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ikinci seçiciler dün IJinleı·ct~ 
ki~i laaafındcın seçildiler· Hemşehrimiz lstabul Ziraat Ban

kası Müdürüne işten 
el çektirildi 

Sağlık bilgisı 2 
----------------------Ve rem hastalığının hasıl ol-

ması ve neticeleri hakkında 
birkaç söz 

Kentimiz lçeraindekl sekiz 
aeçim kolunda ikinci ıeçicl· 
ler aeçlml dün yapılmııdır. 
Yapılan ayrım bitiminde bil
haua bayanların çok istek 
ıöaterdiklerl bu ıeçlmde se
çenlerin yüzde ıekıen beı 

ölçümde reylerini kullan
dıkları ve C. H Fırkasının 

gösterdiği nıı nızetlerin birlik
le kazandıkları anlaıılmııdır. 

)ferkez kazaya ba~lı köy 
ve nahiye1erde ııeçlml:ı çabuk 
düzen çevresinde devam et
d ği ve ayın yırml birinci 
Pazartesi günü aynı çokluk· 
la bitirileceği doğru sayıl

maktadır 

Sallantı f elô:ketzedelerine tel· 
grafla yardımda bulundu. 

lıtanbul, 17 {S Ş) - ZI· 
raat mo.fepn Bay Atıf Ba
yındır'ın relıllttnde toplaD&D 

Yazzan: Sıhhat ve lçllmai 
muavenet müdürü 

Dr. Y. Vasfi Yücel 
ve Ziraat Bankasının latan- Bıllklı neıNcde mürtqib 1 lıbu bucrel uzmamn DÜYe· 
bul ıubealndekl butday aab· bir ıuretde çok tekilde bu- leri hazan bir kaç kll
poı tetkik ed'n komlıyon lunur ki bunada lrtiıabı de· bazan da bılAI veya at nalı 
itini bıtırmlf meaele kanuni reni derler. Bu terenubatı ıeklınde dlztlmitdlr. Hucrel 
safhaya ılrmltdlr. Alınan derenlye neticesinde nesci uzmanın etrafında lpıtel 
kabetlere ıöre butdayın alım tenabhur ve tecebbün ve bucrelerlne milaablh hucre
aatım, ilğltülme ıılerlnde ba· teleyyün eder O vakit le· ler vardır bunlara lpltelıt 
zı ıuçlar teıblt etmlf, rapor 1 cebbün baııl olur, !'İescln bucreler denilir. Ankar<t 

.\liirııı>hib '.'i:ıııilel'İ. rasm- ı 
da t·o~ havaııl.ın ar . . 
Ankara. 17 (A.A.' C. H. 

F. heyetind~n: Ank• ra ikin 
el müntehtpleri ·avıımııdır 1 

249 miintehibl aaniden mürek 
kep olan .\nkara ıehir mün· 
tehi'> ıiı.nlleri ara ında. mü 
hım miktarda bayanlar var 
dır 

istanbul 
Fırkasında yeni ça

lışmalar. 

Kral Boı·is 
İrı!!iliz. ~nnazii rı iııii zi-, 

'aı·ı· te git.li . . 
Sofya, 17 ( A .\) Kra! 

Boris ve h ıt rbi :'e bakanı in 
gil lz kruvazörünü ziyaret 
dmek ü ıere Varna 'ya g 'tnı • t 
indir. 

Amerika 
Ulusl«t r <t rası 

. \ılaı ı •I d i r.uııııa ~iı· .. cek 

Dün Fırka b 9ıkanı 
b ı y Tevfik Fı kret Sıla 

ya Kayseride bulunan 
büyük heınşehri , uiz Ge 
n• r 1 Ali Hikmet Ay 
Erdem \la rm"- •a ullaıı 
tuı reli.k•line uğra 
y ıı ara teess ü rı.iııü VE 

yar<lıml .,rın • bil hrt'n 
l• ir te'graf gö v lermit· 
tir. 

Te;gr.1f şudu : 

. ! l.·mlci>elııı :ıl :elc 

j elcikclzed ·l ·rinc ı çim 

ya nıyor. } 'ar, /ım ko 
mil ·si leşkili ıı ~ ıı ; ıı -
mcllerirıi:i şıikr /lll• ı 
karş /arım 

llc! ' ll 'j •'lıril rın . borç 
!Jır. Jı;ıı/ ı ırı/11 l ıı 'ıii b . ıl 

d•ıın n~n 1 • cld lira 
y jnı/uel>ild t ııı 

.. Hi ilik :ıı •I :l.ıt r:r. Jeııı 

Ankara'ya gönderllmltdlr Huğ harab olan ortası ıttırah Bu epltclolt hücrelerin et-
day ıatıı heyeti reisi Ziraat olunca yani tecebbüyanın rafıoı ihata eden lııaıında 
bankaıının l.tanbul ıubell 1 merkezinin tardından ıonra lenflıit lıuceratından ibaret· 
müdürü Kay Ahaen'e itten kalan t oıluk cevfi kehfl dır binaenaleyh bu cirabel 
el çektlrmıı ,.e vekilllilne namını alır. Verem mikrop- dereniye orta yerde hucrel 
muavin Hamid tayin edilmit· !arının klorformda ve eterde uzma, dıtında eplteloıtler en 
dir Bay Atif Bayındır teftlt· münhal andotokılnlerı var · ı bariçde müdevver lenfiıNtler-
ler hakkında beyanatında ' dır. Bu tokıinlerln mebzu - den lctekkül etmlıdir 
(Araıtırmalarımızın teftlt k11 liyet cihetile birinin diğerine 1 Tüberkülozun teıblal-Haıta-
n ı bitdi. Şımdt kanuni tah· 1 faik olmasından dolayı te • lık hanıl cihazda takarrur 
kikatla uiraııyoruz Çalııma· 1 derrün ya teceyylln ve ya • etmıı ise o cihazda verecelf 
larımı:z on beı ılln daha SÜ· ! hut tasallüple nihayetlenir. arazı ıeririye ile anlatılıyor. 
rer sanırım)· deınltdir lıbu maruz&\ verem mikro- Veremin bir de bayati Ye 

- buna ait huıuıi afat olub bakteriyoloji teflılsl Yardır . 
Kabuk 1 u birde umu-n afat vardır ıfordebinı te,ııı.ı ıfrazat 

fındl k Bu da alalıoi iltıhahlyedlr . ve lfrazatta verem mikrobu 
Verem mikrobu bazan enli· aramakdır: Akciğerin, kalıtanbul, l7 tS Ş . \ - C 

11. Fırkası yeni lstanbul 
vıllyet m<"rkez heyeti ara
ıında vazife takı'ml yapıldı 
te,kllat ıemtıne eaki halke
YI batkanı A11 Rıza, n uh"
ıebe ıeflığlne eczacı Necib 
llı:tısad ıefllğine kasab tlrke· 
ti müdürü Ahmed kara bu· 
kuk ıeflİğine avukat Faruki 
llalkevl baıkanlığına da 
Auoran müdürü Refi Celal 
baya11 ıeçtldller. Teıekküllerle 
ltçller neır'yat ve propagan 
da kısıml.uını rel• doktor 
Cemal Tunca idare edecek
dlr. 

Vaşington, 17 ( A \ . ) _ 
Rei~'cümhur Av11n rr eclislne 
bir beyannııme göndererek 
Amerikanın uhıslar arası 

adalet divanına gelmesini 
latemİ9tir 

Büyük hemıerimizin kentimize\ na bütün balkımı:ı namına 
olan bu candan bağlılıkları- teıekkürb bir borç biliriz. 

Fi atları istek yüzün
den artd1 

Trabıon, 17 (A.A.) - Av· 
rupa plya .. larının ıcbterdlk
leri lıtek yllzllnden 2 rün. 
den bert fındık fıatları yllk · 
selmete baılamıt. mamul 
toplanbıından birinci kl
nun aonuna kadar altı buçuk 
milyon kilo kabuklu fındık 

ihraç edılmlıtır. Kalan mab 
ıul bu yekı\nun yarmndan 

cede tekarrur etmeden dev- ıabatın veremin de balıam 
ranı kebir içine ılrerek in • içinde, baitıraakların Yere· 
tanı elem ye kanı atılar. ll'fnde me•addı .. kaliyade 

Çocuk 
esirgeme kurumu

nun yardımı 
'nkara, 17 (AA) - Ço 

cuk eılrıeme kurumu genel 
lfıt"rkf'zi bu ayın 1 den altı

ıına kadar l G l9 çocuğa yar 
<hm t"t.ııl~dlr 

Ankaı·ca 
Geı1çliAinin 

Sarsıntıya uğrayan 
çocuklara yardımı 
Ankara 17 (.\ ,\) Gt·nç 

lık hilalıahmer merkez he 
Yeti Erdek ve civarından yer 
••rsıntııında milteeuir olan 
Çocukl.ua yardım için bugün 
5\iQ lira gündermlıdir Ce 
rıı yet aynı zamanda bir lJe · 
Y•nna ne n~ re !erek bütün 
11\ekteplerdekl azasını yer 
1 1lrııntısından müteenir olan 
kard,.ılerlne yardıma davet 
etmfıt•r . 

• 
lngiliz 

kruvazörü İstanbul
da. 

lıtanbu l . 17 iA .A) 
londra aJındakl İngiliz 
lıi.ruvazörü bu sabah limanı· 
11\ıza i"lmif, ıehrl top ata 
'

11 k sellmlamııdır . Selim iye. 
den rnı.ılcalıele edildi. 

Türk kuşu 
kurumu 

18 yaşınd<tn 3 5 yPşına k<ı
dcıı· ht~r kesi kanittl<trı al 

tına çağırıyor 
- - -

Ankarada: Yeni Açıldı. 

" Ankara 
Ankara 17 (.\ A \ - "Türk dın erkek bütün Türkle!i 

gençleri: Yarınki ölüm yeri kendi kanatları altında uçuı· 
göklerdedir Yarın uçmasını sporları yapm > ğa çağır Jrak 
bilmiyen bir kimse yürü ıne· diyo <' ki Türk kutu ıizi beldi 
sini bllmiyrn bir adam ka yor kanatlaı • nın altına ko. 
dar zavallı ve gülünç ka!a tunuz or"da motörsüz uçu-
cakdır Uçak kullanmaıırıı culuğu paraıutçuluğu hiç 
beceremlyen kolların ıücü para harcamadon öArenecek 

1. . k _ ve Atatürk topraklarına ya -
hiç ıır ııe yaramıyaca dı gok- k 'd 1 b' .. k · 

1 1 1 ııır ı ea ır tur ııencı 
ere yük•elmlyen u us ara 1 k o 11ca ıınız 

yarın yaıamAk hakkı veril- R ı • .. 

miyecekdır. Kanatlanmıyan usya nın teessuru 
gPnçlik Y•ıl•nların kortalların ı Ankara, 17 1 A Ab) - Sol n· 

1 sarsıntıya musa o an 
tırnaklarına takılmıı kuılar- h lk f 1 k t k b 1 

• 1 a ve e a e ur an an 
dan hiç bır ayı ı ığı kal mı- hakınkda Sovyet hükumeti 
yacakdır Türk gençlığine Moskova büyük elçiliğimiz 
bu söz:'erl ı!mdilik yalnız vasıtaslle Ankara maslahat 
Ankıır 1 d11 açılan Türk kuf'l güzarı dıı btkanlıı}ı vastaılle 

1 

kurumu söylüyor ve 18 ya· Hükümete samlnıt teenürle
ftDclar 35 yaıına kadar ka· ı rlnl bilcllrmiılerdlt. 

H;ı beşist•1n 
l lıtil:'ıfın ı"t"ildııi istı•di 

Cenevre, t 7 ( A.A.) - Ha
beıiıtan Pariı elçisi uluslar 
kurumu ki.tiblığlne bir 
nota vererek misakın on 
birinci maddesine göre lıal· 
ya • Habeı itilafının hemen 
tetk ikini htemiıdir. Konıey 

bu toplantıda bu meseleyl
de tetkik edecekdir. 

azdır. 

Askeri 

1 Meaell : Küçllk ukadatı beyin zarlar mn •er-inde 
lenfavlyeden • biri dahilinde mayi dlmağll ıevkıde, böbrek 
bulunan edranı teleyyün vereminde idrarda, lntanı 
ederek ukdenin yanındaki demde kanda koh baılllert 

kilçllk ıtryana açılır ve bu taharri olunur. 
aııretle baailler kana karııır. Mıkrop çıkarmayan kapa-
Dem ile denan eder Ve lı Yeremlerde tederrünll tet· 
bu ıuretle umumi bir lntam hiı için baılllertn tolıılnl ile 
teYlıt eder Bu halde tüber yapılan teamülattan istifade 
killozun markaaı bu kadar, olunur. Sertrlyatta tüberküllln 
buıusl afat ıörllnmez umu- teamülleri çok kullanılır bl-

ihtilalcılt1rın Muallimler hakkında 
1 

mi bir iltihap vardır, Bu rlnclsl kütıreekaton 1 a&ıl de· 
hali yalnıı verem mıkrobu rl teamülü olup tederrllnden 
değil tokılnlerl de yapar. ıllphe edilen bir ıahaın de· 

Binaenaleyh lntanı umumi . rlslnl beyaz kan (Lenfen) çı-

Muhakrmesine baş
landı 

\loskova, 17 (A.A.ı -
Ali mahkeme divanı Mos 
ko •a mukabil ihtilal merk~ 
zl azasının mabkemeılne 
ba lamııdır . ·ı~ı' ıca <n~ZıtJn 

1 .ır l 9 ln t" l;r h· nla r ar ı sın 
da Zlnavly ~f Kamenef v.ır 

bir talimatname 
Ankara 17 ( • S Ş ) -

Maarif bakanlıtı askeri den 
muallimleri hakkında bir 
talimatname hazırla · 
maktadır T .. ı matnamede 
aıkeri ders muallimleri ücre· 
t ı ııin tedıye •uretlerl tıbit 
olunrı.a~. t.tdır. -- - ~-_.;.._;;;;;.:==:::======== 

1 Almanya 
j 1 9 Şııbat ile bir mart arası 

Sarı ıılaeak 
Cenevre , 17 (A. A) - maz .. kon .. 1ln feykalade 

Sar reyiam komisyonu ve bir celae aktedecell ve be· 
rey pusulaları ıandıkları j nüz halledilmemlı aıeıeleler 
dün buraya ııelmiıdir konsey hakkında bir karar verecetl 
rey pusulalarının yakılma· zannedi 1mektedlr Zannedildi 
, ,na karar verinceye kadar ğlne röre Almanya askerlik· 
sandıklar polis muhafazasın· ten tecrit eclılmemlt mltka· 
da kalacakdır. Alamanya 1 !ara alt madenin aara tesmll 
lehine büyük l lr ekıerlyet edilmesini eaaı IUbarlle kabul 
görüldüğünden rey puıulala · etmittlr Ancak ıkulevce:rtl 
rı tekrar gözden ıeçlrilml- ehemmiyete addolunan bazı 
vecekdir. münaka 'lt vaııtalannın tah 

Cenevre, 17 (A.A.) rlblne dair olan Fransız 
Fransız, Alman mütehauııla- teklifl 0 rtne 111uvafakat et
rı kongrası uluılar kurumu 1 memlttlr. Ru huıu•da bir 
konseyinden Sar'un 19 ıubat , anlaşma tekllflla beraber bü 
ile hır mart arasında Alman ·\ kametin taıribine ha•ala 
yaya terk ve teshin edil- edılecelrclir. Almanlar bu tek 
meslnl taralye etmek karar lifi kabul etdilclert takdirde 
vermlıttr. Rir ıubattan bir Sar meteleıİnlD konaeyİn ya· 
hafta ance meıel~ler hak- rınki loplaotunıcla mllukere 
kında hır ihtilaf baııl ol· adilmael mıılat•llMlcllr. 

de fethi meyltlerde teder 1 karacak kadar çlı:cllkden ıon 
rün teıblıl koymak mümkün ra üzerine bir damla tGber· 
deifldir Bumı tanımak için külln koJmakdan ibaretdlr. 
haatanın kanından bir mlk Bir de anın batında lanııetle 
tarını .kobaya telkih et diğer bir cizgi çizilir.Fakat bu-
nıek lazımdır Kobaynın ve na blrıey konmaz. Bu ıabıthlz· 
reme tutulduğu görülürse n.e tini görecektir. 24, 36, 48 

intani dereni vardır denilir 
Vereın i asılı intani dem yap· 
tıı}ı zaman tifo arazı gölle· 
rlr Buna tifo basilleri derler 
Baaıller kandadır Kobay 
aını da bunu lsbat etmi9dlr. 
Teıemmu lı.ebodin tederrüne 
alt olan 1arı da kobayda ıırın · 

ıa ile anlatılmaktadır, Teı
rll horilablnl nokta! naza · 
rından bilumum afatı dere · 
nlyedekl huıusiyetl cerrabel 
dereni yeden lbaretdlr. Cera -
bel derenlye baıildekoh ve
ya bunun toksinleri!e husu· 
le gelir 

ıaat sonra eğer hasta verem 
intani taııyona tüberkülin 
konılan noktada iltihap all· 
imi ııörünür. Ora11 kızarır 

ve cerahat ~.uıule ıellr. Bu 
iltihap alameti ıtddetlne ıö
re iki üç rün de..-am eder. 
Yanındaki çlzıide bir fCY 
görükmez buna plrke tea· 
mülii derler Bir de tOberkil· 

linin tahtelcilt zerkUe verem 
keıfedllebilır. Bir mlltıram 
tüberkülınln onda birini ya
hut onda ikisini dert altı
na zerkedllditfnde ekıe· 

riya 8, 10 saat ıonra haata 
mütederrin ise derece! hararet 

otuz yedi buçuktan otuz 
dokuza kadar çıkar. Bu ak
sülamel 36 aaat kadar de· 

Rabel dereniyenln bir kaç 
danesi bir yere ıelerek göz
le ıörülebllen tllbarkülü 
teıkll eder. 

Dırabel derenlyenln orta- vam eder. Bu verem mık· 
aında bir hilcrel uzma var robunu keıfeden kohu11 kul· 
dır. ve içinde de mebzul landıtı usuldür, ltayyanat· 
miktarda Terem mikropları 1 ta bilhaı .. ibakar!yenln te· 
mevcutdur. Verem mikrobu derrün6nü anlamak için kul· 
veya telutnlerlnln ensicedekl ı lanılır, 
teairlerlne kartı 8- J 5 ufak Birde entra dermoreakıl· 
hucre bir araya ıelerek yek- yon vardı. Bu teamOl edim. 
dlierlne kaynaıma11ndan menin araııoa (be altına ne · 
hııırel uıına hnıule ıelır. de beıare ila adlmme ara· 



s.na) tüberkülinin yüzde 
hır ıııah!ulünden bır damla 
veyahut ı.ıOO mahlulünün 
bir santimetre mik'abmın 
1 1 O unu zerketmekden 
ibaretdir Entradermoreaksi· 
yon Franaada çok müıta· 

meldir Buradaki akıülamel 
Hrkedilen mahalde 24.48 
1aat eonra bfr ukte Nodul 
teıekkllllldür. 

O uzvlyatte titberküloz 
n dUl eı kbl eder. 

akdıtde biç bir ıey 
r&rillmez. Birde göz teamülü 
vardır Bu d' alkolle teraip 

edilmıı kura tüberkülinin yüzde 
bir "tal1hılünde,n bir ılamla· 
vı abakayi munzamal aynı 

ilzerille da~ latmakdır. ı '· 
:.14 ıaat sonra gözün beyaz 
tabakasında ıiddedll bir kan 
hücumu buna kalmetin göz 
teamolıı derler 

Genç ve orta yaılarda 
verem teıhiıi için tahtelcllt 
kohüiı tüberkülini zerkede 
relı: aksülamel huıule gelüp 
gelmeyeceğini tetkik etmek 
en çok kullanılan usuldür. 
Dljer teammüller çocuklar 
da mi\ıtameldir. Cilt teamü 
ili orta yaıda her vakit 
halı faaliyetde bulunan bir 
tederrüne delalet etmez 
yü:r:de so.tiO mü bet netıce 
verebilir. 

Verem mikrobu kanda 
da taharri olunur. Bunun da 
bir çok usulleri vardır. Misli 
teamOlile varsa da o kadar 
müstamel de~ldir. Elhasıl 

1 

veremin alelumum teıhhln 
de verem mikrobunun han. 

el a:r;a- ve ııhtada afııtı var· 
18 orada göstereceği araz 
i e anlaıı lır . 

Tedderrlinlln(fnce m:ı razın \ 
tedaviei: Veremin iki kısma 
ayrılır, biri tedablri tahaffu
zlye, diğeri dojtrudan doğ· 

ruyıı afatı derenlyenin teda 
viıf. Tah.ffus tedbırlerr gayet 
m6himdir. Ver· m içtıır•ai 
afetlerdendir. Kavimleri, ırk· 
ları ıaraan uluıları harap 

eden çevrelerdendir buna 
kartı yapılllcak tahaffu:r; ça
releri gayet geniı, masraflar· 
dır. Azim ve niyaz, ilmima· 
rifet ve medeniyeti müatel 
zamdır medeniyete glrme
ıalt akvam meyanında 
bu çar"l§rl tatbik etmek 
güçtür. Efrat ve milletin 

m®f'!J'i,t ve müctemi rayret
lari lazımdır. Bu çareler 
veremi lntitar ettirmemek 
uıu!lerlnden llıaretdir. Ve 
rem 1e mücadele için 
hastaları bulmak ve 

ev.veli 

les ~il 

____ .._ ...... ..,.,._~~!tAVAŞ_...,.......,;~--~---_... ....... _-____________ ,_,,..._,_,.,_..,_.,,_._._..~2. KANUN ıs .... --.P-~a ...... n~ 

den evvel verem müca 
ıi için tehirlerin 
sıhhlyes ; ni tanzim 
cemiyetler tetllll 
veremlileri bulmak onları 

talim ve terbiye ve Meawıet·--,,-,-·"!"'~~ 
la e.)'İ.nıh. • ak aQı. aa -

etmek ve bunun için biiyük 'i'":'"T 
2,l de bir ç.u,.,verm.Vdir 

tehirlerde husuıı muayenella· 
Hu çayd Kentimbin tanıntr lf 

neler haıtaneler, ve ıaııator ail 
1 

yoırılar çmak,llzımd . Dhp çok 
anıerler veremlilerin adedim ~ ...... ,,,,.,u 

reçıı itdir. 
çl e 

tetkik ve tablt ed~cekdir. 
llaıtaneler tecrit içlnd•r Ve ~/ M. ····-···} 
rem haitanelerinden aonra 
ıanatoryomrar gelir e 

Miicadele tertlbalının birinci 
hattı ditpanse•ler, lkinctııf 
rem hutaneleri, üçüncüsü ıa· 

tıatoryonflardır , Sanatoryomlar 
hastaları gıda hava ve lstlra 
hat ile tedavi eden müeue· 
ıelPrdir. Bundan maada 
çocukların da vikayesi 

o· ıt ı~·c. o ffll.Z.İ ma_ 
bolleııin'ilcn mnstiıln oğ'lu I 
Hayd11r ve Fepujluh oğl,u 
muharrem nlinlı. \l.ab~ll(-
e lhı e)ia oğhl Bnıini 

Aralarınia ~ bir kavl!a 
ntitıc•, eind~ betınd n yıııa- ı 
lyıı !arılı S,'ıı,rlııl r yakıı 
}an'!!ı ı,r ~ ak1ar ı nJa ka-
nuui pıuamoleye La anm~ıı. 

lazımdır. Tiiberküloz en ziya· 
de çocuklı:kda alınmıf nr ___ ı._r __ _;.;_ ___ _ 
haaatlıkdır. Çocujun uzviye. dır. 
ti hastalık mikrobunu ko • gibi maddeler tedavi usulle· 

ri vatdır . !aylıkla ahzıkabul eder. 
Binaenaleyh çoculCfarın • Mevaddı kirny vıre ile te 
vikayeıi elzemdir llunun için daviden zıyade lrtl{al, teda 
fukarayı etfale mahsus hu - vlsi, İ6tirahat, ifratı teğaddi 
susi vücuduna ihtiyaç vardır. gibı usuller daha Zi)·ade fay. 

Sa"lam da vericidır Elhaeıl 11 evad-haata ebeveyinin ., 
çocuklarını hastalıktan vlka dı albuminiyeyl hay.ani)e 
ye iç,n l u gibi hususi nıües yanı et, yumurta. ile t~ged· 

" dl uaulü birinci ılerecededir. ıeseler lazımdır. ı>undan 
n aada büyük ıehirlerde lkinciıide yağtrmadJelerdir 
seli.met ve sıhhati umumiyeyl llaa aları mevadilı ıahmıye 
muhafaza içın evleri gıda ve al bu miniye ile fevkala 1e 
ııı a d de 1 e r ı n i n hau l ı beslemek lazımdır Yani ve 

her ıeyin muvafıln fen oldu-
iuna dikkat ve nazara! 
etmelidir. 

Tüberkulozurı kati bayatı 
ve bakteriyoloji ttda•lai yok 
dur. Tüberkı.lin tedaviıi, cild• 
kemik vermelerinde ve atef· 
ıiz cifer Yereınlerhıde gayet 
ihtiyatlı hareket etmek tar· 
tile eyi neticeler vermitdir. 
llalen ıli.yanı tavıiyedtr. Pek 
az miktarda bııtlıyarak ted· 
rlcen artmak ıartile tüberkü 
lin tedavla ı yapıılır. Bu suret· 
le toksinlere. . karıı ioaanın 1 

vücuılunda mulıa vemet hu ,. , 
ıule retirlleb r 

Ed ı ly~, yani kim ye•i mad· 
cl..lerle teda•i: Fosfor, kireç 
emlahl, ar~nik ile tedavi 
eskiden °beri malüm ve meı 
burdur. 1.lunlar ıııakavl gıbi 

afatı derenlye t.uallübatını ' 
tekliı vücudun :r;aylah made • 

niyaaını .tatmin etdlrmek gl 1 
bi kullanılan ilaçlardır \'e 
rem lntanından vllculda me 
veddı madeniye zayiatı var· 

remılere her feydım evvel 
• 

eyi bir gıda verıtıek lazım 
dır 

llava ile tedavi Stı.f ha· 

a 
den Jklwı 'tkmamak üzere 
lrtl a 1 -'tLAıtvlıt vardır . Yük
at:k ıa<lal\ller~ bwl<Atı te 

neffüfly•lııclcdi teıalJiid eder. 
Yükıek yıorler&le hava bu
lutsuzdur. Su lıuhrlrı, ala' yok.I 

•• • dur. Ak ciğer vereminde ru İ 
tubehiz. kır, dai ha alan li· 
:ıamdır. Okadatı lenfaiye ıle 
pılevre ve periton gibi ınuı 

li gıplar ve kemikler, ke:tılk 
• z•rları gibi akıamı bedeniye 

nin vereminde de deniz ha· 
vası, aerl hava tbımdır, le· 
derriinü rleye milbtela olan
lara aanator O'll için dağ sa 
natoryoınları İnqbabedilme 
lidtr 

Saraca denilen ukadatı 
lenfa viye ve kemik veremi 

mu•a1'ha1'ı ~tia a• anıl&or 
yomları inllhab edilmelidir. 

j i[. AY ıe T T mE) =' Sikayetlem dileUer '= -
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Depren görenlere 

~ardım 
Bigadıç 16 l::>,ŞI -Halkı 

mn: marıııara adaAı çevresin 
e d"'pren görcülerin acıklı 

duruılarını ıfidınd., çok iizül 
nıütdür 1 lemen bu İf için 
baş la nahiy; müdürü bıy 
llayri Kutsan olduğu halde 
belediye bPşkanı bay Ömer 
Erkal, C,11,F idare baıkanı 
bay ehbi Çameli bat oku 

tıf ,Saylı; n umumi 
e . azasından bay Vehbi 

Oknan, inhisarlar ıı eıruru 

bey Kenıal ~:akır, tüccardan 
E üb o rP bııy Ahmed ve 
Cafer'clen Lir kurum yapıl 

mış 'i• \>u kurunı Bigadıç 
kırmızı ay iddrl" h eyeti 
baıkan bay Alı, yazgan bay 
Refik Karakan hay c .. mil, 
hay Hasan Y ağcılarlı, bay 
Muharem Ço,;1lek oğlu i'e 
çı.lışmağa baılamı~dır. iki 
gün içinde hR kın ızın yalnız 
para yardımı ES lirayı bul· 
muıdur. Pep"nde UrAelenen 
yurtdaflarının acılarını kendi 
yürekler nde du,·an halkı l ız 

Kupa ölü yık<anı -
Maçl<ıı·ı 

bugün sonuncusu 
yapılacak 

! 'u gün kupa maçlarının 

sonuncu.una ldmanyurdu • 
Alay birinci ve Giiç Hır 

lık ikinci takımları aras,nda 
devam edil •ceklir .. 

Malum oldu u üzere alay 
takımı çıkmıyacak · Punu 
!JIÜteakip 1 irlik • Güç ikin· 
ci eri yopacakdır. 

Ejer Lirlik kiiçkleri gücü 
y nerac 1 ılmanyurdu ile tek· 
rar kar§ılatacaklar. Beraber 
bıle kolsalar yine Yurd ü
çükleri kazanacak 'ır. Onıın 

için bu günkü m"çın heyecanlı 
olacağı umulmaktadır 

~--

yoı·mıış 
Dün bir okurumuz çevır 

me evimize kadar gelorek 
bize şunhrı ıöyledi· 

- Ben Okçukara ma • 

hallesinde eski medrese için
de oturuyorum. 

Buraya gelerek yazın b:. 
zim e\·in üstüne bir çok pi,;
likleriı'ı utılılığı şikdyctinıle 
hulunuıu Jum Fakat lıu se• 

f~r dah:ı fena l:ıir vuziyet.
dir. 

BahsedecPğİın. Bu ayın 

on dördü~cıı günü evimizin 
önün.le 1 ır ölü yıkanın şd r, 
Sokakıln vatand 1.+ırın lııılun-

1 dllğu hir yer.le göz önünılr. 
ö:u vıkanmnnın fennlığ nı 

~iz de herkes gib' tokdir e1ler 
siniz. 

Soy .ı\d ı 
"\ lan 1 <l ı·. 1 

O mevkic dtişlüm kı ırn 

evd ·n \'ıkmadan ha~ka ı·a
reın kalmeılı. Bu lı ,Jımın 

giiı önüne konm ısın S.ıva~· 
d rn i8ti}"oruın, 

şı. 

Ziya BayrekJnr -· Bin ba- ı 

ll!f ıt Alabat - Binb"t' 
;.lafı Tankut - Binbaşı 
il ::i:dkı Aklan Birıba-

S.\ \'AŞ: Bu t kurumuzun 
söylı•diklerini aynen yazmak
t:ın gayri Jiyceeği•nİz kalnıı · 
yor Önüne geçilecP~inİ uma. 

Her yerde, her zaman ~öy· 
lenir ! 

- işte geldik, fşte 
yoruz1 

O Halde bir kere·le 
sorayım 

- ;./için geldın bir 
za bil düşünmeden 

reye gi<lıyorsunuz?! . 
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gidi· 

ben 

1 ıı h
ne 

Geç kalkanlar; yalnız ~ıı 
falı: ntışile güneş ıloğutunu.ı 
cünbü~lerini 8eyrctmenın 
verdıği o derin ve ongin ho· 
yeranı tutmJktan değil, dı 

hn bir çok lıakilı:atlnrdan ih 
mahrumdurlar, ki; bunların 
e ı büyüğıi: 

Erken yel p erkrın kalk
manın insaaı en kı.ıı voldan • 
refaha ve belki ıll' saadete 
g-ötürıl iigüdür. 
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lnsaııdıı iıınnış vıı serıye 

gibi ııı.ınrvi kuvvetler var 
ken onun muvaffalı:iyets zli 
likden hahsedıp durması lı:en• 
dısini bılmemcsi demektir. 

s. &uıı 
il 

bu yardıma ıeverek ko,uyor- Sıı.ledılin Ertok 
lar. Okula yavrıılaı da 

1 r z. 

'l'l'l - --- -

1 

Bay· -"'-==-----~-=----'*~*'* 
l u yardımdan g"'ri kalma 
mışlar, aralarınd'llıf kırmızı 
ay gençlık ko!u hemen ite 
giritmlt ve okuladan top · 
ladıldarı ' 1065 kuruıu yar· 
dım kurumuna verml~ler ve 
kurum batkanlığonc.ı kendi. 
lerine tetekkiir edılmiıdlr 
Halkın yardımları devamedl 
yor K6y1ü'eriuıizde ellerlnde
kl ürüıdvlnden vererek yar· 
dım 791pıyorlar. ltk toplanaa 
gönderilmiıdir. 

Yardımın arkası alındık· 

dan sonra hepıi rönderile
cekdir. Memleketimizin her 
yönünde depren göıen yurt. 
daJ.larımıza göaterilen yardım 
lfl dıtyi:hıfunuz acıyı azalt
ırıakdadır. Yapılan genel 
yardımla yakın..Ja hepsinin 
hiç acı çekrn,'mişe döndük· 
!erini görmekle sevineceğiz 

::iarııca <lenılen ukadatı len 
faviye ve kemik veremi mu 
sapları için deniz sanator
yomları tercih edilmektedir. 
Ciimuriyet idaremizin bere. 
kPtli nimetlerınden biri de 
memleketimizin muhtelif yer 
lerlnde deniz ve dağ aana. 
toryomları ııçarak halkımı

zın bu medeni ihtiyaçları 
temin edilmektedır. 

tor yüzbışısı. 
ibrnh im Ozaıı - Yiizlıo~ı 
T~vf k Er.>ll - Yıizb~şı 

Şevket Özkoıı Yüzbaşı , 

Bu kalb duracak 
1 

Selim (;ökı·Pn Yüzbnşı ı 
l ll ukkı Üzker 'ı üzbn. 

Savaş, saygı değer okurlarına Mü-
1 kerrem Kamil'in BU KffLB DURllCllK 1
' 

adlı romanının birkaç güne kadar 
tefrika edilmeğe başlanacağını 

müjdeler 

~ı 

:-lıhnJ Clubş Yüzbaşı 

H al:t Erkan - Yıizh ı;s . 
Baycan Kdnk - Yüzba§ı 

• u ri KôMo - Yüzbaşı 

Ahmed Atamon - Yıiba 

~· -Celal Alpnrgun - Birinci 
nıülfiz,m. 

Solun s~paııkaya - ~fo 
lazım 

Rıza On~r - Mlllilz ın 
Faik Bozuk - Mülaz ı m 

Osman Olc~y - Miıl!\zım 

Ş~fık 1,;:ıkır -· Mül:lz m 
/,jya Analp Müldzım 
Şahap Y•lılz llt· ıap 

memuru 

M Alı Bo~arnn 
memuru 

llulubi Uloş - Al:ı.y mü[. 
tüsü 

A bdullalı Oklar - Tüfek· 
çı u~tası 

İsmail ~lir zn 
ustası 

Cı:mil Güven Znbit ve-

1 

1 

il 
-~~~-:=:~~~==---:=~.~~~ 

kıli 

izzet irtiş 
Suleyınan 

çavuş 

Bıışı:avu~ 

Tımur - Baş 

Hilm ı Üı - B • ·.y,ıvu 
Basri \le lck - l.laşp u9 

lsken.ler Sônmez - Baı 
çavuş nıunvıni 

Hakkı r<orabey - Başı:n-
VU< 

Gafur Uıioeri 
vas 

Kaplan Yılmuz 
vuş muavini 

Ye men Üıknn 
vus mua~ini 

B.ısça-

Arif Oğuz - Geılıkli \'& 

vuşs 

Cemil, K!\ınıl, H imi. Ah 
meıl Sakman - Abdülstılil.m 

1\luğla 
Tütünleri ekiliyor 
Muğla 17 (A.A.ı - Vi

layetin en mühim rellr 
kaynaklarından tütün fidan· 
!arının eki ' meıine baılan 

mııdır. 

Yaklaşdı 

· o~ulların •lo n 

1 Hamid Y ararbat - Ed· 
remid Narlı okulaaı okutanı 

İılmaıılıirli~i 11.ulii
lıliııiiıı ıerıih t ldiği PŞ

ya Piyango lıil~lleriniıı 

~Pkilnıı' zamanı y::ıklaş
dı .. ili r hihıl alına~ı 
uııulıııa!. 

• 
• .. .. • • !.. y, 

haneye oturdnlar hatlı olarak tesı.;t etmltdir. 

1 
Roman Tefrikamız: 4.5 Merdlik l iınaalı n•ilcesaeml Yahya K&pdan acı acı 

göremem. Eu havalıde de 
de mılli tetkllat kalmaz. 1 
Ancak Kapdanın hayatı be· ı 

nim nazarımda çok kıymet 
lidir. Binaenaleyh gıtmeniz 

muvafıktır 

herhalde fırka kumandanı 
Rütdü b(.yi ikna ederek 
l'alıkesir'e gitmelerin<' mii· 
saade etme•ini ve icab eder· 
•e Mustafa l\emal pafayada 
keyfiyetin arzedilmesini 
tekrar te!crar yalvarıyordu. 

Süvııri :r;abitı, mülenıadlyen 

Yahya Kapdanı tazyik edi· 
yor ve l alta Arıkara'ya gl 
düb mesd yi etrı.file pataya 
arz.etıııe•ini temin etm.,Ae 
çalıııyor, lakin çok ıaygı 

bi en Kaplanı ikna etmek 
imkanı yok. En sonra kay· 
makamla beraber Yahya 

Kapdenı ancak İ:ı:nı.t'e kadar 
gi•1ib fırka kumandanına 

hakkındaki ~-kıiyetler l.ak 
kında izahat vermeılni ve 
l.ıu şikaydler c'.o'ayısile her 
hangi başka bir cebheye 
gönderilınes ni ı ica etu.ı ini 
temin etdiler. 

S(l \'(l Ş((t il S<t \rilŞll 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Doıtunu düımanını çok eyi 
tanıyan YA hya l\apdan. 

bunlarm bu vaziyet ve ha· 
relı:etlerine bıyık altından 
gülmekle beraber hır taraf 
danda samimi olarak t.u 
adamların ıılahı cihetine 
gidiyordu. Bir giin Gebzede 
Y abya l\apdanla 'uvari za· 
bitine bır jandarma neferi 
geldi: 

,.. Kapdan hey, Necati 
ve Nail beyler lelfon edi 
yorlar 
• Dedi. 

Bir zıyafet terttb @tmit1"'r 
Kartalda utıa'lnh:İ b.,kliyorler 
~ rzu .. deraenlz tel fonla ko. 
nu;unu:r;. 

Yahya Kapdanla ıüvari 

za hltl 9ir birinin yüzlerine 

bakdıler Yahya Kapdan jım-, 
ılıırma neferine: 

Pek ala, telefona gide· 
lim, rörüıelinı 

Dadı ve hep l•eralıer jan· 
darma dıaireılne yllrlldiller. 

Yahya Kapdan telefonu çal
dı, karıısında Necati olduju 
tarzı tekel' ümüııden anlatı 

lıyordu . Yahyıı Kapdan çok 
aaabi rörünüyor, katlarını 

çatmıı titrek bir ıeıle: 
Tetı.kkür ederim, lakin 

burada çok mühim ı,lerlm 

var Gerçi benim param 
yok ki ılze öyle muraflı bir 
ziyafet terllb edeyim. Maa 
maflh sizin bu kadar nıaara 

f ınıza karıı ben burada ufak 
bir sofra tertb eder, ılzi bir 
gün da vel ederim. 

Mukabele•inde bulundu. 
Telefonla u~u.ıı •firen bu 
rnuha vere neticeainde Yahya 
Kap dan; 

ilana rııillaade ediniz, 
arkadaılarla görOtPyim, bu 
radakt vazıyet müıaıt o'uraa 
geleyim. 

Dedi ve bu •ureıle mıılıaver<! 
hıtarn buldu ı,üvarı n.bİtıte 
Yahya Kaı>dan jandarma 
dairesinden çıl..vb bir kahve. 

olen Yahya Kapdan pervasız içini çekdikden sonra: 
ca hareket etmek ısti Namert 1er! Henden ne 
yor. ıüvarı zaLili iıe katiyen istiyorlar? Vatans'zlul 

Kapdanın Kartal'a gitmu•ne Dedi. !:ıüvari zabiti kay. 
mani olmıığa çalıııyordu. makama: 
Tam Lu e<nada bir Jandar- -- f<eyefendl, bendeniz 
ma neferi .-v. eldi l\apdana çok rica etclim. Bu 
Yahya Kapd'li\'l.: avali bize yaramaz. Birbi 

Kııpdan bef dedi. Kay. rimizi kırmakdan birıey çık-
maltanı bey te ... iflni:r;ı bek maz. Onları Al'aba terkede 
llyor. lim Hiz Kapdanla IJalıke-

Yııhya Kapdan sir'e gıdeli•ıı Oradaki ku· 
ntlvarl zabltinın yüzüne bak- mandan K ıi zım lı.,y fapda· 

dı ve: nı ve heni çok eyi tanır ve 
-- Bunda havadlı var, kalk aever, sonra o havallde çok 

glılelıın ' if gören Fdremld keymaka-

Dedı. iki arkadaı kayma mı ilamdı bey, Kapdanı çok 
kam beyin odasına girdık- sever, aynı zamanda Ayva 
!eri vakit Kaymakamı çok lık'da cebhe lutnıuf 172 inci 
telap gördiiler. l\aymakam alay kurııandanı Ali hey f2J 
çok samimi bir ljnnla: Kapdanı Irak cebhesfnden 

- Yahya, bu adan•lıu l§t .ler· lanır ve hep8 ı 1\apdaııı severler 
letdiler. , \1.., d ı\11 il/ geldi 1 ~eve seve valaııı:nıza hizmet 
Mnl l.art.t.'a. davet ~d .. ·elde 1 etmek daha rruvafık olur 

rını ve( yolda küçii """'" Kavmakam b:r lahza clü· 
müfrezeııine ö14lürtf'ıne:ı:lerse. sünd ükden •ora, 
K .. fta<i'm oldürtkıej!e karıtr - Hır ciheHen ço1< hak· 
veıdık 'rini 18yl*li· •akın lıRmız, lakırı bu da lenim 
K.l.rtala gılİleytıü deme Bfrım .,feyh:ıre o1ur. Çünkü bt'n 
Ali haıl P,Yt-ö rehmlf ve ~ıh ~ızi kay 1ıeldikd~n R'lr.ra iş 

[I] K'a ınal<a~ ı;; Nı~re\diıı'in j [21 ş7,;;"cliki R;ıyınd;ılık N. Ba· 
çok •adlk ve 7.d.-t'l:iır adamı.' kaııı Bay Ali 

,, • 4 • 

Dedi. Yahya l\apdan de 
tin düşünceye dalmııdı . Bir 
denbire uyanır gibi gözle 
rinl açdı ve kaymakama: 

-·· Ben tim li, , 'ecali be 
ye İznıit'den fırka kuman· 
dıınının beni istedığini tele· 
fonla &öyleyim Herşeyden 
fazl.t ~imdilık bır askq ol 
duğu·n iç' n fırka kumanda 
nına gideyim, ıne,eleyl an
latayıın ve nılna,ıde eder>e 
Balıkesir'e g:deyım. Şinıdi 
sizın emrlrılzdeyi ııı, böyle 
yapmaklığıma müsaade edl· 
yorsanız, Lö y le yapayın-: 

Vayınak~m bilatereddüt 
cevap ver 1 i. 

- r eşekkür edrrim' çok 
haklısın. !len de c e kadar 
gidece>:im, hl"p beraber çı 

' kalım. Sen hemen telefonla 
ecati beye ~öyllyet klt>rıni 

~öyle ve İzmıt'e h arl'k<"t et. 
Hir saat ~nıtrrt Yahya l\,ıp· 

ılAn hnıil'e har.•ket .,idi :O-ü 
vari Z<.· fltt 'ı 

h'.apdanH sıiz 
ıı.ülcm,ıdlyen 

söyliyor VI! 

Yahı•a Kııpdan dört gün 
son. a İzmit' den avdet etdlği 
vakit , Fırka kumandanı 

Rüşdü ve Mebus Sırrı bey· 
lerin Balıkesir'e gitmesine 
rİıuafakat et.nedıklerini söyle 
dıği :ıaman her an için bir 
felaket bekliy<'n süvari zabiti 
çok müteessir oldu lloğrPdıın 
doğruya Balı <e!iı 'de Kazım 

beye ve E•lremit kRy aka
ını 1 lamdi beye birer mektulı 
yazmak için Yahya 
Kapdana çok rica eldi 
Yahya Kapdan lrnrkaklık 'a 
itham cdilecek:erindtn 
bal..-i:e ıııuv ,fakat etmedi 

!'üvaı·i zabıtı de Kaptarır. 

malurııatı olmaksızııı böyle 
• bir ınektub }azmağı muvafık 

bulmadı 
Kanunu evvel niha ·eti. 

Kış bülün şıd leti!e devam 
ediyor Mustafa Kemal Pa 
şanın Ankara'ya gr1 dı~ı 

usmen teblıı{ eJi'dt ve Aıı · 
kara'da kalaçofı anlaııldı. ı 

Ogünlerde binbaıı Necati 
muhte:if makamata ve hatta 
bizzat . İustafa 'Kf'mal ı•aıa· 
ya Yahya Kapdanı mütPrı a · 
dıyen şikayet ediyor •e o 
ııe:ıllı · hsıy!'ti lekelemeğe 

çalışıyordu 

l\ıinunu •Aninin birinci günll 
Yahya l(apdan ) ine lzmıt'c 
hareket eti:Iı. Yahya Kapdenııt 
h.,rehtinden iki gün sonra 
Bahçacık !3] civarında Ru111 
ve Ermenilerden m'ı· 

teşekkil bir tal<ım çete 
ler n be!irdi~i hııbl"ri ll'"ldi· 

f3]fznıil'cle bir Ernırni koyu. 
( Bıtme~I ) 

r 

t 

t 

t 
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Anne 
Dün giineı ıtıkla -

rını birer rer topluyor; tam 
yerin kız ıllığı günün angı ' a 

rını ufka çiz ı yordu Gündü 
zün coıan ve k ükriyen den iz , . 
timdi rin b ir uyl<uy al
mııdı Ô ümde u nan yol 
lar ka • rı ra k 
kıih kırları a~arak Ça nılı bel 

lere ulaııyordu. Yetil tepele 
rin üzerfn~ beyaz ~-i r çizgi 
gıbı gör n~n aüı üleri ancak 
seçebi:iyordu 

Şiir: 6 

Koşma dediler 
YöreğimJe sevgin dur mam c o~a r . m 

Bır ufuk gezerek ~ aşma dediler 
Ya lvaran g ölgemi çiğn e r koşar ı m 

Kaç giizeli e~d .n koşma dediler 

içimde hır güneş kav urur yanar 
(' stünd•J inceci k bir dudak kaoor 
Gerilir gelecek günleri unnr 
Yıışumakdan hezdin koşma dediler . 

Bır k ın at gerilmiş ıloğ1 yııslıınm • ş 

Ytire~imı avı•u aeyik mi saı . mı' 
YıLI.zlar .loğ l ~ rın yosmoR ıodanmış 

lçinı ı zde lfz.!in koşma dedtle 

Dünya üzerinde siyasi ve iktıta~i Hareketler 
Irak Oemiryolu Singapore. Hin~ kıtaları-

.. Neue Züricher Zitung,. dan s 
Irak rfe~iryolları idaresi, nın &Jt 

Bağdat'dan c nuba yapılacak • •it el> ere e 
yeni bir Demtryolunun iti Sio~11Pl:&t$~J.\'llll lc&~~iti 
~ıflerlni bitirmiıdir. İnıaatn 
hemen bu kış baılanacak· 
dır. Şimdiye kadar Baidat· 
Hasra ile en büyük kıamı 
itibarile Fırat nE-hri boyun
<'& giden - tek bir demı yo 
lunun Otele boyunca yani 
timdi ki de niryolunun fAr· 

kında inıası ve Ha~da'Jı 
küt üurinden Ammare ile 
bağlaması mukarrerdir, 

280 k ilometre uzun l uğun 
da olan bu hattm ökonomi 
bakımından büyük bir ehem 
ın iyeli vardır. Zira bu hat 
ıı-zerııihındaki münbit ve 
l•tikball parlak sahaların 

Stgap rekir 
ve küçük ad 
bir surette üil 
tedir Bu kıtaya girmek ıçin 
yüzlerce nok~ya koPUlmut 
işaretler rehherl ı k ve aelalet 
etmektedirler. ütün bu yol· 
!ardan g~erken ne klie• ne 
mevzi ve ne de karakDI ö· 
rebılir~ıuİz. &ir tek o b 
görülmez. Her ıey gizlidir. 

ilk gör e pore bir 
turizm ıefir ı sanı ır; Genev· 

reden <Y.bh i1 ~ daha 
ıu'tt'ııJer~erllf . 

Fakat tabia tın btı güzel
lığı gön 1ümün acısını 4ir tür · 
lü gideremiyor; günef 
zıllığı gözlerimi pa rl ıı taını 

göz uçlarım her an ya da 
larile doluyor; her an a ğ lı 

ı; ıı·elıler hr p yannırş sano mE 11 e kş q 

Gök gözünde ılı• mla br nzH giın rı; '· 
Arı öpen kelebtk knu ur e o 
Bunu ı s temezdin koş mn ded ı l e r. 

1 inkl~afına ya~acakdır. 

1 Japanyada gelecek yıl için 
yapılan ~ütçe tanminlerine 

Bu • saraylar 
lar ile 9_cıludur; 
yolhn·ı asfalt tr. 

ve park 
bütün 

Buarınf r n apo> 
re, büyük Briıanyanın Hın· 

distan"daki E'n mükemmel 

~ahı da inley itlerini 
.... _ •• , beni öpüıferinl 

ııözlerim bekliyor Baş ucun · 
da a~ladıilin zaman 1ar be 
ni y,jzümün kırıı ıl<lıkları 

avuturdu . Uzun kış geceleri
ni 11cak d ı zinde geçirirdim. 
Mektebe ııiderken lıan!' ver 
dl;jin öğütleri her an tudar 
dın. fabail ı n yamnda gürül
tü etme, dedı ğin zama nlar 
her kett&Q., r teyden •'u 
durdt•m Fakat anne! Yer 
yüzün:b hayatın acı günle· 
rini görmekliğim için mi 
beni bır.kdın? 

Uüver~in dılni içime uzat 
iizleu ig'm yQ m tı nusıldır anlnt 
Tuylerin y ~ım ı iirtıiyor lı.at kat 
U\'arak gı z,ljn k o~ na dediler 

J 57' 400' 000 yen da~a üssülbahriıldir ve ilin 

j e~ı;~~~r ~imcs,. den 

Börı • ğ'iın Hen mi sın Fevğimi bozun 
Yür eğimdi ön ce kü\'ı ıc uk ko zırn 

~ i mdi delüb uçdun yııs tutdu ozon 
liözde dıımlıı kirezdin koşma dPıliler . 

.. l 
An adım ki, J,en ölüm son-

~uz bir tua, 
Dü:ıyaya g~lın~mek en bü 

yiık yasa. 

M.M 

İsmail 'rücel 

bize ıı:el en es~1 

l 

llıılke1>İmi:: lıırııfl11c/un 
tı!fda bir ~·ık11rıl1111 ıoe kenlı 

ml:i11 /ı/r/l'ik kııllıir nıecmıı· 

ıısı oltııı (Krıy11ak) ın srııı 

sayısı ol,qıııı t'<! dolyuıı. bir 
Şc'ki/de çıf; ı ıı ı şlır. 

Ok111 lcır11ııı:u salık vırı 

Bulgar istanda 
kontrolu 

inracatın 1 riı:, 
Yeni Adam 

«Yeni adam'ın 55 ınci sa· ı 

O .. , . y ı sı üç hıft 1dsn beri aldığı 
zum meyva ve se t· zenın . 

k l h kk d k k 

\ 

yenı dcılgun teklımle ('ıkmış· 
onlro u a ın a 1 anun . 

büt • ıh dd I tır Doğe rlı yuz !arı uraıındu 
un l"acat rna e eı i ~ e . .. 

t .1 1 b 1 k k ld şunhı r hulunmuktud r ısmmı 
etrnı o • i eee ıe i e ta· 1 • 

dil d 1 k il 
llllkk ı'nın (yazı ılılı konuşma 

e ı ece t r. azarlanan 
il h 

_ ı . dılı ol u ınnz) Nurullah Berk 
yı aya gore uu vazife ik· . 

tuat nezaretine verilecektir. l!l (Sovyet sonatı VP. devlet- 1 
1-.ontrol edildijtlne dair, ! eşme) Vohtct Gültekı :nin 

alakadar makam tarafmddtı topluluk edebiyatı) iffet Ume ı 
Veelkl\ verilmeden hıç bir rin (birinci konFtre arif l3t dıı'
madde ihraç edilemiyecek- nin re-portrjı (ı·oruklar aro
lir. s .ndn) siyvsa acuııunda 

Bundan baıka ihracat ta. olanlar Jınlk ünıver8ites ' (t0p

ınamtle mili lirn alar tara· lu teılris ) kıs.ı tehsik ve 
fırıdan yapılacaktır. Milli tenkil!Pr Bunl ar dan başka 
firmalar tarafından yap.lan F 1 · 1 

iknt Adil'ın ''' ııkllye~i 
ihracat maddi!; erini uluş de - vo \l RontPnıpellı den ter -
ınir yol arı idaresi nak 1ede-

rüa:e hikllyes:nin do\"onıı 
tniyeceAI gibi gümrük tda- d 1 ' var ır g"n\' reRsaın or n ue
relerince de ihracına izin 
"Verilıı.i .ıecE'ktir ğerli yrrlı e erini hu yoz.· 

!arı süslemuktedir 
İhracat tüccıuları tarafın. ----

dan teRçıl ve tesblt edı 1 erek 
elluine bir lf'ne ıııüddetle, 
ıhracat yapmaya salahiyet 
olduğuna dair birer veEika 
Verflir. İhracat tüccarları na 
l:ll.rE'tce onbtn levadan yüz -
bın levaya ka c'ar kefalete 
de bağlanacaklardır. 

ihracat tüc·car arı, müstah· ' 
•i lere karşı olan taahhüdle 

1 
1ini yerine getirmedıkl eri I 
takdirde ellerinden vesikaları 
rlerh.ı 1 geri alınaca~ı gibi 1 

tecziye de edt1ec .ıklerdir 1 

' 
Kanuna avkııı harcketde 

[mniyet 
Münürlüğünden · 

Börc lr\'İle f rn 3h ı ll es"nde 

hır ad t kacl. nlaru mıı h,us 
hayal. oleri bulun a r.ık mu . 
hııCaz·ı ıo(tına aıolırıl nı ş t.r. 

Sahıt•İ zııhurund.ı ını•murıye- · 
tinıize murocaat c t111Hi ı · iin 

olu .. ur. 

_ş,-, ft-ı;ii ~(I fi.(, 

ı~AV~ -P I 

1 

A ene ücreti 
YIL GI 800 Kuruı 

6 AYLIGI 450 
* 

3 AYLIGI 240 
" 

Abone ücretlerı taksite 
bağ'lanabilir. ----

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur . 

--+- 
Gazeteye ait her husu•ta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir 

1 SAVAŞ 

1 

+ 
Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

I SAVAŞ 1 

, ı~ARE YERİ: Balıkcsır K~ıvv~yi 
mıllıye caddesinde Husu<ı daıre 

1 
Telıri°af adresi: Balıkesir - t 

SAVAŞ I 

Bandırma icra memur
luğundan 

llayriye Melek ve hemıi 

relerinin alacağından dolayı 
Balıkesir mutesarrıflarında 

Behçet pB şa veresclerine 
ait mahcuz dümbe çiftliğin 1 
den 19 parça arazi 935 se · 

nesi Teırinevvel nihayetine 
kadar icara satılacakdır 

Artdırma günü 26 1 935 

cu'ııartesi gününe bırakılınıı· 

dır. Taliplerden yüzde yedi 

buçuk depozito alınacağı ııi 

bi bedeli icrada pefin verile
cekdir. 

Fazla malümal almak ıA 

teyenlerin Bandırma icra da

rE',inin 935 42 numaralı dos
yasına müracaatları illin olu 

lııılunanların .cezaia ndırılma · 
lan için de ayrıca n•addeler 
l.o~nuıdur Tiir.<'aıl ra , 2 
bin levadan 1 tJ bin levaya 
kıı lar para çeusıle ihrıı cat 
~lll'rnnkdan mahrum edilml'k 
~etaları vardı• Vazifesini 
~'•i lıtıınal eden kontrol me· 
llııırları içinde ayrıca ceza 
bıadd lerl konmuıdur. 

llııgün 

Şif et I •• , [mniyel Müdürlüğünden 
Ezzıı h«t ı1esi 

Nöbetçidi ı· 

7 1 935 Giinü Kuvaylmil-
1 liye cadd sınde bir mıkdar 
para bulunub dairamize teslim 

1 
l 

edi mi~dir. Sahibi ~ulıurun 

da ınE'mu~iyetlmbe müraca 
at etmesi tlan olununr. 

Japonya Maliye bakanı· 
nın 1935 36 1 ütçesinE' 57, 
400.000 yen d3ha ili.ve et· 
meğl kabul etn·esl üzeri ncı 
kabine gel.,cek ,· ıl için ya
pılan bütçe tahminlerini ta
svib etmiflir. 

Eklenecek olan bu miktar 
muhtelıf bakanlıklara şu 
ıekl de tarziye edilecektir. 

27 milyon y<n harbiye 
bakanlığına , 27 milyon ven 
bahriye bakaıılıfıra, ve ge· 
riye kalan 3,400,000 yen de 
Dahiliye Ziraat ve Orn an 
bakanlıklarına. 

: Bütçenin i k tahminleri 
2,043,00:.J,ü 'D yen olduğuna 
göre sonradan eklenen 57, 
400,000 yen ile çiftçiye yar · 
dım faslı olarak ilave edılen 
65 milyon yende hes ba ka 
tılırsa yekün 2,210.00U yen 
o1 acaklır· Bu bütçe yılı 
içinde çıkarılacak yE-ni ulu 

sal t r. hvilat 750 .000,000 yen 
kıymetinde olacakdır 

Maamafih bü\.çe henüz 
kati ıeklini' alman.ı~dır Ken· 
dilerine ayrılan J,4CO,COO 
bin "yen.i pek az bulmak 
la olan Dahıliye, Ziraat ve 
Orman bakanlıkları yeniden 
taleplerde bulunacaklardır 

ve ayr-ca 10 milyon "yen., 
daha ıla ve edilmesi muhte 
meldir. ---
Tevfi~ Nesim Paşa ~aMne
si Mısır' da geniş ısla~at 

yapıvor. 
"El Belag,, dan 

Tevfik , 'esiın P~. kabinesi 
geçen hafta mühim bir Lop 
Jantı yapmıştır . llu taplan 
tada, bır ticarE't ve sanayi 
nezareti tesisi kararlaıttrıl 

mııtır, 

Hütün '1ısır gazeteleri 
Nesirıı paıanın ittihaz etdiğt 
kararı ıev · nç ile karıılıımak
tadır 

Bandırma icra mamurlu· 
o undan 

l' andır •a eytam iılare•ine 
142 lira rçlu Bandırma'd11 
sıgır yolu mahal l esind~ otu· 
ran ölmüı Ahmed kızı Hüs· 
niyenin oturduAu yer belli 
olmadığından i iınen tebli;ıat 
yapı"ması icabetnılıı!iP. Bu 
itibarla bu ilanın gazeteye 
yazıldığı günden baılayarak 

l 5 gün içinde borçlu Hüsni· 
yenin İitenilen paraya_ kartı 
bir itirazı vana 1 !l gün zat· 
fanda bildirilmrsi lazım ııel 
dfği ilan olunur. 

1 üyüh Brltanya imparator 
luğu Atlas denizinden baı

lıyarak Cebelüttarik, Malta 
SüveYf, Kızıl deniz, Aden, 
Peri ıı, llindistan ve Seylan'a 
kadar dayanır. 

Bir asıl' evvel Sire ıtam
ford Raffl!!f!.1 Johoro 14lta -
natından bu kıt • da otuz bin 
dolar ile lotr ada ıatın al · 
m·ıtır. O tarihten it beren 
yüz uııl ~nlarca ı rlın sar
fedıl,ınif ve bütün.Sinııapore 
1C tası Malezya yarım ada,ı 

gibi, büyük Britanyanı~ hi • 
may: m.. ıı'r ifl 
Singapore bit rnustahkem 
meVki olıı akla Iıecala!r, lk 
tısat ve ser~ akı ındp 

da müreffeh ve mesut bir 
haldediıı,; r 

Singaporun ha;z bulundu
ğu tefevvuk bundan lba· 
rettır. 

Singapore büyük l·ir as· 
ke ı üssü bahridir v püyiik 
t,fr ticaret rnerkezltl!r. Bu 
katanın eıas servet ini k . uçuk 
teıkil eder. Acunun kauçuk 
ıhtiyacının yüzde doksanı 

~lalezya yarım adasında ve 
FE-lemek Hindistanında yetif 
mektedir ,Hu mıntakanın ik' 
limi rutubetli olduiiu için bu 
mahsule çok uygun gelir. 

1905 ten 1925 e kadar ka
uçuk rekoltesi on iki misli· 
ne kadar artmııtır. , 

Singapore bu mahsulün 
mühi-n bir pazarıdır Bu kıta· 
da kauçuktan maada kalay 
da bulunur. Acunun kalay 
ihtiyac nın dörtte biri bu kı 
tada elde edilir 

Hind'çinin pirine.' bu iL 
mandan bütün cihana tevzi 
edilir. 

Japonya7 Malacca yarım 
adasında, Şiyam kıtaıında 

bir kanal açacağı söylenmek 
tedir. Hu proje kuvveden fi 
le çıkarsa Sinııaporun kıy 

meti büsbütün düıecektır. 
Bu haberin doğru olup ol

madığını ileride ııörecefiz. 

• Yugoslarya'da üç 
nezaret 

yenı 

"Novi Deni" den 
G. ) evtıc'in, yeni üç ne 

\ . ı · d 1aJet içın mec ıae teklif e 
bulunacağı flelııredtan hr 
ber veri'.mektedlr. ' 

Yeni nezaretler: 1 - lla-
• • 

va 2 - - propllganda, 3 -
Poıta telııraf, telefon neııa • 
retıeri olacıakdır. 

.................................................... 
: Savat'ın: : Yasan: ı 
: Küçük : Pastacı yumuşadı : Haııı ı 
:Hıkiyejl • 1 Bec:IU 1 .................................................... 

O gün, beyaz evin bod. yer altı yolunu yapmakla 
m 'katınclakl odada top- uiraıdık 

nmıtlardı. On kiti idiler. Nihayet bunu da buf6n 
ep 4le bdlundukları ıehrln bitirdik. 

azılı takımındandılar. 
Bunların kıymadıkları can, 

dürmediklerl aile ocakla
rını, yakmadıkları ev kalma· 
mışdı . Bu günkü fevkalade 
toplantıları da ıehrln çok ta; 
nınmıf bir ailesinin evini 
ıoymak için idi 

Ru ıerlrlerin toplantmna 
reiılık eden buruıuk suratlı 

ark:~a:ı~:ı~·:;u~~:~~7~~~~:~ 1 

du: 

lıte arkadarlar. Bugün 
•izi evini soyacaiımız bir 
aflenln ıoyma pilinlarını 
tertlb ve tanzim etdirmeiie 
çağırdım. Bu aile tehriml· 
:aln en tanııımıı kimselerin· 
den bay ( . .. ) dir. Malumu· 

uzdur ki bu adam gayet 
zengindir. 

Para11 o kadar çokdur ki, 
batta flnllı le ölçülıe bitmez. 
Relılerlnİn pek büyük bir 
kelepirden bahsetdliilni ııö 

ren ortakları kulaklarını ka· 
bartmıılar ıeulzce dinliyor
lardı. 

lçlerinden biriıl reise sor· 
du: 

- Fikrinizi anlıyorum. 

Soymakta olduilumuz evlere 
buııün de difer birini lllve 
edeceiilnlz O,le mi? 

Yüzü müteaddid defalar 
bıçakla kesilen buruıuk su· 
ratlı herif arkadaıının sözü· 
ne fU cevabı verdi: 

Evet karayaz. Ölüler 
aıra defterine öyle bir ad 
daha yaı:acaiız ki bu ite 
bütün memleket ıaııb ka. 
lacak anladın mı?. 

- Usta bu pek mühim 
iti yapmadan evvel kafanda 
ne ıııbı bir plln canlandı· 

rıyo .. un? 
- Ne gibi bir plan mı de· 

diniz? • 
- Evet . . 
- Gayet basit. 

Bu sırada reis bGtün dal
kavuk Çıraklarına aöz ıın
dlrdl. Ve hepsinin orada ol
du~unu anladı 

- Arkadatlar. Söyilyece · 
ğiın sözlerimi kulak kabar. 
tarak eyice dinleyiniz. 

Dokuz ağız birden reisle 
rini taedik eder tekilde ba 
iırdılar. 

-Seni dinliyoruz usta 
- Çocuklar yapacafımız 

it hem zor ve hem ko
laydır. Aynı zamanda da 
çok ihtiyatlı ve tedbirli dav
ranmak lizımdır. Bu yapı 
lacak itin pilin cihetine ııe 
lince; benim fikrim tudur: 
Yarın akıam yapacağımız 

bu it gecenin tenha bir vak · 
ti ve saati olmalıdır. Çün· 
kü etrafdan el ayak ke· 
sılımeyince rıız lmkinı yok 
bir ıey yapamayız. Netice 
olardk da ellerimiz boı dö. 
neriz. 

Karayaz herif ustasına 

tekrar sordu: 
- Uıta Fikrinizi biraz 

daha açık söyleyiniz. Çünkü 
birıey anlıyamıyoruz. 

Diierleri karayazı tasdik 
etdller. 

- Evet usta, Bize anlı 
yabileceğimiz bir dille ıöy· 

leyin. 
- Deminde ıöylediilm 

gibi yarın alGlam ortalıkdan 
el ayak keılltnce. yani fÖy· 
le böyle »aat on bir 11rala. 
rında İfil baılıyacağız. 

Çocuklar, zaten biliyor 
ıunuz ki evimizin bod
rumundan bay ( . ., . ) in 
evine! gidebilmek için iki ay
dan beri, ıizln haberiniz el· 
madan muavinim karayazla 

Bütün avene hayretlerini 
gizleyemediler . Sordular: 

- Usta bu ltlnizden ni
çin bize haber vermediniz? 
Bizde elimizden aeldı;ı ka • 
dar ıize yardım ederdik. 

- Teıekkllr ederim ço
cuklar. Zaten ılzln mert ol· 
duiunuzu biliyorum. Ekalk 
olmayın lıte bu saat, size 
iki ay evvel yapdırmıt oldu
ğum ııtzli yolları ııöslerece

ğlm. Hazınınrz detti mi? 
Yamaklar daha ziyade ıe• 

vinerek: 
- Evet, evet; heman tim

di gezelim· Görelım. Dedi· 
!er. İk!nci kata indiler. Uı
ta elinde tutdufu feral& bir 
kandille maiyetine lüzum aar
düfü yerde izahat venyorda. 

- Şu sağa aapan yolu ,a. 

rüyor muıunuz? itte bu yol 
bay ( ... ) in evine atılıyor. 

Hem de öyle ki, evin mutba. 
hına ııtrlliyor. ÔnümOzdeld 
yol (,. .) Hanka11mn kaaalan· 
nın bulunduiiu yere, eolumu. 

daki yol yine ıehrfmıztn -· 
ııtnlerinden bay Abf'ın e•iue 
ııtdiyor 

Bu izahatı veren terir, 
aynı zamanda da nane .. 
ufak hareketine kadar ııaJ9t 
kurnazca tetkik ediyor ve 
onların bu yolları ııardOkl• 
rinden mütevellit ha yretlertn· 
den de istifade ederek iıte
diii tekilde nüfuzunu kulla
nıyordu. Şerirler hem yllrll
yorlar ve hem de uetalana· 
dan aldıkları izahatlardan 
memnun oluyorlardı, 

Bu ııtzll çetenin reUi ol· 
duğu yerde durdu· Ve elife 
6nünde durdafu ufak lı&r 

kapıyı ııöıtererek: 

- Çocuklar tu kapıyı 
aaruyor muıunuz? 

- Evet usta, aörüyonn. 
- itte bu kapı bir ocla 

kapmdır. Bu oda icab et
dıtı zaman çok ltlmlze J&· 
rıyacakdır Ôyle ya. hende 
büyük bir zenııtatu •eya lılı· 
yük bir baakanuı baaı.n. 
soyduiumus :aamaa tabtl 
ııünlerce chtanya çıkmıya

caiız. İtte bu rfbi hal'-t 

1 
nazarı ltlbare alarak bu rfa· 
il odayı yapdır•afa mecb• 
oldum. Anladınız mı ço•· 
lar? 

- Çok doiru dGtOulyor· 
sunz usta. 

Y ardıkcılar, kendi haber
leri olmakıızın yapılan bu 

yer altı yollarıle gizli odayı 
ııördükden aonra yukanya 
çıkdılar. U.taları da ı•J9l 
mell'nun bir vazlyetde keadl 
odaaana çekilmek üzere lk• 
muavinini de yanına aldı. 

• 
• • 

- Aman Receb çok al· 
rültü yapıyoraun. Dıklıat et. 

- Sen benden fazla atız 
ııürültüsü yapıyorıun. 

Gizli çete avenesi erte9' ırec• 
: .. ) ailesinin kaaalarını açma • 

la uiraııyorlardı. On bet da· 
kika içinde kua açılmıt ve 

içindeki binlerce lira, bu aç 
ııözlü heriflerin avuçlarına 
ııeçlvermltdi. Bu terlrler e•e 
ııirdlkleri zaman herkea de· 
rln bir uyduka idiler. Ert•I 
günü uyanan ev halkı ka· 
sanın kapıaanı arkuana ka . 
dar açık ve içerılnin bot 
olduiiunu ııördüklerl zaman 
ıatırdılar Ne yapacaklarun 

hilmlyerek evin lçenlnl ara. 
dılar. Polise haber •erdıler. 
Fakat hiç bir neUce elde 
edemedir. Ve bu terirls de 
böykc:. emellartae mu•affak 
oldular. 
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