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SAYI : 67 - G ÔNDELll< • vGAZETE 

Pazartestden mRada her <!On çıkar 

Sn,·ısı h~r )'Prrl<> 5 kuru~tnr . .. ~ 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

Halkevleri bugün bütün yurtta A~ust~rya, A~ma_nva 
6ıncıyıldönümlerinikutlulayor artık bırleşmış gıbı ... 

Hitler bugün mühim bir Parti Genel Sekreteri bugün kırk iki 

- yeni halkevini daha açacak 

Halkevleri 
H alkevlerl bugiln bUyUk merasimle 

girdikleri yedinci yılı kutlulayacak
lar, memleketin hemen her yerinde ayn 
saatte, vatandaşlar, kendi kurdukları 
kUltUr ocaklarının milsbet b~arııan kar
şısında sevineceklerdir. 

Atatilrk rejiminin iki bariz vasfı var
dır. Halka inmek, ve halkı icap eden yer
lerde yükseltmek. Siyası düşüncelerin 
har!c!nde H:.lkevi işte bu ikinci ödevi ba
şarmak için ıgayret sarfetmektedlr. Hnlk
CVi, hallc.ın çekinmeden gireceği yerdir. 
Orada güler yüzle qcarşılanır, aradığı der
di nedir? ıztırabı mı var? Karşısında bir 
~fkatıı el görür. Sosyal yardım kolu ona 
elinden gelen yardımı y:ı.par. Doktor mua
~ ene eder eczahane UA.cını Halkevinln 
he.sabına bedava verir. 

nutuk söylüyecek 
Yalnız hudutlara dokunulmuş 

değildir; gümrükler kalkıyor, para birle
şiyor, Avusturyanın dış sıyasası Alman
yanın dış sıyasası olacaktır 

Alman devlet reisi ve Başve.km Hltler, 
bugün .:Serlinje toplanacak olan Rnyhştag 
meclisi huzurunda mühim beyanatta 
bulunacaktır. 

Avusturya Ba.şvek111 Şuşnlg ile Hitler 
arasında geçenlerde yapılan görüşmelerin 
ilk neticelerini gösteren alfımctler, Avus
turyadakl hüktlmet değişikliği oldu .Tel -
grafların dün verdikleri haberlere bakı -
kılırsa, A vusturyada vazıyet sadece bir 
hükfirnet değişikliğinden ibaret kalma -
maktadır. Za vahiri kurtaran bir Alman -
Avusturya birleşmesine doğru kat'ı bir a
dım atılmıştır. 

Memlekette bir köycülUk me -
Selesı vardır, köylü e!encllmizdlr. Fa
kat köylU ancak Atatürk rejimi -
llln halkcılığı sayesinde JO.yık ol -
tluğu şerem mev:kU kazanmaktadır. On -
dan evveı toprağa merbut bir .serf idi. Bu
gUn ve hele yeni toprak kanunu mer'iyet 
ınevkUne konduktan sonra, güneşlerde 
Yanan yağız çehreler ,septik tebessUmleri
nı terk~decekler, sevinçle, iftiharla. gü -
lecekıer, yurd uğrunda döktükleri kanın 
Yaptlklan ıedakA:rlığın hakkını alacak -
la.rdır. işte Halkevl 'bu büyük davanın da 
içindedir. ıs milyon Türkten 14 milyonu
nun ıztıraplannı dlnllyor. Ve köy kalkın
llıası ıgibi dünyanın en müşkül ve çetin 
davasının içinde yorulmadan ilerliyor. 
~htıdiye kadar elde edilen neticeler çok 
kıYınetllclir. Şehirliyi köylüden ayıran buz 
duvarın erimekte olduğunu gözlerinizle 
&örmek isterseniz, Halkcvlerlnln kapıla -

A11knrn Hnlkeııi bin:ısı 

Bu bakımdan Hltlerin bugün Alman 
mUletıne ve dolayıslle bütün dUnya efkd
rı umumlyesıne karşı söyllyeoeğl sözler, 
nasyonal sosyalizmin beşinci yıldönümün
de başardığı yeni hamlelerin bir ifndesl 
olacaktır. Şehrimiz Halkevinde de 

bu uğurlu gün zengin bir 
programla kutlulanacak 

Alman gazeteleri Hltlerln bugün "ah
valin icabatına uygun .olarak,, geçen hll. -
dlselerln tam blr izahını yapacağını söy -
lemektedirler. HlTLER 

Hitlerin, bugünkU beyanatında Al - Viyana ve Berlln siyası mahnfiU tara -
man ordusunda, lktisadtyatında ve kendi 1 fından ıkat1yetıe tekzip edilmektedir. 
partlslnde neden bugünkü değişikliklikleri Avusturya Dahllye Nıwnnın Göril~elerl 
yapmağa lüzum gördüğünü anlatması Berlln 19 (A. A.) -Avusturya Dahi _ 

beklenmektedir. Uye nazırının Hitlerle mUldkatı dört saat 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya öğleden sonra Ankara 

Halkevinde bir nutuk söyliyecek 

Hltlerin, dı.ş siyasadan bahsederken, sürmüştür. 
Almanyanın Mançukuo hilkftrnetıni de Avam Kamarasında istizah 
resmen tanıdığını ııa.n etmesi beklenmek- Berlln 18 (A. A.) _ Eden, Avusturya 

tedir, anlaşması hakkında sorualn bir suale ce-
Vaziyet halckında dün aldığımız ha - va.ben demiştir ki: 

berler şunlardır: "Bu hususta şimdllik hiç bir malt\mat 

rıncı~u içeri bakınız!. . . Yer yer, sevgi ve Memleketimizin kültür hayatında bü- ket her kuruluş yıldönilmUnde Partının 
lnUhabbetın hararetlle karşılaşacaksınız. yük vazifeler almış olan ve Kemaııst re - bu hususta en sa!Ahlyetlt rUknUnUn ağ _ 

Halkevlerl memlekette güzel san'at - j!min ana prensiplerini halk arasına ya~·- z.ından bir ç.<>k yeni Halkevlerinln doğmuş 
lann inkişafına çalışan, Arı himaye e - makla da gösterdikleri muvaffakıyet iti - oıctu~u haberini almakla memnun olma.k-

Şlmdlllk Hudutlara Dokunulmuyor veremiyeceğim. Yalnız lbazı gazeteler Hlt-
Viyana 18 (A. A.) - Almanya ve A- ler ile Ş~ingln müzakereleri hakkında 11 

vusturya memleketleri hudutlarının tec- şubattan evvel uzun uzadıya haberler ver
dit edlleceği hakkında dolaşan haberler mlşlerd1. 

eten ocaktır. VUtl.yetlerde, kazalarda or • barlle memleketin yüksek müesseselerin - tadır. (Alttaraft 
2 

İllcide) 
kestayı o kurar. den biri olan Halkevleri bugUn kuruluşla-

---------------------------------------------------
Gümrükler, para ve dış 

siyasa birleşti ril iyo r 
Diyubakır Halkevlnin toplantısında rının altıncı senesini bitirmiş oluyorlar 

lıUytık Başbuğumuzun sözlerini elbet oku- Halkevleri bu altı yıllık faaliyetleri sıra -
Yucu1arımız unutmamışlardır. Yine Halk- sında şükranla anılacak başarılar göster
cy1~rtnde sahneler, genç istidatları tcnmi- mlşlerdir. Halkevlerı C\lmhuri_yet Halk 
~e eımektedtrler. Aktörün dinsiz telı\k - PartısJndep tçuvvet o.lanı,k l\cr sene bir par 
ki e(llldlği devirlerden ıt>µgUnkü geniş ve ça daha genişlemiş, ner sene bir parça da
P.Ç)k fiklrU devre girerken, Halkevlerinin ha tekempıül etmişlerdir. Bütlin ınemle -
halkın Uzerlndeki tesirlerini de unutma -
llıak lazımdır. 

Artık her kaıa, bir Ha.lkevl istiyor. 
ller yerin yetişen Cumhuriyetçi gençliği 
ldeaııne, hizmet eden blr yurdun ağır (lğır 
\'e Sindire sindire mefkQresını memlekete 
hm-tasını bekUyor. 

Cumhuriyet hUk~metınin halkı yl\k -
seıtınek ba'lmnından giriştiği kültürel sa
va,ı da Hnlkevleri idare etmektedir. Ka -
l'anlıkta kalmı.ş vatandaşlar. birer parça 
nur kapmaktadır. 

lia.lkevleri gençlik yurtlarıdır. Mem -
leketın dinamik kuvvetlerini oraları ha -
ıtrıayacak ve sıra sıra Amme sa.hasına 
'tacattır. Bu mühim vazifesine artık baş
laınak üzeredir. Atlı 8enellk faaliyetten 
&onra bu vazifeyi Halkevlerlnden bekle -
lneıt vaZi!emlzdlr. 

Burada. merkezden uzakta yaşıyoruz. 
lluncıan dolayı da acı ne ltlraf ediyoruz ki 
bu kültürel taaltyetıerl yakından takip ct
~kreterı Şllkrü Kayanın bugün'kü söylevi 
~teerı ŞükTU Kayanın bı.ıgUnkU söylevt 
bu bakımdan bizi tenvir edecek ve herse
ht gtttıkçe kabaran bir ta.allyetın hesabı 
el\ so.tlhiyettar ağızdan dinlemiş olacak • 
lır. 'Kapıları her vatandaşa açık olan bu 
htık müeasesesının çatıları altında lstlk
btı hazırlanıyor. Yarının büyük, kudretU 
'l'urtıyesintn, çalışkan faal elemanları, 
bltracıa AtatUrkUn inkUA.p terbiyesini alı
~ottar. 

/Juglln A11ka1'a Halkevinde vereceği 
rıutukla kırk iki yeni Halkev/nl daha 
açacak olan Parti Genel Sekreteri ve 

11•~(llgo V••lll ıa•ra Kt11• 

FIKRA: -
Bugün ilk cemre 

düştü 
Kiiçükken büyük annemin kitapları 

arasında gördüfüm takvimlerin hayranı 
idim. Ufak boyda taş basması l\füneccim
başı takviminin eğri büğrü rakamlarla 
dolu sahJtelerhıl teker teker, bazan oku -
dutum kelimelerin manasını anlamadan 
çevirmekten hoşlanırdım. 

Jlcrlln. 19 [A. A.] - Berllntlc ısrarla dönen şayJalnra oöre, 
önfünüzdckl gUnh•r zarfında A,·usturya hnklHndn birlııcl dere
cede mühim bazı tedbh-lcr nh nacaktll'. 

İki memleket arasındaki (Jümı•ülder tedricen lmh.ln·ılncak, 
gfünrük bakımından bir kül h•şkll ~den bir A '' tıSlurya ~ Al
manya arazisi , ·ücudc getlrHecekUr. iki memleket için nıtişlc
rek bir para ihdas edllccı kllr. Bt\yük nafm işleı•l A ' 'nstm·)·aya 
da teşmil olunncali , .e Alınan ziraat endüstrisinde A'• usttır
yalı işçiler kullnmlncnktır. 

A , ·uslurya kendi siyasetini Antlkomlnlcrn ıını,tmn Ye MIJI llf'r 

1 
Cemiyeti işlerinde .Alnınnyamn sl3·ascUne uydurncakhr. l\lühlm ı 
ııezarcUere nasyonal sosyalistler uetirllcc<>klir. 

________________________________ , ____________________ __ Orada her günün muha~kak bir ka
rakteri vardır. Hemen her güne ya bir a
ğaç dikimi ~manı, ya imeden laklak ıı-

:~~lr kuş bfcretl, ya bir tırhna tesadüfe-Trabzon Fındık Fabrikası 
Çocukluk ıalkasUe olacak bunların 'Ve 1 k • d 

suretle hesap veya tahmin ecUidliini an - evve 1 gece yan 1 
lıyamazcbm ve oradaki kayıtları aımna 
nüfuz edemediğim bir hakikat &ibl kabul 
ederim. 

Zaman geçtJkç.e Müneccimbaşı tak • 
\'iminin benim üzerfmdekJ bu kuvvetıl te
siri azaldı. Artık ne fırtınaları, ne reıe -

Fabrikada bulunan külliyetli miktarda 
fındık ve mısır tamamile mahvoldu 

cek kuşlan beklemez oldum. Trabzon. 18 ( A. A.) - Lfmltet şirketinin iç fındık fabrikası bu gece bir kaz 
Dün bana "yarın havaya cemre dü • za neticesinde temamlle yanmıştır. Yttn~ın Hbaha kudar devıım etmiş v~ meikQr' 

şecek,, dedikleri zaman hayatımın bu çağ- fabrikanın içerisinde bulumm knlliyetli mlktttrdtt fındık ve mı.sır tem11mıle ~an· 
ıarını hatırladım. Havaya, suya ve toprağa 1 mıştır. 1tf1tlyenin_gayretl üzer!ne fıtbrika söndUrnlmOş ve yangının yunlarııta sıra-
düşm~~ dünyanınyüz~il de~~ken bu y_e_t_e_tm~~-ı_n_ın~ö-n_u_ne~g~e~ç-il_m_ış_t_ır_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sJhirU cemreyi ıörmek için kaç saba)l gök- • 

lert cözlem.lştlm. s • el b •• ,. k ,. • l 
Bu(iin hislerim değişti. Gelişi ile beni urıve e UVU numayış er 

eski heyecana silrükleyemlyen cemreye 

1 

'J 'J 
yalmı minnettarım. Bu minnetim bana en l' J. h ı •k l d 
(ÜHI rinJerlml hatırlama vesilesi vernılf,0 au cen ane ı er yan ı 
ohnaundan ı•llror. l , r 

IAIUINa DV&ıOU <Yuıaı 1 .lncA H6V•da) 



2 

Halkevleri yıldönümü 
bugün bütün 

yurtta kutlulanıyor 
( e t tarafı 1 incide) 

Bu sene de yeniden 42 memleket kö

şesi Halkevlcrlnin irşnt edici aydınlığımı 
edici aydınlığına kavuşacaktır. 

günii saat 15,30 da Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sckreterı Şl\krii Kaya Ankara Halk-
evinde vereceği bir söylevle yeniden kırk 

iki Halke\•lni açacak ve bu stırctle sayıla
rı 209 u bulacak olan Halkevlerinin altın-

cı yıldönlimünün kutlulama töreni yapı -
lacaktır. 

Geçen bir yıl içinde Halkevlerine, kon-
feran.", ders, kurs, temsil, konser. mütalaa, 
spor gibi sebeplerle gelip faydalanan 

Şımarık 
Vatandaşlar 

---- - - --:- _ ___:__·-_:. __ .... ___ .:__.__._,..,,. 

20 Şl'BAT 1038 

KADIN HASTALIKLARI 

Lohosa humması 
Erzurum Dnğumevi Vilı1diyP ııe Nisaiye Mlltelıassısı 

Ur. A S 1 :\J AH.AL 

İstanbul karllerlmlzden Numan 
Karagöbek'ten aldığımız bir mek -
tupta bundan bir müddet evvel ıga -
zetemlzde çıkan bir ükrayı ele ala -
rak Türk dilini konuşma mecburiyeti 
üzerindeki fikirlerini anlatmaktadır. L c.ıhosalarda doğumdan sonra \'e· ı Vüdumuzda bir arıza başlamış demektir. 
Karimiizin bu yazısını aynen neşre _ yah~t doğum esnasında zuhur Artık sıhhatta değiliz. Vllcudumuzun 

1 

diyoruz: eden ateşli bı:. has~ahğa (~o~osa hum- faaliyet dlizeni boZLJlmuştur. Çtınkt\ na· 
Bahadır Dülger geçenlerde yaz • ması) a?ı v~rılır · . fıb tabınne göre zımı harare cihazlarımız ateşimizi artık 

dığı bir fıkrasında vatandaşı Türkçe buna ( ıntanı nefası) de deniliı hali tabii seviyesine getiremiyor. VUcut 

' 

konuşturmak için kanuni tokatlar • Loh?sanın veya mHıeız halinde (Du· ateşin hali tabiinin üstOne çıkması her 
dan başka yollarda çalışmak lazım . ğ_nm halınde) olan gebenin yüksek ate- zamım humalı btr hastalığın başladığına • 

' dır diyordu. Arkadaşınızın vicdan şı_ o~~uma_sı la.zımchr. Hali tabiide bede- deH\let eder. Eğer beden ateşi · h ll 
hürriyet.ini, karakter düzenliğini ve nımızın hır sıcaklığı vardırki bu ~ıcak b.. . . · mız a 

1 
k t t 'H · · ta ıı sevıyesınden daha aşnğı dUşmeke 

kültür · hakimiyetini esas saydığını 1 e:mome re ~ s:nret ölçüsO) ile öl- devam ederse hıı da marazdır. Bunadtı 
anladığımız bu yazısını zevkle oku • ~lHdlUdol~ zamöan

1
.l6 ıle 37 d~r~~e arasın- (Hipertermi) yani hali tabiinin altında 

duk. ua o u6u g ru nr. Bedenırnızın bu Si· .. 
Şüphesiz ki olgun bir cemiyet bu caklığı (Harareti fizyolojiye) tabiidir. a~eş nduu vcrırı1. Buda vtıcut faaliyeti-

Bu münasebetle Tiırkiyenin biıtün şe
hirlerinde bUyUk merasim yapılmaktadır. 

Ankara Halkevlnde yapılacak ~lan Hnlk
e\·lerfnl açma töreni saat tam on beş bu
çukta çalınacak İstlkH\l marşile başlıya . 
cnktır. Marşı müteakip Halk Partisi Ge -
nel Sekreteri ve Dahlliye Vekill Şllkrii 

Kaya bir söylevle Tiirkiyedeki Halkevle • 
rlnin bir senelik faaliyetinin hesabını ve

recek ve yeni Halkevlerini açmış olacaktır. 
Bu söylevin Anknra ve İstanbul radyoları 

vasıtnslle memleketin her tarafından din
lenebilmesi lmkAnı hnzırlanmıştır. 

sağlam temeller ve sütunlar üstünde Vııcudumuzun muntazam devanı eden ~m clurmllğa başll\Chğına, berten faaliye· 
teren Halkevlerinin başında Ankara, Art- durdukça hakiki mevcudiyetini mu . faaliyetine ve hali hayat ve sıhhatte oldu· tınfn aztı.ldı~ın? öll\me ctoııru gidildiğine 

halaza edebilir ve örnek ileri sosye . ğumuza d~Jalet eder dellilet eder. (>IL\mden hir az evvel ve 

yurtdaşların sayısı altı milyondan ü.:;tiin

dür Müsbet ve ş!lmullü yararlıklar gös -

Bütiin Halkevleri bugünkü kuruluş 

yıldônümü mlinasebetlle bUyUk törenler 
hazırlamışlardır. Erzurumda da bu büyük 

günü kutlulamak için Halkevi tarafından 

vln, Balıkesir, Bartın, Bursa, Beyoğlu. De
nizli, Diyarbakır, Eminönü, Ela.ziz, İzmit. 
Izmir, Gaz!ayıntap, Manisa, İnegöl, Uşak , 

Zonguldak Halkevleri vardır. 

Zl'ngln bir program hazırlanmıştır. 

1 Yapılan pograma göre, on ikiden iti

baren belediye bandoslle halk çnlgıları 
Halkev! içinde ve dışında yer almış ola -

Damlardan sokağa 
kar atmak meselesi 

caklardır. Bunlar muhtelif milli havalar 
çalacaklar ve köylerden gelmiş olan bar o

yuncuları muhtelif milli oyunlar aynıya -
caklardır. 

Bu şenllğe saat on dörde kadar devam 

edilecektir. Tam saat on dört Halkevl spor 
koluna mensup atletler arasında bin beş 
ylız metroluk bir kar koşusu yapılacaktır. 

Bu k~uyu 14,15 te yapılacak üç bin 
metrolu'k bisrklet mlisabakası takip ede -

cck ve saat 14,30 dn atlı kayak müsabaka-

Hiç olmazsa işlek 
caddelerde bu işin 
önüne geç.ilmeli 

Erzurumda karın çok yağması ve 

bütün damların toprakla örtUlU olması 

yUznnden bnzan nahoş vaziyetler hadis 
olmaktadır. 

Bilhassa karın erimeğe yüz tuttuğu 

veya miktar itibarile pek ılyadelcştiği 

zamunlarda bUtl\n ev ve dükkl\n sahip· 
leri damlarını kürt\terek oralarda birik-

sının yapılmasına başlanacaktır. 1 rııiş olan karları sokağa uttırmaktadırlar. 
Bu yarış bittikten sonra Halkevl sa _ BugUn hemen bütiin Erzurum sokakları 

lonunda ve saat tam on beşte istlkllll damlnrdan hu suretle atılmış olan kUme 
marşından sonra Vali Haşim İşcan kısa kl\me karlarla doludur. Zamanla gelib 
bir söylev verecek ve Erzurum Halkevinln geçenler bu karları çiğnemekte, zanka-
937 - 938 birinci ve ikinci altı aylık faaliyet lar gidip gelişlerile bir yol a.çmakta
raporunu okuyacaktır. dırlar. Fakat bu suretle açılmış olan 

On beş otuzdn radyo ile neşredilecek yollar seyrllseter için tehlilı'eli bir halde 
olan Parti Genel sekreteri Ştikrü Kayanın bulunmaktadırlar. Sokaklara gayri mO· 
nutku dinlenecek ve bundan sonra mera- savı yığınlar halinde atılmış olan karlar 
sime hitam verilecektir. 

Halkevi binasında saat 17 de; eğlence 
gecesine başlanacaktır. Burada Ha.lkevı 

Ar koluna mensup olan gençler tarafın -
dan konserler verilecek ve mlıteaddit eğ
lenceler tertip edilecektir. Bu faallyet saat 
yirmi ikiye kadar sürecektir. Halkevlerl -
nin tesis edilmesi yıldönlimti dolayısllP 

hazırlanan bu törene mahsus olmak üzere 

davetiye varakası ve giriş kartı ihzarına 

!Uzum görülmemiştir. Bu törene biitün 
vatandaşlar davetli bulunmaktadırlar. 

ötede beride ufak tepecikler, sathı 
mailler ve çukurluklar vücuda getirmek· 

tedir. Bu yüzden dün ~ldtbanmıza gel· 
mekte olan bir arkadaşımızın hindiği · 
kapalı zanka Mahallebaşından geçerken 

devrilmiştir. Bu devrilme neticesinde 
zankanın camları kırılmış ve hayırlı bir 

tesador eseri olarak arkadaşımıza bir 
şey olmamıştır. 

telcrle arkadaşlık edebilir. ÔlU .
1 

. b d . .. haleti nezi müteakip bUtl\n hao;;talıklar· 
Ancak; . m ı e ınsan e enı soğur. ÇUnku da (Hipertermi) g-ilrlllOr. 

1 bedenın bntnn faaliyeti durur. Artık , . . . 
Çok şiikür muhitimizde çeşitleri işlemeyen bedende de hararet husule Vlic.ııt sıcaklıı:tı h •. lı tabımn çok al-

pek az olduğunu iftiharla gördüğü - 1 gelmez. Yaşayan ve hali sıhhatta l l l!na düşer \'e dllşmekte devam eder 
müz yurdun başka bir ucunda kesa- bir insanın deı:ecei harareti (IIar~r~~ (Hllınle beraber büll\n bedeni faullyetl 
!etleri fazla olan bazı ~ımarık va -

1 
fizyolojiye) hir· bir zaman muhit"ın cJere-1 tem~men durmuş oıdu~u. ndıın artık bir 

tandaşlar küstahlıklarını medeni to- v ci ltt b k b cei hararetine tabi olmaz. Muhitin <leı·e· . smı cam en a~ a ır şey olmayan 
lerans haddimizin fevkine çıkaracak b d d olurlarsa ne yapalım? cei harareti artsa veya eksilse bedeni- e eıı e diğer ecsami camide misilli mu· 

Mesel!\ mı? miz daima aynı seviyei harareti muha· hitin derecei hararetine tabi olur. 

- Peki mesela İstanbul vapur • tazaya say eder ve muhafaza t-der. Harareti fizyolojiye, hali tabiinin 
larmda sokaklarında sinemalarında ÇUnkU bedenimizin nazımı harare el· Ustunde ve hali tabiinin altında ateş 
salonlarında bu çeşit şımarık vatan - hazları vardır, Bu cihazlar hemen faali· hakkında bir fizllojlk. bilgiden sonra lo-
daşların kulaklarımızı tırmalayan yete geçerek harareti derhal tanzim ( hoqa hum~sına g~çelım. . 
yırtan aleni konuşmaları, şarkıları ederler. Mesela fHzla b" kl Bedenımlzdekı hararetm hali tabii· 

1 büt.ün kibar rica ve ihtarlara rağmen ruz k ld ğ ır sıca ığa ma- nln l\stüne çıkmasına sebep olan bUtl\n 
hararetle devam ederse, '-'ll U 8 kı ~dmız veyahut k~şmak, fazla' hastalıklara hummalı veya ateşli hasta-

J r me , ı man yapmak gıbi fazla ada- . 
HatU. bazan caka, bazan tıth u hareket yaparak çok hararet tekev- lıklar adı . verllıyor. BUtUn ateşli hasta· 

bir memleket çocuğunun asabiyetinin vllnUne sebep olduğumuz zaman ; kal lıklım mıkr.?plar yaparlar. grip, tifo 
rağ'mına mUmayiş yapar mahiyetler darebamnın artması k d P tlfü~, menenjit, verem, zatürre!, veba, 
alırsa, • an evram İ soğ'uhun çox.alması, teneffu-... h"'reketlerl- t:tanoz, kole_ra... la gibi hastalıklar hep 

Bu şımarıklığa karşı biraz olsun 6 oıs •• u t t 1 i ) 
sinirlenmemek kabil olur mu? mizin sıklaşması sayesinde vUcudumuz vucu a eş mız n. artm~si e başlar. Bun· 

Nüfusunda Türk vatandaşı dam- tıemen ter ifraz eder. Bu suretle vUcut ların ~epsinln bıre~ mıkrobu vardır. Bu· 
gası olan; Türkçe bilen; Türkiyed~ kendi harici sathını ter He sular. Bu nun lçın bunlara mıkrobik veya bulaşıcı 
doğup büyüyen; cebinde Türk parası terin yavaş yavaş tebehhur l · il hastalık manns~na olmak Uzre intani 

b
. k e mesı e hastalık adı verılir. 

olan, boğazından geçen lokmada Türk ır ısım hararet vtlcudumuzdan kay-
zahnıeti bulunan kanuni bir vatan • bohır. Ve harareti fiyolojiyemiz tabii Lohosn da. doğumu müteakip zuhur 
daş öz dilimize karşı küstahlık ya - hududunu yine geçmez. eden_ ve~a ~ııhas esnasında başlayan 
par!>a kar~ılığını tahammül grafiğini Binaenaleyh 36 ile 37 derece ara- aleşlı , ın.tanı, yuni rn i k r o b i k ve 
yükseltmekle m~ !e.min edelim? ,,~ndaki normal hararet h'ayatt faaliye· bulaşıcı bır hastalıktır. 

tın düzgünlUğUne delAlet ettiğinden ta- Şurasını da n a z n r ı l ti bara 
Türkçede birisi Farsca olmasına babet aleminde her zaman sıhhati tame- almak li\zımdır ki lohosalarda. görülen 

rağmen Dil iki manaya gelir. Biri a - ııin çok kıymetli bir lllçUsUdUr. her ateşi behemhal yUzde ytlz lohosa 
iız boşluğunda konuşmaya yarayan Fakat vücudumuzda zuhur eden 1 hummasına del:llet etmez. Grip, zatürree 
et parçası ve hareketlle has olan ke- \ i \ h h i b k ~ r arıza hastıbile vücut ateşimiz nazımı veya er. ang aş a bir ateşli hastıı· 
limeler diğeri bütün ruhi inanlarımızı ) k 1 b l d l h d lıarare cihazlarımızın ınUtemadi faaliye- ı ıase ı e e o osa a humma zuhur 
kucağında taşıyan gönül kabı. ı . tine rağmen tanzim edilemiyerek 37 de- edebilir. Bu zaman görUlen ateş lohosa 

Acaba Dillerı bizim gibi olma • . h m b t t d ·1 · yanların iki tarafından şüphe etme- re~enın fevkine çıkar ve git gide yük· u masına mer u a eş eğı dır. Loho· 
ğe hakkımız yok mudur? 1 selır; derhal üştıme, örperme, vUcudu- sa humması menşeini mllnhasıran ve 

D h k b k 1 t 
muzdıı bir kırgınlık, bir rahatsızlık bir doğrudıın doğruya rahim ve mütealll· 

a a ısası aş a arını raha • • 
sız eden münasebetsiz şımarıklıklara keyifsizlik hissetmeğe başlımz. lştihamız katı rahmlyeden almış olan hummaya 

l
karşı alt kanunun att madelerini kul- kalmaz, ağzımızı_n !adı kayboh~r. Başı· itlak olunu~. Lohosa humması lohosala· 
lanmaz mıyız? mız agrır, etlerımız kırılır. Hıssedece· rın en tehlıkeli bir hastalığıdır. Ekseriy3 

NUMAN KARAGÖBEK ğimiz bu keyifsizliğinin şiddeti yükselen lohosanın üçtlncü gUnO şiddetli üşüme, 
ateşimizin şiddetile mlHenasip olur. 37,;) sıtma tutar gibi titreme, ateş, lştiha.sız· 

En Çok Çalı an Halkevlerl 

Bu mevzuda hıılkımızın bir parça 
titizliğ'lni istemekle beraber, Beledi venin 
hiç olamazsa esaslı caddeler Uzerl~deki 
bu gibi tehlikeli mantıeri bertarar Bugece nöbetçi eczane 
l edebilecek tedbirler a1masmı isteyemez 1 "Cumhuriyet,, eczanesidir. 

derece ateşte duyacağım;z ıztırab 40 lık, kırgınlık, baş . ağrısı gibi umumt 

derece ateşte duyacağımız lztiraba na- humma alaimi ile başlar mihaz esnasında 
zaran şUphe yok ki daha. hatif olur. ( doğum esnasında ) zuhur eden hum· 

işte buna Tibbi iabir ile (Hlpertermi) malarda doğumdan sonra lohosa humma· 

Ankara l9 (A. A.) - 20 şubat p,azar miyiz ? ••••••••••••••- yani hali tabiinin üstünde ateş denilir. (Alt tarafı 5 incide) 

Edebi Tefrika No: 66 
Hacerin şakakları atıyor. Dili kupkmu, gUçlükle yutkunu· 

yor. Ferdanın sözleri kulaklarında: •ya onu görmeden öll\r· 
em Hacer? .. 

Genç kadın doktorun sözlerini, h areketıerlni kafasında 
topluyor. Onun dtt Umitsiz olduğu" belliydi. Yaptığı şakalar 
dudaklarından zoraki dökUIOyorôu. Ferda tehlikede. Bu gece 
ya kurtulacak yahut ta.. Hacer gözleri dehşetle btıynyerek 

genç kıza bakıyordu. Ferda derin derin nefesler alarak uyuyor. 
Buna uyku da denemezki.. Yanan kirpikleri aralanıyor ve 
koyu kahve rengi gözleri bir çizgi halinde görUnOyor. 

Arada sırada öyle derinden inliyorki·. 
Ferda hasta, hem çok hasta .. Gene dalgın, gene sayıklama 

.., başladı. Genç kadın titlrJyor. Ya ölürse.. Hem de Ressamı 
görmede~ .. O~~ bu _fenalığ~ ~·apmıya ne hakkı var? Ağır bir 
hastanın ı teğını yerıne getırmemek, bu ne Hlçakça bir hareket 
olacak! Genç kadın ellerini yüzüne kapadı; hıçkırarak ağlıyor: 

- Ölmesin Allahırn.. Gençliğine acı! Ne kadar da gUzel 
ve iyi. Onu bize bağışla Allahıın .. Ah ölmesin, ölmesin!. 

Ferda bir şeyler mırıldanıyor. Hacer elini yOztınden çeke· 
rek genç kıza ba~tı: Yaşlı gözleri hayretle açılıyor, çünkü 
hastanın boğuk bır sesle mırıldandığı bir şarkı .. Hem de bu 
genç kadının Ferdadan şimdiye kadar hiç işitmediği bir şarkı .. 
Daha do~rusu bir köy türküsü. Hacer onun UstOne ekilerek 
dinliyor: 

Dnölıır bu derde durmnz 
Ben na:ul daya11nyım .. 

.. Sonra l~astn şarkıyı bırakıyor ve kaşlarını kaldırıp duda~ını 
bukerek gozleri hep kapalı fısıltı halinde bir .se~Je söyleniyor : 

- Onu getir Hacer, onu getir .• 
~kasından kUçnk asabt bir ~ahkoha ! 

GENvuaMADıM 
- Ben vurmadım, diyorum, ben vurmadım. Bırakın, bırakın 

başımı, vurmayın. başıma .. 

:erda yatağında kıvr;mıyor ve kendini korumak ister gibi 
elinı başına getiriyor. Hacer gözleri korkudan, izlıraptan bU· 
yOmOş doğruluyor, saatine bakıyor. On buçuk.. Şimdi hasta 
gene sakinleşti. Artık çırpınmıyor. Yalnız inliyor. 

Genç kadın yavaşça onunu yatağının ba~ ucundan ayrıldı. 
Kapıya doğru soratli adımlarla yürüdü. Dışarı çıktı . 

Yarım saat sonra döndUA"ü zaman gene yavaş sessiz adım· 
lorla içeri girdi. Genç kadın bu sefer hastanıu karyolasının 
yanın11. gitmedi. Pencerelerden birine doğru ilerledi. YUzü 
sapsarı. iri siyah gözleri bu solgun yUzde hazin, muztarlp bir 
mana ile parlıyor. 

Aradan bir saat kadar geçti,· Hacer hastanın derin soluk· 
!arını• ve boğuk fısıltı halinde btr sesle sayıkladığım duyuyor. 
Genç ~adın başını cama dayamış karanlık sokakları seyreder 
gibi bır halt var. içini çeki~or ve sık sık Hatine bakıyor. Bir 
aralık başını çevirdi. Hasta fazla ışık istemediği için yalnız 
gece dolabının üzerindeki kUÇük elektrik lambası yanıyor. 
Bu kuvvetsiz ışık odaya öyle hazin gölgeler serpiyorkl.. Fer· 
danın başı yastıkta küçUlmnş, vUcudu beyaz örtUlerin arasında 
kaybolmuşı eğer bu örtüler onun aldığı derin nefeslerle inip 
kalkmasa ve lniltilerJ, sayıklaması duyulmasa insana sanki kar
yolada kimse yokmuş hissi gelecek. Hacerl bu daha ziyade 
korkutuyor. Genç kadın onun doğrulmasıru, gözlerini açmasını 
ve kencHelle bir kelfmo ol yn komıfarak hayatin irtibatını 

bUsbUlUn kesmediğini anlatmasını istiyordu. 
Birdenbire bUsbt\lUn pencereden döndü. GözU kapıda. Du· 

dağında hafif bir tebessom kıvrıldı. İşte kapıya doğru yakla· 
şan ayak sesleri .. Evet, aldanmıvor. Kapı vuruldu. Sert, asabt 
darbeler .• 

Genç kadın elini göğsUne bastırdı : 
- Giriniz .• 
Kapı açıldı. Eşikle Aklf Cemal. Uzun boyu ile dimdik du

ruyor. Yüzü dudaklarına kadar beyaz. Koyu mavi gözleri çok 
muztarip bir mana içinde. Genç kadına bakarak titirek sesle 
mırıldanıyor : 

- Siz teloton eder etmez hemen geldim. 

Susuyor. Elini boğazına getirerek nefes almak ister gibi 
bir hareket yaptıktan sonra soruyor: 

- Beni çağırmak zahmetine katlandığınıza bakılırsa Ferda 
çok fazla hasta olacak öyle mi? 

Genç kadın ce:ap vermiyor. Başını köşedeki karyolaya 
doğru çevirdi. Akıt Cemal de aym yere baktı. Kapıyı açar 
açmaz heyecandan göremedi~i şeyi gördü : Karyolada dalgın 
dalgın yatım Ferdayı.. Birdenbire olduğu yerde send~ledl. 
Kapıyı tuttu. Sonra ağır bir hareketle içeri girdi. kapıyı ka
padı. llııstanın karyolasına doğru yürüdü. 

Hacer olduğu yerden kımıldamadan ona bakıyor. Akif 
Cemalin geniş omuzları öne doğru eğ'ilmiş, adımlarında sUrük
lenir gibi bir hal var. Genç kızın karyolasına yaklaşınca ayakta 
durdu. Bir mUcldet hareketsiz kalarak onu seyretti. Hacer 
onun yanaklarından iki damla yaşın süzülaüğ'Unü gördn: 
Kendi kendine •Ağlıyor,, diye mırıldandı. O sırada Ressam 
hastanın karyolasının yanına oturdu. 

Hasta hep aynı vaziyette. hiç bi!' şeyden haberi yok, dalgın 
yatıyor, sık sık inliyor ve sayıklıyor. 

( Arkaşı var; 
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E O HABERLER9 
Beyr 
Cavalı Veliahd biri 

Avrupalı kızla 
evlenmek istiyor 

Ancak Hollanda 
Kraliçesinin koştuğu 
bir şart var 
!Lahl 15 - Geçenlerde Fransnda San 

Moriç'e kış sporları yapmağa gelen Cava 
Veliahdı prens Pakoe Alen orada beyaz 
~Uslardan on sekiz yaşlarında Nadya is
ll'linde bir ıgenç kızla tanışmış ve bu kızı 
levmiştlr. Genç kız ve ailesi uzun müddet 
Jfolandada ikamet etmekte ve Halan -
da tAbUyetını kabul etmiş bulunmakta -
dırlar. 

Cava veliahdı kı:zı valldeslnden iste -

a Karışıklıklar 
Muhalifler büyük bir 
nümayiş yaptılar, yüz 

kişi tevkif edildi 
Askeri cephanelikler bir yangın 
neticesinde tamamen harap oldu 

Beyrut, 18 (A. A.) - Muhalif fırkalardan birinin sevk ve idaresi neticesi 
olduğu anlaşılan büyük bir nümayiş yapılmıştır. Hükumet nOmayişin mOessU 
neticeler vermemesi için şiddetli tethlrler almış, kuvetll Polis ve Jandarma kıta
ları nOmayfşcileri dağıtmıştır. Yoz kişi tevkif edilmiştir. 

-AE 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasıl Batırdım? .. 
Toplayan: BAHA lllH UÜLGEH. Tefrika: 2H 

ınıştır. Genç kız dn bir t'a.hta oturacağı, Paris, 18 (A. A.) - Beyruttan burnya gelen malllınata göre, Beyruttaki as-
servet ve samana konacağı için p rensle keri depolar ve cephaneler bir yangın neticesinde temamile harup olmuştur. 
<:vlenmeğe taraftar bulunmaktadır. 

Ben resmi makamlara raporumu 
henüz verememiştim. Hazırladığım 
raporu İstanbula gönderebilmek için 
gözüm daima ufuklarda bir vasıta 
arıyordu 

Ancak Cava hükümdarı gayet ağır 
·hasta ve haleti ihtizarda bulunduğu için 
genç prens Avrupadan acele davet cdU -
ll'liştlr. Şimdi son söz krallçe Vllhelmın·e 
katıruştıı. Çilnkü prensin on iki karısı 
vardır ve kraliçe kendi tebaasından bir kı
zın prensin on üçUncü karısı olmasına ra
zı değlldir. Cava hükümdarlarının lıdl -
vııçlannda kanunt teamül. kraliçenin 
nıuvafo.katlnin istihsalini şart kO§tuğu 
için, genç prens sevdiği Rus kızlle evlen -
ll'lek ve onu ıgtınUn birinde tnhtn. çıkart -
t.ıak için, diğer on iki kansını boşıyaca -
~nı kraliçeye telgrafla b1ld1rm1ştlr. 

imam Yahyanın Oğlu 
Emir Hüseyin Pariste 

Pnris, 18 (A. A.) - lmam Yahyanın oğlu Emir Hllseyin dOn ııkşnm Parise 
gelerek ref>men kar .. ılanmıştır. Pransa hllkllınetlnln misafiri olurnk bir knç gün 
Pariste kalacaktır. 

Askerlerimin yUzüne bakıyordum.! Sultanht.sa.r bu Alman zabitlerinin 
Onlarda da 'blr durgunluk sezUlyordu. On- emri altında dört gün geceli gündüzlü 
ıarın da üzgün -Oldukları belll 1d1. Bunu Kapıdağ Marmara Araplar adası clvarın
hissedince içimde yeni duygular baş gös- da ve Milrefte kıyılarında dolaştı. Fakat 
terdi. Kendi kendime "benim tarzı hare - ne bir düşman tahtelbahrlne ve ne de bu
ketım belki terfi ve taltif bekllyen asker - nun bir. izine tesadüf etmek mümkün ol
Ierimln 'bu arzularının tahakkuk etmesi- madı. 

ne mO.ni olacak bir havo. yarattı. Ben ter- Almanlar geldikleri glbl Sultanhisar
flde geç kal~ değ111m. Fakat malyctlmln dan aynldılar ve yalnız gidevkcn bana 

1\Tazı.lerı· beg""" enmedı.g""" ı·n -'en düşUnınek mecburiyetinde değil miydim? iki Alman neferi bıraktılar. Deniz Uzerinı Y ~ U l Eğer başka bir yol tutmu.ş olsaydım de yapılan bu emri vakU kabul .etmekten 
belki bugün hüzünle yeni aldıkları vazı - başka çare yoktu. Ses çıkarmadım. R d ffi ey dana _J ı h t t felerinin fba.şına giden askerlerim göğüs - Ben vazifeye devam ederken en çok Offia a UO QVf apıs Q ya an ıerinde birer ııarp m:ıdalyesne dönmüş o- tstanbula resmı makamlara raporumu 

k M l h t •• ar 'J lacaklardı.,, henüz verememiş olduğumu dlişünüyor -çı an as a a guz Al D l k ? Bütün bu düşüncelerle Ahırkapı fene- ~um. Yazlp hazırlamış Olduğum raporu · • m an A apa s l ne 0 aca rl önUne kadar gelmlşlz. O zaman bütür 1 Itanbula yollıyabllecek bir vasıta arıyor-
Ro nı an ya gazete]erınııı • malyctimi, nöbette olanlar hariç olmal dum. Bu sebeple gözüm dalma ufuklarda 

İ)erbre SÜrdÜk}erİ Berlı"n, 17 _ Dahl"ln Papası Ni'"C· . . Uzere, güverteye topladım. Onlarn içimde \'e İstanbula gidip gelen gemilerde idi. 
• • Ll • , , • " O ~e~dislnı daha Hnrbı Umumi sırasında <ieki üzüntüleri .şöyle anlattım. Tamamen hazırlamış olduğum ra -ıhtınıaller moellerın uzun zaman.danberı beklen· erknrı umumlyeye tnnıtmıJı. _ Arkadaşlar, beraber kazandığımı~ porumu bahriye erkdnı harbiye Teisllğine 

Homa, 18 - Bükreşte kaybolan ve mekte olıt~ muhakemesıne Berlin hnlk 1 Almanya ilk defa hıhtelbııhir kulla· ınferin bize temin ettiği esirleri korno • vermeği münasip. bulmuştum. ÇUnkU bah-
Uzun mnddet arandıktım sonra, Romadu mahkemesınde bıt:;-lanmı,tır. narıtk itiıar kuvvetleri donanmttsına tın- dorluğa teslim etmeği münasip görmedi · riye nazın yoktu ve ona harbiye nazırı ve-
bulunriıığu anlaşılım Sovyf'tlerin Bukreş . Dahlen .. ~a~ası nasyonal . sosyalist- cUm etmeye karar verdiği zaman 

0 
bir ğim için dündenberi yapılan eziyetlere kfılet ediyordu. 

Ma"-lııh. tgOzurı Butenko lıakkındu hır C k lerın mevkıı ıktıdarn gelmelerıle protes· tahtelbahir kumandanJı11oırıı al mı d" . maruz kaldık ve nihayet böyle anı bir şe · Bu raporu gö~derebilme.k fırsatını Şe~·ler ı-öylenmektedir. Romıınyu gııZt!le· k 1 • k · d "kl ı d &I e; ş ve ~ 
ı rl " b" d bl t d tıın i isesınde vupma ıste ı er et.'> • 1 t ,,, b" k kilde harekete mecbur olduk. Bununlt ancak mayısın onuncu günü bulabildim. 
e ' Mdslahatguzarııı ır en re or u un şikliklere karşı· duba o zamımdan mu- man arrfnklyaptl.161 

1
. ırl ç~ hllcumlıırhı bcra'ber bütün bu hareketlerden her han· O gün Ynrhisar torpitosu Çanakkaleden kaybohıverlşlni, Pnristen kaçırılan Gene· . h 1 r . d ı muva a ye ı ne ıce er ıstihsııl etmiştir · 

ıaı Kutyepof ilo mukayese etmişlerdi. halefet göstermiştı. Bu mu a e etın e o 0 8 b" k 1 f 1 
· gi bir netice hasıl olmıyacağmdan, hak · ıstanbula gidiyordu. Onu görünce hemen 

Romanya gazeteleri Oç ihtimali ileri kadar ileri gitti ki her Pazar verdiği . zam n ır ço c e 8 gazete er kendi- kınm alacağınızdan emin olmanızı iste · l\zerine doğru gittim. Ve süvari HulQslye: 
l-Urtıyorlnrdı: Butcnko Rus muhaclrlerile vaızlnr adeta büyük bir hadise mahiye· sınden uzun. mekalelerlo b~hsetmişlerdl rim. Yüksek fedakfı.rlığınız, cesaretiniz ve - Doğru i.stanbula gidiyorsan rapo -
gizli münasebette bulunnyordu ve hu tini alıyorlardı. Bu yüksek hızme~leri kendi.sının mUtead- azminiz elbette mükn.fatını görecektir. rumu erkıinıharbiye reisine götürüver, işa-
Yüzden hnyatına kasc1ediİmişti. Yahut Nihayet sekiz ay evvel tevkif edile· dit nişanlarla taltıf edilmesıne sebep ol· Beni dinllyenler bu sözlerime cevaı: r-0tını vedim. HulQsi 'bu isteğime "olur,, 
nıasl11hnt11tlzur tehdit edildiğini hissettiği rek h•ıpse nbldı. ozamandanberl Devlet muştu. vermediler ve sessizce vazifelerine dağıl- cevabını \'ermiş olmakla :beraber yol kes _ içfn Rom~nyn huduc1unu geçerek hir tıı - • .. d 
rara saklanmıştı. Yahutta bu işte bir reisi ve Nusyonal Sosyalist fırkası Ll· 1918 de galipl~rin talebile, Asteğmen dılar. me 1. Bunun sebebini anlamakta gecik -
kadın sevdası rol oynamışt1 • d · Bay Hitler nezdinde Pnpas'ın ıe- rütbesinde olan Nıyemoeller tahtelbtıhl· O gün Kapıdağ iızerlerlni, Marmara medlm. Yarhisarın diğer kumandanı Al _ 

MnslahatQOznr şimdi Romada bulun- h~~~e bir çok tavassutıarda bulunuldu ise· rini teslim etmek emrini almıştı. Bu adasının girlntııı sahlllerl tarayarak Paşa· man kamarasında idi. Geminin yol kes -
nıaktndır. Tahkikat gizli tutuldu!!u fçin b 1 k b 1 d"l d·ı Ni 1• emri reddetti. Halbuki Alma D _ Umanı adasına vardık Adada hemen he- me sebebini soracak ve işi anlayınca bel-
bu lddhılnrdan hanıılslnln doğru oldu· de un ar 

8 
u e ı me ı er. yemoe b" k dO 1 n onan men kimseler yoktu. limanın tepelerlndek ki ibu şekilde hareketin muvafık olmadığı 

"' d 1 k d !eri Almanyada herkes tanınmaktadır masının ır ısını şman arına teslim 
15U a anlaşı amama la ır. · olmuş bir kısmı da batırılmı tı. yel değirmenleri cansız birer dev ,gibi t>a- şeklinde bir fikir izhar edecek ve HulQsi 

Dertlerinizi ------------bize sorunuz 
Okuyucularımızın sormak, da -

nışmak istedikleri bir çok dertleri 
vardır. DOCU gazetesi bu okuyucu -
lanoı her clhetçe tatmin etmek iste
diği için bu dertlerin de ellnden gel
diği kadar dermanını bulmağa çalı- 1 
f&Caktır. 

RAHATSIZ l.\OSINIZ? •. 

Doktorumuz ısize gerek bu sü -
tunlarda alenen ve gerek hususi su
rette sorulnrınızın cevaplarını verme 
A'e hazırdır. İsminizin istediğiniz tak
'<lirde katlyyen gizli tutulacağına e
min olablllrsln1z ... 

DAVACI MiSiNiZ?. 

Avukatımız ... Bütün dertlerini -
ze ytne bu sütunlarda. ve !sterseniz 
hu.sus! surette cevap vermeğe hazır -
pır. S1zl dava ediyorlarsa yine avu -
katımız size mütalaasını bildirme~ 

hazırdır. 

HER HA TGt BİR şEYt MERAK 
EDİl"OR l\JUSUNUZ? 

Yine Doğu gazetesi elindeki 1m
k'1nlnr nlsbetlnde sızı tatmin etmeğc 
çalışır. 

* * * 
Gazetemizde veya hususi surette 

cevap almak lstiyenlerin ... 
ı - EvvelA sarlıh isim ve adres-

lerının yazmaları, 

2 - Suallerinin mümkün olduğu 
kadar ıkısa sözlerle ifade edUmesl. u
zun sözlerden ziyade derhal mevzun 
geçilmesi. 

3 - Cevap bedeli olarak 12 ku -
ruşluk posta bedeli letfedllmesı la. -
zımdır. 

Hususi surette oevap isUyenle -
rln 18 kuruşluk posta pulu gönder -
melerı. 

DOGU size elinden gelen her 

hizmeti yapmağa çalışacaktır. 
-

T" • ş kin ve hareketsiz duruyorlardı. Etrafta ba· bundan sıkılacaktı. Bunu düşünerek ben 
Nıyemoeller kendisıne mUdtıfaa şa- harın bütün tazellğini ve güzelllğini his· de yolu kesmedim ve raporumu deniz çan-

hidi oltmık bir çok harp arkadaşlarını, setmek kabil oluyordu. tnsı içine koyarak Yarhlsara attım. 
kendi:>ile beraber döğUşen askerleri gös- Vazifemize btiyi\k bir ıttırat içlnd< Rapor meselesini hallettikten sonra 
lermlştir. Hatta 1918 de gemisini dUş- devam ediyorduk. Sabahları erkenden 11· l~ice rahatlamıştım. Sırt11~1da11 büyük bir 
manlurtı teslim etmesini emreden Visami- mandan nyrılıyor ve Pnşallmanına cıvaı Yllk kalkmış oluyordu. Istanbulda iken 

1 b il hk 1 olan Anadolu sahlllerini, Marmara ada · başarmağa muvaffak olmadığım bu mu -
ra . e m~ . eme!'e ge erek bu eski ıarı kıyılarını durmadan tarayarak gtint: hlm işi de bu suretle becermiş oluyordum. 
B~hr~y~ zabıtıni mudafaa edeceğini bil- bitiriyorduk. Ekseriyetle gece vakitleri de Glinler hep ayni şekilde geçiyordu. 
dırmıştır. vazifemize devam ediyorduk, fakat ne blı Kıyılarda, adalann aralarında geceli ıgün

Oiğer taraftan kırk kişi kendilikle· tahtelbahire, ne de mevcudiyetine delA - düzIU bir araştırma Ue saatlerimizi dol -
rinden mOdafaa şahidi olmak nzre let eden ufak bir ize tesadüf edemiyor- duruyôrduk. Bol mayıs güneşinin altında 
mahkemeye mOracnnt etmişlerdir. Bun· duk. Bllhassa o ısıralarda gecelerin gU - sabahtan akşama kadar ve ~ayısız yıldız -
hır ara~ında yOksek kumunda heyetin- zelllğlnl tarif etmek kabil değildir. Ka - larla süslü gecelerde sabaha kadar sular 
den bir çok zabitler, yüksek memurlar ranlı:'k, sakin ve bol yıldızlı bu gecelerde üzerinde dolaşı:orduk. 

1 ve meşhur profösör operatör Saverbrnk denizde dolaşmak en güzel bir şllr ki - Bu hAdlse~ız geçen günleri bazı vak a
de bulunmaktudır. tabı okumak ıkadar zevkliydi. Sakin deni~ !ar hatırama nakşetmiş oldu. Bunlar .. 

üzerinde bUtün ışıklarını söndürmü' ol - dan 13 mayıs gUnunu bugün kadar vazth 
Mahkemenin 

8.ıacağı şekil ve heyeti duğu halde seyreden sultanhlsarın bu hal. olarak hatırlıyorum. o atın öğleye doA'ru 
hAklınenin vereceğı karım bütün Almun şlka.rını arayan gece kuşlarına benziyor - Pa.şallmanı civarında vazifeme devam edl· 
efkAri umumiyesl merak ve heyecanla du. Hafif bir .meltem yüzlerimizi okşuyor- yordum. Bu sırada Muaven&tı Mlll)ye 
beklemektedir. du. ve biz bir parça hislerimizin tefsiri ııl- muhribi Qanakkaleden geliyordu. P~ali -

Kutup buzlarında 
bekleyen kaşif Ier 

iki tayyareci alimlerle 
görüşmeğe muvaffak oldu 

tıncla ve görüleblleecek şUphe1! karartıları manına <toğru kıvrıldı. Ve limana girer -
kolluyorduk. ken bana da işaret vererek lçerı Qafırdı. 

Bu ımuvaffakitetslz tarama faaliyeti· Sultarthlsarı Paşallmanına çevirdin1 
mlz 6 mayısa kadar sUrdU. Muavenetin arkasından ben de limana 

o gUn saat 13 sıralarındıı Muavenet girdim . .Muavenettı! bir ba.şkalık, gilver • 
M!lllye mUhribl istanbuldan Paşaıtmanıne tesinde göze Qarpan büyük bir laaliyetı 
gelmişti. Muaveneti M1llyede bulunan Al· \'ardı. Bu faaliyet ve 'bu hareket benim de 
man kıdemli yüzbaşı Firley ve ml\lAzlm nazarı dikkatimi celbetmlştı. Sultanhisan 
Andrea yanlarında Yavuzun en iyt ntşan- demirllyer~ hemen tlllkaya atladım ve 
cı ve bomba.ehardan 12 nefer oldu~u hal- Muavenete gittim. 

Moskova 18 (A. A.) - Papanın kam- de Sultanhtsata geldiler. Muavenetin kuınandımı Ahmet bey 
pını lk1 tayyarecımız görmeğe muvaffak Ellerindeki emir muclbh1cc tahtelba- "şimdi ElAziz Saytavı,ı benl lombar a~n
olmuş ve ~ıımıerle bUyük bir buz parçası lllr tahaırriyatında lbulunacaklatdı. Sul - dan karşıladı. Çok be.şuş görUnüyordu. E· 
Uzer1nde 1rörllşerek selAml~tıktan sonra tanhlsarı onların emrine terkederek ka · ilmi sıktı : 

ant olarak yagan şiddetll karın karşısında marama çekildim. Kitap okuyor ve AE - 2 - Rıza dedi sana anlatacak ~ok me • 
tekrar tayyareler1n1 harekete ıetırerek uç· nln batırılııına dalr raporunu hazırlı - faklı btr m.Meram nr .• 
mat~ mtcb\ıl' Plnuııınw. rtr«ı.!~ --~ J 
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f\1UHABIR MEKTUPLARI 

a z 
sa y 

ap ca ve 
şehri o uyor 

Borçların1 kapatıp gelirini arttırmakta olan çalışkan 
Belediye, şehrin her ihtiyacına el uzahnls vaziyettedir 

DOÖU 20 Ş ·n.\ T 1U38 - ---

'---------------------:=----~~ı~ 
Kızlarımız Arada~, Liste 
nasıl ı tSALÇALl,YUMURTA HAR:ÇLI YUMURTA -

. Yumurtaları kaynnr su içınde on cl.:ı- Yumurtaları on önıklka knynar su ı-giyi meli? kıka pişirdikten sonra soğuk suya atmalı. çinde prşıı•.mcli sonra kaynar su içinden 
Sonra kabuklarını soymnlı. ytl\'nrlnk yu - çıl::arıp so6ruk c:u içine tm 1 s . _ 

16 ile 20 Y~ arasında bulunan genç ,·ıırlak kesmeli vt! yahut dörde böli\p bir b k a a ı. onıa ka 
kızlar, siisü ne kadar severlerse de, 0 kadar tabak içine sıralamnlı ve Uzerlne aşağıda u ları soymalı. Bu yumurtaları uzunla -
i.tzerine düşmC'Zler. ÇtinkU onlar kendile - tarlf edeceğimiz Bechnmcl snlçnsından masıııa ke .meli, ikiye 'bölmeli, snrılannı 
rinln ne kndnr canlı bir süs olduklarını koymalı: çıkarmalı. Bu ayrılmış olan sarıları 
bilirler Mağazalardan, di\.kkAnlnrdan gU- İki ceviz bUyiiklUğlindc tere yağını ince kıyılnıı · mayoanoz, taze ye· 
zclllklerlne yarayacak öteberi ~tın alır - ateşte eritmell, ,b,u,nun üzerine bir çorba şll soğan. tuz bUber ile ezmeli. Oldu:{ça ko
larken hiç· le ınU.,ıollpe:;ent ıteğıl lıı·.e . kn~ığı un ilave etmeli ve yaymalı, k::m., - ı yu bir kıvama gellnceye kadar kafi mlk _ 
Elol3e, kumaş ve saire: ··canım işte bir tırmnlı, .hafif kızartmalı bunun üzerine t d U ,. . · . . . . nr a s t lh.t ve ctınclı. 
~ey alalım da, ne olursa olsun!., der, gc - bır bardak ılık süt dökmelı. Salça koyula -
çerler. şıncnya kadar karıştırmalı biraz tuz ve Yum urtn beyazlarının lç~nl yukarıda 

işte onun içindir ki, anneler kızlarının ince bUber ilftve etmeli. yazdığımız harç ile bol bol :!oldurmalı ve 

~enctııcrine kumaş scçımlerinde. modcı v· A ıı 1· L y A L 1 M A H A L L E B 1· harçıı kıcnm ust tar:ıra geımek üzere bır 
lntilıap etmelerind~ rehber olmalıdırlar. 11 to.baga dizmeli üıerlne galyata tozu, lbu -
ÇünkU genç kızın zevkini olgunlaştırmak Sekiz veya on tabak mahalle!:>! için !tınmadığı takdiıde ekmeğin ilst kabu -
ve onu lhakikaten lyiye, glizele alıştırmak bir litre si.idl\ bir vanilya par<}asile ve yüz P,unu çek ıncelemell, ndetft. tez haline ge
vazlfesi de yine aıme~ere terettüp eder. gram şeker illi.vesile kaynatmalı. sut k.:ıy- ~ırmcli bu tozdan yumurtaların i.lzerlne 

Jlnuzanın zınıumi görıimişll uc Belediye Reisi Salim Akili Bu yazıları okuyan annelerden, kız _ nadıktan sonra ateşten çekmell, sonra üç ekmeli ve Dlraz tere yağı 1H\ve ederek sı-
• Lnrını düzclteceğlln cllye, kendi gençlikle _ tane yumurta ısarısı vl bir tane yumurta '.!ak bir fırında bir veya iki dak.ilm bu -

Hav~n [Hususıj - Saınsun'a 83 Ki· tevsian tanzim erlllecek bOyilk kUtüphn· tindeki arzu ve emellerini kızlarında da akı .alınalı, kanştırmnlı, dövmcll ve . oğu lundurmalı. 
lomelrelık muntazam bir şo e Ue ba~lı 1 neye hediye edecektir. görmek için, onları icbar etmeğe kalka _ muş slitten lç~ne aıar azar il!i.ve cderel 
bulunan Havzn, şirin bir ilçe ınerl.eli- Ziyaret imkanını ve tetkik fırsatını caklarını zannetmiyor.uz. karıştırmaya devam etmeli sonra bum .. 
dir. Havza : bilhassa kaplıcaları, içme bulduı>-um bua-llnkn l\ltıstafa Ç•)n kUtu-p- scğı.unu.5 olan südtimUze koymnıı< ve ka· 6 e. MeselA. yaşlıca bir kadın: 
suları ve yazın binlerce hasta ve sağ· hunesi bugUn eşi bulunmayacak kadar ı rıştırmalı. İnce bir sUzgettten stizdUl~ter 
l 

· t · b" ·r k ~ Benim zamanımda kızlar şöyle gi- 1 d 1 1 11 anı zıyare cıye ır şı a aynağı ve bir zengin kitap evlerimızden birisidir. Bu- sonra mar e hamamın a p ş rmc . Bu su· 
sayfiye şehri olmasiyle meşhurdur. mm mevcurliyeti duyulmuş ve içinde - retle yumurta konan yemc.kler u-:numiyct 

Bn güzelliği: Yazın memleket ha· bulunan 'iOO cildi mntecııvüz yazma ve• 1 ıe mar!~ 'hamamında pişirilir. Adi at~!iir 
vnsını serinleten ve tubii yeşilliği ile çok kıymetli minyatOrleri ihtiva eden ı harareti fazla olması fhasebile yumurtn. -
şenlendiren iki tarafındaki koruların kitaplıırm isimleri de bilinmiş olsaydı ların lb~zulma ihtimali 'Vardır. 
mevcudiyeti temamlar. hiç şOphe etıniyonını ki , bir çok a!im- ı Marle hamamı blfyUk bir tencert'~f 

K S b 
· · t t l' ı k ı ·u konur .kaynatılır. Mal'le hamamında 

a a unın ımızam ve em z ığ e • erimiz ve hatta bir çok müste.,rikler 
Se 

· ti d b' ha.ı ·r d ı p!ş!rllmesı istenilen yemek, daha kUçli! 
rıye e mo ern ır e l rıığ e i en Havzuya koşmukta tereddüt etmiyecek-binaları ile çok cazip bir manzara urz !erdi. . bir tencere içine konur v.e içi sn 'dolu olan 

d lı b
. k 1UyUk tenc~reye oturttulur. Bu suretle bl-

e en uvzanın ır nç sene evvelki füışlı başııın 5·10 '-'azıya mevzu ' J ""lm yemek, ateş ile 1oğrudan doğruya te-

IESERRET ŞE:SBARK 

ziyareliyle bu gün arasında husule ge- olacak kııdar zengin olttn bu kiUüpha· 
l f 

nasa gelmem!ş ve ancak kaynar stı için -
en ıırkm sebeplerini araştırırken te· ne hakkında esaslı bir fikir verebllıııek ~e plşmlş olur. 

mas ettiğim Huvzalıltmn ekseriyeti dlln üzere' mOhim olan hltaplardıın bir kııçı ' 
ile bugOn arusmclaki nıukaye~a.ınin nın işmlni sırttlayacıığını : PORTAKAL ÇİÇEKLİ r.' AHALLEBI 
kayınukum Şevket .Ekerle Beledıye Reisi Surül •kevakip,. Esrarünnücum, SO· Yarım litre sUdU yilz gram şeker ile 
Yusuf Salim Akının elele venneleri, iş z11' kezıır nev'i, zulıit Dlvıım, Nelmi ,aynatınalı sonra at~ten çe!'.tmeU ·ve i~i-
ve soz birliği ile memleket hesubıııa Divanı, Vazilı çeh binin Amıısya tarihi, ne bir çorba kaşığı portakal çiçeği atmalı 
çulışmalarınm açık ve canlı örnekleıı Okçu meyctıını tarihi, lskendernııme, :e soğumaya bırakmalı. Üç yumurta sarı-
olduğunu ileri sürdüler. Ganter tarihi, KitabUl ilca~ fb velğcır.ıip. nm bir yumurta nkı ile .karıştırıp döv -

Jl:ıv7..aııın İ mi Ve saire.... meli ve 'bunun iç!n soğumuş sUdU~1üzden 
Bu kitaplar talik ve diğer gllzel uar azır HA.ve etmeli sonra ıbunl:ırı so -

el yazılarıyle yazılmış ve bir çoklımrıda ğumuş stidlimüze ıcoymalı ve karıştınmı.lı. 
Minyatür bttşlık ve çok kıymetli resim· İnce süzgeçten ısUzmeli ve kUçük tabak -
ter bulunmaktadır. Bunlann dikkatle tet- Bahar,1 lıazırlamılım. işte size !leni lııra taksim etmeli ve yahut <;ukur bir ta-

Milattan evvel ve sonra şimdi ki 
Havzıının yerinde büyük ve muntazam 
bir şebrin mevcut olduğu ve burada 
eski Romulılann, Bizanslıhırın icrayı 

hükumet ettikleri ve bu kasabanın 
.. Hançere,, veya "Gançere,. ve duha son· 
ra \'O yedi yüz sene evvelki tarihi ve
sikalara göre de "Hevze,, "Hllvze,, adiy· 
le anıldığı eldeki tarihi vesikalardan 
öğrenilmektedir. 

kiki Türk san'atımn tecllt, tezhip ve yılın ıtıpka modellerinden biri bağa koymalı sonra marıe hamamında 
hattatlıktakl yüksek kabiliyet ve ma· pişirmeli. Açık luş lıncı.1/an için zarif bir mani<> 

haretini bir defa daha tatmak zevk ve yiniyorlard.ı, diye bugünün kızlarını da o 
saadetini veriyor. zamanki gibi giyindlmıeğe kalkmak, her 

Atatürk Günu 

Çok eski ve tarihi bir şehir olan 
Havzımın bugl\nkU sakinleri. cll\nUn izi 
silinmek Uzere olan medeniyet Asarı 
ve buyuk eski Hııvzanın olduğu tarlhiy· 
le değil; kendisine hakkı huyut veren 
Büyük 'l'llrk inkilabının ilk günlerine 
ahne olmak ve lnkilabın ilk filt ltare

ketlerinc Havzada başlayırn, ilk müda
faai hukuk cemiyetim Havzada kuran 
Büyük Atasını Havzada 20 günden ftız
la ineslne busmak ve onun ilk emirle
tinl dinlemekle övünüyor. Bu illbarla
dırki Havzalılnr : BUyUk Atamızın Hav .. 
~aya geldiği 25 Mayıs gününn her sene 
bütün çoşkunluldarıyle kutlayor ve bay
tatıl yapıyorlar ... Ve onu misafir ellik
leri tariht odayı da o gllnOn unutulmaz 
bir hatırası olarak hali aslisiyle sak· 
lıyor ve 23 Mayısın her yıldönlimllnde 
tazimle zlyaret ediyorlar. Atatürk istik· 
lal savaşına buradan atlığı adımla Hav
ıaya canlı ve unutulmaz bir tarih bırak· 
mışur. Bastığı her karış toprak ve gö· 
Oştüğ'ü her mes'ut ~rddaş bire canlı 

tarihtir. 
ıur iiütü11htu t! 

halde yersiz ve hatta. ~ok gUlUnç bir şey 
Ht•lediyt- İşleri olur. 

Havza Belediyesi memleketin bütün Evet bayanlal', sizin za.manınız:la C>y-
medent ihtiyaçlarını karştlamağa çalış- leydi. Buna kimsenin bir şey söylediği 
maktadır. Bir koç yıl önce memleketin yok. Fakat aradan o kadar seneler geç -
ihtiyaçltırı karşısında mühmel kalan tah- tikten, zevkler 0 tkadar değiştikten sonra, 
silat vaziyeti bugüne nazaran çok dUşUk kızınızı da ıbundan yirmi, otuz :.sene ev -
ve kadrosundaki memurların aylarca velki kıyafete sokımağa kalkarsanız, o za
mau~lannı alamadıkları ıuuntC\zam defter man

1 
ınce bir zevki inkişaf ettirmek şöyle 

ve kuyudat bulmak imkanı olmadığı d bil"ki · 1 günün !birinde hi" bir 
H B 1 1 

. . 
8 

ursun, .. s 'Sıı .,.. 
söylenen . avza e.ed yesının aşkanh· zaman ma'hcup etmiyecek olan kızınızı, 
ğına getlrılen Sulım Akın iş başına , did kö leşmı~ olursunuz. 

· 1 d-rt l k s- · · ş.m en r ~ geçtıği yı ın on o ay ı utçesım 11 0 kıı. 1 t k d blla.kıs onu gll-r il k b'I · k b nu vr e eee yer e, 
bin ıra e l tt~a~: ı ı~ı! en, ~ı"u t6ak521p zelleştireeek. sizin !her zaman Utlharınızı 

• 
ışe arar? Amonyakn 

ı _ Ellerinizin derisi ev işlerinden 

1 

tırnrak üzerinden ütü geçiriniz. Kurutma 
pUrüzlendi ve sertleşti ise ellerinizi içe - l;:{lğıdı yağ lekelerini içer. 
rislne biraz amonyak katıştı_rdığınıı. su He 5 - Yakası ve kol ağızları kirlenmiş 
yıkayınız. erkek ceketleri amonyakla temizlenir. 

2 _ Podösliet ayakkapları temizle ·• 6 - Her hangi bir yere dökülmüş 
mek için bir pamuğu amonyak malılülti - tentürdiyod lekesi amonyağa batırılmış 
ne batırıp ayakkapları iyice siliniz. soıu·a pamukla temlzlenlr. 
fırçalayınız, tertemiz olur. 7 - Masa örtüler! ve perdeleri de a-

3 _ Amonyağa batırılmış fırça ve monyaklı sularla yıkarsanız daha temiz, 
taraklar kolayca temizlenmiş olur. daha yumuşak bir hal alacaktır. 

4 _ Bir elbise üzerindeki yağ leke - 7 - Bir böcek sokmasında şişen yerin 
lerinl hafifçe amonyakla siliniz. Sonra bir tizerine damlatılan bir damla amonyak 
kurutma kA.ğtdı alıp lekenin üstüne bas - blitUn ıztırabı alır. 

~den 936 yı ın. a endısıne verı en 1 8 mucl olaca'!< bir halde yetLştırmellsiniz. 
lıralık BUtçeyı tahakkuktan 6 bin ve P t~~ttnn~Ura~~~~k~~ışff ------------------===========~ 
937 yılında 20 bin olarak tanzim edilen '.ıı·lanmış bulunan ınezbnha, sebze hnlı, almaları Evkaf hususi muhaseb., ve Hav-

ve geniş cadde tamamen toz ve ça· l ilk butçeyı de ge"en 7 ay zarfında ttıhak· · k" · ı ·ocıtk bahçesi, park. Havza deresinin za ,Belediyesinden müteşekkl ve 
) murdan kurtJrıldığı gibı 1 ıncı c erece· , 

kukattan 18 bin ve ttıhsilll.ttan da 12 bin de olan iki mühim sokak daha Adi kal· tathiri, itfaiye teşkilatı vOcude getiril- sermayesi 120 bin llrıtlık bir btrllk vll· 
liraya çıkarmış ve Bntçeyi Bütçe yılı dırım ile dôşenmiş yeniden iki çeşmt> mesi ve şehrin tanır.men aıtaçlanma ve cude getirilerek Şubat içinde F.vkaf Ge• 
sonunda muhammem bütçesinin tema- ve zahire pazarında irad olarak kulla· blltnn caddelerinin kıılciırımlanma işleri, nel direktürlüğünde!! ~önderilecek mi· 
men tahııkkuk ve tahsil edilebileceği nılmak Utere beş ardiye vücude getiril- hali hazır harita ve imO.r planı vardır. mar ve mllhendlsler tnrnfından kaplıca• 
knnaatı lıasıl olmuştur. Şu vaziyete gö- miştir. H ilçesinin en mühim dertlerin· lıır keşfinin hazırlanııcağ'ı ve işe başla• 
re Havza Belediye blltçesi ur; sene için• Bir taraftan yılların omuzuna ) ük-1 d ;.v~:ı de istikbal ve gelişmesini nacağını öğrenen Havzalılar kendisini 
de 9 bin . lira gibi önemli bir gelişme }ediği borçlarının her yıl iki bin lirayı b!;ıaoı1;1 me~cut kaplıcalurının isll\hı düşünen iki büyük başm birleşmesini 
göstermlştır. . . bulan taksitini ödemekte devam eden[ışidir. Belediye elinde iken, yeni ve mühim btr talih eseri olarak kabul et• 

Şehrin ış1k ve_ ~emıtleme işı ve Havıa Belediyesi, ele~trik gibi mühim esaslı tesisat yapılmak kaydile vakıflar nıektedirler. diyerek sözünü bitiren mu-
dJğer Belediye veznlfının dikkat ve bas- bir işi de ön safta elıne almıştı, elektrik 'd . erilen bllyUk kaplıcanın ye- hatabıma teşekkQr ederek yanından ay• 

ki 
d"ld" . k d . i 1 1 ı aresıne v sasiyetle ta p e ı ığı u ar iç Anada· işi resmt formalitelerin ikmal ray Ç e· 1 ilenmesini Havzalılar ötedenberi sııbır· rıldım. 

lunun bir kaç ilçesinde bulunmayan t.e· 'rin ant olarak değlşm~sl yüıllnden ke· :ı~lıkla beklemektedirler. Hııvzalıların Şurası muhakkaktır ki: eldeki rapor• 
Atatnrk odasının karşısında onun mtz ot~l ve kahveler lOzumu kadar ıs- şifle müşteri bulmak ımkAnı bulunama- esaslı bir dert olarak düşündüren bu !ara nazaran1 Çelik Arsenik ve saire 

bUynk adına izafetle kurulan kütllpha· lah edı.lmiş 1 fırın, kasap ve diğer ge· mnsı üzerine emaneten yayılmas~ karar· k 1 ca işi hakkında bilgislııe müracaııt gibi bir çok şifa hassulıırını toplayatt sı· 
henin bugün 600 cilde yakın kitabı var- nal ihtıyaçları temin eden mr.ıesseseler laştırılrnış ise de, bugnnku leklıfler de ııp 1 

• • • . tıırı Havı.ahlardan ve Havzada çok kıy- de Belediyenin titiz elinin husule -getir- keşiften fazla bulunduğundan şirketlerle ~ttiğim Havza belediye :eısı Yusu Su- cak. Radyoaktı~I s~lar~ malı~ Havzaı 
metli bir kUlllphaneye sahip olan Mus- diğl yehilikler llk naıal'da göze çarp· keşfe mutabakatın temini için muhabere Um Akın bana şunları soyl~dl ı yenı ve asri r ap ıcaya avuııtugu 
\afa Çondan öğrendiğime göre Samsunun maktadır. ecHldig"i ve mUı;;bet cevap alındığı tak· - Son gtlnler~e- gerek E~r~k ldares~- gün b~lUn ıiyaretcllerl tatmin edecek 
tieğerli Vali i Fuııt Tuksal, Havzanın ta- Samsun şosasının mebdeinden baş- tlrde derhal mUsbet cevap alınRmıtdığı nln ve gerekse Vılayetln bu ışı ehemmı- yeni bır Sayfiye ve Kaplıca şebrl ve 
tihi binalarından olup Fatih Sultan Meh· lıyarak Kaplıcalara doğru gelen şosa taktirde keşfirt bilmecburiye yenilenerek yetle ele almalarından kaplıc.a iı,ini bal- TUrkiyenln hergUn bir kat daha ink1şa• 
inet taraf:ndan yapılmış ve hlllen hıutlp sökülerek geçen yıl içthde ilin de bir yakında yeniden mllnokasaya çıkıırılaca- ledtlmiş naı~rile görllyor~z. l~i yıl önce rına şııhlt old.u~umut cıınlı Turit~ şe• 
bir lrnlde bulunan İmaret binasını esaslı miktar yardımı temin edilerek 300 metre ği ve her halde Cil'llhurlyet bayramırt- Snmsıın V~l~sl ikenı bugun E~kaf G~· htrlerlnden bırıs\ olmağa naın~ettıt. 
surette tamir ederek Boynk Atamızın ~ulllndekl kısmı parke ve 200 metrelik da Havzanın elektriğe kavuşturulacağı nel dfrektoru olan sayın B~y l'a?rl ~ı- Havzanın Ziraat ve Kültür işlerin: 
namına lfıyık bir şekle getirecek ve bir kısmı da, MI kaldırım tıe döşehmfş· öğrenilmfştir. perle Havza kııplıcaları lşırıl alaka ıle den ele bir başka mektubumda bahsede· 
Mustafa Çon da halen elinde bulunan Ur. Yapılıp tatbikine baş1anılan beş yıl- takip eden 

1 
sayın Vali~iz. Bay ce~im. 

2500 cildi aşan ve içerisinde bir çok Bu uretle Havzanın uzayıp giden hk t mAr protramına göre Belediyenin Funt Teksal ın bugün tıım bır ış ve fi· 
ı m tll arı ihtiva eden kttapl mu çarıısını tk1 tarafındQ topla)'tn bu bnyOk y1ıpacığı dl er ftler meyanında, yeri ha· klr blrlf tl ile Havıa kaplıcalarını ele 
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liikaye DALGINLIK 
Yazan: S. SÜREL -

Akşam saat dörde doğru evrakını Fakat para meselesinde bir turlu 
k düzeltti, çekmeleri kilitledi ve anlaşamadılar. Dalgın Ahmet bu şekilde 
ap1Cıdan şapkasile bastonunu istedi. bir alış veriş ilk dera yapıyordu. Öte-

(1 Caddede dalgın dalgın ynrnyordu. denberi böyle işlerle karısı uğraşırdı. 
larlkşam içinde mDphem bir rahatsızlık O, sebze almaktan kalma kötü bir iti
oı dı. Yolda giderken hep bunun ne yatla çiçek fiatları llzerinde pazarlığa 
bu~blleceğ-inl dDşUndü. Fakat bir türln girişti. Fakat karşısındaki bir şeytan 

aınadı. gibi onu üzdD. 
han Gnnctüz fazla çalışmıştı. Başında Avuç dolusu paraya satın aldığı sarı 
~a .r bir ağrı vardı. Beşi kırk geçe gülleri göksnne basbrarak yürlıdü. 
dal:ar Paşa vapurunun kalkmasına Pastacıda, karısının istediği sade 
l1tr epeyi vakıt vardı. O zamana ka- şekilleri seçmek onu bir bayll oyaladı. 
oıed kafasını dinlendirmek maksadtle O önde, pastacı elindeki geniş saplı 
YolJ enberi devam ettiği bir gazinoya maşasile arkada; dQkk&nın içindeki 
eskı'n~ı. Orada çoktanberi göremedi~i mllşterileri hayret içinde bırakan bir te· 
ile Lır dosta tesadllf etti. Bu dost, bır Hlşla oradan oraya seğirttiler, koştular, 
tv llret işi için gittiği Londradan iki gUn çırpındılar. 
veı dönmUştü. Nihayet elinde bllyük bir paket ile 

r Sudan bir takım mübahasadan son- kendini caddeye attı. Ortalık kararmak 
'ıt bahts Londra seyyahatine geçti. Uzre idi. Bir taraftan koşuyordu. 
ı\arşısındaki Zaten bunu bekliyordu. Vapura gene mllşkilatla yetişti. ls-
nlatme~a başladı. keledekl iki gemici altı okka ederek 

h Söz so1.U açar derler, Londra seyya- onu gemiye attılar. 
vatı Anglo • ::>ukson ırkının hakim Kendini alt kamarada bulunca derin 

0~1narına intikal etti. Avrupa~'l görmnş bir nefes aldı. Elindeki paketi fileye 
ın n dost, bu bahiste ciddf bir kitaba bıraktı. Bembeyaz saçlı fakat çok şık 
tı.Cvzu olabilecek bir haylı şeyler anlat- giyinmiş . ihtiyar bir adamın tam karşı· 
bu 'I'erblyedekl istikrardan, hürriyetin sına geçıp oturdu. Mendilile terini kuru-
3 lllemleketteki geniş ve etraflı mana- ladı. Saatına baktı, Misafirler sekiz bu
t~lldan, Hayd Parktan, orada gördnğü çukta geleceklerdi. Vapur çok çok 
ba~kal&cteliklerden, lngiliz polisinden sekizde iskeleye yanaşacaktı. Bu hesaba 
hik setu. lngiliz tuhaflığına alt birkaç göre yarım saah kalıyordu. Bir taksiye 
la il·e a~"~•ı. ~~a.ra bahis döndü do· atlar, nasıl olsa on dakikaya kalmadan 
kı!~ Meşhur pl!Jlara, orada gOrdOğO eve yetişirdi. Ondan ötesi kolaydı. 
Yatı ora, yaşama şartlarına geldi. Ha- Bu sır~da kibar t~vırlı ve güzel bir 
anı telakki tarılanna olan mdtunlyetlni kadın ge~dı. Elinde bır iki paket vardı. 
&u atb. İngiliz kadınlarile, :konuştukça Bunları fıle)'e bıraktı ve dalgın Ahme
ar Zelleştiği ıöylenen Fransız kadınları din yanındaki boş yere oturdu. Kadının 
11a~~nda bir mukayese yaptı. Avrupa- elinde kUçnk bir kağıda sarılmış bir 
erk ı ~ile telnkkisinl ve kadının erkeğe, buket vardı. Dalgın ~met bunu gördn 
rtnıeğın kadına karşı karşılıkli vazifele · ve a.ncak o zaman san güller aklına 
~vı izah etti. Orada bir aile tanımıştı. geldı. Bir hamlede ayağa kalkıp fileye 

enrnelerlnln dönüm yılındrı... baktı. Sarı güller orada yoktu. 
r Sözun tnm burasında !ngiliz bay- Hafızasını yoklayınca onları pasta· 
ı\~ı dostunu dinlemekte olan dalgın h~n:de unutmuş olduğunu batırl~makta 
vu ınet yerinden sıçradı. Elini alnına guçluk çekmedi. Fakat artık ış işten 

tarak: geçmişti. Bulundu~u yerden y .. n gözle 

d - Eyvah! dedi nasıl oldu da aklım· kamaranın yuvarlak pencerelerine çar· 
,
1
:n Cıktı. Tevekkeİi akşamdanberi içim· pan köpüklü sulara bakarak esefien<li. 

bir llzllntU vardı. Sebepsiz değilmiş. Karısına ne diyecekti? Geç kalmış 
bi Ona şaşkın şaşkın bakan dostuna olması zaten bir kusurdu. Şimdi fazla 

r hamlede izah etti: olarak eve çiçek te götnremiyordu. 
- Dönüm yılı dediniz de aklıma Kendisine lanetler edf yordu. Bir dal-

rıcıı. Bu gece benim de evlena:liğimin gını karikatürize eden resmi şimdi bid
e~ Senesidir. Bir davetimiz vaır. Davet det ve yeisi~ ~atırlıyordu. Bu adam, 
!it dttırn yani şöyle bir çay v el'eceğlz. kansının_ tenbıhinı. unutmamak için kra
<ln y aksi şeytan! Nusıl oldu da bunu vatın~ ust tıste ıki dllğQm vurmuştu. 
ge:nnememlştlm. Olur şey de~:ıı. Karım Vaktı.le ~una ne kadar gllJmUştll; takat 
1 e kiyametleri koparacaktır. Davetiye- kendısinın bu ahmaktan sanki ne farkı 
k~rki'Önderildi. Vaktında yetişememekten vardı8? d 

uyorum u Uşünceler onu yol boyunca 

0 
Saata b.aktı, vapurun Jıalkmasına işgal etti, durdu. Yol uzadıkça uzamış-

n dakika vardı. tı. Bir aralık karşısında, yan gözie ka· 
ldasa . . . . . dına bakmakta olan pamuk saçh lhtiya-

ya dehşetlı hır yumruk indırdı. ra e"'ilerek nazik bir 8 ı . - o ~ d . & ese. 
llıak _ or Un mu ışl! Vapuru da kaçır- _ Acaba fırbna mı va ? N d H 

uırevtm Şi d" 1 t k ıa r e en ay· ~e Ya ,, • m ı ace 6 e me zım. dar Paşaya henüz gelmedik? diye sordu. 
<>ld ı>alım .. Kusura balımaymız, böyle Adam ona havretle b kt So 

u. Gene ö - l" dl k • ld ,, a 1
• nra y g ruşe ım, yere a~ n ı. zaptedemediği bir tebessümle· 

~lb· olda antreneman yapan bir koşucu _ Nasu yımlış anltt d · H 
ı ko11a d 1 .d. b ma ım ya.. ay· 

tla ~ " r a ım a gıı ıyor, lr qraftan dar Paşa mı Dediniz? dl d . 
80yleniyordu . ' ye sor u. Aıı-
V · zım vapur, Kadıköye geliyor. Bu 7145 

ht1 apura gllç belA yetişti. Fakat daha doğru postadır. Httydar Paşaya uğra· 
~eld~~ oturmamıştı ki aklına yeni bir şey ınttz, dedi. 

· Dalgın Ahmet, bayılacak gibi oldu. 
<ııı. l<~rısı, o sabalt evden ayrılırken Fakat dişlerini sıktı ve kendine hakim 
etıııı Çıçek ve pastr.i getirmesini de tenbih olmağa çalıştı. 

Şti. Karşmndakl çapkın ve nazik ihtiyar 
llÇıl liemen yerlnden fırladı ve iskeleden garip bir şekilde gülümseyerek, ona 
~e ~ağa hazırlanan vapurdan iskeleye bttkıyordu. Dölgın Ahmet bunu görünce 
<>n lldısini dar attı. Halatı çeken tayfa orada daha fttzht duramayacağını anladı. 
oı,.Urt denize dDşeceğlnden korkarak Paketini kaptığı gibi kendisini göverte· 
tn:a1ı bir kQfllr savurdu ve iskele ns- ye attı. 
~ bde bulunan birkaç kişi bu tela§tt Vapur iskeleye yanaşınca ilk atla-
' kalarla güldüler. yan yolcu o oldu. Vıtkıt geçirmeksizin 

lfi Fakat onun buna aldırdığı yoktu. bir otomobile atladı, şoföre: Son sür'at· 
İd~det ve heyecandan boğulucak gibi lll çek! dedi. 
~ .y <;0cuklutunda görnp duymadığı bu Eve geldiği zaman karJst ~nu kapı
lct •ldönümler • ini, • isim günler • ini dan karşıladı. Tel~ş ve heyeca.ı içinde 
ı...._ d edenlere, çaylarla beraber pasta idi. Ona hiddet ve nefretten kısılmış bir 

DOGU =======--==~--======================== 

Erzurum Belediye I 
Talimatnamesi 
1 Hazirandan itibaren tatbıkına 
ba#laMcak olan talimatnamenin 

LOHOSA HU~ 
(Üst tarafı 2 incide) 

sına inkilap eder. Lohosa hummasının 
müddeti devamı vasati olarak 14 gllndür. 
Bu hastalığa tutulanlar 14 gün zarfında 
ekseriya ölürler. Hastalığın kısaca sebe
bi: 

mablüln ile yıkan 
( 1847 ) bu fikrini . 
cemiyetinde hararefü. 

( 18j0 ) profesör • 
alimi ( Lemmeuveis) m. 

haberi olmadığı halde 

madde madde ne#rine devam 
ediyoruz. Alakadarlar kendile
rine ait olan kısımlar için şim· 
diden hazırlıklarını yapmağa 

baılamalıdırlar. 

( Streptokok, tstafilokok Koli Ba- aynı fikri dermeyan etmiş ve ,,,ıda 
sil Anterekok ) gibi mikropların loho- yUrümOştnr. ( 1857) bu fikirden .ıUlhem 
sa~ın cihazı tenasnlisine giderek bura· olarak Paris maternlte bahçesinde lolıosa 

171 - Ban~'O teknelerinin her dan kana geçmeleri ve bütün bedeni hummasına. musap hastalara muhsns tec· 
banyoyu mnteaklp, hamamların her istila etmelerinden ibarettir. Lohosalarda rit maksadıle bir lazarat yapılmıştır. 
gUn temizlenmesi mecburidir. tetanoz ve kuşpalazı mikroplarıda ci- Yukarı~a _arzol?nan salgınların zu-

172 - Cilt hastahklarlle, en- bazı tenasnli tarikile ağır tetanoz ( Ka· hum ile buyuk bır alaka uyandıran 
zamliların, hastaların ve iğrendirici zıklı humma ve ağır kuşpalazı basıl e- humma~'l nefasr blltOn hekimlerin nazan 
halleri bulunanların hamam veya deblliyor. ) ' dıkkatl~i celbetmiştir .. Bilhassa birbirini 
banyolara girmelerine hamamcılar Lohosa humması : Çok eski zaman· müteakı~ muayene edılmlş olan gebele-
musaade etmiyeceklerdir. laıda da malum idi. Buna ( doğurmuş· rin aynı hast~lıg~ tutularak . ölmeleri, 

173 - Hamamlarda çamaşırl yı- ların ateşi. ( Fievre des accouchees ) bunların otopsılerınde birbir.ne .. tama: 
kamak keçe ve saire gibi şeyler te- adı verHlyor ve çok tehlikeli olduğu ta· men benzer mevzu tezabur~t göru1J1esı 
mizlemek veya imal etmek yasaktır. mamen bilinmez idi. Fakat hastalığın b~ndn~ başka ~u otopsllerı y~ ,> ıın lıe-

174 - Hamama gtrenlerin ha- sebebi malQm olmadığından sndnn :rah· kımlerın de aynı. has!alığa tutu ~rak 01-
riçteki ~şyal~nnın mubatausı için me gitmesinden vey<ı. rahim ifrazatınm melerl Olen hekımlerın otopsilerınde de 
muktazı tetbırlerl almaya hamL.'llCt~ ihbasından ve bir takım httyall sebep- hummayı neraslden ölen kadınlarda gö· 
lar mecburdur. l ı !erden ileri geldiğine hükmolunurdu. rlllen marazı tahavvülat görülmesi hum-

175 - Hamamların cesa~~tl~e •@nkü ozamanlar tababet bugOnkii gibi mayı nefasi~e tutulan lohisalann kan ve 
göre daimi çamaşırcı ve ntncu ıstıh- terak: -t etmemiş, bakteryoloii dediği· ifraz>tt rahmıyelekinde hastalığı basıl e. 
tamı mecburidk. Çamışı.rlann. pis· miz m~kr.:> 1 ilmi henüz teessüs etmemiş- den bi.r şeyin bulunduğuna ve bu mad · 
llğlnden hamam işletenlerle bırllkte tl ._ deler ıle temasa gelmenin hastalığı ha· 
işbu çamaşırcı ve ütücn de mes'ut- • Bu hastatıkı~ koruıt!'llak da b!llne· sıl ettiğine doğru fikirleri sevk ve ima· 
dur. medlifnden bnynk t<>bosa tıuruması sal· le etmiştir. 

176 - Hamamlara isli'ap\ had- gmları bilhassa hastah~ler ve mater- lşte bu busu ·ta en bUyOk ve en e· 
dinden fazla mnşteri almak ya~1aktır, niteler dahilinde zuhur ederdi. 1664 de saslı keşir 1879 tarihinde (Louis Ptısteur) 

(Miktar Belediyece tayin edlle· Pariste 1750 de Liyonda 17~ ~a 1,ond· e nasip olmuştur. Louis Pasteur 11: Mart: 
cektir.) rada, 'l765 da Kopenhağd, 11q7 de 1875 tarihinde Frans~ tıp akademisinden 

- 8 - dW>len de 1788 Edimburg bUyük mi\C· lobosa hummasından olen kadının kanıpda 
Bcı·berler yaste tahribat yapan dehşetli i.ohosa sal· ş» ifrazatı rahmlyesinde istıreıJt.>kok 

177 _ Belediyeden ehliyetname gınları t"ÖrUlmüştUr. buhınduğunu ve bu~u üreterek hayvan-
almadıkca berberlik yapmak yasak- Lolıos• humması llzerlnde çalışan lıtra aşıfftaıak suretıle bu hastalığı hay-

ve i'Jı.ı surc«e insaniyete dahiyane vanlarda da hasıl ettiğini .ve bln~en~· 
tır. 178 - Berberler traş esnasında keşi.'1.erl ile büyük ve ebedt iyilikler ya- leyhJohosa hummasının amıll marttzıslnın 
bntün sıhhi tetblrlere riayete mec- pan üç bQy.llk tıp tif..rnlni şu arada hllr· bu istirc-ptokok olduğunu söylemiştir. 
burdurlar. metle anmak biiyOk bir Qs:>rçdur. Bunlar: Ay~l z~~anda istlreto_kok mikrobunun 

179 - Tuvalet, masaj ve saire Alman ilimi Lemıneuveiss Fransız Ali- şekıllerını akademide sıyab tahtaya çize
içtn kullanılan sabun, pudra gibi mt ve fenni vel.Aded.e bny~k ~ad pro· rek iÖsermiştlr:1. işte b~ _sudretıeb.1~~osa 

f 
'I. T i ·ı h L 1 p ...... , .. ,d-r hummasının amı ı mara7.ısın on ırısı ve 

şeylerin sıhht şartlan haiz bulum,'\sı esvr arn er ı e · meş ur ou s as~ u • . . •. 
B ll b

- ilk tı ""-~nd i"'A en mUhıml olan ıstlreptokok hcnuz or-
mecburldir. u ç uy p ıuDLG ı sayes ~e . , 

b O 1 h 
L-klk" beb. f 1'1.llrren tada mıkrop mevcudiyeti ba <kında esus· 

180 - Pudralar kapalı bir mah- ug n o osanın ı.wıı ı se ın u6 • • . 

faza içinde bulunacak ve temiz bir mlş bultınııyoruz. Bunlardai' ilk evvel ·L& bır ~ıklr yok 8ikenk pf~steu~. t tak~ofındban 
f - L t h · ~ ,sari k~ılmlştir. u eş ı mu ea ıp ta a· 

pamukla icabeden yerlere snrnldük- :~~ e:or er:emeuv: ~s 
1 
astah~ .. ~ e- bette ~adar muazzam yenilikler başla-

ten sonrH pamuk bir daha traşta uaunu, ge ve o esa arı muayeı1 .., aıııtır !ld J>aslörnn keşfi sayesinde mo· 
isUmal edilmeyecektir. den eller vasıta~ile gebe ve lohosalara bir ""'il tababeijn sağlam temelleri kurul-

181 - Traş esnasında usturanın şeyler geçtiğim ve hastalığın bu suretle d1.. • Buıünkü tababetin bütUn terek· 
ağzına biriken kıllar temiz bir ktlğı· husule ~eldlğlni halbuki dokunulmayan muştu. 'te l-u bQyük alim ve tıp Us· 
da silindikten sonra kağıt atılacak· ~1h~skal1ar~ka h~stalığın zuhur etmedi· kiyatını ı~ •,'lfçluyuz. 
tır. Bu kılların konması ve ustura fi nı ı mı tetkıkatı He anlamış lohosala- tadı Pas töre t.. , ~ 
ağzının temizlenmesi için lastik kü- n muayeneden evvel ellerin klo - d- ~ 1 M A. 11 A L 
vet ve saire kullanmak yasaktır. rur oşo Dr. ı,. • 

' 182 - Bir traşta kullanılan bo
tun alat ve levazim tamamen temiz-

~:~edikçe başka bir traşta kullanıl· ı 

183 - Traş koltuğ'undaki baş· 
Iarın dayanmasına mahsus mahal 
her traşta temiz bir kAğı Ha örtüle
cektir. 

184 - Berber dükAnlarında baş· 
ka bir san'at yapılmaz. ltrıyat ve 
tuvalet eşyasından başka şeyler sa· 
satılamaz ve teşhir edilemez. 

185 - Kahve, gazino ve otel 
gibi yarlerde berber salonları bulu· 
nabilirse de bunlann ocaklardan ve 
pek temiz olmayan yerlerden uzak 
ve muntazam bir bölme ile ayrılmış 
bulunmaları m~cburldir. 

186 - Berber dükQnları; kundu· 
ra boyacılığı, hallaçlık glbi tozlu 
san'atlar yapılan yerlerin yakınların· 

1 

da olamaz. 
187 - Seyyar berberlik yasaktır. 
188 - Traş ederken ağızda bir 

ı . şey gevelemek, sigara içmek gibi 
haller yasaktır. 

tts9 - Ondüle makinelerile dl
j'er aletler muzır tesirler yapmaya· 
cak şekilde olacak ve Belediyece 
kullarulmslanna mnsaade verilmedik· 
ce kullanılmayacaktır. 

(Devam edecek) 

İnsan kalbı Alman çocukları için 
hesap meseleleri 

Çocukluğumuzda hepimize mektep- insan kalbi hakikaten şaşılacak bit 
terde hocalarımız hesap dersleri verir- cihaz l Biz karşımızdakinin kalbinde 0 • 

ler, biz de bunları evlc:imlzde hallet· hınları keşfedemeyiz. Fakat kalbimizin 
meğe uğraşır, aklımız ermezse babaları· nasıl çalıştığını acaba blliyor muyuz? 
mıza sorardık. Bu küçük tulumbtt dakikada 70 sa-

Şimdi Almanyada da yedi sekiz ya- att~ 4200, gOnde 10010001 senede 
şında ç.ocuklara hesap meseleleri veril- 3~, ı 22,000, l etmiş senede iki milyar 
mektedır. Fakat bu meseleler bizim eski 615 milyon, 440 bin defa çarpmaktadır. 
zamanımızdaki meselelere benzemiyor. Kalp her çarpışında devan için va-
lşte bir kaç misal : salt olarak yoz gram kadar kan gön· 

• 2y tttyyareden mürekkep bir filo dermektedfr. Bu suretle dakikada yllz 
geceleyın falan şehri bombardıman et litre, saatta 420, gDnde on ton kanı dev
mek için emir. aldı. Tayyareler yedlşe; rana göndermekte bulunuyor. 
dakika fasıla ıle hareket ediyorlar. Bu İnsan vUcudunda bulunan kan 28 
vaziyette şehrin bombardımanı ne kadar litre olduğu11a göre. bUtiln kan her iki 
müddet devam eder ? üç dakikada bir kalpten gelip g-eçiyer 

• Kandan tecrit edilen bir ciğer demektir. 
540 gram gelir. Fosjenle zehirlenen'~----------
bir askerin ciğeri ise 2,650 gram gel· 
mektedlr. O halde ölnnün ciğerine ne 
kadar kan şiringası yapılmışlar? 

Erzlncanda, Nafıa Vekaıetı su işleri 
on ikinci şube mühendisliğinden: 

«Yangın bombalurı 2:)() gramla 5kilo 
arasında tehalnr etmektedir. Vasati ı kilo 1 - Muhammen bedeli keşfi (13629) 
Her tayyareni~ 800 kilo taşıdığını ka- lira 66 kuruştan ibaret bulunan Erzincan 
bul edersek, bır tayyare filosunun ne ovasının şhnal kısmındaki Norgah \'e 
kadar bom.ha taşıması lazım gelir ? ve- Çermik bataklıkları kurutma kanallannın 
saire vesaıre ... ,. Pizvan, Knpesl, Karakilise ve Gadagan-

lar yollannı katettltt mahallerde yapıla· 

Erzurum Kızılay Başkanhndan 1 cak dört adet k~y yolu köprUlerlnin 
_ ' lntası ve mnteabhıde ihalesi kapalı zıırf 

15 • .2 • 938 Salı gUnu ekseriyet ol· usullie eksiltmeye konulmuştur • 

le dlm olunması zaruretine, bir hafiflik- sesle yüzllne tükürüı gibi hc.ykırdı : 
il 11 başka bir şey olmayan çiçek iptila. -Nerede kaldın budala herif, dangalak ı bırakma ! Ben bu fşl hızmetciye bırak-
tı llt, büten bu işleri başına çıkaran ka· O, sanki hiç bir şey olmamış gH;i: mak istemiyorum, diyordu. 

~adığı ıçln senellk kongre akdedlleme· 2 - Kat'l ihale 28 Şubat 938 tari• 
dıtlnden 2~ • 2 • 938 Sah rünU saat 1• I hinde saat 15 de Erzincan Şarbaylıtm· 
de Halkevı sa~onunda yapılacaktır. Kı· da teşekkOl edecek komisyon marlfetile 
!ılay Uyelerinın teşrlfieri rica olunur. yapılacaQ'ından taliplerin mezkQr tarihten 

\ı •ırıa, ona tubi olmak budalalığını Aman kancığ m 1 Old b" k 'ı>tıtı için kendisine lAnetler va"'dın· - . ı . u ır erre.. 1''akat o dinlemiyordu. Kutuyu aç-
<>rttu. ., fi Kusura bakma, hepsı geldaler mi ? Di· mağa yardım etti ve işte oztıman hl 

yordu. . beklenmedik bir şey oldu. Pasta pak:. 
~~ Çiçekciyl müşkilatla buldu. Orada da Kadın - Hepsı, hepsi geldiler .. Re· 1 . i 1 d k il ır ·ı 
• eklerin tenevvüü arasında bir zaman zil olduk. Diyordu. Sonra gözleri dalgın t nın ç n ~I :~a ına 1 

e sarıp kat· 
h~kınlık geçirdi. Nihayet kansının ten· Ahmedin eline ilişti : - Çiçekde mi al- ~n1mış ~~ t a ınl ç~a:'rı:~ çıkmıştı
tt i aklına geldi. Kadın salonun krem madın budala ? Diye haykırdı. a gın me '. ace e e en 

1 
paketi ye

-t'ıterneslne uygun gelmesi için yalnız Erkeğin, gözleri yttş içinde : • u- rlne .vapurdakı kadına alt paketlerden 
l Strı güller 

11 
almasını istemişti. Kan nuttum .• Derneğe utanıyordu. Dalgın birim aldığını anladı. 

~r içinde idi. Kendisinden daha şık Ahmet, misafirlerin yanına gitmeden ev· Şimdi karı, koca kirli kadın çama· 
~inmiş olan çiçekci rum, onun istediği 

1 
vel pasta palıetinl açarak kansına yardım şırlannın karşısında ne diyeceklerini, ne 

..,, 6klerl iOzel bir buket haline koydul etmeği dUşOndü. Kadın ona: yapacaklannı ıatırmıo, birbilerinln yQ. 
lUna ile aaraaktan aonra ona verdi. ~ Sen mlsıfilerln )'•nanı fit, 1ılıuı ıiint bı1'ıyorlar41· f 

(No. 124) 8 • 3 evvel muvakkat teminat akçası tutarı 
------ olan (1022) Ura (22) kAruşluk temlnntla· 

HAVA 
19 - 2 - 938 aut 8 Raporu 

Hava tazyiki : 601.3 
• • (Deniz sevlyeıf) : 772.0 

Suhunet : - 10.8 
DOşük suhunet : - 14. 7 
Rutubet : % 79 
Ruzgar : Sakin 
Sema : 6/10 Bulutlu 
Yonıe mcvc;\lt kar tıb.-111 [37J Sm. 

n ve yedlerlnde mevcut vesalklerile bir· 
ilkte Ertincan su işleri ı 2 inci ıube 
mUhendislitlne mQracaat tılmelerl U!n 
olunur. 

3 - Şartname ve projeler bedeli 
mukabilinde Erzlncanda 12 inci şube 
mllb"ndlsliğinde stttılmaktadır. 4 • 4 

····i{·;;;·i;;;·ü-y;·~·i;;;;k····ı 
insanlık borcudur 1 

t • • • 
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Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 
4 adet 1 ooo lirahk - 4000 lira 
8 

" 
5()0 ,, -4000 ,, 

16 ,, 250 
" 

-4000 ,, 
76 

" 
100 ,, - 7600 ,, 

80 ,, 50 ,, -4000 ,, 
200 

" 
25 " - 5000 ,, 

384 ,, 28600 ,, 

--ı·--------·------... ---lm! 
1 

Kur'alar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eyh11, ı 
1 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

En az elli lira mevduatı 
bulunan hesablar kur'a
lara dahil edilecektir. 

20 ŞUBAT 1938 

ooGu 
iLAN TARiFESi 

8 nci sayıf ada santimi 25 Kuruş 
7,,,, ,, 50,, 
6 .. • ,, 75 ,, 
5 ,, • ,, 100 ,, 
4 • • • 150 ,, 
3 • • ,, 200 ,, 
2 • • • 250 • 
1 .. • • 400 • 
ilan verecek kimseler DOGU Gaıt' 

tesi İdare Müdllrlüğüne müracaat etnıtt 
tidirler. Devamlı lldnlar için husuııf 
tnrif c tatbik edilir. 

Kırmızılı iU\nlarda tarife bir mtsll 
tazlasile alınır. 

Adres de~iştirmek 25 kuru~luk ne· 
rete tnhidir. 

OOÖU Abone tarifesi 
Seneliği : 12 Lira 
Alh ayhjtı : 7 ,, 

UÇ aylığı : 4 • 
Bir aylığı : 1.rı0 • 

ECNEBİ MEMLEKETLER iÇiN 
5P.nellği : 24 Llrıt 
"Ilı llylı~ı : 1., .. 

Ankara İkin~isl Noterll!ine 
~elim Ak adlı lehine bugüne kıuJııf 

v<>rmi~ olduğum vekdlct ve seldhiyeııer· 
den mııınııileyhi azlediyorum. işbu aılJ 
keyfiytli httkkında tunzi.n~etmiş olıluğufll 
ııltı nüsha ihtarPamenin bir nüshasınıJI 

ve kAleliındcn ı.zletliğim Erzurunıda mıJ· 
kim Selim Ak adlıya tebliğini ve bit 
rıOslıııs ı nın bcmıyi neşl: v~ !!aıı..Erzuru!ll 

Gazetesine ve lstanbulda Akşnm ve Aıt' 
karada Ulus gazet<-lerine gönderilere• 
bcşirıc:l nOı;hıının dııircnizıle hıfzı ve BI· 
tıncı ııüshttmn dahi tararıına iadesiııl 
reca edel'İın. 

5 - Şub.ıt - 1938 

Ankar,11ia Yenlşihirde Atnfilf~ 
lmluu:mnda Ye11i Şehir Palas 
otelinde misafir },fllhendis 

1.\;\f t!L HAKKI SE'RTEL 

Dairede saklı aslına mutabik olaP 
bu nl\sha tıılep üzerine ilan edilmek iiS" 

re Erzurum (DOÔU) gazetesine teblil 
olunur. 

5 - Şlıbat - 1938 

Na. 
R. ULUSU 

(No. 126) 
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· ERZURUM • = • K M • ;;; Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 11 itap, ecmua, Cedvel, Defter, ; ! müesseselerin gazetemiz vasıta-
Her nevi Duvar ve El il3.nları, ı 1 sile kendilerini bu geniş bölgeye 

1 1 tanıtmaları menfaatlerinin 
1 1 ilk icabıdır. · 

İ 1 iLANLARINIZI 
• 1 Doğrudan doğruya 

11 GAZETEM iZE 
biter Vil!.yetlehlen göndtiilecıok her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir • i ! gön d er İ n İZ 
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Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızh davetiyeler 

YEN l1CO Y l!llJl~CElu.l!ltll 
BASii l~ll1141$Tll il Fi atı 5 kuruştur. 
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