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Trakya 
Bayındırlık işleri 

Teklrdaf, 26 (S . Ş)-Trak· 
ya ülkesindeki bayındırlık 
itleri büyük bir hızla ilerle· 
mektedir. Bir ay içinde yal· 
nız Tekirdafında yapılan 
itler bunun kafi bir delil! 
dır. ~aray · Vize yolundaki 
Ergene köprülerinin döıeme 
ierile esaslı tamiratı yeniden 
yaptırılmıt ve Çor lu Lüle. 
burgu: arasındaki 29 mel
re1ik ahıap köprü ta mir 
edılmlıtır. Teklrdağ-:'ılaaıka
ra yolundaki lneclk köprüsü 
yağan flddetll yağmurun te· 
ılrile yıkılmıı ve köy kanu· 
nuna · göre yaptırı'mııtır. 

Hayrebolu yolunda da bir 
beton çeıme yapılmıtlır. Te . 
klrdağı'nın çukur çeıme 
mevkiinde beton ve hazne
li bir çeıme yapılmağa baı· 
lanmııtır Ru çeımenln yanı 
batında ve yer altında Lir 
yangın havuzu da buluna
caktır 

Üzerinde esaslı tamirat 
yapılan yollarda silindiraj 
iti devam etmektedir. 

Namık Kemal 
ihtifali 

Bu ayın 20 inci ııunu 
Tekirdağı'nda Namık Kemal 
merhumun doğum yılı mü
nasebetile bir lhtıfal yapıl 
mııtır. Bundan 94 yıl evvel 

bir tlmtek parlaklığl 1e Te
kirdağ ufuklarına doğan bu 
vatan yıldızının burada ken· 
di lsmile anılan bir mektep 
hır cadde ve bir abidesi 
vardır. En maıum günlerini 
Tekirdaıfnın sakin mahal
lelerinde geçiren büyük va
tansever Namık Kemal mer
humun bu seneki ihtifali 
yüce talrin namlle mütena. 
alp olmamııtır. 

İhtifali tertip eden heyet 
laylklle memleket halkını 

habardar edemediğinden Na· 
mık Kemal ihtifali islenildlği 
gibi kalabalık değildi Per 
ıembe günü bütün mektep 
liler Namık Kemal mekte

-blnde toplanmıılar, oradan 
topluca olarak be'ediye ~ah· 
çesindeki • 'amık Kemal &.bl· 
deıl önüne gldilmiıtir. Bu. 
rada ortamekteb müdürü 
Sadi, muallim Haydar ve 

Batak 
köy mektebi 

Sındırgı'nın Ômerköy na· 
biyesine bağlı f1atak köyünün 
mekteb binası bıtmit ve ders· 
le re batlanmııtır. 

Bize gö 1derilen resimler 
de gerek mektebin, gnek 
talebenin vaziyetini çok ile
ri bulduk. Hele ta 1 ebenhı 

düzen 1i geyinlti ve temiz kı 
lıkları tehir mektebi talPbe
sininkine Ü3tün görülmektedir. 

Mektebin kuruluıund ı bü 
yük yardımları dokunan mu · 

allim bay Sami ve muhtar 
bay Osman ile Batak köy 
köylülerini açıkça överiz 

Namık Kemal mektebi bat 
muallimi llı•8n birer söylev 
vermitlerdir 

O gece Halkevinde l ıi r 
Namık Kemal gecesi yapıldı 
ise de bn toplantıda da Hal 
kevi idare hevetinden ve 
ortamektep talebesinden baı· 
ka kiwse l.ulunamamııtır 
Gönül isterdi k i; bu büyük 
Türk'ün, bu yüce vatan ada
m ı nın ihtifalinde bütün mem 
leket halkı bulunsun . Ne 
yazık. 

Göçmenleı·e 
Yardım ediliyor 

Trakya ülkeıine yerleıli · 
rilen muhacirlere buğday 
dağıtılmaktadır. Tohum luk 
buğday a 1an göçmenler se 
vinç içindedirler Vı'ayeti· 

mlz mıntakaaındaki göçmen
lere hergün 25-30 ton buğ
day verilmektedir. Tekirdağ 
ve hava1isine etkiden aığı 

nıp yerleıemiyen soydaıları· 

mızla son aylarda Trakya 
ülkesine kavuıan ulusdaıla 
rımızı barındırmak, karınla . 

rını doyurmak hususunda 
Tekirdağ valisinin. Çorlu. 
Hayrebolu ve Maalkara 
kaymakamlarının ve halkı 
mızın ev yapmak, evinde 
yer ve yiyecek vermek ve 
bütün varlıklarile yardım 

etmek gibi yükıek alakaları 
Trakya umumi müf ettifi bay 
İbrahim Tali tarafından tak
dir va şükranla karıılanmıt 
tır. 

Roman Tefrikamız: 14 

Sıa \ra~ l<tıı Sıt VC:l ~ll 

Demesile beraber diğer bir 
İngiliz zabitinin koluna gir 1 
mesl bir oldu. 

Mektebin önüne geldikle-

ri vakit . kara Aralan sert 
sert emirler veriyordu : 

- Şimdi, çabuk bütün 
köylü toplanacak, kendile
rine naıihat verilecek. on 
dan sonra gideceğiz. 1 laydi 
Mered Ali, Destan, Arap, Ali, 
çabucak köylüyü toplayın: 

Yahya Kapdan, süvari 
zabitine dedi ki: 

- Bu köyde bizimkiler 
elbet yemit içmitlir Soralım. 
anlı yalım, ve her halde l u 
yenilen, içilen ıeylerin para· 
11nı verelim. Bende elli kü
ılir lira para var Belki Ara· 
landa da biraz para var Ve
relim. 

8üvari zabiti Arif be . 

ye: 
- Allah aıkına çabucak 

bir tahkikat yap, belki fakir 
fukaranın yumurtasını, tavu· 
ğunu yemiılerdir Bende 
para var, verolıın. Kopda-

Yazan: M. YÔRUKOGLU 

nın çok vicdani olan emrı 

yerini bulsun. 
Arif bey "Baı üstüne,, 

dıyerek hemen ayrıldı ve 
1 Hacı ça VUf 1 diye bağırmağa 
bıtıladı 

Artık ıabah olmuş, mek
tebin önüne erkek kadın, 

küçük büyük bütün köy hal
kı toplanmıştı Süvari zabiti 
mektebin önündeki se l in Ü&· 
tüne çıkarak muhrik bir 
sesle söze baıladı: 

- Vatandaılarım! Sizinle 
maalesef bugün görüıtük, 

birbirimize kurtun attık ve 
Lirbirimizın canına kıydık 
Hu cidali niçin yaplık, bili · 
yor musunuz? İçinizde bilen 
varsa dahi pek az kimseler 
dir. Onlar da, yurtların1 ı• h 
si menfaatlerine feda eden 
kimselerdir ki sizin göğüsle 
rlnizi kurtuna ve mevcudiyeti• 
nl:if n esuliyete kartı siper 
ederek hayatlarınızı ve t ark 
larınızı yok etmek suretile 
müstt:fıt olan vatan11zlardır 

Ec · ladınız bu memlekette 
dofmuı, bilyiiınü9tür, Ne zu · 

1_,,.. __ _,. __ ....., ____ ~I 

1 ~ikayetler ve dile~ler 1 
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İstanbul 

Muallim mektebi 
1 1 

Soba boruları hak-
kında 

12,30 Plak: kar ı ş k maslki . 
1 s Çay saati: Tokatı. yan otelin
den nakil 19 Çocuk h kaye
lerı ı cı,JO Dünya h alırr ' r r i 

19 4o baya n bed riyc ün Şan . 

20 Nafıa v>kalcti nam aa kon
fo ru ns 20 ,30 Neş i r esnas ııda 
ilan ed !erektir 2 1, ı 5 Ajans 
ve borsalar 2 l ,3 0 orke strı. 

22 Radyo c·oz ve tango oı kes
trası. 

Bir okurumuzdan: 

Dün <lkŞ<l ıııki müsameı·c I Rakı kaçakçı 
pltrlak oldu l sı yakal<tndı 

Belediye baıkanlığınca so 
ba borularının damların üs 
tüne kadar çıkarılması bildi· 
rillyor . Bu güzel bir yasak· 
tır . Fakat bu itin yirmi dört 
saatte yapılması isleniyor, İş 
te bu mühlet bu güzel iti 
güçlettiriyor. Hiç olmazsa 
yoksulların veya bu yolda 
yardımsız olanların hali göz
önüne tutularak bu yasak 
mühleti dö rt gün ya pılma1 ı 

idi. l' elediye m zden bunu bi 
zlm iç in dileyiniz! 

Necati bey muallim mek
tehi ıon sınıfı tarafından dün 

gece salonlarında bir veda 
müsameresi verilmitlir Ru 
müsamereye tatbikat mekte

bi olan Altıeylulda katılmış · 

hr. Müsamereye hemen ken
timizin en değerli insanları 

gitmlttir. Müsamere pek gÜ · 
z~I oldu 

Evveli istiklal marşı ı le 
perde açıldı. Ve bunu bir 
ıa r kı ve R. Gölkalp'ın yaz 
dığı, gazetemizde tefrika 
edilmekte olan "Bir zaferin 
yuı " adlı 6 tabloluk mo-

-idman birliği 
Eşya piyangosu şu

bata kaldı 
Sene baıında çekilecek 

olan ldmanbirliğinin eşya 
piyangosu ketidesinin mülha 
kata gönderilen siparit'erden 
henüz bir cevab gelmemesi 
yüzünden ıubata bırakı 'd ğı 
haber alınmııtır. 

Emniyet 
Abidt•si 

İç it1er bakanlığı ı\nkara'
da kuru'an Emniyet ahidesi 
için bir broşör bastırmııtır 

Bu brotördeki güzel resimler 
ve yazılar abidenin değerini 
açığa vurmaktadır . Abide 
için bütün vilayetlerin verdi
ği para tutarı 14,576 liradır. 
Balıkesir vilayetinin verdiği 
ise 7,500 liradır. 

lüm gördünüz? Söyleyiniz! 
Metrulıyet ilan na kad!lr 
asker olmad nızl. Ticareti, 
sanalı ve çiftçiliği istediğiniz 

gibi ilerletdikten mada etki
yalığı da pervasızca yaptınız , 

habsedilmediniz , idam edıl-
1 medinh:! 
j Gözü ,, li 'Ün önünde yetim 
. oğu . ları [ J öldürüldü , size 

müsamaha edildi 
ller kanun nazarında öl 

dürülmt:si lazım casus olan 
ları baı kabul ederek onların 
emir1erile hareket ettiğiniz 
ve vatan düımanlarının ka 
tıl, eıkiya dedik 'eri Yahya 
Kaptandan korunduğunuzu 
zannederek kendi vatanda§ 
!arının kıırıun attığınız hal 
de şimdi Yahya Kaptan "ar· 
kaddşlarımızın bu köyde ye 
dıkl e ri ekmek parasını ve· 
relim; kendi yurtları iç n 
fedakarane çalışan bu İngi 
Uz ubitlerini takdir ederek 

, murc>ffehen lstanbul 'a kadar 
sevk edelim" diyor . l'. u vicdan 
emridir Tatbik edilecek 

Eminim ki sizlerin hf"men 
hepiniz, bu iti 
yapıyorı u ·ıuz . 

i<lemiyerek 
Sizi tahrik 

eden bir mesele varsa, o da 

[•J Harbi umumide izmit vc 
havalisinde eşkiyalıklıı şölırt'I 

kazanmış !az yetim oıı-ulları. 

• 

dern piyesi n uvaffakiye lle 
temsil edildi. Bir çok yerle 
rinde sürekli alkışla karşılan
dı. Bundan •onra A ltıe y lul 
küçükleri cidd ,• n güzel ve 
sevimli olan rondlar yapdı
lar ve alkışlandılar . 

En son numrtra olan Mol 
yer'in yazdığı ' e Vefık paıa 

nın dilimize çevirdiği «Zora
ki Tabib., oynandı . Bu pek 
güzel oldu . 

H.i 'asa eyi bir gece geçi 
rildi. Muallim olacakları, 

ve müdür ve muallimlerni 
tebrik eder gençlere daha 
muvaffakiyetler dileriz . 

Kupa 
Ayak topu oyunu 
Kupa ayak topu oyunları 

bugün de olacaktır Bugünkü 
oyun lliriik - Güç hirinci, 
Yurt • Kolordu ik inci takım
ları ansındadır 

ihtisas mahkemesinde: 

Şamlı n ,~hiyesinln Armu
da ldn köyünden Huan oğlu 
Veda'dın tarlasında tütün 
ektiği sabit olamadığından 

beraat etmittir 
.... ..._...._ 

Emniyet mü~ür!üğünden 
Avukat Ahmedvehbi tara

fı ndan ı·arşıda bulunnrnk da
irem ize lcslım eJilen p J rayı 
düşürenin k:m oıJuğ u aranı! 

m ş ise tl e ö<rrenil ememişt r. 
" Sah ibinin bu parayı almak 

üzere dairemize gelmesi ilan 
olunur 

din meselesidir llalbuki siz 
Ortodoks 'sunuz . Vatandaflarım 
unutmayınız . Sakın aldan
mayınız. llizi :n milliyetimiz 
birdir. Yal nız ictihaddan do 
ğan bir din ayrı l ığı vardır, 
o da timdıki siyasi fırkala r 
karşısında ahrete aid b'r 
keyfiyet olarak kalmııtır. 

Bu mübarek yurdu el birli· 
ği 1 e muhafa za edersek mü 
reffehen yatarız Aksi tak 
dirde per şan oluruz 

Raşınızı iki eliniz aragına 
alınız ve eyice düşününüz .. " 

Tarzında bir hitabe söy'e· 
dikten sonra köylülerin hıç· 
kırarak ağladıkları ve ara 'a 
rında bir diditme olduğu gö
rül dü . Köylülerin ara s ında 
l.fr ses yükseldi: 

Allah aşkına papası 
öldürün! 

Onu ikinci bir ses daha 
takib elli. 

Koca başı da sağ bırak · 
mayın bizi kurtarın! 

- Ru esnada Yahya Kaptan 
süvari zahıtine: 

llun1ara bir deni ibret 
daha gö, lerelim. gidrrken 
vereceijimlz parayı en faki 
rine verelim, o tevzi elsin. 
dedi. 

Balya, 27 (S Ş ) - Bugün 
akşa m ii zeri geç va lcit koc' 
cami mahallesinde bir ev 
de ra kı yR pma ğa ma hsus 
alat ve imbik yaka1 anmış 

tır . 

Ep ~ y ni r naza rı d ı k~ ali cel 
beden ıüphell ha reketleı in 
den dola y ı çalı~k an ve uya 

nık inhisa r mem urunı l ' Zu n 

a ldığ ı t edb ir neticesinde [,i r 
heyetle koca cami maha l

lesindeki kel Yusuf' un evinde 

araıtırma yapılmış ve bu 
araştırmada rakı yapmağa 

mahsus mükemmel ve mun· 
tazam hir tertibat elde edil 
miştir . 

Evinin bauldığını ve suçu 1 

nun meydana çık t ığını gören 

kel Yu. uf kaçmak htemişse 
de evvelce a ' ın .o n tertıt at 
sayesinde derhal yakalanmıı 
tır 

Cumuriyelimizin çok isa 
betli ve dürüst görüılü çalışkan 
memurlarını candan takdir 
ederiz 

-- -
Sol <tdı • 

Yüksek iskan komis
~ onu toplandı 

_\nkara 25 ( S.~) 
Yiiksek isk:\ıı koıııis~ o
nu diiıı iı•f'ri i~lı·ı · lıaka-, . 
n ı hav Sü k rii K ti\ a 'ıı ı ıı . ' . 
başkanlığı allı ııda tııp-

laııııııs H ' koıııiı-",Oll 1 . . 
ii~cl ı ·riııiıı Trak~ a l<'l-

kikalıııda .-ide ellikleri 
ıwticrler iizt>riııılP 

riişıııiişı ii r. 
B ı ze gelen eserler: 

Yeni Adam 

ı.(Ö-
< 

Yen i adam' ın 5.!· inci s yısı 
ç ı kdı. Bu ıaytsı ile Yeni adam 
birinci y tını b: tirıyor Dolgun 
y az.farı a rusınd 3 şunla r ı saya
biliriz . 

Rudapeıte, 550 M 
ı s Üper ı orkestrası 1 cı, 20 

Noel n oşri ya t ı 20 ,25 sözler 
20 5 5 Ş1 rk 1 ı r 2 1,5 ıı k ar . ş . k 

ı· kt m kons ri. 23.50 Fa rk n ı 
Ç•ugene orkest nı sı 

Büln·eı, 36~ M. 
13 - 11 Pliik ve lı 1berler 

18 k r ş ı k ho nser . 1 O ha hPr· 
1 r. 19.1 5 Rnd ı o or ke stras ı 

20 ,özler 20 ,30 plak [İ span
yol ıru s; k isi. j 2 1 p; yr no caz ı 

2 1,30 !;>ı rkılo r , 21 50 Sözler 
32 Radyo salon oı kestrası. 23 
hab · rl ~. 2 3, 25 salon orkestre
s nı n dev amı. 

A one ücreti 
YIL CI 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri l• ksite 
bağlana bilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

<tlanlaı· 
H. Ali Türkdönmez 

Tahsil ıubesi veznedarı 

Bay ismaıl ll • i k ' ııın nasıl 
başarab liroin ;z baş! kl ı bir ys zı
s ı Dr Slhıb R1g-u yeni alemi 

I mtz. Nıivit Osman eyi fotoğraf 

nasıl çekil ir> Ar f Bed ı ' n i n 

Müddeti 
10 

geçen nüshalar 
kuruştur . 

- + -
Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüj!üne 
müracaat edilmelidir . 

1 

Fettah Türkdönmez Va 
ridat evrak memuru 

Kamil Saraç oğ ' u mA· 1 

nifaturacı , Yenice mahallesin
den !Oğulları Ahmed ve Meh
med de aynı adla anılacak· 
!ardır 1 

Vehbi Örs Çivici 
Ahmed Şengüne r - Balı

kesir palas karımnda berber 
[Oğulları Şakir mehmed ve 
Receb de aynı adla anıla 
caklardır 1 

~luallim mektebi ambar 
memuru llay Rarvit eski soy 
adları olan Halaç oğlu adiyle 
anılacaklardır 

Hakiki tahkikat neti· 
cesinde, yeni len içilen l 7 - 18 
lira kadar birıey olduğu an 
!aşıldı . 

Dedıkten sonra süvari za· 
biti gozune ili§en üslü 
baıı çok perişen bir köy;üyü 
çağırarak cebinden çıkardı 
ğı yüz liralık bir kağıdı 

- llemşehrim, dedi Şu 

yüz liralığı al , hizim arkl\· 
daılar, belki lavuğunuzu. 
yumurtanızı yed ı ler, bu pa
rayı, zarar görenlere dağıt. 

Dedi Zavallı köylü 
oldu!!u yerde donakaldı. 
Sağına , soluna bakındı.Aca-
b:ı. kıme hitap edi 
yor? Demek istiyordu. llir 

çok işaret ve bağırmalardan 
sonra fakir köylü ilerledi, 
süvari zahli onu k: rıı 1 adı 

ve parayı • bütün köylünün 
gözü önünde verdi Köylü 
arasından tekrar bir ses 
yükseldi: 

Papasla koca ba~ı ne 
olacak? Onları ya öldü 
rün veya götürün! 

Süvari zabiti cevap verdi: 
Onlarla 1 ir hesabınız 

va• sa , hükumet var, ıııah 

keme var, oraya müracaat 

g üzel bir reportajı: Dıre k ler 

ar ı aınd a gacesi . İffet Ümet Kon· 
sevatuvar konserl eri Vuhdet 

SAV AŞ Cumartesi günleril 
çıkmaz . 

-·--
SAVAŞ 

Giilyekin Lu igi p ı raııd llo. Fuat 1 

sanat okul • ları. Massimo bomte
ınpello'ıl n tero me hikAye. 
Tavukculuk ı azl a r ı. bunlardan 
bnşk dah1 birçok y a ralı yaz lar . ~ iDARE YERİ : Balıkesir Kuvvayi 

l 
lmilliyc caddesinde Hususi daire I 

U lecek s y . sı 

lın a gi ren y •ni 
formada 24 yüz 
c , ktır . 

ile ikincı v ı

Adaın yea i 
ol ırnk çıka-

yenı adam çocuk 
Hikayeleri 

Yeni aılam çocuk hıkii y ele· 

r in n 7 n rıs • buyan Ay • ıki n:nk· 
li <>üzr l b r kapak ılc c kmışhr 

" bu say ;da bayan A y, ın h kay ıı 

si tatlı bir dilile anlatılıyor bu 

liz zabitleri ceplerinden ç ı 

karılan paraları tekrar almış, 
at ara bin J ıri mit o ' dukları 

halde. İstanbul'daki mümes· 
sil erine kavuıma üzere 
mıl ' ı kuvvetlerle Leraber yo· 
la çıktıkları zaman neye uğ 
radıklarını bilmiyor, akıbet· 
!erini düşünüyor . ardı, 

Kafile G cbze'ye doğru yol 
alıyor Yahy Kapta la süvı.ri 

zabiti önde. Kara Arslanla 
\rif l·ey arkada ve onları 

da müfre7e takip ediyor. 
Süvari zabiti birdenbire 

alını durdurdu: 
- Arif bey! Dedi. Bizim 

şehitler, ya ralılar ne oldu? 
Arif bey gülerek cevap 

verdi. 
- :'en nutuk söylerken, 

ayrı gayrı nlmadığını anla 
dık. Hemen şehitlerin cena
ze namazlarını l lalit hocaya 
kıldırarak Rum maarlığının 

yanına defnellirdik Yaralılar 
da arabalarla geriden geli
yor. 

Yahya Kaplan süvari za. 
hilina: 

1 
i Telgraf ;dz•t AB;lıkcsir - ı 

j h ;kayeler öz türkçıı ile yazıl
maktadır ulusa l, nhlakl ı k ve ter· 
biyel ik mevzu lo r taşımakla o
lan bu hikayeleri her ana baba 
ve m~allimin çocuklara okut
malar nı ister iz Her perşembe 
bir h ı kllye ç ı kmaktadır.32 say
fa 5 kuruştur. 

ri zabiti konuımaya baıla

dılar. 

1 Süvari zabiti 

1 - Ka,,dan , dedı Sen 

1 

şimdi derrek kimsenin em
rinde değils i n . Sen ıil'eıhur 
!:ıir adamnn , reni hukes la· 
nır. <.;ivas'a 1 ir telgraf çek, 
Mustafa Ke mal paşa mem 
lekeli kurtarmak için orada 
büyüle bir kongra yapıyor. 

Memleketin her tarafından 

murahhas gelmiş . Bir tel
graf çek . emir al öyle bü 
yük bir kumandanın emrile 
hareket et 

- Beni )lustafaKemal Pş . ya 

İzmil'ten telgrafla yazdılar 
Lak in ben saygısızlık olur 
dıye korkuyorum, onun için 
bir§ey yazmıyorum. 

Bu esnada Arif bey geldi 
ve: 1 

ediniz ,biz ltarııamaıyz dedi. 
Artık vazife bitmlttl. lnııl-

- ::>ür atını hem gi 
delin hem konuşalım Val· 
!ahi çok doğru yapmıtlar . Şe 

hitler bizim,toprak da bizim 
Nerede olsa defnedılir. 
dedi. Yahya kaptan la stiva-

Kapdan, hata ediyor · 
sun. Ben Mustafa Kemal pa· 
şayı çok kimselerden dinle 
dim Çok büyük kalpli ve 
bilhas~a ıfrat derecede va
tanperver olduğunu esasen 
cihan anlamı~tır A) nı za • 
manda şimdi aske rlıkten de 
istifa etmi ~ "Uen bir millet 
ferdi 11fat ı le vatanın istihla
sı için çalııacağıın" demiı 

bir ad 1 mdır Hiç çekinme, 
bir telgraf yazalım 

(Devamı var.} 
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Türkiye . fransa münase- Habeşistan ~ükômeti Mı- Dünya okonomisi ensti-
betleri sır'~a bir mümessillik kur· tüsünün neşriyatı 

: Savaı'ın: : Yazan: : 
: Küçük : Allahın Cezası :M. Hıımı: 
:Hikayeıi : : : 
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Kasabada köklü bir lna j karısına çektiği dayaklar lıe 
nıı vardı. Şehrin kıy111nda- (dayak cenetten çıkmııtır) 

ki mezarlıkta bulunan ulu nazariyesine göre günah aa 
çltlenbika ğacına kim gece- yılmazdı. Böylece molla efen· 
leyin ıu dökecek olursa dinin hiç bir günahı bulun · 
muradına erecek ve Allahın mamıı oluyordu O halde 

Verem D«tsı bıılaşıı· \ Tl• ya
yılır·? 

0 Le Memorial 11 dan 
Tiirklye Dııltler Pakanı muştur 

~- Tltülesko ile bir
likte, Macar - Yugoslav ih· 
lilii.fı ve aynı zamanda Tür
kiye ile Fransa arasındaki 
l'nüstakbel münasebetler hak
kında ~!. Laval ile görüş
lllek üzere Paris'e g.,l mişlir . 

Yeni mümessil diyor ki her 
h1ngi bir davlelin habeşlstao 
kıtasında beslediği emel hiç 
bir zama~ tahakkuk E demsz. 

"Tas. Ajansı bildiriyor. 
Komünist akademisinde 

ki dünya ökonoml ve siyasa 
enstitüsü yaptığı mevkut 
neıriyattan baıka, bu yıl 
17 ilmi eser neıretmişlir 

Yakında "İnkı'abın birinci 
devresinden ikinci devresine,, 
adlı mecmuası çıkacaktır 

(Enstitü loplantılarının ilmi 
vesikaları ) . ilk ka nun ayın 
da bazı mühim eserler ı nti · 
ıar edecektir. Bunlnr arasın 
da Feingar tarafından ya 
zılmıı "Alman sanayi inin 
bugünkü mese 1eleri,, ve hec 
kert. 1' melnıtskaya ve wargi 
tarafından yazılm ı§ "A'man 
faşizmi iktidar mevkiinde. 
ad ı eserler bulunmaktadır. 

Türkiye , Avrupa düzeni 
1 

n;n güç ' endirılmes' n •1 e gittik 
Çe faal l:ir h11 alan bi r rol 
oynamaktadır ki bu da Tür
ktye'yi tabii olarak bize 
Yakınlatmaktadır. Kü çük 
iti ' ll.fın mutlu 1-ır mütemmi 
l'ni olan balkan anlatması 

lürl<iy.,"nin gayıetlı te şe b 
büsleri sayesinde meydana 
çıkmııtır. Türkiye tak ih et 
liğl hareket hattının ne ka

dar dürüst olduğu hakkında 
il.çık deliller gÖ•termekte 
Reçıtme.niştir . Bunun de ili 
de l.ral Aleksandr"ın öl
dürülmesindenberi Yugos· 
lavya ile tamamen mütesa 
nıt oluşudur 

Hundan maada İran ve 
tfganistan vasıtaslle Asya 
daki tesir ve nüfuzunu kuv
~etlendiren ve inkişaf etli
ten Türkiye uz n yıllardan 

heri 8ovyetler'in müttefiki 
bulunmaktadır. Huna naza 
tan Türklye'nin Fransa 
ile yakınlaıması aynı za 
l'nanla hali hazırda Sovyet· 
lere karşı takip ettiğimiz 
liyasanın müterafıkıdır. 

Paris konuşmalarından 

bır Türk - Fransız ittifakının 
hazırl<•ndığı netıcesini çıkar
llıak doğru olur mu? Hayır, 
bu mevzubahs o~makta de 
i ldır. Hunun basit sebeb· 
de böyle bir ittifak yapılma-
'' lüzumunun hisse ·1ilmeyişi 
dir Harbi umum ;deki eski 
~düımaıılarımızdan olan Tür-
1Ye(Türkiye Bulgaristan ve A-ı 
~~sturya 'dan sonr:ı Almanya'ya 
doğru yolu göstermeğe bat 
laı:nııtır . ) ile aramızd~ vücud 
huıan veni dostluk Balkan
l'una blokunun lıarış içinde 
~nk pfını temine kiiftd r. 
~ndan maada böyle bir ittı· 
Fak ftal ya 'nın şübhelenme 
•tnı mucip olmaktan hali 
kalmaz, ki böyle bir şübhe 
~Yandırmak zamanı değil
dir. 

Velhasıl Türkiye ile müs -
lakbel münasebttlerimız 1 ir 

Savaş"ın P1yesi: 8 

,.El. belag" dan 

Habeşistan hükürneti Mı

sır ulusu ile resmi ve dos · 
tane münasebetlerde bulun-
mak için Mısır'da bir mü -
mesai! ık kurmuştur 

tlabeşistan'ın yeni müınes 
silı geçen hafta, Mısır'a gel · 
miştir. 

abeş ıtan hükümetinin 
yeni müıness li ,\ddis Ababa 
da 11 yıldanberi posta ve 
telgrafa müdü lüğünü yap· 
makda idi. 

Muhabirimiz bu yenı mü
messıl ıle mülakatta bulun 
muttur.Habeı'stan mümessi-
li aşağıdaki l,eyanatı ver 
miştir 

Mısır i e 1 la bcşi •tan arasın· 

da ıktıs adi münasebetlerin 
takviy esine çalışacağım Ve 
bu husust., lm iki ulus ara· 
sında ticari 1.;r muahede 
esasları hazırlıyacağım Ha· 
beıistan hariciye nazırı bu 
muahedeyi im ·ı alaınak için 
b zzat ~lısır'a ge <C• ktir 

1 labeşistan Mahsullerinin 
'lıs:r'da 'revacının temini için 
\lısır'ın sınai ürünlerini Ha 
beşistan 'a idlı al için azım 

gelen karşılıklı kolay ıkları 
yapacağız 

Mısır ve Habeşi stan iki 
dost ve komıu ulustur. 

A dığım resmi haberlere 
göre. Mısır hüku meti de 
yakın zam anda Addis Aba
ba'da tıir mümess llık kura· 
c ' ktır 

Yeni mümessi 1 lolya ha 
disesi hakkında ıu sözleri 
söylemiştir: 

Her hangi bir devletin 
l labeti•t•n hakkında besle 
diğ i emel hiç bir zaman 
tahakkuk e~eınez 

Akdeniz anlaşması vücuda 
getir.imesin~ matuf o mak 
üzere samimiyet çerçevesine 
münhasır kalacaktır. Bu .\k-

Dünya ökonomisi enstitü
sü 19 ;5 senesinde ilmi neı· 
riyatını fazla 'al mağa haz r
lanmakta ve matluat için 
günün en yeni meselelerin 
den bahis olan monoğrafi · 
ler, risaleln ve mecmualar 
hazırlamaktadır, Aynı za
manda birçok beynelmilel 
vesikalar dahi neırolunacak· 
tır Enstıtü tarafından 1935 
yı l ında neıredilecek olan 
eserlerin baılıcasını bugün 
kü buhran bakımından ka
pitalist memleketlerde bulı 
ranların tetkikine dair olan 
üç ci tlık bir eser teıkil 

edecektir. Bu eserin birinci 
cildi basılmaktadır. lmpar
yalist rakabetlerin bu günkü 
şekli içinde en mühim nok 
talarını ve harb n hazırlan
ması meselelerini tetkık eden 
bu eser ·le Enstıtü beynelmi· 
!e l deniz konferansı mesele
sine büyük bir d ı kkat has 
retmektedir ve bu da e erde 
ayrıca bir mevzu vücuda 
g tirecektir Bundan baıka 

harp sonu devre•inde aske 
ri nazariyeler kakkında 

tetkik yazıları Almanya'nın 
teslihatı, askeri ve ökonomlk 
inkişafı hakkında iki eser. 
Japonya Amerika müna•e 
betleri hakkında bazı risale
ler ve sair eserler neıredi

lecektir Birçok muharrirler 
d eniz misakı aynı zamanda 

1 
tarafından kaleme alınan 

ltalya'yı da alakadar etnıek . bir eser faıizm meselesine 
tedir ve ortaya çıkmasına tahsis oluna.caktır. 
matuf olan çalııma dikkate Celecek sene içinde bu 
değer bir derecede ilerıle- enstitü tarafından neıredı
miş bu ' unmaktadır. lecek olan mevkut yazılar 

Eı·kek cocuk 
' 

Bir Zaferin Sgaaaa a 
Ben kallu11 bu hocayı kurtarmak iıtiyo· 

rum 
İçimden bu masala, doğru ol•a diyorum aaaagg Yası 

a . 

rcı::an: R r.OKA.Ll, 

Erkek ı;ot' ıı k 

~'"allı genç muallim, bu ne feci vazi

yet , 

K 1 z COl' li" 
' 

s .. 
~t baba da gldece kahbelık le nihayet. 

Bü~· iil- lıaha jgi'ılı·n•k 1 

~~n mi? Buradayım ya! 

Demek ki kurtulacak 

Kız ı·ıwu h. 
' 

Ş~ halde bu alçaklar cezıH ını bulacak. 

IHİ\ ii k lıa ha 
~~k 

kestirip atılmaz ılz sonunu dinıeyin 

~ Kı,ı; ('ııcıı f.. 
1 ' 
ı Çoktan din ' iyoruz llaydi çabuk söy-

. leyin . 

P ii) ii k baha 

Bu muallim ıimdilik kafe&te bir aslandır 
Bu as 1anın bu hali cidden feci bir andır. 
llocanın bu haline kimbilir ne derslniz1 

Kimin geleceğini siz tahmin edersiniz? 
[Bu sırada kapı hızlı hızlı vurulur. j 

Eı·k('k COl'tı" • 
İmdada geliyorlar, susunuz bü) ük bııba 1 

Kız ctwu k 
• 

Bu gelen kurtarıcı kim olacak acaba! 
1 Kapı şiddetle vurulur. A:ı: sonra bir 

cam gürü tü ile kırılır. Hasan eli kanlı 
odaya girer 1 

Dördüncü duruş 
)Jıı ;ılli ııı - IJaı-aıı. 
Hasaı1 1 Muallimin vaziyetinden 

korkarak 1 llu ne? 
1 flu ne a ğzı nı çözer] 
Muallim Alçaklık. Sizden ne haber? 
Hasan Hunları kim yaptı? 

Mua lim -- Sdylediğin dütmanlar me
ğerse mektebin içinde bizi dinliyormuı. 
Sen gittikten ıonra üç tabancalı girdi ve 

1 Verem mikrobu bir 

takdisine uğrıyacaktı gidecek, bu ııt yapacak ve 
Ancak bunun için hiç gü muradına erecekti 

adamın vücuduna ekseriyet
le burun veyahut ağızda 

girer. Vereme tutulan bir 
ktmıenln tükürüğünde fazla 
mtkdarda mikrob bulunur 
ve böyle bir hasta söz söy-nah itlememit olmak tarttı, • 
ler ve öksürür iken ufak 

Ta senelerdenberi bu· Saat on f~i ~-
nu tecrübe eden kimseler 

Rüzgarın 

sesi uzaktan gelen köpek 
ululamalarına karıııyor Ya-

tiikürük damlaları etrafa 

hayallere mağlup olarak 
geri dönmüıler, bir çoiu da 
bu yüzden kazaya uğra

mıftı 

Molla Ahmet efendi sene
lerdmberı aklını oyan bu 
fikri her gün bira:ı: daha 
cesaretlenerek yenileıliriyor . 
muhayyeleslnden bu itin 
içinden çıkmak için bin tür
lü hal tarz 1 arı geçiriyordu. 
Vakıa kend si hiç günah 
yapmamış değıldi. Gençliğin 

de yaptığı kabahatleri Allah 
tabii affetmişti . Her gece 

arasında "ı üyük okyonos 
mecmuası vardır Bu mecmua 
üç ayda bır neşredilecek 
tir Bundan haıka bu neıri 
yat uasında aylık "Dünya 
ökonomisi ve siyasası " 
"Dünya ökonomisinin 

ve 
ha •i 

hazırı. mecmuaları "Çın 

meseleleri,, ve "müstemleke 
ler meseleleri)) tetkiki eri 
vardır. Enstitü matbuat için 
müstemlekelerde emperya · 
lizmf gösteren bir atlns ha 
zırlamaktJdır. 

Japonlar her ulustan ~ot 
~iti~ çı~armakta~ır 

.,Japon Times,, den 

ğan ince bir yağmur havaya 
bir toprak kokusu vermekte 
Mehtab yok. Karanlıklar in · 
aanı yutuverecek gil;i kucak· 
lıyor, Bütün bu a 'em içinde 
ıuyun tenekeye çarpma· 
sından çıkan korkunç bir 
ses ... Islanan yerler ~ basan 
uzun adı n lar . 

\lolla efendi teneke elın 

dcı ilerliyor. Yağmur ta ilik· 
lerine kadar itlem~k de . Su
lar hattı ictima tetkil eden 
saka ' ınd ı toplanıyor Ve so
nu gelmez bir tesbih gibi 
çekiliyor; çekiliyorlar. Rüz · 
gar sarığını uçurmuı baıın
dan fesi fırlamıştı. Etekleri 
saçlarına karışıyor .. _ 

İşte menrlık.,. Ne o ... 
Bütün taşlar kendisine geli
yor gi 'ıı .. Kuzguni karanlık· 
da ne korkunç manzara bu . 
Bacaklarından aıağı bir ıey 
ler sızdığını hissediyor Diz 
feri gevıiyor Dönmekle dön 
memek arasında bir fikir 
kavgası Fakat hayır. Bura 
ya kadar geldikten sonra .. 

Birden bire karanlık içine 
fırlıyan h ı r cisim, dökülen 
bir su sesi ve birbirini kova 

lıyan gürültülü ayak sesleri .. 
Şimdi her tey onu kovalı 

yor . Ve karanlıklar içinde 
cehennemi bir sürat. 

~lo la efendi kapısının 

önüne ıaman çuvalı gibi yı· 
ğılıyor; Bir kaç intizar daki 
kası . Hayır hiç bir gelen yok. 
Eve gıriyor Odada bu gece 
bir başkalık var Titreyen 
ellerile lambayı masanın üze· 
rine koyuyor. Kuranı kerimi 
açarak okumağa baılıyor. 

Neden okuyor? Ne ıçın 

okuyor? O belli değil ki .. 

dağılır. Air iki metre 
kadar yakınında bulunanlar 
böyle mlkrobları havi dam· 
lacıkları teneffüs ederler. Ve 
lıte bu suretle verem mlk
robları bu adamların ta ci· 
ğerlerine kadar gidip yerle
ıtrler. 

Veremlinin balgamı hazan 
to:ı: toprağa karışarak kurur . 
Bu toz danelerinln üzerinde 
verem mikrobları mevcuttur. 
itte böyle tozler ile karııık 
bir hava teneffüs edildiği 

takdirde verem mlkrl o 1 raı 
vücuda dahil ola ~ ilirler 

2 Verem mikropları 

çocuklara yerlerde yuvarla 
nırken, yahud pis ellerini 
ağızlarına. burunlarına gö
rürken,tırnaklarını yer iken
de geçer. fıatkalarının istimal 
ettiği oyuncakları ağızlarına ı 
almak ve bardaklarından 

u içmek. kaııklarile yemek 1 
yemek dahi veremin sirayetine 
sebeb olabilir 

3- Verem yalnız inıan 

!arda bulunmaz, aynı zaman
da bu hastalık hayvanlarda 
dahi vardır. Hususile inekler
de pek çoktur Böyle hasta
lıklı hayvanların sütleri kay 
namaksızın içilirse 
intikal edebilir. 

verem 

Sütler vasıtasf'e çocuklara 
geçen verem evvela bezleri 
titirir ve aradan uzun müd 
det geçtikten sonra vücutla· 
rı zaafa duçar olur ise hasta 
lık bu bıçarelerde tekrar par-
1 ar. 

Vereme karşı insan 
kendini nasıl koru-

malıdır 
Verem mikrobları hasta 

Derhal kollarını açarak 
kucaklıyor: 

Göz kapaklarının karınca 
!anarak düşmesi. Horlıyan bir 
nefes alıf .. 

Allahım. sen ne büyük 
sün! 

Yanık bir et kokusu . Ku 
caklanan lamba devr ı lmiı 
ve harlamıştır. Elleri kabar· 
mış bir vaziyette molla efen-

!arın balgamında bulunur. 
Vereme duçar olan hastalar 
bu sebebden tükürdüklerini 
öteye beriye atmamalı,ufak 
bir hokka derununa yahut 
mendillerine tükürmelidirler . 
Veremliye mümkün ise ay· 
rıca bir oda ayırmak lazım
dır. Hasta diğer sajilam 
ade.mlar ile asla bir yatak· 
ta yatmamalıdır. llosta 
kadınların çocuklarile düıüp 
kalkma11 ve bir yatakta yat
ması asla muvafık değildir. 

Bir adam sağlam olsun 
hasta olsun öteye beriye til
kürmemtlidlr . Odalar de
rununa ahaltnln toplandığı 

mahallere, geçtiği ıokaklara 
tükürmek umumun sıhhatı
nı tehlikeye kor. Tükürük 
kahları olmadığı takdirde 
mendillere tükürmek ve son· 
ra bu mendilleri kaynatmak 
lazımdır . Verem !ilerin ye. 
mek yediği kah, kaıık, ça
tal bardakları ayrı olmalı

dır .S ütler içilmezden mukad 
dem kaynatılmalıdır . Ye· 
mekler kemali dikkatle is
tihzar olunmalıdır . Yenilen 
yemek derununa sinek ve 
toz büırnemesine, dikkat 
edilmelidir. 

Herkes vücutlarını elleri~ 
hususile tırnaklarını temiz 
tutmalıdırlar Her yemekten 
e\ vel ellerini yıkamak lazım
dır . 

Evvelce veremli bir ada
mın ikamet ettiği bir hane
ye çıkmak ve orada otur· 
mak icab ettiği takdirde ha1-
tanın yattığı ve oturduğu 

oda tathiratı fenniyeye tabi 
tutulmalıdır. Bu tedabirden 
batka vücudu dahi ayrıca 

kuvvetleıdirmek l!:ı:ımdır. 

Verem mikrobu sağlam 

vücutlara 
Vücut ne 

yerleıemez. 
kadar kavi 

olursa onis1ette vereme mu
kavemet eder. 

Japon edebiyatını lngiliz 
ceye çevirmekle ta71ınmış 

olun ~l Glenn Sh .. uv ge 
çenlerde verdıği hir söylev 
de Japonların her ulustan 
çok bitik çıkardıklarını •ÖY· 
lemiıtir. Mr, Shauv,un arar 
tırmalarına göre; en çok 
bitik çıkaran u · us 1ar başta 

Japonya olmak üzere Sovvet 
Lirliği Almanya. Fransa İn 
giltere, Polonya ve Blr ' eı:k 

Amerika'dır. Yalnız birıetik 

Amerlka'nın bitik istatistik
leri tamam d · ğildir Japon 
ya'da ise her çıkan bi ık 
kaydedi ir. Geçen yıl içinde 
Japonya'da ıO . OOll den çok 
bitık çıkmıştır flunlardan 
2, 700 ü kültür. 2 500 Ü ede
lıiyat, 1 ,900 ü maliye ı ,200 
mektep kitabı l.000 ı din 
kitabı ve gerisi türlü mev
zular üzerindedir. 

Birdenbire duvor ikiye bö 
lünüyor. Rengarf'nk bulut 
lar içinde (\ilah) .. 1 

dl söyleniyor. 1 

Tanrım, l:ıu kadar emekle
rim bota çıkmasın. 

Verem mikroblarını tama

mile öldürmek gayri kabil· 
dir. Bu sebebden nazarı dik
kate alacağımız en mühim 
mesele vücudu takviye et
mektir. Vücuda nafi, sade 
yemekler yemeli, insanı beı
lemiyen abur cubur şeyler 

yememelidir. Rakı, Konyak 
gibi insana zarar vermekten 
baıka hiç bir faydası olmı
yan içkiler tatlmal olunma
malıdır. 

beni bu hale koydu, Süt babana gittiler. 
O nerede? 

Hasan - Evde. Zaten geçikmenizden 
şüphelenmlttik. 

Muallim Bunun için mi geldin? 
Hasan Hem bunun, hem de ağa 

beyimden gelen mektulı için. 
Muallim Mektubda ne var, ne diyor? 
Hasan - Bu adamların buraya gel 

miı olduğunu o da duymuş bize haber 
veriyor 

Muallim il asan, yavrum Vakit 
geçirmlye gelmez. Sen koı, süt babanı 

buraya al gel Amma sakın kimseye gö
rünmeyin ha. Bize kartı mühim tuzaklar 
kuruluyor. Kurdukları tu:ı:ağa onları dü
ıürmeliyiz. 

Hasan - Şimdi muallim bey , llemen 
gelelim. 

Muallim Dikkat, et her zamanki 
elbisesini giyerek gelin . Ve sen de gel. 

Hasan - Peki, olur. [Der ve hızlı gel
diği yerden çıkar. j 

Beşinci duruş 
~f ualliııı Soııra )Jı'lınıPI 

f\fuallim masada oturmuı bir ıeyler 
yazmaktadır. Az sonra yavaıca oda ka 
pısı açılır. İçeri, etrafına bir hırsız gibi 
korka korka bakarak Mehmet girer.] 

~fehmet [Yavaı bir sesle] muallim 
bey. 

• 

Muallim - 1 Birden batını kaldırarak J 
Vay Mehmet, sen ha! Ne arıyorsun bu
rada? 

Mehmet - Şey muallim bey, geli-

yorlar mı acaba? 
Muallim (Çocuğun yanına yaklaıır. 

Elini tutarak] Söy1e, çabuk söyle! Ne 
var, ne oldu, kim geliyor? Sen buraya 
nasıl ve ne için geldin? 

Mehmet Sizi kim çözdü. Pağlı de· 
ğil miydiniz siz? 

\1uallim Sen nereden biliyorsun 
bunları? 

Mehmet Muallim bey, evde iç oda · 
da yalnız oturuyordum. Bıtııik odada 
b abamla hoca efen li konuıurlarken 

kulak verdim. Hoca efendi bağlandığı
nızı, ölümü beklediğinizi söyllyordu. 

Muallı'm E ' , sonra . 
mehmet Ben derhal bir taraftan 

kaçtım Sizi kurtarmıya geldim 
muallim İçeri nasıl girdin. Kapı 

kapalı değil mi ki! 
mehmet Hem de kilitli. Ben ıura-

cıkta kırık bir cam var oradan girdim. 
muallim Sen bualara kadar bu 

vakit gelmiye korkmadın mı? Seni ya~a
larlarsa öldürürler ., 

mehmet Korkmaz olur mıyım. 

Korktum ama kendimden fazla sizden 
korktum. St:ı: ölseydin'z bize mustafa 
Kemalden kım haber verecekti Belki 
inanmazsınız muallim bey. Ben o büyük 
adamı çok sevdim. Bana onu çok sev
dirdiniz. Sizi ve muallimliği ne kadar 
sevmlısem iki misli de onu sevdim. Her 
şeye katlanarak ılzl kurtarmak için bu 
raya geldim. Fakat daha evvel kurtul -
muııunuz çok ıGkilr . 

Netice 

Sokaklara tilkürmek, bal
gam atmak memnudur. Bu 
memnunıyet sıhhatı umumi
yenin ıelametl içindir. Muh
terem halkın sıhhat ve afi

yetlerini korumağa mahıuı 

olan itbu balgam atmak 
yasasına riayet etmeyenler 
hakkında para ve hapis cezası 
tatbik edileceği ve keyfiyet 
hususi memurlar tarafından 
takib edllmektedır. 

1 

1 
1 
1 

sıhhat ve muavenet müdürü 
~t. 6lJ.~l.1. '°lfi:.c•f 
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~M~AN2~ı 

·-----------· 
Belediye mecmuası 

lstanbul belediyesi tarafından 
ayda bir çıkarılmakta olan be_ 
Iediye mecmuasının son sayısı 

gelmiştir okurlaımıza salık 

veririz. 
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