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ltalyanordusundaki Habeşler.kaçıyor •• 
5z 

Eritreden 200 asker silah ve toplarile birlikte 

habeŞlere iltihak etmiştir 
Harbtan 
Sonra ... 

Baıladiğına arhk fÜphe 
olmıyan Afrika harb1nm hiç 
olmazsa vaziyeti baaitltttirmit 
oldufllnu söyllyebilirJz Çünkü 
artık ne : " -- Harb olur mu, 
olmazmı?., diye zihin yormaya 
De de:" -Eier harb oluna ... 11 

Şarttyle yüzlerce ihtimal üze• 
rinde zihin çahıtırmaya lüzum 
kahnaau ıhr. 

Buıilnden ıonra içinde bu 
lundufumuz baılıca mesele, 
harbın, aakerlik bakımından 
Habeıiıtan'da, politika bakı
llıınclan Habeıııtan dııanda 
Qa11l bitecetldir. İtalyanlar 
hedeflerine çabuk varmak için 
bGrak harbtan sonraki bütün 
•illb icadlarını deneyecekler
dir. En ıoa barb cihazları 
kartııanda Habeıliler, yalnız 
ferdi Jllitlllde memlek~tlerlnin 
topoırafya 'te iklim çetinlik· 
lerıne dayanmaktadırlar. 

ea,ıe ıüç bir tabiatın ... 
Jıaaa ıirplrlzlerl ka rıııında 
:rdu çalııtırmanın kolay olma 
-.•tı De kadar doiru ise. yeni 
•rb •aaıtalariyle kartılaıma. 
~D daha kolay olmadıiı da o 
•dar dofrudur. Her sabah 

l•zetelerde okuyacafımız bil
~~lller Afrika harbının aaker

e•relerini bize adım adım 
IGıtereceklerdlr. 

le Harbın Habeılıtan dııında 
1 baılıca büyQk meaeleıi İn· 

lllteredır. Cenevre lle birlikte 
odur c d ' enevreılz olarak gene 
~ ur. Şimdiye kadar okuduk
l •ıınıız, ltlttiklerimiz, gördük-
•rtını. bize ıu kanaati ver 
nıtlıttr lrt, lnıllt&ler bu barba 
1& nız C 
1 •nevre paktına delil 

f
lDparatorlutun hayati men-
&atlerlD d k eli l e e ay ırı ıörmekte. 

1 rker. Harbı geri aldırmaya 
tnı lD olmadıjana ıöre İogil 
•re'ntn b d it un an ıonra ıüd~ce 
bUı~~litlka iki yoldan yürQye. 

• Harbı ltalyanlar için 
IO~ıaçıuz bırakmaya çalıımak 
Ya ad harb ıonuçl\Jrını lmpa: 
:•torluk IDenf aatlerl için en 
8 z zararla bir hale koymak! 
lrtnetıt 1 1 ' tlıt I ta ya ya karıı, ikin· 

libl tal1anlıarla birlikte ter· 
d er arayıp bulmaya bailı· 
"· 

IOı Arrı bir mesele de uluslar 
Jeteaını 1 oı. le n araıu uaal f nanca 
ra ne k 

Ja le la ıymeu kaldıfı ve 
A~ cafı mGnakaıasıdır. 

et.Yal rllca harbının poltuka 
teıa an, askerlik kıımı bittik 

IOnra da devam edebilir. 

Bir kabile başkanı da asker, top ve 
mitralyözlerile birlikte Magallaya kaçtılar. 

( Ankara ) 9 A. A. halya Habeı harbi etrafında al ınan 
son haberlere nazaran Eritreli askerler kaçmakta ve baztlara 

Habeıtstana geçmektedir. Önemli bir kabilo b.a fkanının ku· 
mandası altında elli asker toplar ve mltral)·ozlarla Magalla 
bölgesine gelmfılerdlr. 

Ağama bölgesinde 200 Etitreli silfıhlarılc beraber Habeı 
makamlarına teıllm 0Jmuılard1r. 

Kredi kooperatifleri 
kanunu tamamlandı 

Ankar.a 9 (A. A.)- Bugün yapılan Kamutay toplantısında 
Tarım ..kredi kooperatifleri teıkill hakkındaki kanunun müza

keresi tamamlanmıı ve Tarım koopetatifleri birlikleri teıklle alt 
kanunun müzakeresine aeçllrıivUr. Kamutay cuma aünü topla 

nacakt. 

Tıp kongresi 
Ankara 9 (A. A.)- Altıncı ulusal Tıp koogreıı 

toplantıımı yapm•t ve dağılmııtır. 
• 

Fransa - ltalya 
münasebeti 

bugüo ıon 

Cenevre 9 (A. A.)- iki buçuk milyon üyesi olan Fran11z -
italyan eıkl ıavaıçılar birliği Fransanın İtalya ile münasebet-

lerini bozabilecek hiç bir ıey kabul etmemesi için bir karar 

almııtır. 

Yıınanlılar ita/yaya hayvan 
göndermeğiyasak etti 

lngiliz Ka~inesi ltalyaya Karşı 
Ahnacak T e~~irler için Parlemen· 

toyu Davete Karar verdi ... 
( Ankara ) 9 A. A. lnıillz kablnHi buıün toplanmıı Ye 

zecri tedbirler hakkındaki f nıllfz tekliflerini ve ltalyaya karıı 
almacak her türlQ ekonomik tedbirin tasdikinden ıeçmeal tçla 
parlementonun çalırılmaıı meıelelertnl de aöritmüıtir. 

İtalya-Habeş elçileri 
Roma 9 ( A. A.) - italyanın 

zinden ayrılmıı, Habeıhtanın 

almııtır. 

Habeı e!çlıl hGkCımet merke· 
Roma elçisi de paıaporttunu 

• 
lngiliz Peskoposunun 

beyannamesi 
İngiliz baı peskoposu arll ulunl mürıaaebetler bakkıncla hı· 

rlstiyanhk Alemine bir beyanname ueıretmek makaadlyle bGtOn 
anglikan kllıeleri b.ııkanlar1nı toplanhya çalırmııtır. 

Belgradda dini ayinler yapıldı 
( Ankara ) 9 A. A. Kral Alekaandmn öldürüldill6 ıGnGn 

ilk yıl dönümü münaaebetile bütü Yuıoılavya klllaelertnde 
dini ayinler yapılmııtır. 

I"ran-Efgan hudut meselesi de 
onaylandı 

( Ankara ) 9 A. A. Yunanistan yiyecek maddelerin 
ayrıca halyayada katır ve eıek ihracını yasak ctmittir. 

( Ankara ) 9 A. A. lran aaylavları kurulu İran - Efıan ıı· 
nırı hakkında hakem heyetimizin verdlil kararı onaylamıı " 
ıınmn tesb:tine baıtanmııhr. ve __________ .._....,... _____ _ 

Hatla bu, Habcı1stan tıi ol· 
maktan Çlkıp arsıulusal mü-

nasebetler ıercinllifnln doiu
racağı kargı ıalaklardan her 
hangt b:ri ı ın i'k sah ge.;me&i 
ıeklinde olabiıir. 

Bütün bunlar ü:ıer inde hü 
küru yürütmek, harbın asker· 

lik meselelera üzerinde hükü n 
yürütmekten çok dıtha l<arıı k 
ve zor olduiunu unutmam ,ı.. 

yız. Kendisine karı' herhangt 
bir tedbir dOıllniılecek cevlet 
Fransa ve Ruıya'dan sonr.ı 

Avrupa'am en büyük orduıu· 

nu, ln11iltere ve Frana •. 'dın 
sonra Akdeniı'ın en büylk 
en büyük donanma11nı elinde 
bulundurmaktadır. Hava kuv-

vetlerinin önemi de kara ve 
deniz kuvvetlerinden daha az 
dtğildir. Sonra Franu'nın bü· 

yük karıııklak iht maileri ara. 
sında ne derec •ye k ri H ı ~ . ı. 

ya ile yanyana kahc'.\ğı, ne 
kadar ciddiğ bir meıele ise, 
Franııo.'ııın İtalya'yl ne der<'ce 

ye kadar bırakacağı da o ka· 
dar clddiğ bir mcs~ledır. 

Bugünkü arsıulusal şaı t] r 
karı·smda alınacak derslerin 

boılıcnsı he, her memleket 
için, henüz, en büyük ve tek 
güven unsurunun kendi mü· 
daf aa ku,·vetlerjnden ibı.lrct 

olduğudur. 

FALiH RIFKI ATAY 
(Ulus) dan 

Monblana çıkan 
ilk rrürk g·enci 

Yazımızı koyamadık. 

çıkar 
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Çarşaflar 

kalkıyor •• 

Uray genel kurulta~mca 

belediye yasakları arasına ko 
nulan çarşaf ve peçenin hala 
bir takım bayanlarımız tara
fından geyilmekte olduğunu 
gören belediye zabıtası, bu 
gibiler hakkında kanuni tiiki· 
bata ba§lamıştır. 

Şu bır kaç ay içinde çar
şaf giyen yüzden fazla baya
nın belediye meclisince para 
cezasına çarptırıldığı haber 
ahnmııtır. 

Belediye 572 aileye 
ayda ne kadar 
ekmek veriyor. 

Bu günkü hayat pahalılı· 

ğmı ileri sürerek belediyeden 
yardım isteyen bir çok ailele 
re rastlanmaktadır. Bunlar a 
rumda resmen müracaat e• 
denlerin de mikdarı pek çok 
tur. Uray meclisi evelce yal
nız ekmek için müracaat et
miı olan bu gibi ailelere nu
fus baııoa ekmek ,verilmesini 
kararlamış ve yapılan tedki · 
kata nazaran şimdiye kadar 
572 aileye ayda 16340 kilo 
ekmek verildiği anlaşılmıştır. 

Bundan sonra yapllan mü 
racaatlar da encümence ted
kik edilmektedir. Belediyeden 

ekmek almak için müracaat 
eden bu gibi ailelerden ~ir 

çoğunun yapılan araştırma ne 
ticesinde mühtaçlar sırasında 

olmadığı anlaşılmıştır. 

Çığır 
Ankarada gençtik, ilim, fi 

kir, sanat ve dava mecmua· 
ıı olarak Hıfzı Oğuz Bekata 
arkadaşımızm çıkardığı ( Çl· 

ğır ) m 31 inci sayısı da ol. 
gun ve dolgun yazı ve maka. 
lelerle çıkmııtar. 

Çığırın bu sayısındaki baı 
yazıyı Hıfzı Oğuz ( gençlik 
davamız devrim davası oldu) 
başlığı altında yazmışlıro O
kurlarımıza tavsiye ederiz. 

Şehrimize 
Gelenler 

Sinop ihtisas mahkemesi 
müstantiği Mustafa Zühtü şeb 
rimize gelmiştir. Uzun zaman 
şehrimiz ikinci müstantıkliği· 

ni yapını~ olan bu değerli ad 
liyecimize hoı geldin deriz. * Ankara birinci ceza 
mahkemesi azasından Cemal 
banyo için şehrimize gelmiş
tir. 

Ekmek liyatları 
yükselecek mi? 

Un fiyatlarının günden gü. 

ne artmakta olduğunu göz 
önüne getiren urayımızın, ek
meğe konulan narh işinin de 
şimdilik deği§tirilmesi düşün· 

cesınde olduğu haber ahnmlŞ· 
hr. 

Asri bir hela 
Yapılıyor. 

Şehrin beş yıllık imar prog 
ramı arasına konu!an ve bu 
yıl içinde de tamamlanması 

lazım gelen çocuk bahçeler~n
dcn birınciııi Dev cıler mezar 
lığında yapılmıştır. 

Uray encümenince buraya 
konulacak levazım ve sairenin 
alınması kararlanmıçtar. Bah
çenin aç1hş töreninin Cumhu-

riyet bayrammda yapılacağı 

söylenmektedir. Bundan ha~· 
ka Uray genel kurultayınca 

yine bu yıl içinde yapılması 

karar altına ulınan asri hela

lardan birinin de Parinç hanı 
aralığında yapılması muvafık 

görülmüşlürbiıkaçgünekadarin 

şaınna başlan acufröğrenilmı~ti r. 

Bir düze!tme ' 
Dün çıkan sayımızda." Ata 

türk şirinın beşinci satırındaki 

olsun kelimesi "onun,, doku
zuncu satmndald gün kelL 
meai de "ün,, olacaktır düzel· 
tiriz. 

rR ---·,-~~-s U_K_U_T--· .. ı-.. y::-ıı· 
ı oman ı ; A. Turgut I __________ .. _____ _ 

---ı9-ımaı+31;• 

Fakat; acaba?. Ya aldanı
yorsam? Ah bu ateıli istifham 
lar .. Dimağımı yıskıyor, kavu
ruyordu .. Evet, ya aldanıyor· 
sam?. Oh, hayır.. Eğer böy. 
leyse.. Ne fena .. 

Şimdi kalbimi sonsuz bir 
arzu sarmııtı: Bu muammayı 
halletmek için Nüzhetle baı 

baıa kalmak!. 

Fakat nuıl?. Ne suretle?. 
Buda bir meseleydi.. Yine le· 
ıadüf imdadıma yetifti .. Nüz· 
het'i çağlıyana sürükledim .. 

Aldanmamııtım Nihal.. Bu 
çelik kalbin çelik duvarları 

arasında hayalim vardı .. 

Yolda giderken; resmiyeti 
kat'iyen ıevmedlğinl, binaen~ 

aleyh ga)•et samimi iki arka
daş ı?ibi konuşmaklığımızı rica 
etti ... Bu benim için yarım 

bir itiraftı .. Derhal ayni fikir 
de olduğumu söyledim.. Cok . 
sevindi .. 

Vakit kazanmak, onunla 
hiç kimsenin görmeyeceği bir 
yerde başbaşa kalmak için ı 
çağlıynnın dökülclüğü yere 
çıkmakJığlmızı teklif ettim 

' 
memnuniyetle kabul etti. El-
lerim hummalı avuçları ara
sında olduğu hnlde bir kuş 
gibi yalçın kayaları tırman
dık .. 

Şelalenin döküldüğü yere 
geldiğimiz zaman; gözlerimiz 
de ihtirasın kızgın alevi par· 

Beke ilerin , 

maaşı 

r~1ahalle bekçilcrı kadro. 
sunun belediyeye geçmesile 
bir kaç ay için bekçilerin ay 
lıklarmı muntazaman alama
dıldarı yolunda bir takım sı

zılhlar başgöstermeğe başla

mııtı. Belediye, diğer memur
lar gibi belediye emrine ge 
çen bekçileri de lt\m manasi· 
le teşkilatlandırmak yf)lunda 
büyült gayretler sarfetmişllr. 

bu hususta alınan tedbirler 
iyi sonunçlar vermiş lir. Hun-

dan sonra mahalle bekçileri. 
de diğer memurlar gibi 
her ay baıında aylıklarını al 
mış bulunacaklardır. 

Beledite ve hamc::llar 
Şehrimizde işleyen otomo 

bil, otobüs ve ıırabacılnrı bil 
hassn geyim hususunda yek
nasak bır veklc sokaa urayı. 

mız; bundan sonrada hamalla 
rın tescil iş ne baflam ı ştır. Bu 
güce lrndar304 hamolin tescılı 
yapılmış, kendilerine ayrıca 

birer numara vcrilmışUr. 

Bundan başka hıımnllara 

diğer 1 işçiler gibi bir renk 
te elbise giyeceklerdir. 

TahtaUc:aledeki 
Harap bara alar 
kaldarıhyor • 

Tahtokaledeki harap ha· 
rakaların yıktırılması belediye 
ce karar altına alınmış yıkıl
ma işine de bu gunlerde baş
lanacağı öğrenilmiştır. 

Bir çok kimselerın uğrağı 

olan bu çarşıda çirkin bir 
manzara. ş~!dınde sırıtan bu 
barakaların ortadan kaldm!
mas1 o civar halkıDI çok se
vindirmi§tir. 

Tayin 
Merinoıı y tı~tırme nıüfet

tiıliği satın alma komisyonu 
üyeliğfne eledıyece üyeden 
urguncıMt:hmct tayınedi mıştir 

lıyordu .. Oh, Nihal.. Bu daki 
ka zarfında duyduğum heye. 
cam izah edemem ... 

Kartı sahıldcki fundalıkta. 
rın gölgelediği güz l bir yerde 
oturmak için dereyi geçerken 
bil'ıltize.m kaydım ve diz ka
paklarıma kadar suya girdim .. 
Nüzhet derhal koştu ve beni 
kucakladı .. 

Sahile çı ihğımız zaman, 
zavallı çocuk özür dileyordu .. 
Görsen Nihal ne tatlı bir yal
varı~ı vardı .. ikimiz de sırstk· 
lam olmuştuk .• Üstümüzü ku
rutmak için behema hal iki 
saat btı rada kalmamız lazım 

geliyordu .. Ne aaadet .. 
Ben ıslanan iskarpin ve 

çoraplarımı çıkarmak isterken, 
o yalvarıyor; yardım etmekli
ğine müsaade etmemi rica 
ediyordu. Teşekkür ettim, fsrar 
elti .• Dayanamadım .. Ve ayak 
larımı derin bir teslimiyetle 
onun ateıler gibi yanan avuç. 

· znil{te pelılivan 
güreşleri 

İznik ( özel aylarımız bil· 
diriyor ) C. 1-f. partisi menfa. 
atına yapılan pehlivan gü· 
reşleri çok parlak oldu. Mem 
leketin bir çok yerlerinden 
gelen tanınmış ve değt:rli peh 
livanJarımız arasında yapılan 

güreş1erin' en heyecanlısı Mü 
layimle Süleyman pehlivan a
rasındaki güreş olmuştur. Hal 
kımızca bütün bir dikkat ve 
alaka ile takip edilen bu he. 
yecımla güreş saatlerce devam 
etmiştir. Neticede Mülayim 
Süleymanı yenerek baş mü_ 
kiı.fatı almı~tır. 
.. 
lznikte panayır 

İznik 6{özel aytarımızdan) 
İlçemizin ikınçi yıl pana

yırı bu gün törenle açıldı. Pa 
nayıra, bütün köylerden .baş· 
ka yakın il ve ilçelerden de 
bir çok kimseler g~lıniştir. Pa 
nayır üç gün devam edecek
tir. 

SAİT .. 
Bahçeler arasında 

bulnnan Ceset 
Dün gece istasyo • altın· 

daki bahçelerden birinde hü
viyeti meçhul bir şahsın öJü 
olarak görüldüğü müddeiu· 
mumiliğe bildirilmiştir. Bu 
haber üzerine hadise mahal· 
line giden müddeiumumi mu· 
avını Fahri yaptığı tahkikat 
neticesinde ölenin Hasırcı 
Mustafa isminde biri olduğu_ 
nu lesbit etmiş ve otopsi ya· 
pılmak üzere cesedin hasta -
haneye kaldırılmasını emret
miştir. 

·20 ilkteşı·iıı 
1 Pazar ge~el 

nufus sayımı 
Sayım günü. sayım işi

nin bittiği i:an edilinceye 1 

kadar çocuklarınızı soka
ğa bı akmayınız. 

Küçük çocukların soka• 1 

ğa çıkmalarmdan ana ve 1 

babaları mes'ul tutulacak 

1 tır. 1 

ları arasına bıraktım. Bütün 
vücudum titreyordu. 

Biraz 9onra çıplak ayalrla· 
rımda dolaşan bir atrş parçası 
dsmarlarımı, sinirlerimi, kanı
mı tututturdu.. Ve artık her 
şey\ unuttum.. Kendimden, 
benliğimden, büviyetimden u
zaklaştım. Hiç hfç bir şey 

görmeyor ve düşünemiyordum. 
Yalnız nazarlarımı kavuran 
bir çift ela gözün nihayetsiz 
derinliklerine yuvarlanıyor ve 
eriyordum. Kalbimde fırtma

lar koparan hisler, bir yağmur 
halinde gözlerimden boşanıyor 
kulaklarımda tatlı, munis ca
nn yakan bir sE:s akisler bıra. 
kıyordu.. Artık kendime ma
lik değildim .. Bir ya laza gibi 
boynuma dolanan kolların ha
raretiyle eridim.. Bir hiç ol
dum . Ve beni bir dakıka içi:ı 
de l endıne ram eden o gözlere 
daha fazla bakamadım .. Göz. 
lerim yandı, nazarlarım öldü, 

___ ı 

Sanction -zecri 
tedbirler kelimesi 

Mançester Gardiyen ga 
zetesi yazıyor: 

" Zecri tedbir " in barb 
anlamma geldiğini söyliyenler 
olduğu gibi barı§ anlamına 

g JJiğ:ne inananlar vardır. 

Faknt bir çok insanlar bunun 
n" demek olduğunu bilmez· 
ler; bu muhakkaktır. 

Bu kel me, teknik dilinde 
ve g<.~nel konu~ma arasmda 
bü3bütün ayrı anlamlarda kul 
lanılır. 

Her gün konu,uian İngi· 
lizcede " zecri tedbir-Sa ne. 
tion ,, kelimesi müsaade et
mek karşılığı olarak kullanı

lır. Halbuki Cenevrede bu ke 
lime müsaade etmek değil, 

ta mtersine müsaadeyi kesmek 
anlamına kullanılıyor. 

Gerçekten bu kelimenin 
iki anlamr, bir paranın iki ta 
rafı gibi biri birine zıttır. 

Bu kelime, latince ( San
cire ,, kökünden geliyor ki bu 
na göre onaylamak, müsaade 
etmek anlamını vermek ya· 
kaşık alır. 

Fakat bugün bu kelime, 
arsrnlu~al tüze ve kanun te· 
riminde alıkoyucu tedbirler al 
mak anlamına gelmektedir. 

Bu böyle olduğu halde U• 

lusiar sosyetesi andlaımasında 
.. Sıınction ,, kelimesi biç geç 
memektedir. Bu itten bahse· 
den on altıncı maddede ge. 
çen kelimede gene " zecri 
tedbir ,, anlamı çıkmakla be
raber, yalnız " tedbfrler ahn· 
ması ,, dır. 

Uluslar sosyetesi kurulun
caya kadar ortada hiçbir ar· 
sıuluıal kanun otoritesi bul un 
madığı için herhangi bir and 
laşmada " zecri tedbir - Sanı· 

tion ,, kelimesi de geçmemiı· 
tir. 

liundan dolayi Austin ve 
diğer tahlilci okullar ortada 
arsıulusal bir kanun bulundu· 
ğuau, Santionsuz kanun ola
mıyacağından, kabul etme
miılerdir. 

Diş Tabibi 

[~ip Rüştü 
Bursa~Setbaşı 

m = -
sinirlerim gerildi, kanım tu· 
tuştu,. Sonra yine o biraz ev 
velki ateş parçası dudakları· 

mm üzerine düştü .. Yakb, sız 
lattr, dağladı .. Ve rüya içinde 
işidilen sesler gibi müphem 
bir ses : 

- Yalnız seni seviyorum 
N . ' ermın .. 

Diye inledi •..•.••..•• 

. . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Ruhlarımız, kalplerimiz ·ve 

hislerimiz artık anlr.şmıştı.,. 

Bilmem kaç saat böyle 
kendimjzden geçmiş bir halde 
oturduk .. Dertleştik.. Nüzhet 
neler neler anlatıyordu bil
sen .. 

Beni ilk gördüğü :ıamao 

sevmiş .. Üzerinde büyük bir 
tesir bırakmışım.. Bir deniz 
kadar saf ve berrak olan göz 
lerim, onu derinliklerine sü
rüklemif .. 

- Bitmedi -



Sahife 3 Hakkın Sesi 

Sağllk ba ımından 
Nufus Sayımının faydaları 

l - Tıp ilminin son inki
ıafını temin ederek onun ulus· 
lına faydasını artıran sayısız 
n>etot ve yardımcı bilgiler 
arasında sayımın, istatistiğin, 
bir kelime ile rakamın oyna
dığı büyük rol, bugün herkes 
tarafından kabul edilmiıtir. 

Bugünkü hekimlerin' eline 
18 inci asırdan ı intikal eden 
tıp kitaplarından filhakika 
btrçok haatalıklardan, bunla
rın sayılmasından, artmasın· 
dan bahıedilmittir. Fakat 
bunlar rakam1 nüfusa niıbeti 

' 
belirsiz birer hikayedir, ver· 
dikleri zararın ehemmiyeti 
tabiatile mevhum kalmııtır, 
çünkü hastalığın yüzde kaç 
kiıiyj, hangi yaştakileri, hangi 
tnesleklerdeki. .. İnsanları ya· 
kaladığı, ne niıbette ve en 
çok kimleri öldürdüğü teshil 
edilmit] değildir. Asıl halka 
verilmesi lazımgelen bilgi 
noksan, zayıf ve hatta hiç 
hükmünde kalmııtır. 

19 uncu asır tıp kitapları 

bu bakımdan biraz daha ileri, 
daha rakamhdır. Bunlarda 
hıfzıssıhhat ilminin ilerlediği 
Ve halka müıbet korunma 
Yolları gösterdiği açıkca göze 
göze çarpar. 

Bugünkü tıpta ise gerek 
ilnıiğ tekamül, gerek hastayı 
iyilettlrme ve gerekse sağla
lllı hastalıktan koruma bakı· 
tnından rakama ve istatistiğe 
dırı.yanmak, birinci umde hük· 
tnüodedir. 

Bugün ~artık bir eıerde, 
bir blldirlğde, hatta bir den
le •özü geçen bir hastalığın 
hangi cinste, ·!hangi yatta, 
nerede oturanlarda, göründü· 
iü, ne derecelerde zarar ver· 
diğint söylememek, o hastalığı 
hiç bilmemek, tanımamakla 
bır tutulur. Çünkü; hekimin 
hu hastalığı tanımasından 
ll~Ye; bir ikinci tesadüfe onu 
fllrtlarına bakarak, seçtiği 
Vaııflara bakarak süratle ta
nıyıp iyi etmek ve sağlam 
olanlara da o haıtalığa yaka· 
lanınamak için o ıartlara gir
ıneıneği öğretmektir. Bunu 
~aPllbllmek ıçın herıeyden 
once, kaç kiti olduğumuzu 
bHnıeğe ihtiyaç vardır. 

2- Bir ulusun ortalama 
ııhh~ d ı urumunu her an en 
doğru olarak bilmek devletin 
hern hakkı ve hem de birinci 
~azifeıldir • Doğanlarmı, ölen-
ernıi çoktur ? Buna göre ulus 
artıyor mu, eksiliyor mu? Do
lanların yüzde kaçı ölüdür 
~e bu ölüm nisbeti bütüo 

ün:vaca kabul e~ilen ortalama 

0kanılardan yüksek midir ? 
evlet bunu bilecek ki it kö

tüye doğru gidiyorsa çaresini 
arasın, tatbik etsin. 

ol 3 - Vasıtalı veya vasıtasız 
arak ıahııtan ıahıaa hay-

Vand • ' 
h an, inıana geçen ba~ 

~ tanıyoruz. Bir ma-

Mev k idi acele 
satık bir ev 

ve ~Yi bir mevkide olmak 
beı ırad Yapmak isteyenlere 
n edfye karşısında kozaha-

•na bitişik 196 metro Mu 
rabbaı -
a nda 29 numaralı ev 
.:eıe satılıktır. Görmek ve 

lllak isteyenler icinde otu 

halle halkını, bir ıehri, bir 
dünya parçasını kaplayan, 
yayılan (bulaşık ve yayılıcı) 
birçok hastalıklar tanıyoruz. 

Ve bunlar çok zaman insan 
ytğanları arasında büyük ölçü· 
de ölümler yapan korkunç has 

ta\ıkların baıında geliyor. 

Btr memlekette böyle bir 
hastalığın hüküm ıürüp sür· 
mediğini bilmek için kaç ki
tinin yakalandığını gün geç
tikçe tutulanların mikdınları

nın artıp eksildiğini bllmeğe 

ihtiyaç vardır. Bunu anlamak 
için ise önce orada kaç kiıi· 
ntn yerleımi§ bulunduğunu 

bilmek lazımdır. 

4- Bir memlekette yer
leımiş bazı hastalıklar bulu
nabilir. Sirayet bu hastalıkla
rın kökünü al!:nağa mani ol
duğu için devlet yakalanmıı 
olanları tedavi ederek, sağ· 

lamları bulatlırmamak için 
birçok usullerle bu hastalık

larla, (savaı yapar). Bu sa
vaıta yerine göre birçok usul· 
ler kullanır. Bir zaman sonra 
tutulan yolda muvaffak olu. 
nup olunmadığını anlamak, 
gerekiyorsa yolu değittirmek 

veya yeni bazı uıuller ilave 
ederek aavaıı idare etmek 
iıter. Muvaffakıyet veriyorsa 
tuttuğu yolda devam eder. 
lıte böyle bir karar verebil
mek için de hastanın, iyi ola
nın, ölenin sayısını bilmeğtt, 

daha önce de memlekette 
kaç kitinin oturduğunu bil
meğe ihtiyaç vardır. 

5- Bunca ilerlemeğe kar
şılık hala sebebini bitmediği· 
miz bazı hastalıklar vardır. 
(Kanser} bunların batında 

bulunuyor ve bütün dünya, 
hayrete deger teıkilat ile bu 
öldürücü, kötü illetin sebebini 
arıytJr. Her memlekette, her 
dünya kıtasında kanserin ik
lime, beslenıt tarzına, mesle
ğe, yaıa, cinse göre nlıbeti 

aranıyor, toplanıyor, bu suret· 
le vücutta konser çıkmasında 
muhtelif amillerin tesirleri 
araıtırılı) or ve böylece kan
ser yapan hakikiğ amil ara 
nıyor İıte bu işte de ilme bir 
yardım edebilmek, sebepleri 
meydana çıkararak, mümkün 
iıe, korunmağı temin etmek 
ve nihayet bu gaddar illetin 
itfası için kullandıjımız vası

taların ne nlıbette ve ne tart
larda muvaffakıyet verdiğini 

teshil ederek ona göre bun
ları kullanmakta devam veya 
ıslah etmek için rakame, 
"niabeti adediyeye,, istinat 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu
nun için de her teyden önce, 
her yerde ve her köıede kaç 
kiti bulunduğumuzu bilmeğe 
zaruret vardır. 

6 - Devlet yur<lun dört 
köoesine hakim gönderiyor. 
hekim sayım nüfus sayııile 

yakın bir alaka gösterir, mu
ayyen miktarda insana mu· 
ayyen sayıda hekim lazımdtr, 
o halde kaç hekim lazım ol
duğunu tesbit için. keza muh
telif kasaba, ıehirlerde açıla
cak hasta yurdu dispanser ve 
her nevi sosyal yardım teıki
latı için nüfusun tesbiti za
ruridir. 

7 - Gerek devir t teıkl

latı, gerek kurumlar muhtaç• 
lara, düokünlere .. Yardım ıçin 
büdçe ve tetkilatlarını nüfusa 
göre tanzim etmek her no~
tıuımn nüfusuna göre hatırlık 
yapmak mecburiyetindedirler. 

8 - Son zamanlarda Av· 
rupa uluslarında, bilhassa bü
yük şehirlerde doğum azaldı· 
ğını gören bazı yazarlar be
yaz ırk insanlarının bu geri
lemelerine karıı sarı ırkin 

artmasındıın yana yakıla şi

kayet ediyorlar. 

Almanyada 1873 de 1000 
nüfusa doğumlar (39, 7) oldu
ğu halde bu rakam, l 932 de 
15, 1 re inmiş, yani binde 62 
nisbetmde azalmıotır. Fransa
da bu azalma 47, Da nimar
kada 44, Britanyad:ı 56, İs · 
vlçredc 49 dur. 

İşte ulusların, ırkların ile
ri veya geri giditlerini, evlt:n· 

. me, hastalık, çocuk yapma, 
çocuK düıürme nisbetlerini 
tesbit ederek tehlikeyi veya 
tehlikeleri zamamnda tanı

maklığımız; hep ıayım üzeri
ne kurulacaktır. 

Sayımın sağlık bakımın

dan ehemmiyeti, temin ede
ceği faydalar saymakla tü· 
kenmez. Biz burada bir kaç 
maddede muhtelif cepheleri 
hulasa etmek istedik. Üzerle 
rinde ancak birer satırla du
rabildijimiz her bahis bir 
uluı, bir memleket için yal
nız batına ( hayati) olabile
cek kadar mühimdir. 

Ulusumuzun ileri atılma. 

larae dolu olan, yaıamak 

kudret ve hakkını dünyaya 
tanıtan bir devirde yatıyoruz. 

İnkitaflarımızın ölçülmesi, her 
zaman tehlikeden uz11k ola-

1 rak garanti altında bulundu-

rulma111 için üzerinde ehem_ 
miyeile duracağımız itlerfmt:ı:
den bir tanesi de muhakkak 
ki sayımdır. Bunun için sayı
mın diğer bakımlardan ve 
bizim ihtlsaaımız dıvinda olan 
faydalarım bir tarafa bıral~a

rak diyebillrlz ki ~ayım, sll· 
lık bakımından uluslar için 
hayati ittir, bu bakımla her 
vatandaıın ona yardım etme
si de milli ve vatani vazı. 

fedir. 

Opeıalör Nazım lsmai/ 
G{}NA'ılN 

Tıp fakültesinde doçent 
~ 

Karacabey Harasından: 
Hara ihtiyacı için satın alınac~k ( 40,000) 

ki1o yulaf açık eksiltmeye konınuştur. istek
lilerin teminatlarile birlikte 14. 'ftşrini evvel 
935 tarihine müsadif pazartesi günü saat la 
de Hara müdürlüğüne müracaatları. 4-6·8 ·10 

s s 
Çeltik Satışı Tehiri 

EDEBİ YA r KÖŞESi 

Son ders 
Küçük bir Alzaslının 

Öyküsü 

O sabah mektebe gitmek 
için pek geç kalmıştım, tekdir 
edilmekten de çok korkuyor
dum. M. Hamel o gün parti
sipleri müzakere er,' ~-c:eğiml 
söylemişti. Halbuki ben bir 
kelime bilmiyordum. Bir ara
lık aklıma mektepten kaçmak 
kirlarda dolatmak fikri geldi. 

Ha va çok açık ve çok S\• 

caktı 

Ormanın kenarında kara 
tavukların ötüıtüklerı, bıçkı

hanenin gerisinde Rippert 
çayırlığında talim yapan Prus 
yalıların sesleri ltlliliyordu. 
Bütün bunlar partisip kuralla
rından daha ziyade hoıuma 

gidiyordu. Fakat dayanmak 
için kendimde kafi kuvveti 
buldum ve sür'atle mektebe 
kotlum. 

ŞarbaylıAın önünden ge
çerken küçük ilan tahtasının 

yanında bir çok adamların 

toplanmış olduğunu gördüm. 
İki senedenberi tekmil fena 
haberler, kaybedilen muhare· 
be haberleri, neffri amlar, ku. 
mandanlığın emirleri bize hep 
oradan gelmitti. Durmaksızın 

dütünüyordum: 

( Gene ne var acaba? ) 

Meydanı koıarak geçerken 
çırağı ile beraber ilanı oku· 
makta olan demirci Wachter 
ıeılendi : 

- O kadar acele etme kü. 
çük nasıl olsa mektebe vak
tinden önce yetiıirain. 

Benimle alay ettiiini san· 

dım. Soluk soluğa M. Hame· 
l'in küçük avlusundan içeri 
girdim. 

Alelade zamanlarda ders
ten önce ta yoldan ititilen 
büyük bir gürültü olurdu : A
çılan kapanan sıralar, daha 
iyi öğrenmek için kulakları 

tıkayarak hep bir ağızdan ba 
ğıra çağıra tekrar edilen de· 
nler ve bacanın sıralar üze
rine vuran kocaman cetveli : 

( Biraz sessiz ! ) 
8u vaziyette görünmeden 

sırama gitmeyi hesaplıyordum. 
Fakat o gün bir p~zar sabahı 

Yazan: ALPHONSE DAUDET 
Çeviren : H. R. AKYÜREK 

imiş gibi her tey tamamiyle 
sakindi. Açık pençereden he
nüz yerlerine sıralanmıı arka 
dııı ı larımı ve elinde korkunç 
demir cetveli ile gidip gelen 
M. Hamel'i görüyordum. Dil· 
tünün, ne kadar kızarmıı ve 
korkmuıtum ! 

Hayret, hayır, M. Hamel 
bana hiddetsiz b!r tavırla 
baktı ve mülayim bir sesle : 

( Çabuk yerine geç küçük 
Frantz'ım, dedi. Az daha ıen 
siz bıııılıyorduk. ) 

Sıraya atladım ve hemen 
yerime oturdum. O vakit kor 
kum biraz azaldıiından hoca
mın ancak tef tit veya öden 
dağıtımı günleri giydiği yetil 
redingotunu, reımi gömleiinl, 
siyah ipekten tılemeli takke
sini giymiı olduğunu ıördeim. 
Bundan baıka ıınafta üınomah 
ve reımı bazı ıeyler vardı. 
Fakat beni en ziyade hayrete 
düıüren ıey ıınıf ın köıeıinde 
her zaman boı kalan sıralar• 
da köylüleri, üç köıeli ıapka
uyla ihtiyar Hauser'i, Hkl 
ıarbayı, eski poıta daiıtma
cını ve daha bir çok kimte• 
leri bizim gibi se11iz oturmuı 
görmek oldu. Hepsi kederli 
görünüyordu. Hauser sayfaları 
arasına konmuı kocaman ıöz 
lüğü ile dizleri üzerinde açık 
tuttufu kenarları yenik eıkl 

bir alfabe getirmiıtl. 

Ben bütün bunlara hayret 
ederken M. Hamel küraüyfl 
çıkmııtı. Beni karııladıiı ayni 
mülayim ve metin aadaaıyla 
bize : 

( Çocuklarım, dedi. Bugün 
size son defa olarak ders ve· 
riyorum. Berlinden, artık Al
saca ve Lorralne mekteplerin· 
de ancak almanca okutulmaıı 
emri geldi. Yeni öğretmen 
yarın geliyor. Bugün bu ıon 
fransızça derslnizdır. Dikkatli 
olmanızı rica ederim. ) 

Bu bir kaç kelime fikrimi 
altüst etti. Ah! Sefiller, demek 
ıarbaylığa astıkları ilan buy• 
du. 

-Ardı Tar-

' ..... • •' ,• • • ... ~ ~ ... w·.... ' • . • ~ ' ~ • ' ( 

As. Sa. Al. Komsiyonundan: 

Bandırma garnizonu için fiOOOO kilo sığır eti 
satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 9600 Ji-
~radJr. ŞJrtnamcsi s:ıtın aima komisyonundadır· 
Eksiltnıe 21-10-935 pazartesi salı t 1 de top
hanede salın alma kçmisyonundadır. Eksiltme 
kapalı zarf usuliledir. L\1uvakkat teminat 720 
liradır. teklif ınektuplaaı "l l - 10- 935 saat 1 O 
na kadar satın alma komisyon reisliğine verel-
mis olacaktır. 3-6- t0 - ·15 . 

sımbeyazı kırmızı kılçık nev'ilerindenkapah zarf 
usuliyle satılığa çıkarılan ( 120.000 ) kilo celtik 
satışı14-Teş.Evvel-93a tarihine müsadif pazar 
tesi günü saat 15şe uzatılmıştır ·İsteklilerin iha
le gününde teminatlariyle birlikte Hara Müdür-. - . 



Sahife 4 

Mudanya Mai müdürlüğ~ünden: ' ı 

H~klnn Sesi 

Eksiltmeğe konan ve 588 lira bedeli keşifli hükümet ' 

Zayi 
tastikname 

konağının iki taraffndaki ilavei inşaat ile tamiratın 3- 10 
- 935 tarihindeki eksiltmede talip çıkmadığmdan 3- 10-
935 tarihinden 4-11-935 tarihine kadar bir ay müddet
le pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

Talip olanların yevmi tat!l hariç olmak üzere her gün 
Maliyede müteşekkil komisyona müracaatları. 

1-4 

As. Sa. Al. Komisyonundan : 
Bursa ve Mudanya garnizonları için 55000 

Baudırma için l 5000 kilo patatis satın alına
caktır. Tahmin edilen bedeli Bürsa ve Mudan
yanın 3850 Bandırmanın 750 liradır. Şartnamesi 
satın alma komisyonundadır. Eksiltmn l 9- 1 O 
93;) cumartesi saat 1 t de tophanede satın alma 
komisyonu binasındo olacaktır. Eksiltme açık 
olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat Bursa 
ve Mudanyanın 288 lira 75 kuruştur. Bandırma 
nın 56 lira 25 kuruştur. 3-G-10-15-4. ,.. 

36 
CCU H 

Bursa Işıklar mek tebin
den almış o l duğum tasdik· 
rıameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin bir 
hiikmü olmadığı ilan olunur 

Mehmet Karamanı mahal 
lesinden ve bursa askeri 
lise talebelerinden Hıfzı oğ. 
Ju Burhan 

Bursa Sulh hukuk 
Mahkemesinden : 

Bursanın ismetiye köyün
de ölen mustafanan küçük 
oğlu 1341 doğumlu bay
ramın velisi olmfldığından 
tasviyeyi uoıuruna ana 
ve baba bir erkt tt kerda· 
şı mezkur köyden r~mez. 
arım vasi tayin olunduğu 

1 ilan olunur. 

) 
Almanağına reklim verecekler 

Matbaamızda: Cumhuriyet Aytarı Musa Ataşa 
Her gün sabaht~n akşama kadar başvurabilirler. 
936 Senesi Cumhuriyet Almanağının pek mükemmel olması için' aylardanberi 

çalışılmaktadır. Cumhuriyet almanagı memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
bulnnması ıazım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden bRhs eden 
bu eser müessesenizin ılan ve reklamları için emsalsiz bir fırsattır. Daima elde 
kalacak otan Cumhuriyet Almanağının reklam fiatları aşağıdadır. Rir sahife J 5 
Ura. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renkti bir sahife ilt\n 25 
liradır. 

, 
İş Bankası 

Kumbara ikram·ye erini 10 bin 
Liradan 20,000 liraya çıkararak bir misli artırdı. 

1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin liralık ikramiye 
lerden maada {Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun ] 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek ku
ralar1a (Her biri ikişer bin liralık) fevkalade ikramiyeler verilecektir. 

Bu ikramiyeli kuralara iştirak için de kumbara sahiplerinin as
gari 25 lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 

Evkaf miidürlüğünden : 
Bedeli nmhammeni 

Çırapr.zarında 47 No: lu mutaf dükkaııın 8 - 1 his. Lira 
25 

Bakırcılar içinde urgancı dükkanmm 65 

MenzHhane önünde nalbant » 
62,5 
4 )) 
1 

)) 75 

90 
)) 

Yukarda cins ve hisse mikdarlariyle bedeli muhammen
leri gösterilen vakfa ait mahlı11 hisselerin mülkiyeti şa
tılmak üzere 27-9-935 den 28- lo -935 tarihine kadar 
bir ay müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İhal..!lerf 
28- 10-935 pazartesi günü saat 15 de Bursa evkaf ıda
resinde yapılacaktır. Arttırma şartnamesini görmek ve al· 
mak isteyenlerin evkaf müdürüyetine müracaatları. 

-28-1-6-10 
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