bir ülkenin hepanın tabletini okuyan d~ktor Gelp müddet Arzuva Etilerine yur~ olan bu Ali Rıza Yalmanyalgın nezaret ve komi 
mevcut olduğu anlaşılmıştı. Gözlüküle de bunu tenvir eden iyi bir mukaddime ülke Mersin hafriyatında neolitik devre serlik etmektedir. Bu sahadl tanınmı 
hafriyatı ikinci yılda Kızvatna ülkesi ile bu yurdun Kilikyadan evvel Kızvat· kadar kültürünü ilerletmiş ve tahminen ve şayanı takdir bir elemanımız ola 
Kralı işpcıtahocı'run topraktan yapıl - na denildiğini meydana çıkarmıştır. Milattan altı bin sene evvel yaşamış Yalmanyalgma, rica ettiği:n bu tarih 

mış bir mührünü meydana çık~rmış ve Gözlükulede dört senedir devam eden olduğunu, kat'i olmasa bile tereddüt • malUmatı esirgememesinden ve ben 
bazı alimlerin zannettiği gibi Kızvatna- kazı yalnız bu gibi noktalarda değil lerle kabul ettirmeğe saik olrr:uştur. hafriyat yerini gezdirmiş ö~masında 
mn Karadeniz sahilinde ve Orta Ana- memleketin hüviyetini tayinde ~e çok ieş Prcfcs6r Mis. Goltmanın idaresi al- tcşel:kürlerimi sunmağr vazife uyarım 
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tamamen nyni. .. Yalnız saçının tuvaleti biraz baş
lrncaydı. 

Nitekim bu mesele de az sonra tamamen hal
lolundu . 

Yabancı adam, elindeki makas ve tarakla, 
Harvudun saçlarını bir berber maharetiyle kesip 
düzelterek, öldUrUlen adamın saçları haline koy
du. Sonra: 

- Du halinle, decll. Seni kimse Lord Bogard
dan farkedemlyecek. Saçlarının kesi mi a) nl. .. Göz
lerinin rengi a) nl. YUzUııUn clzgileri ayni.. Bo~ un, 
Jıatta. slklclin ayni ... E\ et. Pek memnunum Lor<l 
lıazretlerl.. Her halde bu yeni me..-kiindeıı sen dn
hl memnunsun. 

IIarvud, ynlıut şimdiki Unvanlyle "Lord Bo
gard": 

- E\•et, dedi. Hiç şUpheslz ben dahi memnu-

num. ı 

Bunu öyle bir sesle söylllyordu ki, bilen billr, 
bilmeyen de yerdeki ölmllş Lord Dogard konu
şuyor zannederdi. 

On dakika sonra, Harvucl en ciddi talimatı al
dı. Kendisine şimdi derhal ayrılıp Bogardm şato
suna giderek yerleşmek emri veriliyordu . 

Bu emre göre, llarnıd şatoda bir mliddet otu
rup etra!n ısındıktan sonra, Lord Bogardın iki şa-
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ı~ız benimle bitmez. lkl şnbldimlz ve bir de a\"Uka 
tıınız vardır. Ben imza koyduğum esnada onların 
bu imzayı gtirmelerl H\zım değll mi? 

- Onun ehemmiyeti yok. Böyle bir vesika si
zin tarafınızdan imzalanmasa dahi, öyle bir imza 
tac;;ı~ acak ki, slzlııklndcn asla tarkedllemiyecek. 
Yani ;;ayet mükemmel surette imzanızı taklit ede
ceğiz. Siz bile inkar edemiyeceksfnfz. Her ne hal 
i e, zaten siz de burada bulunmayacaksınız ki bir 
mu ktilat çıkarasıııız. 

- Ne demek istiyorsun. Deni llldürocek ml
sln? Buraya getlrilmekllğiınin sebebi bu mu? 

- Hayır. Ben, hakkınızda elde ettiğim ma
Jü matııı doğruluğunu anlamak isterdim. Ayni za
manda sizin nasıl bir 1ıU'iiyet olduğunuzu başka
larının da öğrenip tetkik etmesini arzu etmiş
tim. 

Yabancı adam, bundan sonra bir şey söyle
meksizin, 'aslyetname suretini tekrar cebine koy
du. Lrtkin, vasiyetnameyi cebine koyduğu sırada 

bir parça gözUnU Lorddan ayırmıştı. 
Lord, bunu :fırsat bilerek sağ yumruğunu 

derhal yabancı adamın cenesine indirdi. 
Yumruk kuvvetli inmişti. Yabancı adam sal

lanarak yere dUştU. 

Bununla beraber, Lord Bogard bir şey kazan
ınnnııştı. l\iuhatabuıı yere serdikten sonra kaı;-



10-KURUN 

Kanserin sebebi nedir? 
(Ba-. tarafı 2 nclde) 

fı bir seromu iare ve tavşanlara prm· 
ga ettikten onra ayni tecrübeleri tek· 
rar etmiş, bu defa sarkomu aşılıyama
mıı yani hayvanlarda ı;arkoma kar§J 
muafiyet "inununi~,, temin etmiıtir. 

Bu tecrübelerden başka kanıerin mik 
roplu veya viriislü bir illet olduğunu 

gösteren daha enteresan bir vesika da 
ıudur: 

Geçenlerde Struburg hıfzıssthha ens
tituıünde ~abpn bir kanıerolog kanser 
tecrübni yapılan bir dairenin otuz met· 
re uutında bulunan diğer bir salon • 
daki kafesler i~inde tecrübe için hazır
lanmıı kobay ve farelerde birdenbire 
"infection,, a11imi gormüı ve yaptığı o
topsi ve biyopside bu infeksiyonun 
''cacheıie cans~ruse,, den ibaret olduğu· 
nu anlayınca 'bu garip vaka:un sebebini 
anıtırmağa baılamış. Nihayet bir müd· 
dettenberi sağlam hayvanların kafesle
rini temizliyen, yiyeceklerini veren la
boratuvar garsonunun hastalanmasile 
kanserlf farelere bakan .diğer bir garso· 
nun bu iki iıi birden yapıpncan hasta· 
Jrfr bulaıtırdığıru anlamıştır. Sağlam 
'Yo tecrübeye mahsus hayvanat salonla· 
nna b31ka bir hademenin gönderilme -
eile sirayet vakalannın önüne geçilmiş· 
tir. 

G6rülüyor ki yu'karda her ne kadar 
isimlerini yazdığım kanserolog ve bi· 
7ologlar §imdiye kadar kansere mahsus 
blr Amil ''agcnt &pecifique,, 'bulnuya 
muvaffak olamamııtar ise de bir hay -
vandan difer bir hayvana ıgref suretile 
yapılan apSan maada aylarca durmuı, 
kurumut kanser filtralarmın tınngala
rile dahi kanserin ge~mesinden dolayı 
kanıerde behemehal bir "agent patho· 
ı•ne,, daha doğrusu bir ''agent cance· 
rlıw,, nin vücudunu kabul etmekliği
mi.ı ıtznn.ıeliyor. 

Acaba bıı YUrta g~rUlemf yen .. invl· 
•lble,, bir bakteri, yoksa (bazı bula~r 

hııtabklarm vasıtai sirayeti olmak ü· 
:rere kabul olunan ve bugUn mahiyeti 
bilfnmiycn Ye "viruı filtrant,, adile ta· 
runan bir madde midir? 

hrıec!ellm ki mikrop delil de virUs
ttlr. Halbuki virU. nazariyesi de bugün 
alta.t olmadı mı? Son zamanlarda bazı 
biyologlar boyama usulilnü değiştirerek 
yapmıı olduktan preparasiyonlarla vi -
rilılerde gayet küçük 'birtakım iptidai 
cllaeymat 'keıfettiler. Ve bu cilseyma· 
tın birer küçük "micr~ganisme,, den 
baıka bir 'ey olmadıklarını ileri sürdU 
ler. Preparasiyonlarda daha ziyade ısla· 
hat yaparak ve mikroskoplar kuvvet -
lendirilerek kanserin csirayet vasıtası -
nın dahi görUlemiyen bir mikrop oldu· 
tu meydana çılı:a.maz mı? 

Bugün butaıırlığını inkar eden arka· 
daılarım kanserin harici 'bir sebeple 

'"maladie de cause exteme,. vukua gel· 

mediğini ve diyabet, romatizma, gut ve 
aaire gibi dahili sebeple "maladie .de 
cause interne11 olduğunu ve hikemi, kim 
yevi sebepler tesirile ensicedeki höcre· 
Jcrin anar§ik bir surette teşevvüşatı.n • 
dan ileri geldiğini kabul ediyorlar. Şu 
halde tabarrUşatın kanser yapabilece • 
ğini farzedenek röntgen, radyom ile 
uğrqan arsenik, katran, para!in fahri· 
kalarmda çalıpn bir çok eJhuın top
tan kansere yakalanması icap etmez mi? 

Taharrilpt •'irrtiaticn,, istidat "prE· 
disposition,, veraset "hErE.ditE,, cibi üs· 
tü kapalı mevhum bir l~l kabul et -
mekten iıe bari~ten ihtimal ki kanserli
lerin saçtıkları tohumlardan bedenimiz· 
deki cnsice arasına giren, senelerce 
zararsızca duran ve münasip zunan be'k· 
liyen bir mikrop, parazit veya bir .,c:el
lule vivante,, ın mevcudiyetini düşün • 
mek daha lojik değil mi? 

Amerikalı doktor Peyton ve arka • 
daşları çoktanberi hayvanlar üzerinde 
yaptıkları tecrübelere güvenerek rön • 
gen, radyom, katranla ciltte çıkan kan
serlerin birçok kanserologların tahmin 
ettikleri gibi bu hikemt, kimyevi me
vaddrn ensicedeki höcreleri doğrudan 

doğruya tahriı etmesinden ileri celme
yip evvelce cilette "saprophyte,, latent,, 
halinde bulunan kanser virı.iılerile bu • 
sule geldiğini röntgen, radyom, katra· 
run bu virüsleri faaliyete getirerek kan· 
seri meydana çıkardıklarını ve evvel a· 
hır ileri tıUrdUkleri kanser illetine mah· 
sus istidat ••pr6disposition,. m bundan 
ba§ka bir tey olmadığını idilia ediyorlar. 

I 

Bugün kanser lmlll meı'ulünUn "a· 
gent responsable,, hariçten vücudumu· 
za ne yoldan, ne vasıta ile girdiğini an· 
lamak mümkün değildir. füınunla bera· 
ber diğer sarf hastalıkların eirayet ıek
linden başka tilrlü olmaması ltzım geli
yıcr. 

Yani kanser mikrobu da ya ısinelder, 
tatarcıklar, pire, tahtakurusu, bit cibi 
muzır böcekler, tenya, ıolucan, bilhar
zia gibi bayvant parazitler vasıtasile 

yahut yiyecek, içecekle mide ve barsak· 
lara, havadaki to%larla akciğerlere vel -
basıl derilerde husule ~elen s•tla~r. 
kılların dibindeki ıivilcelcr arasından 

insan ve hayvanların viicutlanna cirl • 
yorlar. Ezcümle evlerimizin her tarafını 
dolduran yiyecek ve içeceklerimizi kir
leten, kansere yakalannuya en ziyade 
istidadı olan ve hemcinsini de kolay· 
hkla aşılı:rabilen farelerin bu !hususta 
büyük bir rol oynamaları ihtimali pek 
çoktur. 

Kanser lmili bir kere vücuda eiriııce 
kan, lenfa da belki asabt höcreJerde ay· 
lar, senelerce ıinıi sinsi kalıyor. Kan, 
lenfa veya dahili ifrazat hormonJarile 
mücadeleye başlıycr. İmmün biyolojik 
kuvvetlerile çarpıştığı müddetçe bir tey 
yapamıyor, fakat bir zaman sonra mü· 
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vazene bozulunca münasip ve zayıf bir 
yer arıyor. Bu zayıf yeri de ya müz
min iltihaplar, nedbe, bereler, frengi 
yaraları, baıı fabrikalarda çalışan ame· 
lenin kullandıkları kimyevi mevat, rönt
gen, radyom gibi ıuaat veya cUmlei a· 
sabiyeyi, ihtimal 'ki •'grand sympa -
thique,, i teşevvilşata uğratan keder, 
heyecan, sevinç gibi dahili ve harict ta· 
harrUşat hazırlıyor. Ve kanser böylece 
yava§ yava§ meydana çıkıyor. 

Kanserin imill daha do~rusu mikro
bunun hafi "occulte,, olarak bazı ıart 

hastalıklarda olduğu gibi hiçbir fenalık 
yapmaksızın vücutta kala!.>ilcceğine aa· 
la §Uphe etmemeli. Bu buıuıta verem 
illetini misal olmak üıere gösterebiliriz. 

Zahiren tamamile sağlam ve afiyette 
görünen ve klinı"'Jr, ndyolojik, laboratu
var muayenelerinde vereme ait hiçbir 
geyc tesadüf olunmıyan kimıelerln "cut 
reation,, ve idrar ara~tırmalarile verem 
mikrobu taıl(lıkJarını pek çok kere gö· 
rüyoruz.Paris Pastör enstitüsil tellerin~ 
den doktor "N6gre,, bir gün "fievre,, 
thypholde,, üıerinde araıtırmalar ya • 
parken üç hastanın idrarlarını kobay -
tara ımnga ctmiı ve \iç ay 601tra bu 
hayvanların otopsisinde kasıkıarında ve 
bel kemiğinin aıa.ğı yan tarafları ''regi· 
on lommaire,, in cerahatlanmış olduğu
nu gömıüı ve mikroskop muayenesin· 
de kemali hayretle verem illeti basille· 
rini bulmuf. Hastalar tamamile iyi olup 
ta hastaneden çıktıktan ıonra tekrar 
laboratuvar ve klinik muayeneleri yap· 
mış vereme dair hiç "evolutif,, bir 
•'processus,, g<Srmemiı. 

Demek: oluyıor ki, bu Uç hasta aylar
dan, belki ıenelerdenberi "latent,, bir 
ıurette verem basillerini vilcutlannpa 

taırdıklao halde immün biyolojik kuv· 
vetleri devam ettiği müddetçe hastalık 
meydana çıkamamııtır. 

Malarya da böyle değil mi? Hastalı
ğın "a&net,, ları vUcutta bulunmakla 
beraber, hazan birka~ ay hatt1 bir sene 
zarfında mtına nöbetleri gelmediği hal· 
de Ü§Utme, yorgunluk, bir operasionu 
müteakip malaryanın meydana çı1ctığını 
carUyoru.ı. 

Cilzam "L•pre,, da bayledir. Mikrop
lan vUcuda girince derhal hastalık gö· 
rUnmüyor, eizli kalıyor. 1şte bu hasta
lıfrn daha devri tefrih ''pEriode d'incu· 
bation,, inin uzun müddet :U· .nesinden 
ve bir umanlar mikrobunun da bulun
maınaıından dolayı bazı tanınmıı etıb· 

ba tarafından eirayeti inkir edilmiıti. 

Ezcümle ıehrimiz:in en meflıur hekim
lerinden doktor Zambako Paıa seneler· 
ee cUzanun bulapr bir hastalık olmadı
ğını iddia etmif, kitaplar yazını§, Fran· 
sa trp akademisinde defaatle konferans 
1ar vermiı, hattl kendisine taraftar bile 
bulmUftu. Mumaileyh ölünceye kadar 
bu fikrinde sebat etti, Vefatından az 

LASTİK "ft)ZLtl' ADAM 

zaman sonra cüzam mikrobunun ke~fe· 
dilebilcceğini düşünemedi. 

Geçen gün kitaplanmı karıştınr'ken 

bundan takriben yanm asır evvel cer· 
rahlık tahsili için Pariste bulunduğuın 
sırada ismini daima hürmetle an.dıtım 
ve çok sevdiğim hocam meşhur cerrah 
"Verneuil,, ün dUşme neticMıi ''ost~m· 
yelite,, e yakalanmı§ bir çocuğun ame· 
liyatından evvel eski "La Pitie,, hasta
nesinin konferans salonunda verdiği 

derein notu elime geçti. Şuraya aynen 
geçiriyorum: 

Çocuklanm; {Hocam dersine her za· 
man ' mes enfants diyerek başlardı). 

Bugün ameliyat yapacağan on yedi 
yaımdaki ıu gürbüz çocuk apasağlam 
iken yirmi gün evvel biaikletten •ai 
bacağı üstüne düımüı, birfcaç arün ıon· 
da ıiddetli ağnlarla derecei harareti 

yükselmiı, sağ azmi kasabası cerahat· 
lcnmiı ve gayet muztarip bir halde M

ririyatmııza yatınlmııtır. Bilmelisiniz 
ki bu adi herhangi bir kemik iltihabı 

değildir. Buna "0steomy6Jite deı ado • 

leıcenta,, derler. Muavinim ve liıboratu
var ıefim doktor "Thiery,, (o tarihler 
de Paria cerrahi kliniklerinin hiçı'birincle 
ıcririyata bağlı huıuıi laboratuvar yok· 
tu. "V emeuil,, laboratuvara çok ehem· 

miyet verirdi.) Şu gördüğlinüz ıipniı, 

kızamuı yerden ıınnga ile cerahati aldı. 
Mikroskopla muayene etti. Kan çıban· 
lannda "Euroncte,, görülen ve "ıtaphi· 
locoque dore,, denilen mikropların bir 

aynım bulduk. lıte çok benzeyiıten do· 
layı bu bastabia kemiklerin kan çıbanı 
"furoncle des oı,, adını verdim. Hasta· 
lık her ne kadar bir bere "contuıion,, 

neticesi gelmiı iıe de hastalığın aııl se· 
bebi bambaıkadır. Benim kanaatimce. 
bu çocuğun vücuduna pek çok: zaman 
evvel henüz bilmediğimiz bir yoldan 

"oatiıomy6lite,, mikroplan "etaphiloeo· 
que dore,, ler ginniı, ainıi ıinsi kabr.ı· 
lar. Bere bu mikroplan faaliye~ ııeçire· 
rek hastalık meydana çıkmııtır. 

Mikroplann belli olmal<1ızın ve :r..var 
vermekıizin organizmde ıenelerc:e gizli 
kalmalan mümkündür. Ben milaoplann 
geçinnokte oldukları bu deVTeJ9 CİzÜ 

mikrc:lbizm "mikrobiıme latent,, ismini 
vermiştim. Bu keyfiyetin ileride bugün 
1ebebini bilmediğimiz birçok hastalık • 
farda büyük rol oynadığı nihayet anla· 
~ılacağıncLt ıüphc olmasın.,, 

Pek değerli ıhocarnın, mikrc.ıılann he· 
nüz keşfcdildigi bir turada yani, yarım 
asır evvel ileri ı;iırdüğü gizli nıikrobizm 

nazariyesi bugün tahakkuk etmiştir. 

Ben de birsok bula§ır hastalıklarda ol· 
duğu gibi kanser mil:roplan:ıın dahi vü· 
cudumuzun içinde zarar vermeksizin se· 
nc1erce kalmasına pek çok ihtimal veri· 
yorum. 
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Yeni Nef(riyatı 

Kanser Bulatır mı? 
Fransıı Cerrahi Akadcmısl Aı 

Dr. Operntör Cemil Topuzlu .. Kans 
şır mı \C knn er iJAcı 'ar mıdır" 
kanserin sebebini araşlıran bLr kit 
rclml~tir. l\Iunllirn Halid kfitüpha 
30 kuruşa satılan \C her eve IAzı 
bu kitabı bulun ol.:u)ucularımıza 
ederiz. 

Başlar Ve Anket 
Zahir Güvemli 

Cılır kütüphanesi tarafından nel 
muş bir karikatür albümlldllr. Her 
on beş kuruşa satılır. İçinde meııJ. 
tamnmış simalarına alt portre Te İ 
türleri bulmak mfimkfindllr. Okuya 
mıza taniye ederiz. 

Be#klnş Birinci Sulh Hukuk 
ğlrırlen: 

Ercnk6y Koıntatı Hnuıbaıı cıİ 
6 numaralı Vassaf beyin haneşlnde 
iken halen 1kametılhlırı meçhul A'İ 
gAr ile tskOdarda 1hsanlrı maball 
heaıııaşa sokak 50 numarada muklnı 
ve Ankarada Dahrbe cadde inde J) 
el mahallesi Yeni Sar sokak 59 nud 
Patmı Macideye: 

SAdbe tarafından ale)binlıı ıçııJ 
ln l fU)'U dnası llıerfne nlMIDIU ' 
rflen dnetfreler Terilen meşrubat• 
ıanm: 1kametgllunızın mechul17etl 
,ılmıı olduJundan yirmi ıiln m11c!d~ 
nen tebligat icrasını karar nrllml 
muhakeme ınnn olan 2ı.ı2.933 ta 
sdlllt 10 da mahkemeye ıclmedılln 
bir vekil söndermediJinlı tıkdlrd•ı 
bınızdn muhakemeye devam oJunac'I 
lı~ mak mına kaJm olmak Oıere Uİ 
nur. (27441) 

ZAY1 
Galata Jş Bankuında kullandıtım 

rümu zııyı ettim. Yenisini ~ıkarac 
eı;kisinln hükmfi :roktur. - l'Dıbaşı 
dii Ali. 

- -
J ... 

• 

TUR~N T1YA 
Jfalk San'atUrı 

Okuyucu SE 
MiSEL Var 

Sürplk llaç(k ı 
Cici Be11lm 1 

Erhılrul Sadt 
Tiyatrosd 

Taksimde (BıJ 
KUDRET H 

(lfe~hur 1·0 
3 Perde 

Tel: 

mak istedi ise de, iki muhafız onu derhal yakala
dılar. 

lkl muhafızdan uzun boylusu, Lord Dogardın 
belkemlğlnln ortasına dizini dayadı. 1 ki cllyle de 
omuzlarından tutarak şiddetle kendisine cektl. 
Lord Bogard can havliyle bir kere bağırdı . Sonra ... 

. ~ 

Yere yuyarlanan adam yavaş ya,·nş kalkmış
tı. Çenesini uğuşturuyordu. Sonra yerde hareket
ıtz yatan Lordun cesedine baktı. Ve iki muhafıza 
dOnerek: 

Daha dogruııu, seni niçin idam sehpasından kur
tardığımı izah edeceğim. Sen, bugUnden itibaren 
bu ölen adamın , dUnyadakl yerlnl alacaksın. Yani, 
artık Vllyam Harvud değil, Lord Bogard'sın, an
lıyor musun? 

Harvud tuhaf bir şeklide gUldU: 
- Ben, dedi. Daha başlangıctanbcrl, böyle bir 

ŞE.'Y olacağım umuyordum. Her ne ise .. lllrazım 
yok. Dediğinizi kabul ediyorum. 

N -c -.. 
m -

-- Ui(QiQ MSLAN 
KOLAY OLMAM~ 
~·~~ 

dl. 
- Buraya llnrvudu getirin; diye emir ver-
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Vllyam Harvud hayret ve dehşet içindeydi: 
- ôldU mu? diyordu. 
- EYet, öldUrUldU. Arzularıma baş eğmediği 

için OldUrdUk. Durup dururken lıaııa hUcum et
mılt cUretlnl de göstermişti. Cezasını buldu. Hiç 
oUpbeslz sen, odandan açılan delikten onu burndıı 
seyrediyordun. Sen ki, Lord Bogard denen bu ada
ma. tesadllfcn o kadar benzersin kl... Yalnız l Uzce 
değil, boy, boa itibariyle tamamen onu? aynlsln. 
Sen, bu benzerliği lleri götUrcr k tıpkı onun gl
bl konuşabiliyorsun. Sesin onun l'ı.bcnginl taşıyor. 
(Oturması için bir f kemleye işaret ederek) şım. 
dl sana, senin de anlamadığın esrarı anlatacağım. 

YUzU sırıtan maske ile kapalı ve dalma ayni 
ifadeyi taşımakta olan yabancı adam HarYuda 
uzun uzun baktı. Sonra: 

- Sana bir nasihatim var, dedi. (Fakat bu sö
zü söylerken, sesi tchdltkA.r blr A.henk almıetı:) 

Evet. sana bir tek nasihatim var. Burada hA.kim 
olan benim. Bu hakikati blltun manasiyle kavra
manı isterim. Yani, ben ne istersem, sen onu ya
pacaksın . Kendin istediğini yapamnyncnksııı. Yap
mıyacaksın. Anlaşıldı mı? 

- EYet. Tamamen anlaşıldı? 
- PekA.lA. öyleyse ... 
Bunun Uzerlne IA.sUk yUzlU yabancı diğer bir 

odaya geçti. Çok geçmeden elinde bir makaş ve 
bir tarakla geri döndU. 

IIarvud, yerde yatan cesede bakıyordu. Ba
kıyor ve hayret ediyordu. gerçekten bu adama n e 
kıı.dar benziyordu. Bayatta onun rolllnU oynamak
tan d&ha kolay bir şey yoktu. YUzU, sözU, .., Ucudu 

c. 
ıa .... ·-~ 
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NE~vVORK 
Sergisi SeYahatlerine aideceklerin dünyanın en büyük vapurlan olan 

(QUEEN MARY - NOR~AANDIE) de 
Kamaraları ve en muazzam otellerde Odalan ayrılmııbr. 

( Bu vapurlarla hususi gitmek istiyenlere yer verilebil~) 
Müracaat: NATTA G.aktasara:r. iTA Perapalaa kar§ıu. Telefon: 44914 - Telefon: 43542 
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I - ldaremiz.in kutu fabrıkası ıçı n ş rtnameaı mucıbınce sauıı alınncak 
bir adet (Ofset) tabı makinesi \'e teferruatı kapalı zarf usuJile cksiltme~-e 
konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli 15000 lira ve muvakkat teminatı 1125 liradır. 
III - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastııyan cuma günü saat 15 te Kaba.

taşta levazım ve mubayaat şube.sinde ki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fiyatsız fenni teklif mektupla 

1 nnı ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum müdilrlüği.1 tü. 
tün fabrikalar şubesine vermeleri tekliflerinin kabulünü mutazammrn "esi. 
ka almalan lazundır. 

';.••••••••••••••ı•••••••••••••••••••-••••••- VI - MilhilrlU teklif mektubunu kanunl vesaik ile 5 inci maddede yazılı 

Türk Hava Kurumu 

BüYüK PiYANGOSU 
lktnc.i ke§ide: 11 Z BirintikAnun / !:l38 dedir. 

A.I.EMDAR SİNEMASI 

iki film 
ULU ONDER!N 

CENAZE MERASiMi 
KARA KOHSAN 

Büyük ikramiye 45.000 liradır·ıe:badn MllDT Eser 
. . Atatürk Albuwu 

Bundan bqka: 15.000, 12 <iOO, 10.000 lirabk ıkranuyclcrle (20.000 
ft 10.000) liralık iki adet ruUkUat vardır. 

Yenl tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de 
plyanıonun mes'ud ve blhtıyarları arasına girmit olursunuz. 

Şık elbise giymek 
istiyenlere 

Sünıer 
Terzi evine koşarlar 

or. !rfan ~ayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 
l'llrbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

1ıaında eski Kl?d Farer sokctk No. 
~ . ! O. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 
11:adar 

(350) ye yakın hatıra, (68) 
sayfa nefis bir kap ve tab• 

Çok az mıkdarda basıldı 

Alanın doğu undan ebedıyote 
lntı!,allnr kadar en bib uk men· 
klbclerlnj, Trablusgarp, Çorak· 
kale, istik! ıl hnrr lcrıne ait t-be
dl hutırnlnrrnı, 'Yal O\ nclakl hu· 
sus! ho:,ntını, dl'nız gczııılılcrl· 
nl, ·rarlb ~e Dil kurullnylnrına 
alt en karnklcrlstık resimlerini, 
Yugoo;Jav, fsvcc, lran, ln~lliz 
Erdün de,lellerinln hO:ruklerıle 
milrınsebellerlnl ~lhlt>ren hntı· 

rnkırını, Anknrııda, Re)lerheyl 
saray n<fa. Rliyuk Mıllrl Mrı-11· 
slıı 'e ~ e mnne~ nılnrdn, F'Jorl a
dukı hay lınn al thu tı'>I rcsirnlı.-

vesika ve yüzde 7,5 gUvenme parası mnkbuz veya banka teminııt mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme ~ü en geç saat 14 de kadar yu. 
k&rda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi Uızım
drr. (8633) 
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Muhammen Is. 'To 7,5 J<;kslltme 

Cinsi Miktarı Beheri Tutan teminatı ~aatl 

Lira K. Lira K. Lira K. 
Elektrik motörü 2 Adet 175.- 350.- 26.25 14.-
Elektrik motörü "0.5 .. B. K. 
kudretinde 3 Adet 75.- 225 
Elektrik motörü "2,, B. K. 
kudretinde 3 Adet 150.- 450.- 50.62 14.30 

6 675.-
I - İdaremizin Jzmir tUtUn fabrikası kıyım makineleri için 2 adet elektrik 

motöril ile paket makıneleri bandrol kısmı için 3 ve paket kısmı için de 3 
adet olmak Uzere 6 adet elektrik motö rU ısartnameleri mucibince ayrı ayn 
pnzarlık usulile satın alınacaktır. 

n Muhammen bedellerile muvakkat temlnatlan hizalarmda gösterilmi1-
tir. 

ID - Eksiltme 13-1-939 tarihine raat.hyan cuma gilnU hizalarında yazı. 
1ı saatlerde Knbatnsta levazım ve mub ayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fiyatsız fennJ teklif ve kataloğ. 

larmı tetkik edilmek üzere ihale gUnUn den en geç bir hafta evveline kadar in
hisarlar umum mildilrlüğü tütUn fabri katar şubesine verilmesi ve tekliflerinin 
kabulUnU mutazammın \•esika almala n lhımdrr. 

Vl - 1stckrlcrin eksiltme için tayf n edilen gUn ve saatlerde yilzde 7,5 gU. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri nan olunur 

(8632) 
• • • 

Muhammen B. "1.s Ekı!iltmenirı 

Cinsi Mıktan Beheri Tutarı teminatı Sa.ati 
Lira K. Lira K. I.Jra K. 

MtıhUr kuı'funu 1:500 Kilo --.32 480.- ae.- 14.-
Araginal .00 Litre l.'50 600- 45.- H.30 

I - Nümunesi evsatmda 1500 kilo mUhUr kurşunu ile §8.rtnamesi mucibir. 
ce 400 litre aranginal açık eksiltme us ulile satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedellerile muva.k kat teminatları hizalarında g&terilmie
tlr. 

III - Eksiltme 14-12-938 tarihi ne rasthyan çarpmba gUnn hizalarm
da yazılı saatlerde Kabataşta levaznn ve mubayaat §Ubesfndekl alım komlsyo. 
nunda yapılacakttr. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen şubeden almabileoe. 
ği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüz.de 7,5 gü. 
venme paralarUe birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ili.n olunur. 

(8634) 

• • • 
Muhammen B. " 7,5 Eksiltmenin 

\,,ına1 Mıktan Beheri Tutan teminatı Şekli Saati 
L. K. L. K. L. K. 

Beyaz toz yaldız 100 Kilo 2.80 280.- 21.- Pazarlık 1'. 
~:· 1er klğıdı 15000 Adet -.8 1200.- 90.- Açık H.30 
1 1 - Yukarda cl:.ı ve miktarı yazılı iki kalem malzeme eartname ve nll· 

·'munelerl mucibince hlwarında yazılı usullerle ayn ayn eatm almacakbr. 
ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatım hll&larmda ga.tertl. 

mlştir. 

ID - Eksiltme 7-12-f s tarih.ine rutlıyan çarpmba gU.:ıU bisa.lannda 
yazı.ı saatlerde Kabntqta levazım ''e mubıyaat eubeııindeki alım komf17mtun 
da yapılacaktır. 

iV - Ş:ırtnameler parasız olarak her gün tadl geçen IUbeden almabllecıL 
ği numunelerde görülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme içb ta;fin edilen gün ve ... tıeırde yilade 7,6 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri itin olu. 
nur. (8485) 

Jandarınu ırenel komulanhtı Ankara 
salınalma "om'syonundan: 

1 - Bir tanesine 850 kuruş kıyme t takdir edilen on iki bin lira değerinde 
ve bin Uç ytizdcn bin altı yüze kadar vasıf ve örneğine uygun battaniye 1 Bi 
riııcikfuıun 938 perşembe günü saat on buçukta ka.p&lı zarf usulU ile satın 
alınacaktır. 

2 - Şartn&.mesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu ekl!iltmeye gir. 
mek istlyenlerin dokuz yUz liralık temi na.t mnkbuz veya banka mektubunu muh 
telif tekllf mektuplarını belli gtın saat dokuz buçuğa kadar komisyona vermiı 
olmalıırı. (4770) (8.~69) 

İ~l~lı~~· · ·: BeJedjy,eSl. · .İliioJan . . . Veresiye muamele: (Niko Hlrlf' 
UCU. Ye ortakları muesso esf) Sultaı 

_hamam Cam<'tbnşı han No. 2 •• 
..... ıımı ................ . rlni lf'shlt eden 'Atatürk AllıO· 

mü .. iiirkilc mnılıu:ıtında Mı· Beher metre murabbama Uç lira kıymet biçılen Aksaray yangın yerinde 4e 
nın fonl vnrlılhna ait yegane inci adada 1213 harita numaralı arsa arkasında yür.süz 59 metre murabba• 
coıer hnllndedlr. arsa alakadarları arasında satılmak U7.ere açık arttırmaya konulmuftur. Ştrt 

Ur. Hafız Cemal Sahibi: ASIM US Tarıht kıymetine paha biçil· name.,i levazım mUdllrlUğünde g&iUeblUr. 
me& albilm t kil Ur ..._ Dahiliye mtitehaaaın tatanbu ate ler 13 a 28 kurufJuk ua teminat makbua veya mektubDe berat 

~L!o:ıvu::~yo~ı~~~N~o~.~l~04~,~T~e:ı:~2~2=3~9~~1L~N~qrl~~ya~t~M~U~d~Uril~R~ef~ik~A~.~Se~ve~n~~~ı~..1.._,....__.......:,;,.ı;~~J!~r!~-.iiıliıl.ı;.~~~il~ı;ga:llt. ~·-••1ı111 .. 
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Tasa.ı-~uf 1çln 
tçmirabnızda Osram·EJ·ampulu kullanınız. Osram·B·ampullannın ışık 
wuirq)cq ~ ellikleri 'Cereyana nisbetle harikuladedir. 7ani 'UCUZ ziya 

- teJDin ederler. r4 

AMPULLARI 
AEG Türkiye . V c~killeri: Elektron 

Türk Anonim Şirk,.ti 

IST.ANBUL J?. K.. 114.f -----
Ttırk Anonim F.Jekrrik Şirketi Umamiycsi 

İST~BUL _P.K.. 1449 

KôRTiN~ 
SiZi AHENGLE SARAR. 

OYALAR 

90 derece halis limon 
HASA ı ve NESRi 

1 ewow : .. --::::::::: .. m:::::--

~ CAFER Müshil Şekeri 
ı.-::~ri kati ::;!~;,;:~i~~:;~s~~:==~~I 

.. . 'ıı 
+' 

~ Çurir<ü ASP1Rfr\j'..;seneferdenberr 

_.,,,,.,;, her,. türlGT soğukatgrnt!_klarana ıve~ aQ· 

__..,._., ralara karşı 1 tesiri ŞC!şmai btr,.Uaç 
.. 

olduğunutisbat fetmfştrr~ 

AS P-İ R İ N iöltesirinde'!ıremin_ofmak:Jçf'! 
• , ..., J • 

lütie~E0ımarkasınaıdikkat .edinız. 

T. C. Z i R A A T B A N K A S 1 

~· 

Kuruluı tarihi: 1881 

Sermareat: ıoo.000.000 1'tlrk Liran 
Şube n ajana adedi: 261 

Zlral ye tteart her ani banka muameleleri 

Paıa biriktirenlere28,80Ç)lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı Ye ihbarsız Tasarruf he!aplannda 

en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çektlecek kur'a lle aşalıdakl 
plA~a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

' 4 Adet ı.ooo Ltralık 
4 •• 600 .. 
4 •• 250 " 

40 a 100 11 

100 u 60 a 

120 .. 40 .. 
160 • 20 .. 

4.000 Lira 
2.000 .. 
ı.ooo • 
4.000 .. 
6.000 .. 
4.800 .. 
3.200 .. 

DlJ{KAT: Hesaplarmda.ld paralar bir sene içinde !SO Urad&n ap.. 
{;ı dUşmJycnlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fulast7le Yeril~ 
cektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylül, ı BlrtnclkAnun, 1 Mart H 1 B~ 
I 

ı.lran tnrlh1Prln1e tPkllPrektlr . 

çiçekleri 
Kolonyalası 

Dilft_va ıtriyat mütehassısları bir araya gelse Hasan Kolonyasının bir damlasını 
vücude getiremez. 

Nesr.in limon fiçekleri Hasanın yavrusudur. Lo_sgpn ve lavantalar birer şaheserdir. 


