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.jarti Grupunda Başvekilimiz ve 
•
111 ariciye, Maarif Vekilleri konuştu 

Milli Piyango 
Adanada çekiliyor 

Milli piyango müdürü 
şehrimizde eı,·:~ 1 MECL·s ~:.~~L:~:o~A sımlf SURİYEDEKİ . ı 

•A}{ EMEVJYE ~A~~ ~ KARIŞIKLIK 111 BİR T Eş R ı N 
1

111 EVVELE KADAR 1 

Milli piyago müdürü Bay Selahat
tin dü_!l şehrimize gelmiş ve vali Bay 
Faik Ustün'ü makamında ziyarel et-

ar 

f • 

. llıanyaya 
"' 

1;,1Riliz akını 
~~*---

ltıde yangınlar 
ıı. Rayhştag bina-
' bornb 1 d .. .. a ar uştu. 

.. 

0 du. 
:olk fabrikalar ha .. , 

ab~~ 
ıurs""hiz h 1 ( A. A. ) - Evvelki 

.A .. d ava kuvvetleri Alman-
-"'ı~ :·ak~· Belçika ve düşman iş-

1
1 araziye hücumlc.r yap· 

a ar ~ c • usler bombardıman 

0~en, Kil, Vılhelmsafrı ve 
}e ı'r f lar~,emtaa garları, Essen 

1)d abrıkaları, demiryolları , 
ıııll arıtrıları da bombalanmıştır. 

~~tınd;rki ticaret gemilerine 
lll 

1 lor.- ~u mevzilerine bom
raSl ~ ıştır . 

• 11 
5US "lı: . ( /\, A. } - Alman 

ı
lı 
1 

el'-"~kıne g 3re, Ham burg yeni
't ./ 

1 
borrbardımanına maruz 

aı ~/:1y e mahallelerinde hasar 
5rt c angınlar çıkmıştır. Berline 
. 1 

1 
UrnJarda yangın bomba-
rnıştır. Rayştaga ve abi· 

i~ ~lllbalar düşmüştür • Güzel 
1 ademisi de bombardıman d•., 

"°'CAR OL 
. ~nsaya gidiyor 

b•' o · 11 (A . j~e le· · A) - Eski 
ıkııı ~/ ~· ralı fsviçreden ayrılarak 
ı nılano' d . J an geçmış ve F ran-
/ 

1 
una doğru yoluna devam .,,, ,,. o 

.. 

Loııdrn : 11 İ( A.A.) _ 1 __ T A T ı• ·L 
Suriyede gerginlik ·epeyce 

nrlmı~tır. 1talyon komi~yo· '(rzm dördüncü sahifede 
nu g'ct! gunduz her durlu fa. 
ali,Yette bulunmaktadır. 

tikten sonra Stadyoma giderek 7 Teş
rinievvelde şehrimizde yapılacak olan 

Milli piyango keşidesi etrafında ted· . 

kiklerde bulunmuştur. 

İtalyan koıni~y onu burada 

enterne cdilmi~ 1tııl} onlıırın 
vnziydini tetkikle mcrnul

dur. 

Tnhmin edildi~inc göre 

1ta.lyan lar herhangi bir fır
satta Suriye) i imal arzusunu 

Belediye, Çukurova unlarından ekmek 
yapılamıyacağını anlıyabildi 

beslemektedirler. 

DiğC'r foraffon mar:da 

hukö.rneti Suriyedeki kaynaş
yabşbrmoga çalışmak· 

Daha evvelce, uzun seneler 

tecrübesi yapılmış bu mese

le üzerinde Belediye acaba 

niçin f srar etmişti? 

Belediye, yerli buğday unlarından 

yenebilecek ekmek yapılamadığını ni-

•• 
SECiYESiNDE UMiD •• TURK 

KIRILMASI YOKTUR 

İngiliz Büyük Elçisinin lzmirdeki nutku 
İzmir : I ı ( A. A. )- lngiltcrenin Ankara Büyük Elçisi Kuecbul , Fuar 

gazinosunda şerefine verilen ziyafette Reisicümhur ismet lnönünün şerefine 
kadehini kaldırdıktan sonra geçen seneki Fuara harb bidayetinin icabettir· 
diği faaliyetler dolayısiyle gelemediğini teessürle b:y~n. ~t~iş ve demişt!.r ~i: 

- " Siz etrafınızda cereyan eden hadiselerle umıdınızı kırmayınız. Umıd 
( Gerisi dördUnç.U .. nhifede ) 

hayet anlamış ve Konya, Ereğli, Ak
saray gibi yerlerden un celbi için vi· 
!ayet makamının tavassutunu rica et· 
miş .. 

Hazin ve üzerinde çok durulması 
lazım gelen bir netice .• Niçin mi? ba· 
kmız niçin: 

( GerM ikinci sahlf ede ) 

• 
MiLLİ ŞEFiMİZiN 

İZMIRE TEŞEKKÜRÜ 

Ankara : 11 ( Türk•özü mu· 
habirinden )- lzmirin Kurtuluş 
yıldönümU mUnasebetlyle ken· 
dilerine gösterilen tezahUra t ve 
muhabbete Mi11i Şefimiz ismet 
lnönü te•ekkUrde buJunmu,tur. 

• 

Muazzam bir Okalipt:üs 
ormanı yet:işt:irmekteyiz 

Talebe kı=larımı= kitaplllrile lıa§ ba§a 

Okullarda kitap okuma 
salonları kuruluyor 

Zuhur eden ihtiyaçlara karşı ilk 
· d'l 1"0 sıra mektepler içın s parış e ı en -

mekteplere tevzi edilme • üzere te
sellüm edilmiştir. Bau ilk mektepler 
için dershane dolapları ve sıralar da 

yaptırılmaktadır . 
Mekteplt:rimız yeni ders mevsi

rnıne gırerleı ken her mektebin mev
cu i kütüphanelerinin genişletilmesi , 

(Geri i cör ·u cU nhif ede 

Madenlerimizde, Deniz 
inşaatı ve Demiyol

larında, bu kerestelerden 
istifa edeceğiz 

Tnrsustn kurutulan Aynaz ve Ka
rabucak bataklıklnra mnhnllinde Dev
letçe tesis edilen Okalita"> ormanı et· 
rafındaki çalışmalar haber aldı~ımıza 
göre buyuk hamlelerle inkişaf etmek· 
tedir. 

Kurutulan on bin hektarlık ba
t:ıklık arazi Uzcl·inde yUzbinlerce lira 
sarf edilerek meydana gctirilmeııine 

gayret ec.Hlcn «Çukurova Devlet 0-
kaliptus. O~mnııı>, topragın Okalip
tU-: .. vetıştırıııcge elverişli olması sa· 
yesin<lc:ı ilk ııenenin fidanları buglln 
3 - 3,5 mc:lre boylnnım~lıırdır. 

En kıymetli mutahassıs, mühen
dis ve İşçilerimizin istihdam edildiği 
bu muazzam Okaliptüs ormanı üze· 
rinde beslenen ümitler çok büyük,. 

( Gerisi dörduncU snhifcde ) 



Çok şükür! 

Belediye, çukurova unla
rından ekmek yapılamı

yacağını anlıyabildi 

( Birici s ahifeden artaıı ) 

Çukurova buğdaylarından iyi ek· 
mck yapılamadığı daha çok evvel
den anlaşılmış ve beş, on senelik 
muhtelif tecrübelerin meydana koy· 

TürkKuşu talebelerimizi 
inönU- kampından döndü 

duğu bir hakikattı. Eski belediye Ş h. d K d t f r f 
tarafından tesbit edilen formüller de t e ır e a as ro aa ıye 1 

bu esasa istinad ediyordu. Fakat, son aafha ya geldi 
eski Belediyeye fisebilillah hucüm 
edenler ve intihabı kazanmak için 
bunu silah olarak kull~nanlar şöyle 
batırıyorlardı : 

Şehrimiz Kadastro dairesi faa· 
liyetine intizam ve hızla devam 

etmektedir. Kadastrosu ve Tapuya 

devri biten diger mahallelerden 

sonra şimdi de Döşeme , Hanedan 
ve istiklal mahalleleri ele alm:uak 

- Nasıl olur efendim, memle· 
kete biyanct ediliyor. Çukurova çitf· 
çisinin bu buğdayları kokuyor, çü· 
rüyor da yerli unu yemekten men 
ediyorlar, Çiftçiyi düşünmüyorlar. Kadastroları ikmal ·edi,mi~tir. Bu 
Buğdaylarımızdan mis gibi, pamuk üç mahalle de Tapuya devredilmek 
gibi ekmek olur. Niçin yabancı buğ· üzeredir • 
daylan yiyelim? Kadastrosuna henüz başlanılan 

Yabancı dedikleri buğdaylar, 
Konyanın, Ereğlinin, ve diğer Türk 
topraklarının mahsülleri idi. 

Mis, pamuk dedikleri ekmekler 
ise deve topu gibi hamur, ekşi so· 
mun! lardı. 

Filhakika, bu insanların işbaşına 
geçtikten sonra dediklerini, yaptık
lanm da gördük, aylarca, senelerce 
sadece Çukurova buğdaylarından ya. 
pılmış <kmck yedik:. Fakat bu ek· 
meklere istenilen nefaseti vermek 
şöyle dursun en basit, sıhhi şartları 
bile temin etmek mümkün olamı · 
yordu. 

Bunu kendileri de biliyorlardı . 
Fakat, bir haysiyet meselesi yaptık
ları bu davadan geri dönmek onlar 
için bir hayli ağırdı. Fakat zaruretle· 
rin ve hakikatlarm tazyiki ' karşısın
da daha fazla israr edilemiyeceği 
de muhakkaktı. Bu gün bu hakika
tın zaferine şahi t oluyoruz. Dün sa-

Kocavczir mahaliesindc çalışmalar 

ilerilemektcdir . 

dece Çukurova buğdaylarından en 
nefis elemek yapılacağını söyfiyenle. 

rin bugün buna imkan bulunmadığı 
için yabancı dedikleri buğdayların 

celbi için teşebbüslere girdiklerini 
öğreniyoruz. Mamafih biz bu hare
keti sevinçle, takdirle karşılıyoruz. 

Evvela, bu inad yüzünden hal· 
km sıhbatı ile bu kadar yakından 
alakadar olan bir mesele üzerinde 
daha fazla israr etmemek gibi bir İn · 

saf gösterilmiştir. 

Sonra, umarız ki, kendinden ev· 
velkilerin tenkid ve kötü göstermek 
zihniyetiyle daha :evvel, uzuo sene· 
ler tecrübesi yapılmış işleri bozmak 

ve yeniden tecrübeye kalkmak gi bi 
zararlı işlere tevessül edilmiyecektir. 1 

lnönü Türk kuşu kampına şehri · 
mizden iştirak eden Türk kuşu öğ· 
retmen ve talebelerinden bir kısmı 
kampı muvaffakiıetile bitirerek ''C11 

brövelerini almışlar ve avdet etmiş· 
lerdir. 

lnönü kampına bu sene yurdu
muzun hu köşesinden 1200 den faz 
Ja talebe girmiştir. lnönil kampına 
giren gençlerimizden bir kısmı uçar 
makinist, bir kısmı makinist, bir kıs. 
mı pilot ve bir kısmı da telsizci o· 
larak tefrik edilmişlerdir. 

Pilotlardan mada diğer kısımla
ra seçilen elemanlar yetiştirilmek 
üzere memleketimizin muhtelif yer 
!erine gönderilmişlerdir. Bunlar a· 
rasında 50 Adanalı genç vardır. 
Adanalı pilotlardan gedikli olmağı 
tercih edenler lnönünde kalmışlar 
dır. 

Su sene ilk defa olarak. ecnebi 
profesörsüz idare edilen uçuculuk 
kampı, her bakımdan, her seneden 
daha çok şayanı memnuniyet ran· 
dımanlar vermiştir. 

Adanalı Türkkuşu öğretmenle· 
rinden Bay Abdullah Göklcrinoğlu, 
Ulvi : Sağanak, ~ Mehmet Kayalı ve 
Cemil Gökmen talebe yetiştirmekte 

çok parlak derecelere vasıl elmuş 

lar ve Türk kuşunda daimi öğret· 
men olarak isthdamları için İnönü 
kampı uçuş direktörü Bay Ali Yıl · 

dız ve Türk kuşu umum direktörü 
Bay Osman Nuri Bayka l'dan teklif 
ler almışlardır. 

(:::=========G=O==N==O=N===========H==A=D==i=S==E=L==E=R===i =====K=A==R===Ş=l=S==l =N==D=A========:ı 
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Sakarya • • 
Garip. garip olduğu kadar da manalı bir tesaduf 

eseri olarak, buyuk hadiselerin; zafer ve felaketlerin 
hikaye ve tarihine, zaman zaman, ırmak isimler i karı· 

şır: 

Polonya t:ırill.iude Vistul'u, Osmanlı hezimetinde 
Prut nehrini. bilir siniz. 

Tarihin daha yeni, daha yakın ve t aze yıllal"ına 

gelirsek orada da, mesela, demokrasinin Avr upa'd.aki 
müşterek sınırı diye Ren nehrin in gösterildiği ni lıatır· 

larsınız. 

D emokrasi, bugUn içia Ren nehrinde bir zafel." 

kaydedememiş ve F r ansa Sen nelıri kıyılarmda silahını 

bırakmıştır . .Faka t hala İngiltere ve Amerika deaıokra· 
si ile yeni nizam savaşı al"asında Taymis nehrine bir 
hudut nazariyle bakıyor. 

1877 - 78 mağlubiyetinde Tuna'nm adı az mı 

geçmişti '? Balkan felaketinin en son tafsilatı hala M.e
riç'in sularında dile gelir gibidir. 

Filistin bozgununun Şeria nehri Uzerinde na-;ıl dal· 
galandığmı kendi gözUmle görmUşUmdUr. 

Aradan yıllar geçtikçe bir.u daha siyaha boy attan 

11 Egliil 
a!ın yaz1lal"ım1zın yazıldığı butun bu hadiselerde, mil· 
lct talihi tı:rsine akan bir nehir gibi a karken bir ta· 
kım nehil" isimleri d e tarihe giriy ordu. 

Butun bunları ha ... i t a Uzerinde mavi. birer çizgi gibi 
b ir tar afa bırakınız: dun 11 eyluldu ve bugUn on 

dokuz yıl önce kıyılarında buyuk bir :savaşı kazandı

ğımız kutsal ıl"mağm adını buy uk bir heyecanla anma· 
mız i badetimsi bir ödev sayılı!.". 

Sakarya, b ugUn , b u şanlı yıldönUmUnde hı:r gUakUn· 
den başka bir gur ur v e ift ihar ile akar. On dokuz yı l 

önce onun suyuna karışan kanımız, onun suyiyle yık.an· 

mış y UzUmUz, t arihin önUne durmuş ve: 
- Yasak! demişti . 

BugUn o çevredeki eski siperler in yer inde feyizli 
başaklar yetişebilir ; buglln duııku askerin elinde si lab. 
yerine saban görebiliriz; bugUn Sakarya'nın suyundaki 
kan r engi silinmiş ve ırmak durulmuştur, Fakat o gUn 
orada duman, kan ve t ez içinde duyulan o buyuk ses 
bir an bile susml\dan teknrlanıyor : 

lfor sımnmız bir Sakaryadır ve her Sak.aryadan 
aynı sesi duy:ırsın ız: 

- Yasak! - T. i. 

Bazı e~ E 

yıktırıh1 :i 
·~ ' Caddenin gerııııif) 

meydana çıkacak ge· .* 
'" ttl~r:_ 

kelenmesiyle tro if 
d'"rt 'i belediye asfalt 0 

itibaren kuruköprii~'-' 
Asri Sinema cad~-~· 
mındalci ev ve 

0 
, 

maktadır. b' ) 

Pek bozuk oı-ıı tlC 

bozuk yollara pisbeıl 
tozlu olduğundan 
her hangi bir arıb~ 
etrafı toz derya51 1 f,. 
tadır. Bilhasu b•ı~,/ 
ve muntaıaman '\,1, 
lun ~* ibmaf ed•

51
-., 

semtte oturanların~ 
önünde bulundurul 
tedir. 

Çiğid 111iibf:i 
__./_ta 

F• I d er; 
"' ıyat ar fJ.o 

beş kotıl m 
• d• 

Adana piyasasııı f 
3,5 kuruştan satılıtl~ 
ret V clcilimiz Naı~ 
yapılan mutabakat d iz 
yağ şirketi Kie~l~~dı/cif · 
kuruş ve yerli çıi ~ lla 
:uştan mübayaaY' 'rrı 

'f d 
Camili köyii cı 
va.sına tekrar T 

, ıı 61 
Kasab Ata 11

1 
.. ci~ 

lenen Camili köYtl ~,ıf 
nnın mahkuıniret ~ 
kemesince bazı 110 

. b ·~· d bO ıca eltıgm en a 
"~ . ' dan suçlulardan k 

tar Avni'nio ırıuh~fı~a 
rimiz ağırceza aJll 

rar başlaaacakt1 '· ı 
~ 

MüddeiuJJ1LJ 
·p 

C. MüddeiuıJltl~~ 
Şatır mezuniyetler• .,İ 

d . 1 "'e av el etmış er 
lamışlardu . , 

' 81* 
Müddeiurnulll~ir ı 

Şeref Gölcıneıı ., , 
. . tı 

Istanbula gitaı•f 
te 

Bir esrarcı 
8rl' 

46 gram esr b' 
nuslu Musa oğlı.1 
tir' 

ŞEH[ı<O! 
Şehrimizde 

1 .. jr ı 
hava hafif ruıg d 

k ~ En çok sıca 
ceyi bulmuştu. 

e 



TORKSOZO 3 Sahife 

... ·-·~·· 91•-·--•'9ıı• .... ..,. .... ~~ 

Vekiller Heyeti ı 1 
Kararı. ile· ! • 

t . 
• . 
• . 

Tan, Tasviri Efkar, 
Haber gazeteleri 

kapatıldı • 
• • 

' 

Ankara: 11 (TürksözU i 
h'IUh•b" · d ) • .. .. ırın an - Tasviri t 
s.fk ·r · .ıh 8 • Haber, Tan gazete· ı 

J]}~ri Matbuat kanununun ta· f 
•matına aykırı hareket ede- ı 

k nı'8mleketin umumi s~- i 
•setine mugayir neşriyat i 
•Ptıklarından Vekiller He. :ti kararı ile 11 EylOlden 

Eyıaıe kadar kapatll· 
1 şllr. 

' • . 
• . 
• . ..... . 

~·-.·~·~ ........................ ; 

azifeden 
affedildi 

~~kara- Eİ~i"iğine B. 
A~~ogradof getirildi 
en ata : 11 ( Türksözü muhabi

İsj r- Sovyetlerin Ankara Büyük 
•fırıd erenliyef Moskova hükumeti 

irine ~n, vazifeden affedilmiştir . 
~of ; . l'lıcara Maslahatgüzarı Vinog· 
•İnıi Çırı Agreman istenmiş , hüku· 

l A~reman vermiştir. 

. ısır Başvekili 

'/, h:ınire geldi 
lllllir l'.\ili A. : l I ( A. A. )- Mısır Baş· 

/'4 hrned Ziver Paşa lzmir Fu-
~ın·R'elmişlir • Başvekil Fuardan 

. .Jde ~etle bahsetmiştir . Paşa iz-

londra'ya 
Hücumlar · 

Londra: 11 (A.A.) - Londra 
üzerine Almanlar yeni bir seri hü 
cumlarda bulun dul ar. GeJişi güzel 
bombalar atıldı. Taymis ağzındaki 
dopolarda ve Sti'de yangınlar çık 
mıştır. Ölen ve yaralananların mik
taktarı evvelkilerden azdır. Bristol 
kanalına bombalar atılmıştır. Hasar 
azdır. Londrada alarm 8 saat 30 
dakika devam etmiştir. 

l~armina'nın hitabı 

Suriyedeki kuvvetleri 
iltihaka davet etti 

Kahire : 11 (a. a.) - Fransız 

hattı üstuvasındaki hür Fransız kuv· 
vetleri kumandanı Larrnina Suriye· 
deki f ransız kuvvetlerine hitabtn 
nrşrettiği beyannamede bu.ıları diger 
Fransız müstemlekeleri gibi hür 
Fransaya iltihaka davet etmiştir. 

Pamuk ipliği 

ihtiyacını Yugoslavya 

Türkiyeden temin edcek 

Belgrad : 11 (a a) - Yugoslav· 
ya hükumetinin Türkiye ve haJya
dan pamuk ipliği tedarik etmek için 
yaptığı müzakereler iyi neticeler vrtr 
di~inden Yugoslavya dokuma en
düstrisinin bütün ihtiyaçları sene so· 
nuna kadar temin edilmiştir. 

Norveçte Alman 
üslerine hücum 

Londra : 11 (A. A.) - Al· 
manların Norveçteki üç petrol de
posundan ikisi tamaıniyle tahrib e
dilmiştir. Bir iaşe gernisine 'tam isa
bttler vaki olmuş, bir petrol gemisi 
de hasara uğratılmıştır. 

Bergen mıntakasındaki Alman 
askeri mıntakasına bombalar atıldı . 
Barakalardan üçü tahrib edilmiş, 
biri hasara uğramıştır. Bir lngiliz 
tayyaresi dönmemjştir. Bir devriye 
gemisi de yakılmıştır. Bir Eylulde, 
4,000 tonluk bir ia~e gemisi batı· 
rılmış telsiz istasyonu bombardıman 
edilmiştir. 

Başvekil T eleki 

Transilvanyalılarla 
görüşlü 

Buda peşte : 11 (a. a.)- T ran 
silvanyada işğal edilmekte olan ara· 
aide dolaşan Macar başvekili Tele· 

ki, ekalliyetlere aynen Macarlar gibi 

muamele edileceğini, dil ve hars hu 
susunda bütün ırki haklarına riayet 

olunacağını söylemiş ve fak at kendi 
!erinden tam ve mutlak sedakat is· 
temiştir. 

fzmirde üzüm piyasası 
lzmir : 11 ( A. A. ) - l:ı:mirc.Je 

üzüm piyasası yarın ( bugün ) açı
lacaktır . 

Dünkü nutkunda 

Bay Çörçil 
Gün geçtikçe lngiliz taz

yikinin arttığını söyledi 

Londr:ı : 11 (A. A.) - lngiliz 
Başvekili Çi)rçil bu akşam radyoda 

söyledi~i bir nutukta Alman tayya· 

relerinin sivil halka yaptıkları hü

cumları tatkih ettikten sonra Alm3n 
tayyaı e zayiatının bire üç pilot 

zayiatının bire allı o 1 d u ğ u n u 

kaydetmiş ve gündüz hava ha~İ· 

miyetini ele almak için azami gay· 
ret sarf rtıiğ-ini ve fakat gün gt.ç-

tikçe lngiliz tazyikinin ar ttığmı ve 

Almanyanın İngiliz adasını İşğal ede· 

medikçe kendisi için çok tehlikeli 

olacağıni ve Norvcçten Garkonya 

sahillerine kadar Almanları yıldır- . 
dıklarını, önümüzdeki haftalarda 

ise bütün f ngiliz tarihinin en mühim 

haftaları ol abih· Cl"ğini ve fak at her 
türlü l:rnrruzu tard etmeğe lngilte· 

renin taınamiyle. hazır l:ufundukunu 

söylenıi~tir. 

-·-
Yurdda zelzeleler 

Gümüşhant: 11 ( A A. )-11,51 

de 15 saniye devarıı edtn şiddetli 

bir zelzele oldu Hasar yoktu,. 

Şarki Karahisar : 1 l (A. A.)-
11,':?5 de lıuracfa ortn şiddette 

bir zelzele oldu. Hasar yoktur. ~- ır kaç gün kalacaktır. 

~~~~~~~---=~-~~~~' 

Ttf Kt Of AN ~ADJ 
ltı: DAVfD GARNETT Çeviren: NEVZAD 00VEN 

F' Bu sözlerden sonrn, tekrar yatağ-ının iizerine uzanmıştı. 
akat, yeniden uyumak için değil, odanın içinde koşııı~kta 

olan ve mütemadiyen dışan çıkmak isteyen kaı ısını dınle
rnek için. 

Böylece, belki hayatının en bedbaht gecesini geçirmişti. 

1 
Sabahleyin, onu sinirli bir halde buldu. Yıkayıp, fırça

.adığı zaman utanma alametleri gösterdi. Koku sürdüğii zaman 
ıse · · · • sadece ıztırab duyduğunu ve buna yalnız kocası ıçın 
tahammül ettiğini izhar etli. O zamana kadar tu\•aletlen tasav
vur cdilemiye~ek derecede bir zevk almıştı. Uykusuz bir gece
~~n sonra vukua gelen bu hadise B. Tebrick'i temamiyle bedbin 
ır hale sokmuştu. işte o zaman kendisine evinde hala bir 

kadın mı, yosa sadece bir tilki ~i bulundu~unu göstereceğini 
~andı.ğ~ bir µrÔje~! tatbika kar3! verdi. Mamafih, Silvia'n~~ 

1 
endısıne ~a.rşı gostermiş olduğu bu ihtimamlara • tahaınınul 

;ın sarfetlığı gayretler B. Tebrick'i biraz teselli ediyordu. 
rakat o b "h · 
1 • ' u 1 lıınaınları o kadar büyük bir sabırsızlıkla ka-
t~Jukl . eclıyordu ki, B. Tebrick nihayet ona, "yaramaz, vahşi 

ı ,. demek nıc ·b · t ' d k · ·ı· 
t . . c urıye ın e almış ve şu cünılelerı ı ave. 

e mıştı: 

- '
1Bö ı d l·ı ·k . Y e c ı ı yapmaktan, şımarık bir kız ve yarım 

• 

erkek gi~i hareket elrneklen utanmıyor musun Sih in ? Sen 
ki, tuvaletine o kadar elıemmiyel \'criıdin 1 Hııgiin anlıyoı um 
ki, bu bir gösterişten başka bir ey değilmiş. Tnhii, nı tık 
eski güzelliğin of madığı için bu şeyleri unutuyorsu .. ,, 

Bu nutuk, tilkinin, hatta bizzat kendisınin üzerinde bile 
müessir olmuştu. Tuvalet sona erdiği zaman, ikisi de çok 
miileessir vaziyette, hatta ağlamak üzere idiler. 

Silvia, sabah kahvaltısını oldukç<ı uslu yl'di. Bunun ü
zeı ine B. Tebrick tecıübesini haıırlamağa gitti . 

. . Tecrübe şu idi : Aşağıya indi. Bahçeden bir de mel kar 
çıçeğı topladı. (Bulabildiği biricik çiçek bu id i.) Sonra Stokoe 
küyiine gitti. Orac.fon bir Hollanda tavşanı .sa lın <ıldı. (Yani, 
kııı ah, beyazlı · bir tavşan.) Eve döndüğü zanı .ın , içınde t:ıv
şarı bulunan sepeti ağzı açık olarak çiçekleı in yaııına koydu. 

- Bak Silvia ! dedi. ilk kar çiçekleri ! 

Bu kelimeler üzerine tilki ahenktar bir eıln il<· ve o sı
radn sepetten sıçrayan tavşana bir göz hile at rııadan çi~·ek
lere do~ru koştu. Gözleriyle kocasına teşekkii ı etti. Bu hu- • 
s11staki minnettarlığını ifade için hnkikcıtcn bir tii ı ili yorul
mak bilmiyordu. Çiçekleri koklıyoı, gcti iCI i çckileı-ck unkıı a 
bakıyor ve tekrar kocasına doğru koşarak bir kere daha tc
şt•kkür ediyordu. 

Bunun üzerine B. Tcbıick (planına hu dn dahildi) bir va
zo aldı ve çiçeklere su aranıağa gitti. Fakat \' içekl ri kausı
nın yanında bırakmıştı. Dışaııda taııı beş dakika kaldı. F k l 
çok dikkatli dinlemiş olma.sına rağmen ıav-=anın cıı k.? :

1
k 

1 . b x. ı, ·ı . . d ' .. uçu 

hı~r ?5ırışı_nı ı e ı~ıtı~e ı . Yalnız odaya giı eliği ::t.amaıı müt-
ış hır katıl sahnc.sı ıle karşıl:ışnııştı. I folırıın ü sı ünc kolluk

ların üstüne kan lekt:leıi yayılmıştı. Hall6 dıvar!aın 'bile kan 
sıçramıştı . _ Sonu V•r _ 



Sahife 4 TORKSôZO 

Türk seciyesinde iimid 
kırılması yoktur 

( Birinci s:ıbifcden artıın ) 

İ(ırılması es&s~n Tüı k stci ytsinde 
)Oktur'. Bu .sureti:: zarnanırı mi.işki · 
Jatma rsR"mcu lzmir Fuarı devam 
etmeltedir . Jngi1iz Büyük Elçisi 
TGtlo:iyc ile lngiltere :ırasuıd f' ki ti · 
caret münasebetlt:tine dair de şöyl~ 
dcmi~tir: l'ütkiyeye karşı ticari ve 
mali siysst"foniz uzun vadeli bit si-
y.aısdtir. Bu siyaın:ti inkişııf ettirmek 
istemekteyit ve ettirtce~iz. . 

lngiJiz El çiıi sözlerirıi şöyle bi · 
fümiştir: 

- ı-ı~, ne kadar haı p af eti jize 
riuize çökm rınİ~St! hissediyoruz ki 
Jütli1tt ve şr ı efli ve k~hramaııca 

olıtn her şeyt', hüraiyett , adalet~ , 
hakıkiltc hüı met hususlarında Türk 
milleti ile lı g : ıiz milleti arasında 
bir ideal bir ~ i urdır . 

İzmir Btft: cıi ye Reisi Bchcet Uz 
verdiği cevsr t ı, lngiliz Elçisine,izhar 
t:I ti t i güzel dtı ygıı lardan dolayı te· 
,ı:kkör et11ıiş \ e bu yeni m~mlekct 
ticaretinin ink i ~ afından bahsetmjştir. 

Okullarda kitap okuma 
salonlatı kuruluyor 

( Biı•i 11ci ııöhifeden a.rtlld ) 
~.itı:ıh çc;şi tl eı ni n arttırılmaııı ve her 
mektebde bir kitab okuma salonu 
tesis eıiilerek ı ılebeler arasında kitap 
okuma sevg-i• ı in teşvik edilmesi et· 
rbfında da etiinle r yapılmakt.ııdır. Ta· 
!ebenin umu ~,! ma!Qmatını tevsik 
edecek ve ço.::ıı k d i rıHığ'rnın inkişa

fında a ni l ol bilecek hemen bütün 
neşriyat , mıı.s ~ llar , kahramanlık ve 
harb lıikayelc:: · · bu ıalebe kütüphane 
ler inde yer 3 caktır. 

I 

Erkek . isesi müdürii . 
Eakck Li <t si '.n.üdütü Bay Rifat 

But sa kız öğ c: men okulu müdürlü· 
tiinf, şehri il z 'tkek lisesi müdür· 
lügiin~ de Si ,. s erkek ö~retmen O· 

kulu müdürli ı ı yin edilmiştir. 

[E D T o IROGR.AMI ~ ~ 
12-9~ 1940 PERŞEMBE 

7 . ~O Progr:ıın , :>ıı nt ay arı 

7.Sri Muzik : llııfif proıram 

8.00 Ajıırı~ Hnherl~ri 

8.10/8 . ~0 Ev Kadını • Yemek 

8.HO Müzik : Tlafü P• 051· ıu 

J 2.30 Program, Sa.at a.varı 
12 .~5 Muzik : Tth'k 
12.nO Aj:uıs I la.berleri 
13.0n Muzik Tudı: 
L3.20/14.00 ~inema ve optrel mU .. ili. • 

18.00 Pı·ogram Saat ay:t•'• 
18.05 ,\.\uzik : OJ~ Mu~ikisi (Pi.) 
18.40 Muzik Radyo ctt2 grk~~truı 

19.1Cl Turk ı\.1.uziği 

19.45 Saat" Ayarı, Ajarıs 
20.ou .M.uzik: Turk fasıl hı-,vl'ti 

20.30 Kouu,nııı. 

20 .45 M u.dk: Üinlcyici iıteldsri 
21.15 Konuşma ( Sıhhat sat.ti ) 
~1. 30 Rudyo gazchı:ıi 
21.45 Mtızik : Radyo orkeııtraı.a 

22.30 Meııılckt:t saııt ayarı 1 ajans 
helH rltri; zirut, Esham·T11b· 
vilal, Kaıııbiyo ·Nukut l.ıoı" 
,. .. ı.ı ( F;yat ) 

22 4.5/<::3. ;::5 Muı.ilıı.: Cıo:ıbaud (Pl) 
23.30 Y .u-ı::::ki p. ;ır.am n k•p•.ı•J 

Parti Grupunda BaşvekiJimiz 
Hariciye, Maarif Vekilleri kon-Uş 
Ankcıra : 11 ('l'Urksih.U Muhabi

rindtu) - Buyuk ;\ılillet Mt-cli;ıi hu· 
gUıı Lir çok kanunları kabul ettiktc:n 
sonra Hilmi Uran ve ll:ısan Sakunın 
takriri !!zerine 1 Te;;rinievvdJt top· 
lannıak U,ı;ere fatil yapmıştır. Mc:b11s· 

l:.rıroız intihap dairı:leriııe hı:ırdu:t et· 
uıeoktc:dir. 

Ank<rr'a : 12 (Tüt\(8ö2ü Muh~ · 
bi, indeıı) _:_ C..ımhuıi)'d Halk P:.ır 

lisi Mtclis Grupu bugün 1119;,40 
saat 10 d::ı Ha.san Sakanın Reisli. 
~inde toplandı. Ruznamcde Orta 
tabsn imtihanlarının mesaisine da· 
ir evvelce Bir:göl mebusu Feridun 
Fikti tarafından verilmiş bir takrir 
nı t vcu t tıı. Bu takrir,. ait Maarif Ve· 
kilinin cevabı dinl~nmezdrn evvel 
Hariciy~ Vekili Şükıü Saraçoğlu 

ilan 
· Seyhan Vilayeti V :;ık ifhu fvlüdürliiğünden: 

Bir srneliline 
takdir cıii· 

len br.ddi 
Lira Mevkii 

250 Ab;J;ııp;,şa ca ı l..lc.5i 

350 
" il 

540 " n 

360 
" " 660 
" .. 

1200 " " 
-480 ., 

" 
480 Hükumet C;ırl4Jc5iudt; 

360 n .. 
420 • •l 

540 
" " 

600 n .. 
540 • " 
660 .. " 

Ciııtoi 

M"'ğau yaııd!:ıki 
,, kô5edd:; 

r • µ~rtm:ın daiı esi 
n " 
•• il 

.. " 
n " 
" " ... 

" 

" " 
" .. 
" " ,, 

" 
n " 

Da;ıe No: 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Hükumet caddesinde Kız lisesi k:ırşısmdn ve Alıi<linpaşa caddesinde 
bankalar civarında yeniden yaplııılan vakd apartmrınhuın doirelerile mı· 
ğazalrın senelitine takdir edil~n yukarıdal<i lıed .. Jlerle ve 1-10- 940 
tarihindtn 31-10-941 tarihine kadar onüç ay müddetlr. kiıaya verile· 
cektir. Takdir edilmiş. olan Lu beddelltr artırılmıyncak ve istekli fazla o· 
tursa aralarında kur'a usulü tatbik olurıacl!,ktır. 

Kira bedeli aydan aya peşinen alınacaktır. ihale 19-9-940 tarihineo 
rastlayan perşmb günü snat 11 de Seyhan Vakıflar Müdürlü~ü bina 
sıncfa y11pılac1ktır. fstcklilctin şer.titini öğrenmek isle yenlerin temin.ıtfa· 
rile birlikte her gün V nkıflar Müdürlü~ünc miiracaatl:ırı ilan olunur. 

ilan 

12.t97 

Biçki yurdu kayit mua

melesine başladı; 

Refika Tümerkan 

:orı içtimrtdıınberi certyaıı 
rici ahv51 ve haclisnt hak 
hat vermek üzre kürsüye 

Hsriciye Vekilimizin bİ 
!andıran harici hadiselere 
vr. sarih izehntı dinlenmİf 
mi hey'etçe tasvib edildıktd • 
.söz alan Maarif Vekili, b" 
Fik ri'nin takrirleri ne cevı 

tahsil imtihanlnrının net• 
krnda umumi \'e t.oplu iı• 

LAi',''_..' 

ve takrir sahibi ile dijer 
beyanatı dinlenC!ıkten "' 
Maarif Vekili tarafından 

vcrildihen sonra bu rnevııı• 
verildi . Sayın başvekil Refi~ 
s<iz alarak zelzele mıntak 
şaat için muktazi kereste 
knşılamak üzere ziraat V 
gösterilecek ormanlardıUJ 

'ti ağaçların muamele verf1 

afiyeti hakkında Maliye V 
sühulet gösterilmesi hii.kÜ ~ 
vi b olunduğunu söylernıŞ 

mes' eleler haklcındak i iıt 
mi lıey'dçe tasvib olundu• 

ce'~eye nihayet v~rilnıişti. 

Muazzam bir 01'• 
ormanı yetiştirrrı' 

( Biriaci s:ıhifed~ 
alınan ilk neticeler ise 0

,. 

parlaktır. Bu orman için ,,f 
lira.. hatta milyonlar s,.,,., 
tercddüd etmeyen bukU 
bir, iki sene sonra meye! 

r t olan milyonlarca Oka ı~ ·~lf 
inşaatında, ŞimendüferCI~ 
dtncilikte geniş istifade! 
tir. Mesela: Yurdumuıuıı 
ni demir ağlarla örerkeP 
ttn demir travers alın• l'
şiyatında pek mübiın ° 
mcı.'clesini dahilt'n hali 
demir travers yerine fiti 
;,crslcr kullanacatız. 1J 

Kayseri Askeri satın 

alma K'Omisyoı:an Riyase· 
tindeı.: 

1 - Beher adedine tahmin e· 
dılcn Fiat (2500) kuru~tan maa· 
başlı (3706) adet tevhit Semeri pa
zarhkla yaptnılııcaktır. 

)er göstermiştir ki bir d 
30 36 sene tahatJJdl 
Okaliptüsten yapılac•~ ~ 
harikulade bir dayanık',. 

Adananın hk hiçki ve dikiş ı;erıe işe yaramaktadırll 

2 - Muhammen Ledcli (92650) 
lira olup ka t'i teminatı ( 13897) 1 İr a 
(50) kuruştur. 

3 - lhfllesi 1 ~/9/940 çnrşıım· 
ba günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi lstnnbu1, Aıı· 
kara Levazım amirlikleri ve K~ysr.ı i 
Aı;keri srıttnalma Komi .. yonlarında 
iÖrül~bilir. 

5 - isteklilerin Kanunun 2,3 
maddelerinde yaıılı vrı1aik ve Teıni· 
nıinatla birlikte Belli giin ve ı:ııJtta 
Komi~youa mürac'!ı&tları . 

11-12 ·14 12293 

müessesesidir. Memlekette yetiş Ok•liP Bu muazzam 
tirdiği ki.vmet li mezunları vardır. k d urıU arazisinin a astros .. 
Şer aiti haiz mtzunlar yurd açabi K d d'·riiOI zere a astro mü u .,.~ 
~ir.ler . Kaydolmak ve tcLilat :ı~ak kı S rıdoğan refakat~, 
ıçın sabah 9 dan 12 ye ve 1 en sarruf memurlar ındaP 

1

18 e kndar Bebtkli kilise sokağmda ıak bir iki ün~ kad•' 
biçki )Urdu müdürlütüne rnüracat 1 de~ktir. 1 

12275 5-10 ......................................... ____ _...,,,,,,. ...... 
Mürettip alacağız 

Matbsamııın gazete kısmında 

çıılışnı:.ık i1ı:ere bir milrettibe ihti· 

)'lÇ v;srdır • fdareh!memiıe lilÜ 

racaatl~rı 

Bu 
Nöbetçi 

Fuııt 

Yeıu Poı:t!ib~rıe 



t• .......... - .......... --................. _________ .. - .............. ..., 
[E var? 

yok? 
: SA6LIK BAHiSLERi : .... -...... -..................... ___ .... -·· .. --- ..... 

köpek KORKUNÇ BİR HASTALIK 
lbtril~k C!~nilen karnından ko
şabdcn adamlardandı. Talii K u d ~tmcmiş, işleri bo:z:ulmu~tu 
rundür açtı. Açlığın tesirile d h' Bütün beşeriyeti ötedenberi kor-

a ıyane bir fikir geldi. Kü- kutan kuduz hastalığına bir çok adlar 

• sokak köpeğini peşine talca· verilmiştir. Beynelmilel adı (.Lyssa) 
lokantaya girdi. Köpeği dır. Bu adın verilmesine sebeb, Veleri· 

'"I karıştıracak olursanız orada k?pe~. 

uz N e 
YAZAN 

E. Naci Can 
T'eteriner Hekim rnlcye oturttu, boynuna pe- 1 ner tababette Comparativ Anatomi'yi 

g adı. Eline yemek listesini kedi gibi et yiyen hayvanların dıllerı· 
rııından konuşma,. suretiyle nin ortasında bir kaşık manzarasında- se_n: ~sonunda k?peğ!.n kudurduğu 
... b kı' çukurlu~a Lyssa adının verilmiş goruluyor. Bu hadıse uzerine lncuba-
... u avereye başladı: 0 M olduğu görülür. lşte bir zamanlarA b~ tion 2 seneye çıkanlmıştır. 

••·'ı?'Yonezli balık mı istersin, Lyssa denilen çukurlukta kuduz amı· Tabiidir ki, bu devir virusun di-
.. , linin yerleştiği zannedilmesi üzerine mağa yakın olup olmamasiyle değişir. 
M bu hastalığa Lyssa dendi.. Hakikatta Hastalarda araz ( Sympton) üç 

ıı• ...ı._ 8>'onez sevmediğimi bilir- · olarak kabul edilir. 1"1111 bu çukurluk köpek, kedi ıibj, et yıyen 
fık tt isterim. hayvanların suyu içmelerine yarar. 1 - Melankoli devri, başlangıç 

"' 8 Bu hastahha Türkçede kuduz ve devri ( Stadium prodromorum ) dur. 
• en p· 1 · · J!,; S 5 B d · d h al b • . ırzo a ıshyece5.m. en ya sudan korkma hastalığı denir. Ku· u evır e ast ar neş'elerini kaybe-

ı nıısın? duz esasen bir hayvan hastalı~ıdır. derler. Köpekler kendilerini saklarlar. 
e .. y . 1 d Çoban köpekleri karanlık yerlere gi-

... .., ctun tabii... Hayvanlar içerisinde et yiyen er e derler, fazla bir düşünme hali görü-

. 
'•tlı olarak? (Carnivor), ot yiyenlerde.< Herbivor ), lür. Gözlerde derin bir yeis vardır. Bu 

herşey yiyenlerde ( Omnıvor ) ve ka-
05111 ' lielc 1 d nadlı hayvanlarda görülür. Hastalık devir 12 saat ve hazan 4 gün sürer. 
V ı d.. .. Şun arı bir yiyelim e insanlara bu gibi kuduza yakalanan 2 - Tehevvür de\Ti ( Stadium 
,. uıunürüz. hayvanlarla bulaşır. exitationis) Bu devirde hastalarda faz-
u e ıet td Kuduzun amili bir Ultravirus'dır. la bir hiddet, çabuk kızma, ısırmak 
" ·ı ben garson ve etraftaki Bu virus dayanıksızdır. 53 derecelik isteği görülür. Köpekler ve bilhassa 

ı•ıJ~ er I u konuşan köpcte lıay· hararette ve 2 saat güneş ziyasında iyi terbiye görmüş köpekler sanki sa-
ı.ı~ -~ş •rdı. Şişman ve kalantor kalmakla ölür. hipJerine hastalığ"ı vermemek istedik· 

Yaktaştr: Hastalığın çıkış müddetleri ( lncu· lerinden yerlerini terkederek başka 
l<öp,ır..· . b bation) pek karışıktır. En aşağı 2 yerlere, civar mahallelere, köylere gi-

glllızi anı satar mısı· hafta ve en çok 4 aydır. Bir zaman- derler. Bu gitmenin bir sebebi de 

1~ lar 1 - 2 sene olduğu iddiaları ileri sü· tabiat kanunu dolayısiyle virusun baş-
"' ır- l\o . rüldü. Nihayet Londrada cereyan eden ka yerlere bulaşmasıdır. Civar ma· 

~tlaray:~biııni pelc çok severim. bir vak'a bu iddiaları kat'ileştirdi. hallelere ve köylere kaçan böyle ku· 
e 1 tiyacıcn olmakla bera- Britanya kanunlarında "Herhangi duz köpeklerde, kedilerde ve hatta 

8h o-~ ı- 1 bir limandan içeri airecek olan bir kurtlarda korkak bir hal görüliir. 

2 
oOn um razı o muyor. b S 

1
• köpek o limanda 2 sene karantinaya Bu devirdeki kediler daha ziyade 
ıra veririm. tabidir,, diye bir hüküm vardır. işte insanın yüzüne, gözüne, boğazına sal-

Ülırıa bu hüküm dolayısiyle o sıralarda kö- dınrlar. Bu devirde bulunan kuduz 
SQ 

1
. z. . peğile lngiltereye gelen bir Hindli'nin fare~ere bü~k ~~r cesaret gelir; ha~a ,,f ita verırim. köpeği karantinaya alm1yor ve 2 se- kedılerle bıle mucadele ederler. Ko-

,.; Dcdiğ" 
u .-' lllı . ıın gibi satmak istemez-ı T A k 
!.~~· a, •htiyacım var. Peki razı arsusta rapça 0 utan 
~~it~·~ zat elli lira~ı sayıp ver· b. . yobaz . tutuldu 
0 
~ 'y t n boynuna bır tasma bu· Jr 

0 
ip c~l sahibi, boynuna takılan Tarsus : 11 ( Türksözü muhabi· meşbut halinde yakalanmıştır • 

.~ ayvanr götürürken köpek tinden ) _ Adanalı Hasan Mualla Tahkikata başlanmıştır . Bittabi 

ol,- ş nıuarnelesiodenberi ilk de· namında birisi Musalla mahallesinde Arapça okutan bu şahıs hakkında 
ıedı1~1c ağzını açtı ve eski sahibi· gizli mektep açarak başına topla· kanuni muamele yapılacaktır . Fa· 
le'~ erı: dığı yirmi otuz kadar çocuğa Arap· kat mezkur mahalle ihtiyar heyeti 

• B d · kt Jd au ~mni· ve mahalle mutemedi bu işten ha· 
·rtı enj d·~. . d ça te rısat yapma a o ~,. .. 
etİ albuk· sev ıgını s~nıyor um, yet dairesine vukubulan ıhbar uze- ber~a~ değil midir ? Bu cihet çok 
-~ l sen beni sattın. Çok rine Emniyet dairesince alınan ted· garıptır · Mr:rciinin dikkat nazarla· 

JJlıı tıırı s· ı k d b k k , k · ır daha ağzımı açıp tek birle mezlCı1r mahal bası ara ers rını u no taya ehemmiyetle çeke-

ıı~l• ~mıyacağıml esnasmda kitaplariyle beraber cürmü nz • 

,,. ~çc kadının yüzü yine ketum· 
·p;J i a Yine bir kımıldanış yoktu. 

Yor ınu ·d· · t • 'd' b J ıJ ~i ı ı, ıs ıyor mu ı ı e • 
aı ,-- · Hasa na nereye gideceğini 
e ~atnan döneceğini sormadı bi-

11 nız 2"öıleri bulandı ve dudak-

·r7" 'ı 'erınedeo kımıldandı· Ayrıl· 

tahammül edilmez bir a· 
itdı M · · ,_. r .. evsımsız uır sıcak bü-

" 
1 kavu:uyordu. Sararmış otlar 

'lr_ınış çalılarla örtülü dağlar ruh
l>'ık eden birer külçe gibiydi. 

'ilan bomboştu. Ne gelen ve 
ı" sreçen ... 

ne~ yavaş yavaş iniyor karşı 
B'Uzak Ufuklan sanki tutuşturu· 

"el ıraz ilerideki kayadan iri sesler 
;:b,Ve Hasan sırtüstü vattıcrı 

1 ınde kendisin hulyala;a k;p-
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tırmıştı. Çocukluğunun en:avare, genç
liğinin en azade senelerini geçirdiği 
köyü iki günde kendisin~ ne kadar 

çok yabancılaşmıştı. Her şey gözünde 

sihirini kaybetmişti. 
Gönlü şu bir haftada yirmi sene 

ihtiyarlamış gibiydi. Anasiyle beraber 

terkedemediği yerleri . . . O akşam 
bırakmi\ğa karar verdi \'e çapraşık 
yollardan saatlarca uzaktaki bir köye 
ulaştı. 

*** 
Kağnılar yine gıcırdıyordu. Ve yi

ne köyleri yollardan ufuklara bağlıyor-

du. ihtiyar kadınlar, ihtiyar adamlar 

h~p ~eraber yürüyorlardı. ~epsinin 
yuzlerınde kötü bir tevekkül yerine 

bu sefer tunçlaşmış bir imanın ifadesi 
vardı. Hasan da onlara karışlı.. ve 

günlerce ağır ağ'ır yürüyen bu kafiley· 
le beraber geı iden cepheye ulaştı. Ha
sanı o günden sonra gören olmadı. 

Hasan köyünü, deresini ve söğüt
lerini bir daha görmeden öldü. Fa· 
kat bu ölümden hirkaç ay sonra boş 
k6y yollannı dörtnala giden atların 
ayak sesleri doldurdu. Ve köyün ufa
cık deresinde birgün f zmire koşan sü-

d • 
1 r? 

~.eklerde kesik kesik bir bakırtı görü
lur. Atlar bu devirde bulunduktan 
yemlikleri, toprakları, duvarları ısınr
lar, kendilerini saıa sola çarparlar. 
Koyun, keçilerde kaçma, kendini 
çarpma hali sığır ve mandalarda ise 
hakiki bir kuduz hali görülür. Horozlar 
insanlara hücum ederek gagalarlar. 
ln_sanla~da. bu .. ~~~irde büyük bir ze
ka faalıyetı gorulur. Azçok şiirle ui· 
raşanlar çok güzel şiir yazarlar. 

Kuduzun bu devri 3.4 gün sürer • 
. 3 - Felç devri ( Stadium para

lysıs) bu devir bo~az felciyle başlar. 
Yutma hareketleri kaybolur. Hastada · 
fazla bir hararet olduğundan su iç· 
mek ister. Fakat içemediğinden suya 
saldım. insanlar ellerindeki kabı fırla· 
br ve atarlar. Bu halleri görenler ku• 
duzda sudan korkma hali olduğunu 

ileri sürerler. Halbuki kuduzda sudan 
korkma ha\i yoktur. Bilakis kuduzlar 
suya faz\a bir ihtiyaç gösterirler. Has
ta bu devir nihayetinde ölür. Bu ~e· 
kil tipik bir kuduzdur. Bazan bu de
virler tam olmaz. 

Virus daima sinir üzerinde ve en 
çok siniri ihtiva eden yer tükrük bez
leri olduğundan bu bezler ve dolayl
siyle tükrük virusludur. Şayet vinıs 
yalnız dimağda bulunsa kuduzun b11-
laşmasma imkan yoktur. Kuduzun bu· 
taşması için muhakkak kuduz tarafın
dan ısınlma, yalanma, tırmalanma la
zımdır. 

Kuduz virusunun tabii sığınağı 
(Porteur ) kurt, çakal, ayı, fare ve 
yarasalardır. 

Kuduz mücadelesinde en mühim 
nokta bu gibi polrtörleri ortadan ka
dırmaktır. Fakat bu işin de pek ko-
lay olamıyacağı düşünülür. Mem
leketimizde hayvanları kuduza karşı 
muaf tutmak meselesi üzerinde çalışan 
Veteriner fakültesi mikrobiyoloji, sal
gınlar ve hıfzıssıhha enstitüsu direktörii. 
kıymetli hocam Pr. Süreyya Tahsin 
Aygün tarafından kuduza karşı hay-
vanlarda muafiyet veren bir aşı bul
muştur. Yalnız henüz bu iş tatbik sa-
hasına girmemiştir. Pek yakında bu 
işin tatbik sahasına girmesini ümit et
mekteyiz. 

Bü.tün bu tafsilattan anlaşılacağı 
veçhıle kuduz çok feci bir şekilde ö-
lüme sebebiyet veren bir hastalıktır. 
Bu yüzden her hangi bir hayvan ta
rafından ısırılan bir şalıs ilk iş ola
rak hemen ısıran hayvanı veteriner 
hekimlerine teslim edip kuduz nokta
sından muayenesini istemeli ve mua
yene neticesi malüm oluncıya kadar da. 
hemen kuduz aşılarım yaptırmalıdır. 

varileri atlarını suladılar. 
Bu sırada dereye inmiş süğ'ütlerin 

yapraklarım bir sonbahar rüzgarı ok
şar gibi dolaştı. Çoktan ebediyet di
yarına irişmiş Hasan'ın kahramanlara 
selamıydı bu J ••• 

Hatçe kadın göçten döndü. Ömer 
ağa yine hasla yatıyor, Hasan'ın yeri 
ve yalağı boş kaldı. Fakat Hatçe ka
dının yüzünden birşey sezmek müm
kün olmuyor. Hissediyor mu işitiyor-
mu belli de~il . . . ' 

Yalnız dudakları mütemadiyen kı· 
mıldıyor. Gözleri daha f~rsiz beli da
ha bükük · · · Dere yine ça~lıyor .. 
... Yaz geldi, söğütler yine yeşerdi. 

Koy çeşmesinin su dolu yalağındaki 
yusunlar yine kıınıldıyorlar. 

Ve çamurların arasında yeni Ha· 
sanlar, yeni Hatçe kadınlar serpilip 
büyüyorlar... *** 




