
Sahibi: HAYDAR RUŞDO ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir ikinci Beller sokatı 

Abone prtlan: Seneliği 700, alu aylığı 400 kurut 
Reamf ilinlar için: Mnari f cemiyeti ilinat 

bdroauna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştmlır 
Basiidıkı yer: (ANADOLU) Matba8'sı 

Yıl : 4 - No : 1121 Telefon: 2776 

• ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 4 Birinciteşrin 1937 

Hareli ete 
------

!talyanlar 
Trahlusa yeniden ftç 

bin asker sevkettiler. 

Fiati (100) Para 

Manevra kumandanı orge- Kayıp tayyare ispanya ihtiJali, bir ci-
Bir Filo araştırma. 

neral lzzedd_i_".'_~ahşlar geldi) ta:.:. ~~:.~:ı-e!.~~~ han harbı doğuracak;mı? 
Garbi Anadolu manevraları artık son safha-: Natal arasındaki hava seferini F: h d d ---,--.. yapan ve birkaç 8ündenberi ransa u u u açarsa,~ talya veAlman., 
sıiida liiilunmaktadır -kıt'alar;yerlerini .. alıyor~ kaybolmuş Bulgar büyük Fran- ya da Frankoya yardım edeçeklermiı 

1 'ız tayyaresinin ne olduğu 

Sonbahar manevral•rını ida- kımdan ıon Trakya manev
re edecek olan orıeneral ralarında çok daha büyük 
lzzeddin Çıa.hılar, dün lzmir ehemmiyeti haiz bulunan Ege 
~apurile ıehrimize ıelmit ve mıntakası manevraları, kahra· 
merasimle karşılanmııtır. Ge- man ordumuzun yüksek aske
neral lızeddin Çalışlar, birkaç ri idarecilerimizin yüksek as
gün şehrimizde kalacak, ma- keri kabiliyetlerini tebaruz 
nevra hazırhklarını gözden ge- ettirecektir. 
çirdikten sonra manevra mm· Manevraların ehemmiyetini 
takasına hareket edecektir. arttıranan en mühim mesele, 

• • • ihraç harekatıdır. Donanma· 
Garbi Anadolu manevraları mız, ihraç hareketini idare 

hmrlıkları, artık son safha- edecek, mavi kuvvetler taar· 
ıında bulunmaktadır. Her ba- ruza geçeceklerdir. 

--~~------·~·~·~··~6·~~~-~--~~~---

Ş ark misakında --·-· Suriyenin de yer 
lif edeceğimiz 

almasını tek
söyleniyor 

Kahire, 4 ( Radyo ) - Gazetelerin verdiği habere göre, 
Türkiye fiikumeti; Irak, Türkiye, lran ve Afganistan araİında 
alcdolunan itilafta Suriyenin de yer almasını teklif edecektir. ......... ~-
Iogiltere Çine mühim 

mat gönderiyormuş 
losyonda baflıyan muharebe, iki günden 

beri bütün fiddetile devam ediyor 

Çin-Japon askeri lcarıı lcarşıga 
Tokyo 4 (Radyo)- Nis-Nis arasında dum dum kurşunu 

tazeteıi; lngilizlerin Çine yar· dahi bulunduğunu bildirmek
~ım ettikleri ve Onkona bu· tedir. 
tinlerde 4 vapur dolusu mü· Pekin 4 (Radyo) - Liyo 
~irnmat gönderdiklerini ve bu Losyende başlıyan harp, çok 
bıeyanda bir kafile tayyareci kınlı bir surette devam edi· 
dahi Çin'e sevkeylediklerini yor. 
~beı1 vermektedir. Japonlar, Çin cephesini yar· 

Ayni .8azete, lngiltereden mak için büyük zayiat vermete 
· 'e ıanderilen mühimmat mecbur olmu;lar ve nihayet, 

belli değildir. 
Beş tayyareden ibaret bir 

filo, dündenberi araştırmalara 
başlamıştır. 

---·•··---
Italya 

Konferansa iştirak 
etmiyecek 

Londra, 4 ( Radyo ) - ln
giliz siyasal mahafili; ltalyanm, 
lngilterece teklif olunan üçler 
konferansına iştirak etmiyece-

Kıt' alanmız, bugünlerde yer· ğini ve bu itibarla konferan-
lerini almak üzere manevra sın toplanamıyacatını bildiri· 
sahasına hareket edeceklerdir. yorlar. 

••••••••• 
Bulgar ordusunun ma· 
nevraları sona erdi 

Kral Boris bir söylev ve
rerek orduyu selamladı 

Kral Boris 
Sofya, 4 (Radyo) - Bulgar 

ordusunun manevraları sona 
ermiş ve bu münasebetle Ko· 
poloda büyük bir ziyafet ver
miştir. 

Ziyafette Kral Boris, hüku· 
met azası, generaller, ateşemi· 
literler, manevraya iştirak eden 
kıt'alar zabitleri bulunmuşlar

dır. 
Ziyafetin sonunda bir söylev 

veren Kral Boris, manevralarda 
çalışan zabitlere teşekkür etmiş 

dinamitle Çin istihkimatını 

kısmen uçurmuşlardır. 
Japonya harbiye nezareti, 

Kornünistlerin merkezi sayılan 
Kantonun, behem~hal ve bir 
an evvel şiddetli surette bom· 
bl\rdıman edilmesi için emirler 
vermiştir. 

Cenevre 4 (Radyo) - Ulus· 
lar Sosyetesi; Çine gönderilecek 
olan seyyar hastaneler için 
lazım olan yüzbin lngiliz lira· 
sınm, Sosyeteye dahil devletler 
tarafından temin olunmasını 
kararlaştırmış ve bu husustaki 

1 
~ra~nameyi, aambleye ver· 
mııtır. 

ve Bulgar orduaunul\, ıulh içi'
çallfbfını ve kendi memleke-
tinin refahını teQaine uinfb· 
ğını söylemiş ve huır bulunan 
ateşemiliterlere demiştir ki: 

- Manevralarımııa iştirak 
eden şecaatlı orduların mü
messillerini aramızda görmekle 
bahtiyanm. Ordumuz, muaz· 
zam tezahürat ve yeni şeyler 
gösterecek vrziyette değildir. 

Elimizde vasıtalar mahduttur. 
Bununla beraber memleketi 
müdafaa edecek kabiliyette 
bulunduğunu isbat etmiştir. 
Her an, yenileşmek yolunda 
yürümekte, inkişafa çalışmak

tadır. Manevralanmızı teşrifle
rinizden dolayı sizlere teşek· 
kürler ederim. 

Temsil ettiğiniz devletlerin 
reislerinin sıhhatına ve ordu· 
larınızın şuefine kadehimi kal
dırıyorum. 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

Atinadan /stanbula 
d6ndü 

Atina 4 (Radyo) -Türkiye 
Büyük Erkinıh•rbiyei umu· 
miye reisi mareşal Fevzi Çak
mak, Adatepe torpito muhribi 
ile lstanbula hareket etmiş 
ve merasimle teşyi edilmiştir. 

••••• 
8. Metaksas 

latif a etmiyecektir 
Atina, 4 (Radyo) - Gene· 

ral Metaksasın, kral ikinci 
Jorjla anlaşamadığından dolayı 
istifa edeceği hakkındaki şa· 

yıalar, resmen tekzip c Jil. 
miftir. 

Milis askerleri 
Londra, 4 (Radyo) - Man- karrur eylemiştir. 

c~.ster Gardiyan gazetesine Berlin, 4 (Radyo) - Cum· 
go~e~ ltalya .başvekili B. Mus· huriyetçi ispanyaya yardım 
solını, Berlınde. ~· .. ~.itlerle için Fransız hudutlara açıldığı 
l~anya ~~~~lesmı goruşmüı· takdirde Almanya ve ltalya
tur. Bu. go~uşmeler sonunda nm, açık bir şekilde general 
c~mh~rıyetçı ispanyaya umumi F rankoya ayni tekilde hareket 
b~r hucum yapılması ve harbe etmek Rretile muavenette bu
bıran evvel 80D vsilmai ta- luaeqkl•n bildirilmektedi. 

Şild maçlan başladı 

Alsancak Demirsporu 
10-2 yenerek gol 

rekoru yapb ------üç ok ta Dotansporu 9-1 maglup etmiıtir 

Saha oe segircilertlen bir göriinilş 
Yeni sene şild maçlarına üzere iki gol kaydetmiş ve 

dün başlanmıştır. Havanın devreyi berabere bitmiftir. 
kapalı ve yerlerin çamurlu ol· İkinci devre başlar başla-
masına ratmen stad epi ka- maz gene hakimiyeti elerine 
labalık olmuş; maçlar, netice- alan Alsancakhlar ilki dördün
leri hiç te tahmin edildiği gi- cü ve sonuncu da 37 inci 
bi çıkmadıtından heyecanlı dakikada olmak üzere üst üs
geçmiştir. te sekiz gol atmışlar ve yeni 

Evveli Demirsporla Alsan- senenin gol rekorunu teU. 
cak takımlan karşılaşmış, oyu- ederek maçı 10-2 galip bitir-
nun dokuzuncu dakikasına mişlerdir. 
kadar iki gol atan Alsancak· Günün en mühim karşılaı· 
lılar, hakim oynadıkları halde ması bu maçı takip etmiıtir. 
birinci devrede de başka gol Üçok-Doğanspor, Fehmi gel· 
çıkaramamışlardır. Demirspor mediği için Vehabın bakemli
iae biri penaltıdan olmak ( IJftHllllı4 tincl1 -1d/etle ) 
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Kaş yapayım derken, göz Arkasından, tenbih tenbih 

çıkaracak, işi büsbütün allak üstüne: Yazan: Vinston Çörçil veba mı•krobUDD yaymayı 
b 11 k d k k 1 

Doktor Göbelsin matbuatı ler 1 d d · u a e ece ; sıs a oğ ana - Aman Edacığım, gafil o say ı onun a aynı şeyı 
hamamda soluk aldıracak. olmağa hiç gelmez. Çakırın beni Alman düşmanlığı ile it- yapacağı muhakkaktı. muvaf 1k buluyo J 

Ağzı değiştiriverdi: kızı gioi kendini kullan. Sa- ham ediyor. Bu doğru de· Son aylarda parlamentoda r ar 
- Paşam, velinimet zadem. km ip ucunu ele verme; kan ğildir. Muharebeden evvel Fon ve yazdığım makalelerimle Bü- Alman Erkanıharbigesi resmi mecmuasından 

sen hiç kıpırdama yerinden; kus, kızılcık şerbeti yedim de. Tripiçe deniz yarışını terki yük Britanyada meskün Al- Başlıca üç nokta üzerine ğimiz de ayrı bir meseledir. ' 
sakın karıcığının yanına gide- Kocan olacak alık oğlan, kay- teklif etmiştim. Eğer bu tek- manların şiddetli disiplin teş- dikati çekmek lazımdır. Bu Bu sahada fazla hırsa lüzum 
yim deme. O haldeyken gö- nanan olacak beyin yoksulu lifim kabul edilseydi belki kilatmın kucağında İngiltere - üç nokta ileride görülecek bü- yoktur. Zira, her mikroptan 
rürsen, billahi yüreğine indi- kapın, kakavanlar, babalılar, felaketin önüne geçilmiş olur- Almanya münasebetlerine yap- tün işlerin temelini teşkil istenildiği .'-ilde istifade 
rırsın tazenin. Kocam beni her kim, her kim yanına soku- du. Mütarekeden sonra Alman· ması muhtemel tesirler hak- eder. mümkün değ l . Gerçi sari 
bu mezbelede gördü, iğrendi Iursa kaç öteye... :Şunuda yaya süratle yiyecek yetiştiril- kında hükumetinin dikkat na- 1 - Hengi mikropların en humma, lekeli humma, lçiçek 
diye vallahi kendini pencere- unutma; bir düzüye başını yok mesı ıçın ilk adımı attım. zarını çektim. Buna benzer şiddetli zehir haiz olduğu. mikropları hayli korkulu şey· 
den aşağı atar, canına kıyar. la; (nah, bir bit daha bul- Gene mes'uliyetini deruhde bir teşekküle Berlinde uzun 2 - Mikropları yapmak lerdir amma ameli sahada bu 

Hanfendi duyacağı kadarını dum!) deyip tuttur. ederek yüz bin Alman esiri müddet tahammül edebilece- usulleri ve vasıtaları. mikropları nakledebilmek için 
duymuştu. Taha paşa kerime- Eda, hepsine baş eğmede . serbest bıraktım. Rur havza- ğini tasavvur edemem. İngil· 3 - Sirayet temin edecek mühim miktarda sinek ve bit 
sine, gelin geldiği Abdülve· _ Kertenkele ile beraber sının Fransızlar tarafından iş- tere siyasi firariler için daima ve sağlam vücude getirecek beslemek zarureti vardır. Bun· 
hap paşa konağında, pıtrak mi yatıyorsun?. galine şiddetle karşı koydum; sığınacak bir yer olmuştur. şerait. lan aşılıyacaksımz ve daima, 
gibi bit üşüşsünl. Dost düş· Eda, evet dese bir türlü; ileride zuhuru melhuz teca- Fakat yabancıların vatanımızın Birinci noktayı tahlil ede- henüz mikrop almış sinekleri, 
man ne demez, adamı tefe hayır dese bir türlü. Cevap vüzlerde hem Fransaya hem merkezinde milli kavgalarına lim: bitleri o tazelikte muazzam 
korlar da çalar. Mısırdaki sa· vermedi. de Almanyaya Büyük Britan· devam etmesine müsaade et· En tehlikeli noktalardan miktarlarda muhafaza edecek· 
ğır sultan bile duyar. Gene dili durmamada: yanın muavenetini temin eden meğe muktedir değiliz. Hele lazımgelen miktarda temin et- siniz. Bu epey güç bir iştir. 

Hatun, gene baygınlıklar _ Sil terlerimi Edacığıml. ve ondan sonra bu şekilde askeri emniyetimizi tehlikeye mek laboratuvarların işidir. Çiçek hastalığı zehirinden 
geçirmede. Sinirlerinin bu se- _ Mendilini musluktan bi- faaliyetlere nihayet veren Lo- koyacak şekillere hiç taham- Fakat şimdi, eldeki az mik· kafi miktarda istihsal etmekte 
ferki boşanışı, ötekilerin biri- raz ıslat nemli nemli alnıma karno muahedesinin imzası mül edemeyiz. Almanlar kendi tarda mikropla kazanılan tec- ayni derecede müşküldür. 
le kabili kıyas değil, hepsin· sür!. için şahsi kuvvet ve faaliye· memleketlerin de buna bir rübe, harp esnasında çok mik- Bir diğer müşkülat ta, me· 
den baskın. Daima ihtiyat bu- _ Şu kağıtlardan birile yü- timi sarfettim. Binaenaleyh dakika için bile tahammül tarda mikroba ihtiyaç olduğu deni ahalinin aşılanmak sure-
lundurduğu ikinci şişedeki zümü yelpazeler misin?. muharebe zamanı müstesna edemezlerdi. zaman, ayni derecede işe ya- tile çiçek hastalığı mikrobuna 
kordiyali de yarılmış. Doktor Nihayet sayhayı bastı: olmak Üzere kimse beni Al- Bugünkü Almanya rejiminin rayacak mıdır? karşı mükemmel panzehir te· 
Zambako paşanın reçtesi ec- _ Vesselam, bittemaml.. manya aleytarlığı ile tavsif taraftar ve müritlerinden yük- Harp esnasında ne gibi min etmiş olmalarıdır. 
zaneye koşturmuş. Esneye es: Sen sağ, ben selamet, bitti! edebilmek hakkını haiz de· sek mevki sahibi birçok Al· mikroplardan istifade edece- Bu vaziyette de mikrobun 
neye, gart gurt geyire geyire, Tekrar, kağıdı uzaktan tutup ğildir. Fakat benim vatanıma manlarla vakit vakit konuştum. vereceğimize dair teminat da tesiri olmıyacaktır. 
En'ami şerif göğsünde basılı. mağrur mağrur bir süzüşten karşı ifaya mükellef bulundu- Bunların daima söyledikleri verebilmemizin ihtimali yok- Uzun zaman kolera mikro· 
(Ha gittim, ha gidiyorum) he- sonra keırşısındakine çevirdi: ğum borçlarım da vardır. Bu- gibi "İngiltere Almanyanın tur. Diğer milletlerin sıtından bunun mükemmel bir harp 
lecanile, uşağın biran evvel _ Öyle bir mektup, öyle nun için beş sene evvel Al- kendisine uzattığı dost eli ka- böyle bir teminat verilmesinin vasıtası olacağı sanılmıştı. Çün· 
gelmesini pencereden bekle- bir muhabbetname oldu ki manyanın Versay muahedesini lul etmiyor." dedikleri zaman düşünülmesi çok ayıp ve küs· kü kolera mikrobunu kuyulara, 
mede. Nabi mezarından çıksa ancak naksederek gizlice vasi mik· "Buna evet diyecek lngiliz ı tahlık nümunesi sayılırdı: Bun· sarnıçlara yahud yiyecek mad· 

Diğer beslemeler, Vicdanla bu kadarını yazar. Araya be· yasta silahlanmağa başladığı muhakkak pek azdır. Sizin dan başka pek çabuk da so- delerin içerisine koymakla pe~ .. 
Peyker; kadıncağızın vücudu- yitler mi karıştırmadım, eşar- meydana çıkınca tehlike ça-- yeni Almanyada Yahudılere nunun kimsenin tahmin ede- müsaid salğın temin edileceğ1' 
nu oğmadalar. Zülfüyar kalfa, hr mı sıkıştıramadım, çiçek nını çalmakta gecikmedim. Ke· protestanlara veyahud katolik· miyeceği bir muharebeye sür- sanılıyordu. 
kanı aşağı çekmek için, kuy- demeti gibi donattım.. za 1934 de Almanyanın biraz lere karşı kullandığınız yeni atle gidilmiş olurdu. Fakat şurasını tekrara lüzuJJl 
ruk sokumuna sıcak tuğlalar Nemli mendili bol su ile sonra Büyük Britanyayı tehdit nizamlarınıza sempatimiz oldu- Bu fikirleri müdafaa etmek görüyoruz ki, bu mikroplar, 
yetiştirmiş. Neşever : bacı, ha· ıslattıktan sonra boynununun edecek kuvvetli askeri tayya- ğunu · iddia edemeyiz. Fakat Almanya hükumetine karşı sun'i surette temin edildikçe 
rem mutfağının kazanını yak- ensesinin, göğsünün üstünde reye malik olduğunu hükii- bu meseleler Almanya hudu- bir düşmanlık işareti sayılmaz haslalık doğurmak tesirini ha· 
mış, tınaslar gibi odun dol- gezdirdi: Kendi elile, dolma metime göstermek mecburiye· duna inhisar ettiği müddetçe Almanyanın askeri kuvvetin- iz olmazlar. 
durmuş, ayaklar sokulacak gibi bir sigara sardı. Tüttürdü: tinde kaldım. En büyük tees- bizim de bunlara karışmak den endişe etmek Almanları Hasialığı hakikaten taşıyan· 
kaynatıyor. _ Okuyum da dinle; tey- sürüm bu sözlerimin işitilme· salahiyetimiz yoktur. zemmetmek değildir. lar hastaların kendileridir. 

Aynıhayat, usuletle bohça- zen olacak karının katipliğin- diğidir. Benim yerimde Hit- Bizimle ırki ve tarihi 0 ka- Bilakis Büyük dünya har- Mikroplu hastaların itrahatile 
sından kalemtraşı alıp göğsüne deki çetinliğini anla.. Ötesi can sağlığı .. Hepsi de dar büyük bağlarla bağlı bu- binde Almanyanın gösterdiği yapıldığı zaman tehlikelidirler, 
sokar sokmaz, bir civan çevik- - Ah teyzeciğim, senin çok tesirli, çok seçkiu kelime- lunan büyük bir milletle iyi korkunç ve hayrete şayan şa- sonra şiddet ve zehirlerini 
liğile merdiven basamakİarını d k ı h bb ı l bir komşuluk halinde yaşamak k h h kaybeder. can an, a pten mu a etine er; yare er, ciğerler, sevdalar yan uvvete ve emen emen Dizanteri mikrobu da sun'i 
atlaya atlaya, aşağı indi. Ha- l k b ı d ., · b ~k- k l f. l H arzusunu samimi olarak bir b"t'' d'' k k nası mu a e e e ecegım en.. a an an ar, ve a ar.. atta, u un unyaya arşı oyup surette üretildiği takdirde sür'· 
marn dairesine girip çifte ka· Ellerini, eteklerini öpmek kafi kocası beşelenin ona taktığı vazife telakki ederiz. Alman· hatta yalnız başına bütün pılardan ok yılanı gibi içeri d v ·ı ki yanıu bize uzattıg" ı dost eli d Al k atie zehrini kaybeder. Ona kaydı. egı ; aya arının altına yat- lakap, gonca bile mevcut.. ünyayı yenen man uvve· eski zehrini iade etmek içirı 

sam gene E k · d d'' kabul ederiz. tı'ne karşı bir hürmet nişane· K az.. acı , aynı zaman a u· harcanan gayretler şimdiye 
erevetin üstüne bağdaşını _ Lafı kes de dinle baka· şüncemede?. Ne çıkıyor bu Ancak burada sormak mec- sidir. Her Alman askerinin kadar boşa çıkmıştır. 

kurdu. (Euzübillahi) ile, kamı· lım. Demin, nereye kadarını ağızlardan?. ,Meram, maksat?. buriyetinde kaldığımız bir hayatı iki daha ziyade İngiliz Tifo veya paratifo basılı, 
şın dibine sivri bir çintik yap- okumuştum? Ne demek isteniliyor?. Anla- nokta var: Sonra ne olacak ? ve Fransız askerinin hayatına 
tıktan sonra müsveddeyi çır- Z h bb k Acaba dostlug" umuzu go''ster- l 1 harp maksadile daha uyğu~· atı mu a et üsteranele- şıldı, hiç şüphe de yok, bun- ma o muştur. dur. Fakat bu hastalık şimdı· 
pıştirmağa başladı. rinin sıhhat ve afiyette daim ların hepsi güzel, nadide, yük· mek için bizden hususi birşey Bu kadar askeri faziletler ki halde birçok :,memleketler· 

Elindeki kalem cayır cayır 1 R bb' T l" k k mi bekliyorsunuz? Bu nedir? .. · ı b. ·ıı · b o masını a ı aa a ve ta· se ıratta sözler; katiplerin, gostermış 0 an ır mı etın de görülmektedir. Binaenale)' 
yürümede, dili de zır zır ı'şle- kaddu··s h ti · d · t. h k I k Almanya silahlanmak için gece gu''ndu··z sı'la"hlanması he- ) azre erın en ıs ır am o umuş yazmış arın avraya- tifonun sun'i surette çog" atı • 
mede: · 1 · ş· d' 1 N b f senede bir milyar liraya yakın .. Ik' ve nıyaz ey erız. ım ı a a- ileceği i adeler.. Fakat ne- nuz evve ı çarpışmanın yara- ması, halk üzeriude kafi dere· 

- Eda, sar bir cıgaral.. b' " t' H' fı d bir para sarfettikçe bizden ik- larını sarmakte bulunan kom-ıce agzı: ıce.. ıç; sı ra ayanıyor. cede korku uyandırmaz. 
- Ag"zıma sok!. M"' " l · · l 1 tisadi yardım beklemesine ı k ı k h uıgan arının yaresı ış er ciğe- çinde kör düğümlenmiş olan şu arını pe o ara n atsız Veba mikrobu harp için e~ 

- Sağdaki köpek dişim sal- rimden bu ukdeyi aşikare vurmadı. imkan yoktur. Çünkü bizim eden ve mecburen uyanık~bu- muvafık mikrop olarak tel3kk1 

!anıyor; dudaklarımın sol kö- Sevdayı nedamet çıkıyor şim· Aynıhayat müsveddeyi oku- milletimiz için bu anlaşılması- lundurur. edilmektedir. Veba mikrobu· 
Şesine sıkıştır d na imkan bulunmıyan bı'r mes· H l · · " · · · t · i serimden mağa devamda: it erın sıyası sıstemını sev- na hususi bir ehemmiyet a • 

- Kibriti uzakta çak. Kü- Kanlar akıyor şamı seher di- "Dili naşadım zari zari fer- eledir. Sonra ahalisinin muva- miyebiliriz. Fakat ayni zaman- fedilmek lazımdır. Zira, btJ 
kürt kokusu gasyan verir bana. delerimden yatta, kalbi püryanım hicr ile fakatini almadan ve diğer bir da vatani eserlerine hayran mikroptan mühim miktarda 

- Cigaranın ucunda kül G çok cepheleri tetkik etmeden l · l d · elmez mi saba, huyu vefa ahu vahta, dü çeşmi giryanm o maktayız. lngiltere yeni sey i istihsal etmek diğerlerine ntS' 
toplanırsa serça parmagv mm müstemleke de veremeyiz. l · d k " " gonca terimden misali çağlayan akmakta iken, cesaretimizi ga vanıze e ere betle daha kolaydır. Sogu 
tırnağile hafifçecik dokunuver. Terimdenin nununu vınlatır zülfü siyahınız .. (Burasını de- Almanyaya, Fransa ile İngil- bizi millet arasındaki mevkii- ve rutubetli muhitlerde fevlca· 

- Aman, öbür elinin avu-
1 

tereyi garpta rahat bırakmak · · ı " ··k it k t k 't vın atmaz, kağıdı fırlattı: likanlının saçının rengine göre mızı a maga yu se ece ıp ı iade dayanır. Her türlü şeraı 
cu~ altına tutmıığı unutma.. - Biraz fazlaya kaçtı ama düzeltiriz Edacığım) zülfü si- şartile orta veya cenubi şarki onun gibi bir hamiyi bulaca· altında sirayet edebilir. Niba· 

ağıdın yarısı dolmuştu. ziyanı yok. Doğan babadan yahınız ve mesti nigahınızla Avrupada hareket serbestisi l>e1'lımı 3 rır.r'i .-.nhi fed" -- yet her zaman için korktJPç 

Aynıhayatın burnundan şıpır bu doğdu. İlk ilham derune cerihadarım... • .. rm.Tu·· rk Hava Kurumu---· bir hastalıktır. 
şıpır terler damlıyordu. girdiği gibi, aynen, bir nok- Sarsarı yesü hırmanla lerze- Gelelim ikinci noktaya: şu· 

içinde kör düğümleşmiş olan tası bile değiştirilmiyerek ka· nak olan vücudu bedbahtım, B •• •• k • rası anlaşılmalıdır ki, haTP 
bu ukdeyi aşikare vuramadı. ğd k ld M h bb uyu pıyang u h s· 1 a onma ı ır. u a etna- ruhsan gülgiinuzun ateşile de . meydanındaki askerlere 

8
. 

Aynıhayat, yazıp çizip altına mel erde bu kadarına rıza var- · ı· Ik talık düşman toprag" ındaki sı· 
da (Elmalum) la beraber Sü- d d tutuştu; mısa ı vo an yanıyor. 6 • • k •d 11 T • l 193 d d ır a... Esiri zülfünüm ey yüzü mahım ıcı eşı e eşrinıeve 7 e ir villere geçirilecektir. 
leyman aleyhüsselam mührü Ed d' · d' · d' ı b e a, iZi iZi ızi en u Gece doğmuş benim bahtı B' u-y l.i k ı· k ı·a JD •• ve 200.,000 ı.· rad 1 r Harp meydanındaki asker 
olan yıldızı kondurdugv u havaı· it l · ·ı · b' ·ı· l"fl - 1 "' fl pırı ı ı, cıcı ı ıcı ı a arın ra- siyahım hastalık veri lı n hasta ıgt 
mavi, çiçekli ve kokulu kağıdı mazanda, mahalle aralarında G 1 Bundan başka: 40,000, 25,000, 20,000 7 5,000, k d k ' d <1ecr f k üze gün görmede var işti- OO 1• en i as erlerinize e o 
zarına oyup yapıştırınca şi- davulla beraber okunan Hıd- bahım 10,0 ıralık ikramiyelerle (200,000 ve 50,000) mesi muhtemeld'r. . 
mendifer düdüğü gibi öttü: rellezde, toprak kavanoz ha· A liralık iki adet mükafat vardır. z· . . rı bı' 

D
.. d " rtık sabrü tahammüle ıra, sırayetı, muayye .. 

- ut, üüt, fertik! Kum- şında so"ylenen b 'ti h' k d Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bu·· - •-urı eyı ere ıç u retim na mevcut. Ben fe- mıntakaya hasretmek mürn~ 
kapı, Yenikapıl. Gidiyoruz, benzem d'" · · k d k k d yük ve küçük birçok ikramı'yelerle amortileri havı· olan bu e ıgını, a ı ızı a ar lekzedeye bir ümidi reha varsa değildir. 
Fluryaya, havuz başmda kuzu kusurs k }" ı ld ,.. zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· uz e am ar o u~unu o da tek bir vücut. Hastalık, ancak 

, kin meyiniz. - Devamı 4. neli 
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, Sablf e 3 (Ulu 1 lr111c) 

lngiltere Almanya fDEUTSC~~ ;E~~~:E LINIEIOlivier ve şü-/ ~ratel'i Sperl!O, 
·Baştarafı 2 inci .ırahijede - HAMBURG rekisı ' Limite I vapur acent"sı 
?•mızı ümit ederdim. Alman- ''THESSALIA., vapuru 6 Bi-
anın Führerinin şimdi sulhun ROY AL NEERLANDAIS 

1tt rinciteşrinde bekleniyor .. HAM- vapur acenf 8 1 KUMPANYASI ııitleri olmasını temenni ettiği- " DE'..UCALION ,, vapuru 
ı..·, bı.rçok defala al t k BURG ve BREMEN hmanla- a· . . K d R b" a ı k hl' .,, r enen e · ırıncı or on ees ın s 10-10 gelip yü ünü ta ı-
tar ettim. nndan yük çıkaracaktır. Tel. 2443 yeden sonra BURGAS, VAR-

Bir adam ümitsiz bir mü- "ARKADIA,, vapuru 6 Bi- ELLERMAN LINES NA ve KÖSTENCE limanları 
tadeleye atılırsa dişlerinin gı- rinciteşrinde bekleniyor, ROT- LONDRA HATTI için yük alacaktır. 
cı:rdaması, gözlerinde de şim- TERDAM, HAMBURG ve " DEUCALION ., vapuru 
ıekler çakması mümku''ndu··r. "POLO., vapuru limanı- 26-10 da ROTTERDAM, 

BREMEN limanları için yük k d DAM HAM ijiddet ve nefret güreşte kol- mızda olup 28 Eylüle a ar AMSTER ve -
ları kuvvetlendirir . alacaktır. LONDRA ve HULL için yük BURG limanlarına yük ·ala-

E AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. rak hareket edecektir. ğer muvaffakiyet ihya edici "JUNO., vapuru 16-1 O da 
~e mülayim hava içinde olur THE EXPORT STEAMSHIP "PHILOMEL,, vapuru 29 ROTTERDAM, AMSTER-
"e ahval vaziyetlerile ahenk- CORPORATION Eylülden 8 Birinciteşrine kadar DAM ve HAMBURG liman· 
leşirse güreşle istihsal edilen- "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle LONDRA için yük alacaktır. larına hareket edecektir. 
lerin muhafaza edilmesi im- bekleniyor, NEVYORK için "LESBIAN" vapuru 12 Bi- SVENSKA ORIENT LINEN 
kanı temin edilmiş olur. Bu yük alacakhr. rinciteşrinde LONDRA ve "BIRKALAND,, motörü 4-
suretle sabır ve ltahammül ve "EXAMELIA,, vapuru 3 Bi- 10 da ROTTERDAM, HAM-

HULL için yük alacaktır. BURG GDYNIA DANI ~ iyi niyetler de sağlamlaşır. rinciteşrinde beklt!nİyor. NEV- LIVERPOOL HATTI ' . 
- MARK ve BALTIK limanlarına 
lzmir ikinci icra memurlu· YORK için yük alacaktır. "MARDINIAN,, vapuru 29 hareket edecektir. 

fondan ; "EXECUTIVE,, vapuru 10 "BARDALAND" motörü ı · • d Eylülden 6 Birinciteşrinc ka-
zınır e Kemerde Sinekli Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- d LIVERPOOL GLAS 16-10 da ROTTERDAM, ı 

Caddesinde 13 numarada Adil ar ve - HAMBURG, DANTZIG, GDY. 
karısı ve Hasan kızı Zebraya YORK için yük alacaktır. GOW için yük alacaktır. NIA, DANIMARK, NORVEÇ 
lzmir Birinci Noterliğinin 24/ "EXCHANGE .. vapuru 18 BRISTOL: LEITH ve NEW- ve BALTIK limanlarına hare-
S/934 tarih ve 2727 sayılı se- Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- GASTELE HATTI ket edecektir. 
l'ledile masarif hariç 300 lira YORK için yük alacaktır. "JOHANNE,, vapuru 28 " VIKINGLAND ., motörü 

s ca 
.... 

c;ıi 

as 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

-
_S!!tlam, Zarif ve Ucuzdur 

mamulatı tercih ediniz 

Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMİR o~Iu 

Tür nonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halka._ .ırdadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot be.,i 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip meıısu
catına faiktır. 

ee Oo 

"ermeğe borçlu Çayırlı bahçe "CARL TON,, vapuru 22 Bi- Eylüle kadar doğru BRISTOL 2-11 de ROTTERDAM, 
de halı fabrikası cadde~inde rinciteşrinde bekleniyor. NEV- için yük alacaktır. HAMBURG, GDYNIA, DAN- 1 ~~~~::-::;::-"";;?;"~;::-:-~~~~~~;:r:~ 
2/4 numaralı evde Hamit ogvlu ZIG ve DANiMARKA, NOR-

YORK için yük alacaktır. "ARABIAN PRINCE,, va- VEÇ BALTIK ı· 1 Ali, Hamit kızı Halise, fsmet ve ıman arına 
\oe Hamit oğlu Mustafanın işbu "EXMINSTER,, vapuru 28 puru ır Birinciteşrinde gele- hareket edecektir. reket edecektir. 
b B d b ki NEV k LEITH NEWGASTELE SERViCE MARıTIME lla~nlardakı" hareket tarihle-! d d 1 irinciteşrin e e eniyor. - ce ve 
orç arın an o ayı namlarına ROUMAIN rile navlunlardaki değişiklikler-

çıkanlan İcra emirleri borçlu- YORK için yük alacaktır. için yük alacaktır. "ALBA-JUL YA., vapuru 10- den acenta mesuliyet kabul 
lann lstanbula gittikleri ve Is- THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki deği- IO da MALTA, CENOVA, etmez. 
tanbulun neresinde oldukları CORPORA TION şikliklerden mes'uliyet kabul MARSIL YA ve ORAN liman- Daha fazla tafsilat ıçın 
tııalum olmadığına dair müba- edilmez. larına hareket edecektir. ikinci Kordonda FRATELLI 
şir tarafından verilen şerhle PiRE AKTARMASI SEYRi Yolcu ve yük kabul eder. SPERCO vapur acentalığına 
bilatebliğ iade edilmiştir. SEFERLER alacaktır. ZEGLUGA POLKA S. A. müracaat edilmesi rica olu-

or 
Ali Agah 
Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 lşbu ilan ödeme emri yerine "EXETER,, vapuru 8 Birin- EPPE "LECHIST AN" vapuru 8- nur. 
ARMEMENT D / / / 

geçmek üzere tarihi ilandan citeşrinde PlREden BOSTON . ANVERS 10~d~a~A~N~V~~ER~S~,~G~D~Y~N~IA~~T~e~le~f~on~:~4~1~11!f!4~ 14~2~4~2~2~1 ~2~6~63~~~~~~~~~~:-~ 
İtibaren on gün içinde borcun ve NEVYORK için hareket 

"ESPANGNE., vapuru Ey-Ödenmesi veya borç ödenmez edecektir. 
i · b k 1 lül sonunda bekleniyor, AN-cranın gerı ıra ı masına dair Seyahat müddeti: 
bir karar getirilmedikçe cebri PIRE-BOSTON 16 gün VERS için yük alacaktır. 
İcraya devam olunacağı borç 
h PIRE-NEVYORK 18 gün aklcında bir itirazda bulunul-
ınadığı takdirde gerek kendi- SERViCE MARITIME 
ferinin ve gerekse üçüncü şa- ROUMAIN 
hıslar yedinde bulunan mal, BUCAREST 
alacak ve her türlü kazanç ve "DUROSTOR., vapuru 26 
gelirlerini ve yaşayış tarzına Birinciteşrinde bekleniyor . 
göre geçim menbalarını ve KôSTENCE, SULINA, GA-
buna nazaran borcun ne su- LA TZ ve GALA TZ aktar· 
retle ödeneceği hakkında icra· ması TUNA limanları için 
}'a şifahi veya yazı ile müra- yük alacaktır. 
caat edilmesi aksi takdirde ------
hapis ile tazyik olunacakları STE ROY ALE HONGROISE 
gibi hilafı hakikat beyanda DANUBE MARITIME 
bulunulduğu takdirde hapis "DUNA,, vapuru 18 Birin-
görecekleri ilan olunur. citeşrinde bekleniyor, ~BELG

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRA TIS
LAV A, VIY ANA ve LINZ 
için yük !alacaktır. 

Kamçıoğlu JOHNSTON WARREN LINES 
Cilt ve Tenasül hastalıklar LiMiTED - LIVERPOOL 

ve elektrik tedavisi "DROMORE,, vapuru 10 
1 Birinciteşrinde bekleniyor . 
zmir - Birinci beyler sokağı- LIVERPOOL ve ANVERS 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 .. ': . . . . ., ~ 

limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAS, VARNA, KÖS
TENC~ SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanları için yük 

) •.'( • P • • • •L 

. .. --=. L.. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK" motörü 27 Ey
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanları için yük ala
caktır. 

"BAYARD" motörü 24 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP-
PE DÜNKERKveNORVEÇ 
lim~nlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA., vapuru 28 Bi
rinciteşride bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklik
lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur . 

Telefon No. 2007/2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitle i 
Baıdurak büyük ,.'ialepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 

• 

1 

Pür.en aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zar sızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
rahatsız ve tans~yonları yüksek olan ara ·ıe ok o lar unu avsiye ed rler 



-

Filistinde vaziyet karıştı. Dağlara çe-
kilen arap çeteleri faaliyete geçtiler. 
Filistin müftüsü nezaret altına alındı. lngiliz fevkalade ko

miseri Mısırdan ihtiyat kuvvetler sevkedilmesini 
istedi. örfi idare ilan edilmek üzeredir •• 

Roma 4 (Radyo)l- Kudüs· 
ten Stefani ajansına bildiriliyor 

iki gündenberi bütün Fılis· 
tinde vaziyet birdenbire karış· 
mıştır. Mahalli hükumetin Arap 
ali komitesini gizli bir cemiyet 
telakki ederek erkanını tevkif 
ve nefeylemesi Arapları hare· 
kete getirmiştir. Şiddetli tahar· 
t'İyate rağmen komitenin vez
nedarı Hilmi paşa henüz bu
lunamamıştır, Mum:ıileyhin da
ğa kaçarak bir çetenin başına 
geçtiği tahmin olunmaktadır. 

Vazifesinden azlolunan Fi· 
listin müftüsü Elhüseyni, dün 
:j'ece nezaret ·altına alınmıştır. 

Yafa, Hayfa ve Kudüs civa-

rında çete baskınları sıklaşmış
tır. Hayfada amelenin grevi 
çok şiddetli olmuş, hayat bir
denbire durmuştur. Grevci 
amele ile zabıta kuvvetleri 
arasında müsademeler vukua 
gelmiştir. Kudüs sokaklarında 
iki Arap ve dört Yahudi öl· 
dürülmüş, bir İngiliz askeri 
yaralanmıştır. İngiliz fevkalade 
komiseri vaziyeti Lsndraya bil· 
direrek, Mısır'dan ihtiyat kuv· 
vetler sevkedilmesini istemiş 

ve karışıklıkların devamı tak
dirinde Filistinde örfi idare 
ilan edileceğini haber vermiş· 
tir. 

Kudüs, 4 (Radyo) - Arap· 

Beyaz Rus generalı 
nasıl öldürüdü -- ·-· Iki generalın karıları muva

cehe ettirilmişlerdir 
Paris, 4 (Radyo) -- Müddeiumumi, kaybolan beyaz Rus 

generalı millerin karısile general Skopilin zevcesi muvacehe 
ettirmiştir. Bundan sonra hasıl olan kanaat, general Skopili· 
nin zevcesi lehinedir. 

Söylendiğine göre, general Skopilin de, her türlü amarele· 
rin ortadan kalkmış olması için öldürülmüştür. 

~----~-----~~.._,!~--~----~-

G. Gamelen Bükreşte 
Fransız generalı kral tarafından kabul 

edilecek ve manevralarda bulunacak. 
Bükreş 4 (Radyo) -Fransa 

Erkanıharbiyei umumiye reisi 
general Gamelen, zevcesıle 

birlikte buraya gelmiştir. 
Fransız generalı, büyük me· 

rasimle karşılanmıştır. 

Gamelen, kral Karol tara· 
fından kabul edildikten sonra 
Romen ordusu manevralarına 
iştirak edecektir. 

ltalya, Trablusa mütema
diyen asker sevkediyor. 

Napoli, 4 (Radyo) - Yetmiş zabit ve üç bin askeri hamil 

iki vapur, bugün Napoliden Trablusa hareket etmiştir. 

t:unusta kanii çar
pışmalar oldu 

Jandarmalar, sopa ile hücum 
eden nümayiçilere ateş açtı 
Tunus, 4 ( A.A ) - Şeyh çiler, jandarmaları taşa tut· 

Talip, bu gece Dejoda siyasi muşlar, sopalarla hücum et-
bir konferans verecek idi. mişlerdir. 
Bunu haber alan siyasi düş· 
manlarından takriben beşyüz 
kişi, buna mani olmu~lar, nü· 
mayiş yapmışlardır. 

Keyfiyetten haberdar edilen 
jandarma devriyesi, nümayiş
çileri dağıtmak üzere vak'a 
mahalline gelmiştir. Nümayiş· 

Bunun Üzerine jandarma 

devriyesi bir ihtarı müteakip 

ateş açmıştır. Nümayişcilerden 

bir kişi ölmüş, 12 kişi yara· 
lanmıştır. Jandarmalardan da 
biri çok ağır olmak üzere dört 
yaralı vardır. 

~~-----~-.-~--------~ 

B. Hitler 
ilkbaharda Romaya 

gidecek 
Roma, 4 (Radyo) - Resmi 

mahafilde beyaan olunduğuna 
göre, Alman devlet reisi B. 
Hitler, Duçenin ziyaretini iade 

Faydalı yağmurlar 
Evvelki gece ve dün yağan 

yağmurlar, müstahsili sevin· 

dirmiştir. Bilhassa zeytinler 
yağmurdan büyük faide gor· 

müşlerdir. 

etmek üzere İlkbaharda Ro· 
maya gelecektir. 

lar, iki günlük grev ilan et· lngilizler, lüzumu halinde 
mişler ve dükkanlarını kapa· Mısırdan takviye kıtaatı almağa 
mışlardır. karar vermişlerdir. 

Haber verildiğine göre, bazı Hayfadan Yahudi mahalle-

tedhişçiler tarafından muhtelif lerine kadar olan büyük yol 
yerlerde bombalar atmışlardır. açılmıştır. --·--UlusJarsosyetesi toplandı 

•• 
B. Raler, ispanya mes'elesiude ade .. 
miınüdahalt·niu devamını istedi 
Cenevre, 4 (Radyo)- Uluslar sosyetesi assamblesi, toplan· 

mış ve ispanya mes'elesi etrafında şiddetli münakaşalar ol· 
muştur. 

Irlanda hükumeti reisi B. Dövalera, söz alm1ş ve ademi mü-
dahale siyasetinin devamını istemiştir. Diğer bazı devletler ve 
bilhassa cenubi Afrika ile Portekiz, B. Dövaleranın fikrini 
tasvip eylemişlerdir. 

Almanyanın mik
rop harbı planı ....... 

Tayyare ve casuslar vasıtasile 
veba mikrob~nn yaymayı 

muvafık buluyorlar 
( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
ile yahut ·ajanlar yas~tasile ya
yılabilir ve ajanlar düşman 

toprağında halkla samimi su
rette teşriki mesaide bulun· 
malı ve bir hayli zawan evvel 
hazırlıklar yapmış olmalıdır ki 
sarnıçlar, yiyecek anbarların 

veya hayyanlara muvaffakiyetle 

hastalık sirayet ettirebilsinler. 
Tecrübeler, müteaddit defalar 

muhtelif ahvalde, tekrar edil
melidir. Zira, bir defa halkın 
ihmali veya salahiyet makam .. 
larının kafi derecede dikkat 
etmemesi yüzünden hastalık 
teminine muvaffak olursa da 
bunu diğer bir defa temin 
edememeleri mümkündür. 

Bundan başka,:bu ajanların 
yaaında mahud lbir miktarda 
mikrop bulunacağı için, en 
müsait vaziyetlerde _bile tektük 
hastalıklar çıkabilir ve bu, bir 
salgm mahiyeti almaz. 

Mikropla hücum~etmek için 
daha muvafık olan vasıta, tay
yaredir. •Mikropları dağıtmak 
için muhtelif:=usuller düşünü· 
lebilir. Mesela bomba halinde, 
yahut tüplerin içerisinde mik
rop yayılabileceği gibi üretil· 
miş mikrop dolu şişeler atıla

bilir. 
Bu hususi usnllerden en şa· 

yanı dikkat olan "mikrop sisi" 
tabir edilen şekli tetkik ede· 
lim. "M!kroptan bir sis" vü
cude getirmek usulü şimdiye 
kadar mütehassıslar tarafından 
iyiden iyiye tetkik edilmiş bir 
şekildi. Bunun için en müsait 
hava soğuk havadır. Rütubetli 
havadır. 

Zira, bu hava, mikroplar 
iç.n yaşavacağı mükemmel mu· 
biti teşkil ederler. 

Hem öyle mikroplar seç· 

melidir ki, hastalığı teneffüs 
cihazına geçirebilsin; mesela 
veba mikrobu .. 

Bugüne kad~r tecr~~eler ka· 
palı odFılarqa yapılmı~tır. Bi· 
naenaleyh1 a~ık havada hasta· 
lık mikropları yayıµ#Jc husu.'.' 
sunu pek bilmiyoruz. Fakat 
bu takdirde, birçok sualler 

karşımıza çıkıyor. Sun'i surette 

dağıtı~mı.ş mikroplar nasıl ya· 
yıl~rlar? · En müşaiq ~erait 
altında şiddetlerini ne muha· 
faza eyliyebilirler? 

Hava cereyanları tayyare· 
den atılan mikroplar üzerinde 
ne gibi bir tesir yapacaktır. 
Atılan mikroplar ne kadar 
fazla olmalıdır ki, açık havada 
onları teneffüs etmek mesela 
veba basili kullanıldığı za
mana vebayı tevlit etsin? 

Bir de "mikrop bulutu,, de
nen şey vardır. Lakin, mik
roplardan müteşekkil 9lacah 
bulutlar vücuda getirme~ rpüm· 
kün ise, bu bulutların geniş 

mikyasta sirayet hasıl edeceği 
şüphelidir. 

Bununla beraber sarfedilen 
gayretlerden niçin vaz geçme· 
lidir? Havadan da mikrop hü
cumu yaparak hastalık sirayet 
ettirmek ihtimali bile yabancı 
bir memlekette kafi derecede 
korku uyandırır . 

Esas itibarile tehlike o ka· 
dar büyük olmasa dahi bu 
korku kafidir. 

Üçüncü noktaya ;geliyoruz; 
bu en mühiınınidir. Fakat ayni 
zamda en müşkül noktadır. 
Mesele, nasıl bir salgın viicu· 
da getirmek ve mevcut sal
gını nasıl daha tehlikeli hale 
sokabilmektedir. 

Bu iş, kendilerini tecı übe· 
ye bırakmıı insanlar ve hay· 
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- Oh ne klasik teşrifat! 

Ne asilane nezaketi Ey bü
yük Romalı, beni kolların ara· 
sında ebedi olarak tut!. 

Saraylılardan iki şarklı ka
dın, heman koştular; büyük 
bir neş' e ve şetaretle kraliçe· 
lerinin iki yanında yer aldılar. 
Kleopatrada da görülmemiş 
der;)cede bir neş'e ve bahti· 
yarlık vardı~ Kleopatra, bu 
neş' e ve zevk içinde kendini 
nedimelerinin kolları arasına 
·kendsıne mahsus en yüksek 
işve ve oynaklıkla- atıverdi. 
iki nedime, kolları arasına de· 
rin bir rehavet ve çok bijyük 
bir zevke düşen devrin haki
me!fini, en gijzel gözlü kadı
nım kaldırdılar, yakındaki lüks 
sedire yavaşca bıraktılar, ona 
en cazip bir yfltış şekli ver· 
diler, başı, kolu arasınıl vu~
tüyü ve süslü yıtstıklar koy~ 

dular. 
Kleopatra, sarayının en res· 

mi resmi kabullerinden birisini 
yapıyordu. 

Sarayların iç yüzü, ancak 
orada yaşıyanlann bileceği 

şeydir. Fakat Kleopatranın aa· 
rayıııdaki resmikabullerin baş
ka bir hususiyeti vardı. Birse· 
fir, mensup olduğu hükumetin 
şanü şerefindun ziyade kendi· 
sinin erkekliğin noktasından 
cazibesinin derecesine ve Kle· 
opatranın ihtiraslarına uygun 
gelmesine göre, merasimle ka· 
bul edilir ve bu merasimin 
en yükst:k şekli, Kleopatranın 
şu andaki vaziyeti idi. 

Kleopatra, Mark Antuvana 
şimdiye kadar hiçbir erkeğe 
göstermediği derecede büyük 
ve mükemmel bir resmi kabul 
hazırlamış bulunuyordu. Bu 
resmi kabuldeki vaziyetini gün
ler, qatta haftalarca tecrübe 
etmiş buluoı.Jygrqu. Ve .. ~ k~n
disi de, bütün nedimelerile be· 
raber emin idi ki Mark Antu· 

van bu resmi kabulden mağlup, 

y~nhJr üzerinde yapılan liho· 
ratuvar denemelerindeµ b~ş-
~a bir şeydir. · 

Yalnız hast11hk mikropları~ 
nı haiz olmak ve bu mikrop· 
ları yaymak vesaitine malik 
bulunmak ki bu da başlı ba· 
şına kolay bir iş değildir. Ka· 
fi gelmez. Diğer bir takım 
ahvali de göze alınmak la· 
zımdır. 

Mesela, muayyen bazı sal· 
gınlar da mevsimlerin tesirini 
bilmeliyiz. Sıcak hava dizan· 
teri, kolera ve saire müsaittir. 
Soğuk havalar ise ıeneffüs 
çihazile geçen hastalıklara mü· 
saittir. 

Bundan başka toprağın te· 
şekkülü, içtimai vaziyetler, 
halkın muafiyet vaziyetleri 
muhtelif hastalıkların sirayeti
ni geciktirebilir. Bazı hastalık
lar, muayyen mıntakalara 
münhasırdır. Mesela sarı hum· 
ma gibi diğer hastalıklar ha· 
riç ve içtimai şeraite bağlıdır.g 
Mesela veba ve kolera gibi. 

Bunların hepsinin fevkinde 
manevi ve ruhi ~esirler de 
göze alınmalıdır. 

Harp esnasında korku salan 
haberlerin halk üzerinde sun'i 
surette tesir yapmasile de düş· 
manm mukavemet jradesini 
azaltmak mümkündür. 

Kleopatranın gözlerinin esiri 
olup çıkacaktı! 

Ne yaman gwzeldi bu kadın: 
Bu kadının gözleri bütün 

güzel gözlerden ne kadar çok 
güzeldi! .. 

Mark Anutuvan, sert ve ırı 
bazulu kollarını kıllı göğsü 
üzerine çaprast koymuş, kuv· 
vetli adaleli bacaklarını açmış 
ve dimdik duruyor, Kleopatra 
ve iki nedimesinden m~rek· 
kep bu çok gijzel, çok cazip 
ve... çok dekolte kadına bakı· 
yordu. 

Mark Antuvan, iri burunu, 
sert ve kuvvetli bazuları, dik 
vücudile, bilhassa sert bakış· 
larile mükemmel bir erkek 
gibi ){Örünüyordul . 

A11tuvan, Romanın herhangı 
bir tebeası önünde kalbi his· 
lerini göstermemek usulüne 
fazla riayetkardı. Fakat.. Kle· 
opatra önünde Mark Antu· 
vanda halli müşkil bir muamm• 
ile karşılaştığJnı anladı. Mark 
Antuvan bu eihanı kaplamış 

Romanın üçte birisinde iste:· 
diği harek~t hakkını haizdi; 
bu kudreti elde etmek için 
karıştığı hareketlerde yalnı~ 
kalmamış ve pek çok meşaı 
arkadaşına namuş ve mabud
ler üzerine verilmiş ıözleri 
vardı. Şu anda da hükümdar· 
lara layılC merasimle Kleopat· 
ranın, Mısırın bu mağlup kra· 
liçesinin misafiri bulunuyordu. 
Artık saadet ve servet ken· 
disine kucak açmış, bekliyor· 
dul Bu kadar mı?. Mark Arı· 
tuvan Kleopatrayı ilk defa 
görüyordu; hemde ayni ayardı 
iki güzel nedime ile birlikte! 

Mark Antuvan şimdiye ka· 
dar kendisini bir kadının ca· 
zibesine kaptırmış değildi. 
Vakıa, Romalı kadın ve kız· 
lardan birçoğu kendisini • mu· 
kabele görmemek şartile ·sev
mişti. Mark Antuvan denilen 
ada

1

m, çok kimseleri a§~~~~ 
eline almış fakat hiçbir kinı• 
senin aşkı namına irade ve 
benliğini kaybetmemişti. 

Kleopa~ramn ~ar,yındaki b~ 
mu~feret u~ul ye adabj1 ~Q: 
pıanın o zamanki haşmet e 
azametine karşı bir türlü hür· 
met$iılik demekti, Böyle bir 
ihtimal veya vaziyet önünde 
Kayserin Erkanıharbiyesi reiaıi 
çok azimiar ve hatta zalim 
olurdu, fakat ne garip ki bu 
defa, Roma saray teşrifatına 
göre laübalilik teskil edeo 
Kleopatranın resmi kabulüne 
karşı hiddet göstermedi; kra· 
liçcyi istediği ve beğendiği 
şekilde harekette serbest bı· 
raktı. Hatta, bu vaziyet Mark 
Antuvanda büsbütün başka, 
gizli ve ateşli teıtirler bile hu! 
sule getirdi. 

( Ark.ası var ) 

Şild maşları 
başladı 

/ Baştara/ı 1 incisahifede/ 
ği altında karşılaşmışlardır. 

Birinci devrede, çok fena 
J:?ir' oyun çık~ran Doğanspor 
takımının ·5.9 mağl~biyetile 
neticelenmiştir. ' 

İkinci devrede takımda ufak 
bir değişiklik yapan Doğan 
spor, üst ijste dört gol çıkar· 
mış, Fakat Üçoklular da bır 
na aynen mukabele ederek 
maçı 9·4 zalip bitirmişlerdir. 
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