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Başbakan! 

~ • genıf bir ge7.İ heye-
Ilı Va S . l ti r. on aylarda , ı ~ e -
llın ~ 1 

l~cı Kun ük akışını sağlıyan 

istanbulda ~uluoan diğer 
bakanlarla ~irlikte ~ugün 

An~araya gidiyo rfar. 
lstanbul, 10 (Özel} Baş· ~l llıer mağazasından, izni 

)'ı,llan işyar bürosundan bakan İı;mel İnönü ile bu 

~il taliline kavuşnn qğret rada bulunmakta olan ba · 

İtalya tekrar 1909-1910 uçak asteğmen/erile, 
makinist sınıfını silah altına çağırıyor. 

~ 0 kulundan Hra7. ohun 
r klaştı. Bunların gid iş 
~ 0"1erı ayrı ayrıdır: Yurd 
'lıla . 

kanlar, P•\7.ar günü tbugün ' 

Ankaraya lı .ıreket ed<?cek· 

!erdir A nknrada yapılacak 

olan ilk bakanlar toplantı · 

törlüğü, bütün güınrükler 

Kelfog, 16 ağustosta toplanacak olan Oçlu -~onfenrısına italy2n - Ht~lş ıt b~r
rnulığının har~e se~ep olamıyacağım ve ~unun Kelf ou anf aşm2stnın tı t~i ~ i ile Öf üne 

) I tında serin denız ban. 
0 ar geçilebileceğini söyledi. ,~ ını alanlP.r çoktur ~ı 

~ su şehirlerimize, kış 
t~ alıklarını şimdiden yatış · 

sında, Paşbakanın.ızın ge· 

zisi ve görüşleri hakkındaki 

dırektörlüklerine bir geııel 

ge yapar~k, bundan böyle 
muhaberelerle işleri uzatan Adisababa, 10 (A.A.} - lanmıı bulunuyoı du. lere göre temmuz nihaye· 

tinde Er.tre ve Somali ce. 
phelerinde 110000 Habeı 

askeri toplanmıt bulunuyor
du ki, bunla rm 80 bini f.rit· 

l ların ceza göreceklerini bi'
dirmiştir . 

Habeş hükumeti büyük Diğer taraftan imparator 
İta 'yan ordusundaki zenciler 
arasındaki kaçmak hareke-

· 1_.'ia gidenler ise az de · sonuçlar konuşulacaktır. 
ICllr 

a" ı t 11,d nardan başlrn bu yıl 
f1 d da Yeni bir ge7ici sını 

1 
~isam Adasında Kar
gaşahk lar Oluyor .. 

mıkdarda mühimmat satın 
almak üzere Japo;1yaya 
bir heyet göndermiştır. 

Roma, 10 (A.A.) • İtal 
yada 190Y ve 1910 
doğumlu uçak asteğmenleri 

ile makinisler silah altına 
çağrılmıştır 

~~, 0irrıuştur: Bunlar toplu 
~\tı' tek~ başlarına demiry~ 
'tt lttız uzerinde I, uıey. gu 
d~ d batı ve doğu yönlerin 

n °1a~maktadırl1\r . Fevkalade tedbirler alındı. Bir 
d \1 Yeni ge1ic lik devlet d / 

Londra, 10 (A.A.) 
İtalya - Ha beş anlaımaz . 
lığını görüşe~ek olan üç· 
ler konferamı 16 ağu~tosta 
toplanacaktır. Kel og and
laımasanı yapan Kdlog bu 
andlaımayı imzalıyan dev 
Jetlere hitap eden bir mektu
bunda İlalyan - Habeıista· 
nın aralarındaki anlaşama

mazlık yüzünden hap etme 
lerine sebep olmadığını Kel· 
log andlaşmasının tatbik\ 
ile bu andlaşmanın önü · 
ne geçileceğini yazmakta· 
dır. 

~:"ıirYol!armda 0·1 beş ~ün ÇOP kimseler yakalan f ar 
,._a

1 dolaşmak hakkı"l ve Lon-.lra, iO A.A.) - Bir o ' muş fevka ladt• tedlıirİer 
ı,._ •-ı Ücretlı bi'etlerle ba.ş habere göre Sisaııı ada· alınmış ve birçok kimseler 
1 t 'tl r. Ru bileti alanlar sında cıddi kargeşa!ık ! ar yal;a!anmıştır. 
ı't 'dıklf'ri yerde inerler, -===--====== ======..::.== = ======= 
~dı1 1 1 l . v . j • ~~ 1( erj zaman biner er e g e 1 n 

)ol diledikleri yön inde en g' n r 1 r 
~Uluk yaparlar. 

t"' "k•ra son günlerde. bu Bir altın m1~eni ~u:un~u. 
' le~icilerin uğrağı ol · .;\lr. Şehrimiı.deki büyük 
I~ ıların önlerinde, heykel 
d~ 11 eteğinde; giyinişlerin 
~' konuıuşlarından gezici 
'"~l•rı kolaycn an'aş1'an 
" Ço~ i 1 - •• ''-'ı nsan ar goruyoruı. 

q sınıf gezici ere, şt· hir · 
~td 

d, ~ en çok demi• yolların 
~flvuşulur ve onlarla 

' ll-ıadıya vagonlarda 
Q tulur . 

~I~ ~'ar her yerde gördü 
''il 

İlk araştırmada 110 toJ altın 
ceıhaıi çıkarıldı. 

Ankara, 9 (Özel) - Ke
ban madeninde açılan bir 
kuyuda büyük ve zengin 
lıir a 1 tın damarı bu 1 un muş 
ve ilk araştırmada on ton 
altın cevheri çıkarılmıştır. 

Bu kuyu için hükumetçe 
derhal muhafaza tertibaıı 

alınmış ve keyfiyet !azını · 

gelen mal<amata bildirilmiş· t,11 
1 Size anlatmak heye-

ı i . tir. 
11ı, Çındedir. Kısa bir za-
".t~liçinde birçok Şf>ylerden 
"~lı fl:ı duvguları içler inde 
I~ I> Yarnaz'ar . Onları sizin
~~Ylaıınak isterler. 'iva· 
~~ h ~elçuk arı karıısında 
~t'erkYranlık duyduklarını 
tılı~ hen Kayserideki yapı-
t\te.1.ummasını anlatmağa 
\t I> '· Adanada iken, ye · 
~. '-•rıuiun vüksek ııatıli\ · 
d 1bı ~ y • 

'" d <>grenmiş!erdir. Bun 
d~ d Uydukları sevinci siz ' .. '1 llormelt isterin. 
'ı ~,''•in limanının yapılma 
~ t ~inin dileğidir. Orada 
~-t ' 1111 çalıımanın ne ka 
~l~t1'1'l•cağınr şimdiden gö 
~~ ) ~ D.. .. 1 'b• )e &Otuyor arn ış gı ı 

~"'dtllnla anlatırlar. Orta 
~oııı.ı 01 udaki ağaç azlı~ını 
d~·-,ttırken yüzlerinde acılar 
~ ar " u 
'•ıl nu geniş ovaları 

~~hl\ 81.danıalanz . buralcırda 
"ı,._ Çok Türk kolu ne za 
~. Çalııa k D" " 1 b ca .. . ,. ıye sorar 
~~ll a ltıızlıklarını gizliye 

~r 

~ .. 
"' "°hunu - 1 - . . lttl n guze goreyını 

~'-), .. ~Yırıca yeniden sevinç 
'tadar, Orta Anadoludan 

·~el enııe ınerken göriilen 

'"· tabiata zeve\de anar 

\'~ili 

Yurtta kaça~çthk. 
Ankara, 10 {A A ) - Ge· 

çen bir hafta içinde güm 
rük muhaf R7.a Örgütü 34 
kaçakçı l 7084 kilo gümrü' 
ve inhisar kaçağı 7 ı 8 def· 
ter siğara kağıc1 ı dört tü 

fek y~z mermi 1 D kaçakçı 
hayvanı yakalanmıştır. 

~=--== 

l ""yurddaşlar memlt'ket içind;-
böyle dolaıhkça, yurdun her 
işine daha geniş bağlanıyor 
lar . Bu gezişler onların ar 
duygularını inceltiyor. Yurd 
se\·gilerini artırıyor Unun 
yokluklarıle ilgıleniyorlar, 

varlıklarından güven duyu 
yorlar. 

Devlet; böyle biletleri u!IU 

lünü korken bütün gezici hu 
faydal~rı diişünmiişliır. Bu 
nun yolcu fayı~ını aı 1 ırac;ı 

ğını birçok ekonomik fayda 
lar vereceğıni hesapl.llmıştır. 
Bugün de istatistik rakam 
lari1e artan gezici :;ayısını 

ölçebiliriz. . anca~ bu gezile· 
rin kültürel faydalaı ını öl 
çecek şev her birimizin 
yapacağı görüşlerdir (müşa· 

hede) . Bız bu sayfalarda 
bir görüşümüzü saptarken 
alınan tedbirin iyi sonu 
cundan bir ölçü veriyo !"td k ··'anıf gezicilerin bü:ün 

~·~ı Çe~telerindeki duygula- 1 
litı Çeveler1 ~le müm 

ruz. Bu görüş ölçü!'iünün 
ileriki bir çok yeni tedhirle 
re hız vereceğinf" inanıyo ~1,rı, değıldir, ancak 

._'-k ~onuş;•nlcırda do 
toptu bir fikir vardır 

ruz. 

Ke111al Ünal 1 

-
Azaltıhp, çoijaltılması iç~n 

bir düşünce yoktur. 
Ankara, 10 (Özel) Fi · 

nans Bakanı gazete 
cilere verdiği diyevde: 

- Vergılerin artırılması 
mevzuubahs olmadığı gibi, 
hiçbir verginin eksiltilmesi 
de düsünülmemektedir. Oe · 
miştir. 

Eı·zıı ı·ııııı(la 

Bir genel ispa~terlı~ ~urul · 
ması düsünütüyor. 

Ankara, 10 (Ô7.el) - Mer
kezi Erzurumdan olmak üz 
ere Divarbekir ve Edirne · 
den başka diğer bir üçüncü 
genel ispekterlık kurulm<HI 
düşünülüyor . 
Başbakan Şark illerinde 

önemli notlar almııtır. An · 
karaya gelince bakanlar heye· 
ti kurulacak ve mühim ko 
nuşmalar olacaktır. 

İstanbul, lO (Özel} - Baş· 
bakanımı7. İsmet lnönü Er· 
zmum hattının çabuk bıti 

rılmesini lazım gelenlere 
emir buyurduklarından hat-
tın gereki ucundan inıaata 
başlanmış ve itlerin biran 
evel bitmesi için icabeden 
bütün tedbirler ahnmııtır . 

Roman)·adan 

istanbul, 9 (Özel) - Ce· 
nevrede hiç olmazsa bir ay-

lık daha sükun \'e sulh dev· 
ri temin edıldiği iddia olun
duğu hlllde, harp hazırlık 

ları hakkınd" korkunç ha
berler ge1mektedir. 

Royter aja nsmın verdiği 

bir habere göre Sinyor Muı· 
\ 

solininin Ha heıislana karşı 
tatbik edeceği harp planı 
şudur: 

~00 bombardıman taya
resile Habeş askeri toplan· 
ma ve hududa yakm halk 
üzerine müthiş yangın, infi · 
lak bombaları atılacaktır 

Bu arada icabeden yerle
re göz yaıı veren veya bo 
ğan gazl~rla dolu bombalar 
ve aynı zamanda sari has 
talıklar mikropları saçan 
ampuller attlacaktır. 

Roma, 9 (A.A.) - Habe
şiBlanın harp hazırlıkları 

hakkında Giornale D'İtalil' 
gazetesi aşağıdaki maluma· 
tı vermektedir: 

Habeş kuvvetleri Eritre 
cephesine 1 UUO ve :woo ki · 
ıilik küçük gruplar halinde 
gelmektedirler. Bunlıtr mit · 
ralyözlerle ştlahlandırılmış
lardır Ve hemen muhtelif 
yerlere dağıtılmaktadırlar. 

r ki, 1 1 ·ı d• Hu suretle 13 temmuzda yana 18 8 yo U l 8 un 88• 12,000 kiti Adu·Vada top-

~rimize yirmi ka~ar göç- 1. .
1 
t d 

men geldi. ngı ere e 
Diin şehrimize ı: ınnkk nle 

~0~:;, ;~eÖ\!,~a"~i ~~;11~~ş:~~mu - Yapılacak seçim için ça-
ur3yl ~ gö~· nuınl~~~ d.ü~ h~malar devem ediyor 

ak!'lttm yıyetwk v<•rdıcrı "ıhı Y • 
yatarrık yer ıl11 gögtcrı~i~. . Londra, ıO (A.A)_ --:- ln 
tir. Bnnlıırın hAp~i Eskişe · gı terede gelecf'k bırı~cı .te · 
hire verle ·tirilec(•klerindcn şrinde yapılacak seçım ıçin 
nuc,ün • yoln ~·ıkmn1arı mnh - partiler büyük bir faaliyet 
tc~elıli~. göstermeğe başlamıılardar. 

tini artırmağa adamları va 
sıtasile çalışıyor. Adısababa
da ha va taarruzlarına mü 
dafaa tedbirleri alınıyor. 

Somalı cephHine Habeş 
ta hşidatı son safhasına gel
m it bulunmaktadır. Tahmin 

= 

reye kt.rşıdır 26 temmuzdft 
imparator her iki cephede 
bütün toplantıların ve ha-

zır'ıkların en son 12 Eylüle 
kadar bitmit olmasını em· 
retmiıtir. 

Denizlili Gençlerle, Gençlerimiz Arasında 

30 Ki.ometrelik Bisiklet 
Yarışı Dün Yapıldı. 

-
Yarış başlangıcın~a tnnu~lınmızdın biri bir ~ıza ge-
çirdi, yaralanarak hastahaneye ~a~u ıf dı. luu~~nıuz 

bugün Ayvahğı gidıyırJar. 
Denizli Halkevi bisiklet

çilerinın dün ıehrimiz~ gel
diklerini ve Halkevimizin 

konuklara olarak bulunmak
ta olduklarını yazmıştık. 

Konuk bisıkletçilerle Ho
lkevimizin bisikletçıleri ara 
aında yap:)ması kararlaştı 

rılan yarıı dün saat on ye. 
diye yirmi kala baılanmıı 
on sekize yirmi kala bitiril
miştir 

Bisikletçiler Kazpınarın· 

dan kalkarak Edremit şosa 
sının on beşinci kilometre 
sine kadar gidip dönmüşler 
böylece otuz ki'ometrelik 
bir yolu bir saatte almıılar
dırdar 

Koşu sonunda birinciliği 

Denizlilerden R. 1 lalit, ikin
ciliği yine Denizlilerden B. 
Ali, üçünçülüğü de Bahke· 
sirden B. Mehmet kazan 
mışlardır. 

Yarııa konuk bisikletçiler 
den üç, Halke~i adına da yedi 

genç girmiştir Halkevi adı 
na Ece Şatır, bisiklet kuru

lu adına da Süleyman örmen 
ile Hulki, Denizli bisikletçi· 
ler adana da içlerinden Kafile 
başkanı Ali Rıza yarııı 

idare ettiler. 

Yarış çok heyecanli ve 
çok güze~ geçmişsede baş· 

langıçta Bahkesirden Celal 
blsikleti ile öne geçer· 
ken nasılsa Denizlili bisik· 
letçilerden B. Mehmede 
çaptı. Ve bu gencin hız· 
la yere düşerek kolunun 
sıyrılmasına, ay Ağından 
hafifçe yaralanmasına sebeb 
oldu. Yaralı genç hemen 
bir otomobile konarak 

ecza haneye getiril mi§ ve 

ilk teda viai yapıldıktan 

sonra mem1eket hastaha
nesine götürülmüıtür Bu 
rada nöbetçi doktor \ iL 
Raif haıtayı büyük bir 

dikkatle muayene etmiı 

ve kendisine lizım gelen 

tedaviyi yapmııtır. Ancak 
B Mehmedin yaraunın ta· 
mamen eyilqmeıi için 
iki gün kadar tedavi· 
sine devam edilmesi 

lazım geldiği anlaşıldığın · 
dan hastahaneye yatmlmıı · 
tır. 

Bu r üessif kazadan do
layı Halkevi Baıkan vekili 
Feyzi Sözener konuk biıik · 

!etçilerin Baıkanına bu ka· 

zadan duyduğu büyük acıyı 

bildirdiği gibi, sporcu gerıç 
!erimiz de dün hastahaneye 

giderek arkadatlarının bu 

acıya iştirak ettiklerini bil

dirmiılerdir. 
,., ~ 
~~~ 

Konuklaramız dünkü al
mış oldukları ıwnuçla eyi 
hır muvaffakiyet kazan

dılar. Gençlerimizin dün 
daha eyi bir derece almaları 
ni bekliyebilirdik. Fakat bi · 

sikletlerinin kendilerine ait 
olma maıı, sonra 

bulunmamaları. 

vendiğimiz bir 
cin bu yarııa 

memeleri 
du. 

buna 

** 

idmanlı 

hele ıü · 

iki ıen. 

ittirak et 
engel ol-

Denizli gençler bugün saat 
befte, dün de yazdıAımız gabi 

Ayvalık, Rerg.ama, İzmir, 

Manisa, yolile Kaıaba ve Al· 
aıehire uğrıyarak Den•zliye 
döneceklerdir. 
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Sosyetede sevg bağları (ır.) 
Sosyal yasayışın en öne

mli bağlarından biri de se· 
vgidir. Bu yaratıcı, ve çok 

değerli me.vzuun dfoamik ve 

pisikolojik yönlerıni (cihet

lerini) inceliyeceğim. 
Hepimiz biliriz ki; leke · 

siz, ve özverenklilerle si.s 
lenmiş sevgi hayRtı sosyete

de ne kadar kuvvetli ya

şar a o kadar verimli ve o 

kadar evrensel cihanşum ül l 
tesirler yapar Sotıyolojice 

buna ait konuda (mevzu) 

pisıkolojik ve dinamik ol
mak üzere bu ıki kuvvetin 

mevcudiyeti ehemmiyetle 

mutalea edilmiştir. 

1 lalk tabakaları nrasındn 

fertlerin birbirine olan du 

rumlarınm <vaziyet' derece 
si ve şeklı sevgi bağlarının 

değerini ortaya çıkarır. Bu
ndan başka sevgi soysnl 
(içtimai ) ve ulusal (milli) 

hareketlerde belli ba~lı ami 

llerdendir. Lakin zumrelerin 
de ne kadar önemli roller 

çevirdiğini göz önünde bu 

lundurmak la~ımdır Çünkü: 

Bu yönde zümreler ferdi nü 
fuz ve hakimiyetlerin lesi · 

rine tabi olan kümelerdir. 
Halk tabakaları arasındtt en 

kuvvet' i tesirleri yapan bu · 

nlardır. 

iç siyaırndn devlet ; l:>u zü 

mrelerin hareketlerini takip 

ve tarassut etmeyi ihmal 

etmez. Ve bunun içindir ki; 

ulusu kuvvet menbaı olan 

gençliği aksi hareketlerden 

korumaya çalışır. 

Basit bir düşünce i1e an _ 

)aşılır ki: imanlar kendile 
rine yakın görünenleri sev 
mek ve dinlemelc ihtiyacını 
duyar Fakat; sosyetenin Ak 
sine devletin ülkü (ga_ye) 
olorak tan ı dığı birlik ku v

vetine (vahdet kn\'aya) ay

kırı hareket etmek istiyen 

fert ve zümre vardır ki; bu
nlar gizli iki korkunç silah 

taşırlar. [ 1 J Üportonistlik di 

ğeri [2J demağojistliktir. Ma
naca birbirine yak'ın o~an 

bu sözler sosyolojide ayrı, 

bahi:;ler. teşkil ederler. ~öy

le olanların ülküleri ayn ve 
şahsidir. 

Bunlar Yurttaşlar arasında; 

devletin takip ettiği yüce ül

küyü hiçe sayarak kendi ihti · 
rasları için başka yüzle ge 

zerler Onln rın iztırabı var · 

sa; onu riyakarlıklarile ço

ğaltmaya ve binnetice mara

zi hareketler yapmaya teş
vik ederler. 

Bumın sonuncunda yuı:d 

daşlar arasında sevgi ve em

niyet duyguları azalır ve 

tehlikeler baş gösterir ki; 

mevzuumuzun (dinamik) 

cephesi budur. 

Bu fert ve zümreleri ta 

nımak isterseniz k.:>ııuştuğu 

nuz mevzuda onu daima 

netıceye varacat< şekilde so
rgularla ~öylediniz. Eğer si

ze açık ve katı bir şey sö

yliyemez ve sözünü netire· 

!IİZ bırakırsa emin olunuz ki; 
o insan ya gizli maksat ta

şıyor ve yahut ne istediğ! 

ni bilmiyen bir bilgisizdır. 

Her l•es bilir ki; devrim· 

lerde ( inkılaplarda) sosyete· 

ler a-ı , çok teessürler duyarlar 

Her şeyi olduğu gibı kabul 

edemezler. Fakat zaman ve 
icaplar ulusun yaşaması ve 

ı I 1 ı. ıı 1 ı) 

ileri. i için bunların mutlak 

yapılmasını amirdir. Çünkü 

durmak ölmek demektir. · 

Bir misal alalım: Doğdu 

ğundanberi bedevi kıyafeti· 
le gezen bir adamı medeni 
bir kıyafete sokunuz. Bu kı 

vafetın ha yat şartlarına uygun 
olduğunu b ız lıilhiz Fcıkat 

o .. sıkılır ve şikayet eder 

değilmi? Şu ha 1de bu teessüre 

ehemmiyet vermeden onu 

olgun bir insan halın~ geti· 
rmek vazifesi, bu ihtiyacı 

duymuş ve kavramış olan· 
lnra aıt kalır 

Buna iki yolt1an gidilir. 

Ya telkın veya cebirdır . Tt:l 

kin el i ğ e r ı n d e n 
daha kuvvetlidir Burada 

bilgili yurddaşlara çok önem 
lı bir vazife çıkıyor. O da; 

kendılerini san imiyetle din 
!etmek için sevgi yare.tan 

yollardan yürüverek yurttaş· 

lar arasın!a bu bağları kuv 
vetlendirme çarelf'rini ara · 

mak. 

Sosyetenin arıttığırı Ten7.i 

yel şahısları bulup hare

kete gdirmek Rere ktir Ahi 

halin gerileme c Reaktsiyon) 

yapacağını t • nutmıyalım . 

Yurttaş1arın dertlt>rile ala 

kadar olmak, onların yanlış 

bir düşünce5i var~a; onun 

ruhuna &irerek düzeltrreğe 

çalışmak, onun ile hem 

hal olarak, maneviyt>tini ku

vvetlendirmek işte; hüyük 

vatans 0 verltk bu-lur. Rulun· 

du~u mevkiye güvf'nip. hf'r· 

şeye yüksekten hakan \'e 

gurur göstererek yurtt" ~ın 

düşüncPlerine değer vermi

yen şahıslar aksı tesir uyan 

<lırırlar . 

Yurdun ve ulusun fayda 

sına olarak müsbet verimli 

yolda demagoji yepmak da 

vala nsevnl iğin ical ıdır. Ma· 

naca bu kelimenin iki yüzü 

var lır . Vatanse\'er bilgiçle 

rimize bu ikinci şekilc'e ça 

lışmak yaraşır . 

Hulasa: Büyük Atamızıu 

on Parti Kurultayın<Jaki 

söylevinde; yurttaşlar ara· 

sında sevgi yaratma-1< hak · 

kında ki sözlerinin işte; ma 

na ve kapsaması (şumiı ül 

budur. 

S. Basgan 

Yunanistanda ~azı gaze
teler ~apan~ı. 

İstanbul, ~ (Özel Yu 

nan İçişleri flakanlığının 

kararı ile (Patris) gazcteı: i 

dört gün ve haftalık Oim 

akratiki Dro ıs iki ay mii 

ddetle tntil edilmiştir. Pun 

dan başka lHakıkat Altıya) 

ga7.etesi matbuat durumu 

aleyhine neşıiyatı yüzünd~n 

_mahkemeye verilmiştır 

General Kondilis n atbu 

ata verdıği bir beyanname-

de bazı Cunıuriyetperver 

gazetelerin efkarı karışlıra 

cak şeklindeki neşri) a•ının 

önüne geçmek zamanı gel- , 

diğini ve hal bö) le devanı 

ederse bu neşriyata istina t 

gah olan bazı cemiy(•t ve 

teşekülleri f esh mecburiye 

tinde kalacağını hildırmiş 

lir. 

TURKDJL1 

a ' Sağ/Jk Öğütfeo . 

İ 1 .. Ç 11~ 1 .. E 1\ i M İZ D E I_ Yaz ameli~~~~ 
:,', e:;-.~· .. : ..... ·_,ıt~ . . .. - . ~· 

\ ' I~ 

Halk evine 
Getirilen sinema ma~ine -

sinin açılma töreni. 
H ,\lkevine getirildiğlnı 

yazdığımız sesli sinema ma 
kinesinin bu akşam saat yir 

mi birde Ha\kevi müsamere 

salonunda açılma töreni ya · 

pılacaklır. 

Bu miinasebetle evin gös 
terit temı;il ) kolu tarafından 

(A~ar Soyguncuları ) adlı bir 

piyes oynanacak ve makıne 

ıle de şehrimizin görünüşle· 
rini v~ Halkevımizin çalış 

malarını canla~dıran filim 
• 

il e diğer Lir kültürel filim 

gösterilecektir 
Bu müsamere programı 

pazartesi, salı akşamları da 

halka tekrar edılec. ktir 

Ban~ırma i 1 çe~ayı istan
bula gtıti. 

Bandırm::ı, lU (Özel aytıı
rıııı · zıhuı) - ll\'l'Luy ımız B. 

Hog p izininı gı \'iı nıok ıızc· 

re dü •\ lstıınbula gitmi~tır. 
B. Hl" fl ''elirıct:ye kudur 

" l:'l 
il~·o işlerine ~evkı•t;ye k :.ı tLU · 

nbnyı B Fuat hnku<"nkt r . 

Değişen malmü~ürle.ri 
Su sığ rlı k ımı 1 ıı iidii riı Hı 

fnt Sılivri, Baııdırmo muin iı 
diıru ;;emsittin &us·gırlık, 

:.~·ılo n B ındırma m rılı• iıdtir-

1 üğii ne <lu <l ı z iı:ı n l<•p ııı e rkeı 

m .. ıl.ı.iı Hl· i.i ntor nı şlorJır. 

~ir atanma 
E iremjt urJy c!H'liğinılcrı 

açıkta :ızmiye ullı iki liro 
ücretle İznıirirı Tıre köylo
rine :.ıtunmıştır. 

Gönen - Band rma şos~sı
ntn tamirine başlanıyor. 
Bundırmu. 1 Ü (Öze\ oytıırı · 

ın •zılnrı) - Bnnd ı rnıa - <iö -

nt•n aro~rnd:ı ki ~oson ın ta 
mir.ıı nıı bo~lannı. k iızcru 

iki silindir bugün burudan 
GönPne gıtt i ~osnnın diızel
tilmesıne Göneı.d..-n :bu~lu 

ııuc• ıktır. 

Gires.unda Hava Kurumuna 
yardım. 

Giresun, 10 (Özel ayları· 
mızdan) - KAmunumuzda 

Hava tehlikesin! bilenler 

Kurumuna iiye ve yardımcı 

üye yazılma işi gün geçtik
çe hararellt'nn.elde bu yurt . 

sal işte halk bir birletile 

yarış etmektedir. 
Bu günde merkez koru 

culaı ındRn İsm a il oll!z beş 
lira ve ilk okulanın dördün· 

cü sınıfınrtan ve henüz on 

yaşında olan İbrahim oğlu 
Mustafa bir lira vermek su

relile yüksek b r yurd se

verlik göstermfşlerdir. Bu 

duvgulu )'tır!daşl •. rı hararetle 
kutlularız. 

Gece yarısı nara atmış. 
Dün gece yarısı Ahdulloh 

oğlu Hnsim o<lınılı.ıki hir 
gnrson D nlı.<·ıler nwhollosi
nde surlıoşluk lı ılılo nnrn 
ntnrıık h:ılkın istirulınt nı 

boz,luğu irin dı•yriy<>lı>r tn 
rafından yakulnnrnıştır. 

• 
Çocukların eıı ı•Y ı 

fi ıııt 
ümlerini mucip olan ·rı 

1-ferkesı 

Sındırgıda 
Mus~a d ıgıtan üç üfJrü~çJ ya~alandı. 

Üçü de Hak yerine verıldı. Sındırgı ormarı farında bir yangın çı~ıı. 
~ınJırgı lO (Öz~ı ayt ırı l(onıli~inin eski Alaca adlı-

mızJun ) - Bur:.ının bazı kö - kö 1 ıi iıunnı Halı! İhrahim 
ylerınde Cınci hoca Alôidıiin ilt>, O~manlar kö) iinılen 
nılıııı taşıyan bir uılamın Mı>hmet ndındn iki dı· 
öfüc ükrii ük y.ıpmukto oldu su~· :ı rk adaşı vardır . 

ğu anla~ lnu~tır. fh·iinünılc Kız ı lgür ve Ü:; 

Aliliddiıı ho<'tı hustıılnrı m:ınlur köylPr ;rıdı · h:ıstaln-
eyileştirdığıni, istiyen i n.u- ra baktıklar , muska yozılık 
mı.la kavuşturacağını öno hırı . tPshit edilmiş ve bu 
sürmekte ve bıızı saf kim- muskıılar dn ele g . ~·irilmiş-
seleri k:unJıra · 'lk muskn ya- tir. Ynkınıla hakyerındo lıu 
zmakta olıluğıı cumurluk ü~· iifürükçiinun Juru~malıı 
genel S...tvum:.ınlığ n<·a huber r ı nn ba~lonocakıır. 

aı.nar:.ık hakkında tııhkiiı.at Sın~ırgı ormanlarında ya-
ve ta ki bııt ı bn l ınm stı. Fn· U 
kat hurıu anlıyan hoea ho 
men ortadan kayıp old ıığu · 
nıl n bir türlü ele ırer·irilo-

:"I \ 

menıişti. Bu defa s kı na~-
t ı rmal:.ır n sonunda iir dört 
gün önce Sima vıln yıı kula -
nuruk Sındırgı tuz ,•sine gö 
nderilmişt r . 

Cinci hoca Alıliılılin elin

ıleki nu fu<:una gö•e Tu vşn 
nlıdunıl ı r 317 doğumludur. 

Halk evi 
Tenis korlu ougün törenle 

açılıyor. 
Yapılmakta olduğunu bi\ 

dirdığimiz Halkevi tenis kor
tunun bi.itün hazır :klan ta

mamlanmıştır. Kor\ un açılma 
töreni bugün saat on yedi 
de bir çok çağırıl:-ır önünde 
yapıldcaktır. Törenden son
ra ö ıce iki bayan tarafından 

bir övertör yapılacak daha 
sonra da dört kişilik bir maç 
yapılacaktır. 

. 

ngm çıkt1. 
8ındırgının bir hu<:uk sn

nt ka 1.ır uznğ ı nd.ı bulunan 
E lern• k vı• Sinnnde<lı> ~öy
leri ynkınında lıu~iin yı ni 
bir orman yangını ç ı kt · ğı 
haberi gPlıli. Yııng ı nın sön
dürülme.!'li ıçin ılgilj işyar -
lar bu ormona gitmiş\ rılir . 

İk1ınıiz 'n hu giizel or mnn 
kırının tutuşması burada 
derin bir nrı uvnnıLrı lı. 

Bir alacak yüzün~en çı~~n 
kavua 

Evelsi gece saat yirmi 
birıl~ K•· t en hanı sokn~bn ı\a 

~brtl ı ıııııhall~8İndı> n Dt>li 
Eınin o•;lu Ahmet ıle nra -

I"' 

b.ıcı H rH·ı Z ılın oA-lu Muha 
rrem arusınıfa bir olııcok 

yiııiinden bir k ıvg ı çıkmış
tır. Kuvguda A hm Bt yanın
·l..ı ki hı çak la ~1u lıurremi lıa 
fı r~·ı• y .ıral:11lığ ndan yrıku la
naruk tııhkikH tu b:ışlanmış-

t :r. 

llceınizde Hava Kurumuna __ ,:.-__ ..... .,..,, ________ ..,......,. ________ ~--=....,._,-=o .... oa:.....-

Yazılan Üyelerin Yü -
keni 8529 lirayı buldu. 

Yeniden Hava Kuıumuna yazrlan üyeJer .. 
!'andırma, Jl) (Özel aytarımızdan ) - Hava kurumuna 

üye yazılma işi faaliyetle devam ediyor Şimdiye l<adar 

yazıLrn yüz seksen dokuz asıl üyeden dört bin dokuz yüz 

doksan beş, yedi yüz doksan iki. yardımcı üyeden de üç 

bın beş yüz otuz dört lira toplanmıştı Büı ün yükenlerin 

tutarı sekız bin beşyüz yirmi dokuz. liradır. 

Hu defa yeniden hava kurumuna üye yazılanların 
adları ile Lirlıkte yükenlerini aşağıda bildiriyorum. 

Üyelerin adı 
Tüccardan B Habibullah 
Şekerci B. Süleyman 

Laı:zade B Mehmet Hilmi 

Çıvici H. Mehmet Nurı 
Fırıncı B. Mehmet 
Manıfaturacı B. İzzet 

Zahireci Kara Bekir ve or!<c> kları 

Tüccardan Ömer köylü B- Emrullah 

" İslimyeli B. ~Alıh Sıtkı 
Yoğurtçu 8. Kamil 
Melek oğlu komisyoncu B. Abdullah 
Evyapan B. Abdullah 
Bakkal IS Muharrem 

Bereket bnkkaliyesi B. Ahmet Haha 
Müskirat fabrikası B. İbrah ım 

Şekerci B. Mehmet 
Komisyoncu B Tavıp 

Marango7. B. Gül Mustafa 
Çorapçı B. Halil 
Zahirecı Doktor H. İsmaıl 
Tuhafiyeci B Muhsin 
Maarif oteli R Hüc;eyin 

Umumi m~clis üyesinden B Mehmet 

Dura köyünden çiftçi B Yakup 

ve ortaldarı 

Lira 

2:0 
120 
ı oo 

100 
100 

80 
ı~o 

95 
60 
5U 
8l 
40 
40 
65 
40 
40 
su 
30 
7ll 
4U 
50 
40 
3L) 
30 

Bu yurtsal \ş önünd~ Bandırmfllıl;n ın göst~rclıkleri 

candan alikayı alkıılarız . 

ler yazın çoğalır oıe)· 
• v• ·b· arneJler 

znnncttıgı gı ı I et· 
1 . ge 111 

va yimekten i erı de 
hariclrı 

Yemek zamanları fe 
k nıere 

birşey vermcn.e Jıtrıll 
rneY'°8 

meklerle alınan 0~. uğıY 
hiç bir fenalık yap ),. 

ııerirıl 
tur. Mevsim ame e 

besleflf11 
pan yalnız fena 0cır b zuk ç 
dir. Hağırsakları 0 • ilde 

ı•Y 
kldrın muhakkak eı· 

. etıtl 
amel olmaları ıcaP . bııiır· 

1 Şıııı§ Uzun zamRn yere t1e· 
bdeS 

sak bozuklukları ıı k .,e 
d ~işl 

rin her defaı:;ınd4 eg lllrılt 
ba1:an ft:na koku 

011118 

gözükür. . tih"'' 
kl ın ıf . 

Böyle çocu ar etleri 

az, renk'eri soluk, tııı\•' 
çok defa porsuktur· de\'ııfl1 

lar ~ıcaklaclığı zaP1ıın tıc:e 
. cek J\e 

eılen sırasız yıye bır 

si bağırsak bozukluğu dıırııı 
denbire amel1eri P1eY ıııe1 

dan il 
çıkarır. Bağırı1aklar ıtles• 
zehirlerinin vucude geç e· 

k 3111 
ki çocll ır 

8 \"n• g 
ateş yapar 

linin önemli bir 

diğini göstHir. ., ı•· 
lclugll 

Çocuk amel 0 .. 0,ırır 
. li şu (11 

man disdendır, rııt~ 
• . . eciktir 

diyerek tedavıyı g . ıercle 
\fil (ll 

bu tehlıkeli rne allı• 
bilir· 

fena netice vere ıttr 
. arııe 

zehirli ve ~iddetlı ·çiııdt 
··ıı 1 

çocukları bir iki gu 0,ıılc 
-ıd·· L·ı· Şu halde ç Jıı o ureuı ı r. tli r 

"'l .. . . ·01' dik k8 .. 
sa~ ıgı ıçın Ç bıllu•· 

vranılacak günlerde ol 
1• ,,.ık 

B · ıere fl; k 
uyoruz. u ış . ço'" 

. rnelı, , ı 
duğu öne mı ver ~ ıa 

1ıdır· 
sağlığını korurrıl\ ebi de 

bir seb amellerinin 

gıda değiştirmektir· ifİ11il1 
·ıoıe 1 Memeden kes• Jel· 

bırll 

k t t11ası •hl 
yaza hıra ı lll6 . ıeo'" 

serıfl 
mış ise havalar edell 

P1eıtl 
zaman çocuğun 

kebilmesi lazımdır· rf ol 
ı. ı rf ha ı 1 r Ya7. yh•eceK e . ı·k e 

• "'"§lk 1 

1 b .. u··ıc cleg•~ ma ı. uy 
~ Yapılmamalıdır. ı.ııtl& 

· kor 
Çocuk sağlığını 111LI 

. kad11r rı 
için, il<i ya~ına torııııı.I 

k dok I• hakkak çocu etıf1e 

1 rekel I· 
tavsiyeleri!e ı 3 • yo 

f enJl' 
imkan dairesinde ., çtıl•f 

1aga 
!ardan ayrılman 

e· 
malıdır. n at11 

b ş)ı)'lt d . 
Birdenbire a gı il 

ı ıı k iş e 
llerd~ ilk yapı ac yerlfl 

bunun "" yı kesmek ve ı-Jasl8 

bol su vernıektir· ktorıı 11" 
do " devam ederse e yo 

l ka çar bllf° 
gelmekten J&f • e 

da \'ısın dıı 
t.ır. Vaktile te aı1ıafl 

1 k aı 1. o"" !anan hasta ı ı.·ıosurı 
. . . ç ık Ki j<O" 

geçınlır ocl ,;l ,; 1111 
k" Sl'l!4 I~ 

eksiltmeı. es 1 

'jÇ 
lnylıkla . hulur· ııer gı 

. arı1e gı 
GecıktirilmıŞ 1deı1 

,;un e dıl'· . lur ÇocU!4 ,,ııt 
eyı o · . de I'' 

tmesi tehi kesi lin tekr~d 
b · ı n nıe oıil 

Yaşasa ı e ' ıurı 
· "'un u • l>" in ması, çocug cıtSJıg• 

det zaif kal rnnsı ~ !idil'· 
k örıe01 d,,111~ 

kımından ço. ferıııi 1cııı· 
Yiyecekler• ço'LI " 

"'I oln° ırıı" malara bag ı ili o 
. hıt$ 

rın sağlığı eyı, 

tehlikesi ":ıdır. l)ııııtt"1 f11 
Çocuk Ôtçl 

Dr. Menıduh 
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-•• Ordük ve Duyduk: 

Ağaç Sevgisi. 
1 l BALIKESİR VILAYHi DAİMi ENCÜMENı ıLAHLARt 1 Balya sulh hu~u.k .. 

Açık eksiltmeye konulan iş: hakımllğınden: 
E~remit icra dairesinden: 

Edre ııııt nıuhnst'bei lıusu 
ı:iyA t:ı lı· i ldıırı ik<>n hrılen 

ikametRn h ı me\· hul llusome-

h· Birkaç hafta eve! , yüz 
1 rıler v 

ko k ce Agncı kucaklayan 
tas oca bir orman kırn bir 

ka~~-~~h kü l yı~ını altında 
Girid· Rü I ın ayaklanması için. 
1'l ere 

bucaksız ormanların yerle
rinde küller savrulmaya ba· 
şiar ... 

Bir Tımur istılası .. 

Bayazıdın tahtı elden gi · 
tmeden evt:I . ağaçların ta-

~ı l e Yaprak dolusu ya · ar htı sayılan orman kızıla bo-
lr· . Yaıan gazetelerimiz, 
' 1 1llıı· k ı:ı, 1 anatan orman yan-

" rıın ı 1 
dı • Ya nız . kısa bir hava -

s ol k 

yanır •. 

Bir Osmanlı mütesarrıfı, 

mahalli isyanlardan birini 
J)~ a:a kaydettiler. 

d 
U§unüyorumda akıl er- raporuna, şu cümleyi de ya-

re . ' 
lllıyorum· '( . 
ılların v .. 

zmayı unutmaz: 

- Ve (600) döııümlük til emegını , yemye 
lıkt\Praklı kollarında , tır- bir orman yaktılar . . 

in 
1 kabuklarında ve bir Ve son dü~man istilasın-

san k kad adar hnssns, tabiat da da: 
1 ar sağlık taşı ra n göğde Anadoluda. insan sayıs:na 
ı::tind 
llıt\'k e saklıyan bir ağaç yakın ağaç toprağa gö · 
hı 1 hırsi ile varalanmış müldü 

t • 

d •nsandan degv ersiz mi 
it') ... 
Go n .. k b tak · go sema , uçı.uz u 

L glZ b• " I . ·ı 
11 I ır yangın a emı ı c 

ıı a b 
\/ oy anmış ... 

b,, ~ Yine gömgök sema , 
k.. aç bu<lala iht ıl alcının 
"tıı k n sı 1 tehdidi altında .. 

tıı Unların hangisi konuşul 
ıtya lav k b · ı k . ı:ı ı , ı me nı ı ... 
oen· 
ı\ •rn anlaclı~ım : 

"e 1 ~".ç, tabiatı r, güçlükle 
ııe lırnnmla yetiştirdiği l:ıir 

•rıedır 1 . 
ı\'Pkı in an gibi . . 

"e hç, çocuklul<, gençlik 

tır: 01 Runluk ç ıığlar nı g«>çi · 

~1 Pkı insan g ı bi.. 
kad ~ nihayet ağaç ta insan 
fl1 ttı il.t faidelidir . insan kadar 
ta,,a ~a bile. ona , yakın iş 

'1t 

~ak 
r~~e• at, ağaçta . duy gu , ha 
r~~la 0 ' saydı insandan daha 
~ı Yararlı bır nesne ola -

ıtt, 

aut::· 
ı~)I un bunlar, b ıldiğimiz 

er j 
b (;'il k. 
~•ıl at · anlıyamıyorum 1 

d~ll ltı bildiRimiz halde, ne 
~~\ :iaca s~ygı göstermiyor, 
~ Onern ve rmiyoruz? . . 

~ ildernk . b'- v • 
-~ ı, ır agaç ınsan 

de?,llt değer taşı) or; şu hal · 

ı\rı d 
zamanlar ~~,,11~ . oh•, bir 

b,, gı ile şöhret bulmuş 
L~erdi 
~k· () •n: 

' 4ttı 1ıı1 tJ an oğulları Devleti 
'· llrı . ~ trı b · ıçınde bir bilmem 
~11 .. a, kaldır ı r; onun 

"llı 
UçrnaJan , ucsuz 

Sözün kısa~ı , düne kadar 
yetişkin ormanl<\rımızı, bir 
ateşte kül ettik ve ettiler .. 

Bence, bugün her şeyden 
önce, ağaca önem vermelı · 
yiz .. 

Bütün Balkan devletleri-

nde yarı resll"i bir "Ağaç 

bayramı,, var .. 

Onlar, yılın. belli günle

rinden birinde, bütün mek

tep) ileri, ask~rleri ile kırla · 

ra da~lara çık yor ve her
ke!Iİ bir fidan dikmeğe me 

cbur ediyarlar . .. 

Fakat, artık "mecburiyet,, 

yoktur. 

Çünkü "ağaç,, sevgisine 
yüreğinde yer ayıran 

bir kimsede o mecburiyet; 
bir ihtiyaç hal ine girer . 

Bir ağaç bayramı da, bi· 
zde olmnz mı? 

Ve biz de , çocuklarımıza 

ciddiğ bir çalışma ile ağaç 

sevgisini mükemmel bir su

rette aşı'ıyabiliriz .. 

Yeterki, bu işe de el 

konsun .. 

/v1. Tuğrul 

~······················~ 

i Telef oncui 
• • 
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• • 
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• • 
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+ + 7 
Balyanın Envtrpaşa ma 

1 - Ayvalık - Altunova yolunun e 584 - S 2 ~1 hallesinden şoför S.ılnhittin 
24 ncü kilometreleri arasındaki toprak teniyesile !1+ ! 50 hemşireıü 1rf.rn tnruf nJun 

6-f-415 ve s+s84 - ı ı+s1 nci kilometreleri ara- yine 0 mohallı •d e tulumb. cı 

tt inı·: 

Muh rı sebei hu!'.-11!'.!İye tah
sildarı iken zimmı t rı ize ge
\. i 1 d 1 ğ ' 11 i z 5 . 4 li rıı 3 l k u -
ru un tahsil ine ,lo ir mı zkilr 

sındaki kaldırım inşaatı g :;;. ref oğlu Feyzi nleyhine 
2 - İnşaatın keşif bedeli {sekiz bin dokuz yüz doksan kü\·iık çocuğu Şazıuı irin ll)'du 

dokuz) lira (elli dört) kuru§tur. Bu ite ait şartnameler ve on lira narı ka davasının ya-
dnirf·nin voki mürncootında 

nıımın ı zu rı korılon ö teme 

emri bil il tehi it~ iade edil-

evrak şunlardır. pılmakta olan duru~mosında : 
A - Eksiltme şartnamesi ~1. A F~yziye ~önde ril cn 
B - Mukavelename Javttıye müba~ r tarafı nılon :::-

ıl ığ' inden ilflnen tebl i ğat ic· C N ıfia itleri feraiti umumiyesi verilen me~rulıa tta yer inin 
rasınıı kurnr vcrilnelc bir 
diyr. c- rğ'iniz var:;o i ~hu ilAn 
tor ıhmden itihar<>n beş gün 
içinde 'azı ile veya şıfahPn 
hilılirm e n i z öde me e mri ma
knmın rı kaim olmak üzere 

ildn olunur. 

D Tesviyei turabiye ve kaldırım intaatına dair fen· belli olmadı ğından İ : lle «>Ji · 
imiş ve bunun iizeriLJe ilA-ni şartname 

E Hususi şartname 
F - Keşif cetve!i 

G - Grafik ve makta arzani 
Bunları görmek istiyenlerin Balıkesir nafıa müdürlüğü 

ne müracaat etmeliri lazımdır. 
3 -- Eksiltme müddeti 8 Ağustos 935 gününden iti

buen 26 Ağustos 935 gününe rastlıyan pazartesi günü sa 
at on beşte ihalesi yapılmak üzere on beş gündür. 

4 - Eksiltme ve ihale Balık«>sirde Vilayet daimi en
cümende yapılacaktır· 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin bedeli ket· 
fin yüzde yedi buçuğu olan altı yüz yetmif dört lira dok· 
san yedi kuruş muvakkat teminatını vezneye yatırdığına 

dair makbuz senedi veyahut banka mektubıle gelrr e~i ve 
bundan batka tesviyei turabiye ve şosA infaatını yapabi
leceğine dair laakal iha' ~den 4 gün evvel nafıa müdürlü 

ğünden bir vesika alup ibraz etmesi lazımdır. 
(4 - 1-7) 

** Açık artırmada olup bir senelık icarı müzyideye ko· 
nulduğu ve müddeti uzadıldığl halde isteklisi gelmemiş 

olan idarei hususiye akaratından Umurbey mahal'esindeki 
(4) Numaralı ve muhammen bedeli (yirmi) lira olan ma· 
ğaza 9 Eylul 935 gününe rastlıyan pazartesi günü saat 
on be~e kadar bir ay zarfında pazarlıkla veril« ct ktir. 

İsteklilerin bu müddet zarfında teminatı muvakkatuı-
nı teslim ile encümeni vilayete müracaat etmeleri 
olunur. 

ilan 

** 
Tutarı lira Miktarı adet Rayiç bedeli 

450 500 90 

350 1000 35 

.ıso 1000 45 

220 2co J 10 

220 280 110 

1690 Bin altıyüz doksan liradır 

Cinsi 

3 Kiloluk tamamen 
çelik kazma 
3 Kiloluk tamamen 
çelik kür«>k 

1 Kiloluk som çe 

lik çekiç 

9 Parmaklı som 
lik yaba 
9 Parmaklı som 

lik tır~ık 

çe · 

çe-

Nafıa dairesince mübayaasına lüzum görülen cinsi mik 
tar ve rayıç bedeli yukarda yazılı malz~me 8 Ağustos 935 
gününe raslıyan pazartesi günü saat on beste ihalesi ya

pılmak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko 
nulmuştur. İ~tekl.lerin bedeli muhammenin ) üzdc 7,5 
ğu olan 126 lira 75 t.uruş muvakkat teminatını vez

neye teslim ettiğine dair makbuz veya banka mektupla· 
rile ihale günü ve saatında ve mezkur a l atı Türkiyenin 
şartnamesini ve numunelerini görmek istiye'?lerin ihale 
gününden evel encümeni vilayete gelmeleri ilan olunur. 

(4 - 1 - 8) 

nen tebliğat yapıl mnsına 

lrnrar verilmiş olduğundan 
Juru!imnnın 6 - 9 - 935 t·u
ma günü saut 14 Jo bırakıl 
dığı ilan olunur . 

------------------------------------.-. 
Sıhhat ve içtımai Muavenet ve~aletinden: 
Bu yıl İstanbulda Leyli Ebe talebe yurduna Orta me· 

ktep mezunlarından derecesi pekiyi ve iyi olanlardan ta
lebe alınacaktır . İsteklilerin kendi el) azılarile yazılı isti· 
dalarını l Eylul 1935 tar•hine kadar doğrudan doğruya 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine göndCTmeleri la· 
zımdır. Kabul tartları şunla~dır. 

l - Yaşı 20 den aşağı 30 dan vukarı olmayacak ve 
gerek tahsilini gerek ilerida mecburi hizmetini yapmağa 
engel olacak bir hastalığı ve arızası bulunmıyacaktır. 

2 -;· lstida ile birlikte aşağıda yazılı vesikaları gön 
dereceklerdir 

A - Türkiye Cumuriyeti tebaasından olduğunu bildi
ren nüfus hüviyet cüzdanının aslı; 

R - Mezun bulunduğu mektep ıahadetnamesinin aslı 
C - Hüsnühal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemit 

bulunduğunu gösteren mahalli hükümetce taııtik edi'miş 
ilmühaber, 

D - 4.~ X 6 boyunda iiç tane foto~raf (Fotoğraflar 
profil olmıyftcak, cepheden alınmıf olacaktır. ) 

E - Mütehassısları tam hastane heyetinden alınmış 
basılmış örneğine uygun ve üstünde lastikli fotoğraf bu · 
lunan bir Sıhhat raporu. lBu rapor Hastanf' baş tabible
ri tarafından zarflanarak üstü mühürlenerek ve istekli 
tarafından mühürlü zarf halinde istidasına bağlanacaktır 

Muayene yapacak hastan«>ler Ankara. Sivas, Enurum 
Diyarbekir Numune hastaneleri; İstanbul, Çocuk hastane · 
si, lzmir , Buna, Konya, Adana. Samsun memleket has
taneleridir. Buralarda muayene olunmak için Hastanenin 
bulundutu yerlerdeki Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür
lüklerine isteklilerin biZ7at müracaat etm.eleri ıa21mdır. 

F - Örneği aşağıda gösterilen Noterlıkçe lastik edil 
miş bir taahhüt senedi (Bu senet isite\dinin velisi tarafın· 
dan eğer ve1hi yoksa kendisi tar<ifından verilir. 

3 - İsteklilt"r tarafından Slönderilecek olan istida ve 
vesikaların VekAletçe l\lındığı . hemen adreslerine bildiri 
leceği gibi bu vesikalara göre kA~ ul edilip edilmedikleri 
de yine adreslerine vaktinde bildirilecektir. 

TAAHHÜT SENEDİ ÔRNEGI 
İstanbul Ünüversitesi Tıp Fakültt'sine bağl ı Ebe mek

tebinde okunması lazım dersl«>ri okuvup bitirerek mek-
tebten çıktıktan sonra Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka· 
!~tinin gösterece~i her hanili bir yerde ebeliğe giderek 
üç yıl müddetle tayin olunduğu <olduğum) vazifede gf're · 
ği gibi hizmet etmeği (etmediğim) veya tahsil sırasında 
her hangi bir sebeple yurttan çıkar ldı~ı (çıkarıldığım) 
yahut yurdu terk eylediği (eylediğim) taktirda kendisi 
lkendim) içfn hükümetçe yapılan masrafları nizami fai 
zi ile birlikte hiç itiraz etmeden ödemeği taahhüt ve te· 
keffül eylediğimi bildiren bu senedim adı geçen Vekale· 
te verildi. 

~-. - -- ------- - ----------~-:-------------""'"""'.'.:= ---==.:::========= 
Urk D 

ilinin hik~ye~ı: dört yüz . . 

Para ve aşk 
Durak boyuna sayıyor, 

hala da alık alık bakıyordu: 

- A oğlum, o koskoca 

tarana çorbttsının başında 

buldu. Evlerine hiç gel mi · 

yen halayı görünce işin için· 

de iş olduğunu sezen Sa

tılmıı elayı: 
~u 

>,t ' Yorgunluk ve li Şkın 
~ltı~h 

öz.l eyişli bir dü~ . . 

~,, ...... 
() .. : -~ 

ı l.ırak 
~ ~ büyük bir azim 

~ oyü 
~~la 11 gü hre l i dar so 

~~1 bt~rıı aşarttk öbür baş 
~ uy-- k 'dı}' u halasının evıne 
)ı Ot \re ilk .. - b '() sozu pem e-

tttı k 
~ oluyor, Halası: 

, Sa~ 
't 11 esen oğlum . Fa-
~ <ıcık 
rutd zayıfladı, yÜ7ü 

ı · cl l) ' iyor 
lıtak .. 

N ' l>uyük bir tela ı l a: 
~.ı eden? ' ' ~•?. · •' e diye za} ıf-

t~ı Sıı rı1 
tb<l h etn emme oğlum . 

~t an ı 1 k 1 çı r . şu c o uz pına · 
tlı~i . 

nın sahibi varya 

YAZAN: 

O. Ba!kJr 
lşt~ onun oğlu islemif Pem

beyi. İki yüz lira ağırlık 

bir çiftlık sahibinin oğlu . 

senin cebinde beş liran yok - O .. Gel bakam hala 

Hiç o Satılmıı denen herif hangi esin attı seni Diye 

1 sana verirmi kızım? Deye 
vercemiş . Babası da razı o -

eseflenen halaya: 

yarı gücem, yarı yönelle 

muş; Pembede: (Ben ona 1 

varmam, üstüme gelirseniz I 
k endimi öldürürüm) diyomuf 

anasına babasına: 

Dura ğın dudaklarında in · 

ce ve anlamlı 

açılışı belirdi 

bir gülütün 

Bu gülüş, 

s e vıisinden, sevgilisind~n 

emin adamlara öz bir gü 

!üştü Sevinçli bir durumla: 

! lala, dedi. Onu ben 

den başka kımse alamaz. 

Eğer <? Herıfin oğ ' u iki yüz 

lira evrirse ben üc. yüı, 

o iiçyiiz lirn verirse hen 

Sen şimdi iit! Anasın · 

dan mı olur babasından mı 

iste pembeyi banim için! 

Hem pembenfn kulağına 

da yavaıça fısıldeyver be · 

nim geldiğimi. Söyle ki 

ben tam altı yüz kırk bet 

kartıladı. 

Hala baılangıca falan 

lüzum görmeden söze ba~ · 

ladı: 

- · Satılmış, ben neye 

geldim biliyon mu! 

.Satılmış dayı heyecanla: 

Hayrola. hala!. Neye 

lirn ile geldim; hepsini onun geldin bakam?. 

yoluna harcayacağım .. . 

Halanın ağzı açık kalmış 

tı; Durakta bu kadar ~a· 

ra ha. Şaşılacak iş . İki peı · 

li entarisinin eteklerini 

savura savura yollandı. 

Satı 1 mış davı ile karısını 

- Hiç olmaz, falan di · 

miyeceksin Satılmış ben 

pembeyi iatemeğe geldim. 
Kime?. 

Durağa. 

Aman hala! Na11l olur 

ben dokuz Pımnlar çiftliği 

sahibinin oğluna bile verme

dim. Durak hiç kızımı ala 

bilir mi benim? 
- Alır, hem de koşa ko 

ıa Ne istiyorsun bakayım, 

onu söyle bana. 
Satılmıf dayı Durağın 

istediği parayı veremiyece · 

ilini sanmıştı. Onun İçin 
yalnızca: 

- Bana, dedi, iki züz ta · 
ne lira.. Kızıma da bir beşi-1 
birlik. "'elin urbası, davulu o 
zurnası, güreşi, ciridi , ile 

düğün . . 
- Sözünden dönersen 

iki gözün kör ol~un Satılmış!. 
İki y\iz lirayı şimdi Durak 

getirecek. akşam bende boh 

çayı. 

Satılmıf dayı af alladı . 

Artık 1 vermem) diyemezdi 
de Çünkü hala !Gözlerin 
kör olsunJ demişti. 

** Nişan .. 

Nikah . . 

Düğün . . 

*~~ 
Durak ile Pembe evlendi-

ler, köy delikanlıları arasın· 

da kıskançlık bırakuak ev· 

lendiler, yuv..t kurdular . 

Yirmi beı gün köyde ka· 

lan Durağın izini artık bit· 

mişti Eyi tutunduğu, sevildi · 

ği bol para kazandığa ma· 

dene gidecekti, 

Köye getirdıği bir kam -

yona eşyalarını yükletip aık
tan uzak , para hırsı ile çır. 

pınan bu köyden uzaklaıtı, 

seven ve sevgilisine kavuı 

maunı bilmiyen gençlere 
güzel bir ders vererek toz· 
lu yollara atıldı. 

Ve .. 

Ve yeniden yerleıtiii 

madende sevgiliye kavur 

ma yollarım öğrettiği genç· 

fere iı bulmak ıuretile 

de kazandıiı aıkın u ka

tını veriyordu 



SAYFA: 4 

BAllK[SIR ASKfRİ SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI .. 
Bııyrnm ~· g ırnızonu f•ivurındo t ulunon J>ı) nJe ulnyırıırı 

s nelik ilıtiyocı i<·ın 578 000 kilo un kııpalı zoı f u~ıı'ıle 

mü na 'rnsoyn konmuş iha)e ... i giırıü \: lilıi •·ıkmod ğındarı 

yenııfen kapalı zarflo eksıltmeğo koı. ıııuştur, lln kiloı;unury 
nıuhammf'n bedeli 9 kuruş 25 santim ıhıılesi 17 8 935 tn

rih saat 15 de B ıyramı<· Tümrn sotınnlmn konıİ!:ıyoı... ıı bi
nasında yııp.lncoktır. ~tiir oknsoya g rı rtklerin verec·l'kl(· Jı 

unun H'3rait ve ev~ofını bulunduğu yerin satınalma komi 
syonuno mür:ıc'lot ederek öğrenebilirler. Münokasoya ~i
rec~klerin 2490 ı umnral konunun 2.3 ündı msJdel .. ı in(• gö· 
re istenilen vf'sıkle 39?.3 lirn 25 kuruş muvakkı.ıt lı>mi
not ve bank mektubunu münukoı;odun hir sııtıt eve) Tu
ıııen muhasebe. ine tevdi ile ~ omi yondu hazır l ulunmulur ı ** (422-..ı) 

Bayromıç garnizor.u ihtiyncı kin 11280 M ilo sndeyağ"ı 

kupalı zıırf usulil.J t:ıksiltmeye konıııu~tur . ller kiloı;ur t n 
mulıumnıcn be.leli 75 kum~ ılı lesi 17 8 935 Tur ılı 

sııat 11 de B \yr.ım c; TümPn s ıt n.ılma komisyonu 1Jn y:ı 

p lac.ıktır. Eksiltmcğe girN·eklerin vcrı c~kleri ~ndeynğ'ı· 

nın ıjernit v~ evsafını bulunduğu yerin s ıtınolnın korıııs 

yonunll mürucunt ederek öğrenebilirler İstekltl rin eksılt. 
m"' k.:ınununun 2,3 iiçüncii maddelerine göre İ.~·lı·nilı n 'e 
saikle 616 lira 5o kuruş mu"nkknt temim.tın ve bank 
mektubunun ihaleden hir snat tvPI 1'iimen muh. sche

sinc tcvd· ıle komisyonda haz r bulunmalıırı ilôn olurıur * ~t~ (423 4} 
Hayramıç gcırnizonu C'İvur ntla bulunan pıyude kılıınt.· 

nın senelik ihtiyarı i~·in 855,oOO ki'o un k::ıp ılı ı.u-fın mü· 
naknsııyu konu1n uş ve ih:ıle g-iirıii tıılilıi r ı kmedığır. d ıı 

y ırn iden ku pn l ı ı ı ı fıa et sil n eye kor m u~t ur. Ht•r kilo~un u rı 
bedeli muhrıınmen f.atı 9 kuruş 25 santim ıhı.ılı·si 19 8-
935 tarih saa 1 fi ıle Bayram~· 'l'u.uen sat nnlııın l omıs
yonu binasındu yapılacaktır ~1urıokosoya ~· rf'«Pklerin vP.

rec~kleri unun ~ernit ve evs ,f nı t ulunduğu Yl' r in satın 
n mo komisyonuna mür ... cnat ederek öğrcnt·hilirler. istekli· 
lerin 2490 numarolı irnnunnn 2 , 3 ünnü ınaıldcler ine ~öre 
istenilen vı•suik le 5204 lirn 38 ~un; · n u ·o k ktıl tı minatrn 

vt~ya b ınk ıııektubunun ihnlcdcrı hir sa:ıl l vo1 Tümı>n mu 

haseot!sİne t t vdi ile komjsyor du hazır l ulunınalorr. * ~: (424 . 4) 
B..ıyr mı~· gurnizo1u civarında !tulunun kıt:.ı:ıtın ihti 

yoı· ı i«in kapalı zarf nı:ıulilP. 7390 kilo sade yı f!ı 11ksiltm 
ey~ konulıluğıı, her kilosunun ıııulwnımen LeJelı 75 ku·u~ 

tur . İlın4ı!sİ 19 8 935 tırih saat 1 l ıle Bnyrnmı\' Ttim• n 
satınalma komi~yoou binas oda ynpılncuktır. Ek6iltmı:ye 

~iı·ecı.ıklerin verecekleri saıl )' ğın ·eroit ve evsufını bu 

lunduğu yerin °satınalma koıııi~yonuna nıürocoat rder t- k 

öğrenebilirler. İsteklılerin Pksıltnıe kamımn u 2 3 cü m. <l~ 
ıJ •!erine göre hstcnilen vesaikle 415 lırrı 65 kuı ıış munık · 

kat te minutın v eya bank mektuLuııun ihıılı dPn bir ıs:.ı:ıt 

cvel Tümen muhıı•rnhosin.o teslim ılc kıı m ' ")Ordıı lı:ızır bu-
lunmaları ıMn olu . ur. ~!H+:- ( 425 4 ) 

Bavramıç garnizonu civarında buluırnn htaatın ıh ti) acı 

için 10172 kilo sade yağı kapalı zarf usulıle eksiltmeye 

konmuştur Her kılosunun muhnnımen bedeli 75 kuruş 

olup ihalesi :!O 8 935 günü saat 11 de B..ıy rarrıç tümen 

satınalnıa kom ıs yo:ıu binasında ynpılac:tktır. Ehsi ltmeye 

gireceklerin verecekleri sade y;. ğın şerait ve evı:af ım bu 

lunduğu yerin satınalma komhyoııuna müracaat ederek 

öğrcnebılirler. İsteklilerin eluiltn e '1am nunun 2,3 üncü 

ıı,. ~ - IJ ~ 
ıçın Lü5ümlut,şyatarı 

!<Buradan UcuJ ·c7f /,nJ __ _.. 

f3jzJe en eyi Bog~ ve 
YAGLARINI 

'Burada bula__Elli!Joru3 
Bi~ kOylü/erde 
Pullu}\ ve ~ enç b er Dü~enirit 

ıJ!!p Buradan Atırı~ 

TuRKl>ILl AAu•~ 

~-..ı , ;· .. ~w; :i-.~~1&\V.:; .!. ;,.'"" J~rr.. ·u ~ a--•1~··~· •• ••4•arı 
,~ SEHIR .. sr~EM_A_SINDA tı• Ucuzıugu · 8 ~ Turk fıhmlennın ~ 8 S -.t t I ~ 1 
~EN 6 Ü l U I va [ N MÜ Kf MM [l i t~IW agıam ıgı . I 
:5.1inr1111 H<·ni Alda ırsa tı 8 Zarafeti, 
~ v EN i K o P v A 

1
. f 1! l1'ahri Tav~anlı I 

... i 1 :h ı • t , ıı. . 1 • f' t\ Y . \ 11 ı\ B E H L E H . ti! ' 

~~T.~ıı·-~··,~j.'1'Jı~~-.•. ~~~n~:r.~tn:~~' F a n ta z i k u m aşı 
maddelerine göre isten:len belgelerıle muvakkat teminat 1 ı 
olan 5) 7 lira 18 kuruşun veya bank meku~unun müna- VE 
kasadan bir saat eve! tümen muhasebesine tevdiile ko- Jtı ~ 

m;,yonda ham bulunma'••;~-* ( 
426 

.ı ) Tuhafıye "!~ğ~z~/artTI ' 
!'.ay amıç garnizonu kıtaatının senelik ihtiyacı için ~ bulab1/1rs1nız? 

629.UllO l<ilo un kapalı zarfla eksiltmtye konmuş ıhale ,,_ , ..,,,, 
günü talibi çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltme- •JI) il:• IJ»B •)J)a - -8((• ~ 
ye lrnnmuşlur Her kilosunun muhammt>n hec1eli 9 kuruş 'fl,f. 

satınalma komisyonu binaı:- 1n 1a yapıla :aktır Eksiltmeye 

girecelderin vereceldileri um:n şerait ve evsafını bulundu 

ğu yerin satınalma komisyonuna mürac11at ederek öğrene 
bilırler. i teklılerin ek~iltme kanun ·nun 2490 numaralı ka- f(t • e. 
11unun 2,3 üncü maddelerine göre istenilen vasaıkıe 4159 & Muhtere111 Müşterilerimıı · ~ 
lira ıı kuruş muvakkat ten.inalın ve banka mektu IJ? •ı· ı 
bunun ihaleden bir saat evet tümen muhasebes~~e tevdiile ~ .\lirııari kıyuwl \'t~ ~iifırtqi nıal(ırtı , . ., 1~~·~ 
komisyonda hazır bulunmaluı, ( ~-7 4) J; . f' l 1) \ı..". \ 11 l 'I \lj( '<l· . ·. it• olH1'1 
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