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Pirine .. , 
işleri .. 

Son "" yıl içinde, Ana 
dolunun biraz süreklice su

lanabilen yerlerinde, yeni 
bir tarım kolu, bütün veri 

trılıliğly le ilerlemiştir P u 

kol, her yıl alanı biraz da 

ha genişliyen plrınç e':in i 
dır. 

Pirinç ekiminde çalışan 
köylüler . buğdaya göre bi 

"•ı daha güç de olsa, piri-
tıcin emeklerini daha çok 
koruduğunu goruyor ve 
0 na daha çok sarı ıyorlar. 
Pırinç ekilen yer'erJe uz. 

Sovyetler Arr1erika İç 
• 

1 ş le r ine Kanşıyorlar. 
Ameri~anın Moskova ~üyü~ elçisi Sovye t hü~Ometine 
~ir nota verdi Sovyet ~ü ~ ümeti ~ omünist enternas
yonal ha~krnda ~iç bir taa~hut ~a~ul etmediğini -

~il~irmiştir. 
Moskovn 28 (AA ) 

Amerikanın Moskova Biiyük 

Elçisi lcomüni"t er ternas~·o 
nalınin son toplantısı dolnyi
sile ~ovyetlcı in Ameri~ a iç 
ışlerlne müdahale etmemesi 

niyetini bozmak h:tedıği ha
kkında bır nota vermiştir. 
Sovyet Dışbakanı bu nota-

Ordu 

ya verdiğı cevapta 1 öyle 

bir miiddhalenin knliyen 
mevzuubahs edilmediğini bil 
direrek teminat vern ış, diğer 
tıudftan Sovyet hükümeti 
nın koınüni t enlernasyonalı 
hJkkınJ"\ hiç bir teahhüt 

k'lbul etmediğini ilave et
miştir. 

4 MUyon 

Terfi 
listesi ~azırl2 r;d1 ~ugün 

ilan edilecek. 
Ankara,28 (Özel)- Ordu 

terfi lı~tesi, Cumurbatl<anı 

nın yüksek tasdikine iktiran 

etmittir Bugün ilan edılece 

ktir. lstanbul Kamutanı Ha 

liı. yedinci kolordu kam uta · 
nı Gelip ve ikinci ko1ordu 

kamutanı Sabit Kor genera· 
llar arasındadır. 

Erkanıharp All>Aylarmdan 

Yusuf Ziya, Nuri, Muhar 

rem, Ma?.lum. eczacı Evüb 

Sabri 1 üm genernllığa terfi 

etmişlerdır. 

Ordumuzun 

"" ıtılama kanalları açılmak 
1
ater toprakları ufak olan 

k6ylüler bunu başaramı or 
1•r. Ekim daha çok büyük 

loPtatı olanların elindedir 
8u toprak sahipler inin pirinç 

ektınıne verdikleri değer K t 1 .1 .1 
~a,ıunünkinden üstündür omu an art arf sınua ue-
~.:nlvarı~ . genitş topradklğarı·.. gicikli~ler ol~u. 

Liralı~ gümüs lira basıl~ı. Geç;,~!~~~.i ;~~!~!,11~ ~~u İkinci parti olarak 4 mıl· 
erınıı ar mıı, e er Y 

>Gkıelmişt.r. Ankara, 28 (Özel) - Or· 

Pırinç ekiminden bir çok du kamutanla r ı arasında 
tehirler de faydalanmakta· bazı değişiklikler olmuştur 
dır. Buralar da pirin:i ka Verılen mnlümata göre, or 
blliundan ayıran çeltik du espekteri korgeneral Ali 
r,brika.lara kurulmuftur. Bu Sa yid, atıknj şüraya, janda 
tehırlerdeki birçok adamlar- rma genal lcamutam Gene 

~tbuklu pirinci çoğaltımın • 
."rdan toplar, fabrıkalnrda 

ral Kazım, üçlincü ordu es

pekter iğıne. dördüncü ko\· 
1
tlettikten sonra iç pzzarlara ordu I< >mutanı Ceneral Na-
\ıeti r, 

I Ç!!ltik f abrikalan işçi ça 

1
1tlırdığından ha lk ela bt n 

~~tı s ygı ile karşılar . Şe anlığına v.- onun yerine de, 
L itleri bayındırlaşlır~ığı gıbi 

ci, jıındarmıt. genel ka1•1ut
anhğına , genel kurmay iki 

nci başkanı Korgeneral Ablm 

dördiincü kolordu kunıand-

llı hcı rp ak"demı i kamutanı 
~ taı gelir de verdiğinden general Ali Fuat atanmıt 
d~lediyelerle özel idar~ler !ardır . 

... f abrıkalarm artmasına __ _ 

hrdıın ederler. 

Gümrük OUH\rlariyle ko 

t~"'-n 'pirincin verim1 i geni
~ eyiti, hütün yurdu sevin· 

Amerika 
Deniz ta~sisatım fazlalaş

yon liralık gümüı pnra ba 
sılmıştır. 

25. 50 kuruşluklarııı da 

ka 
1 ıpları hazırlanmıştır. Di 

ğer tnraftan b ronz beı 

on ve yirmi beş kuruşluk 

:a rın da lcalıpları bitmelı. 

üzeredir . 

--

Orta 
O~u'lardan 424 öğrntmen 

f,ı~em zamm' al~ı. 
Ankara, 28 (Öz.el) Kül· 

tür Bakanlığı neşrettiği bir 
bildir iğde lıütiin ölkemlzde· 

ki öğretınenlerin i ·tikbali 

için çalıştığı ve 414 orta 

okııl öğretmeninin hizmt:t
lerine göre kıdem zamnıı 

verildiği bildirilmiıtir . 
1recek bir konudur. Gt!r 

~1 0 incir, üzüm gibi bıze 
~l\rdan bir şey getirmiyor. Ayaklanma 
k l'Jtıtnıamalıdır ki, cunıurlu· Nevyork 28 jA.A.J -

tarı öncekı dt•\•irlerde piri Anıerilta kongresi deeiz ta · 6' • 
1 

t1r~1. 

llç İçin yabancı iilkelere çok h satını ~eçen yıla nazaran ırıtle yeni ~ir aya~ ,n• 
Par, veriyorduk 270 mılyon fazll'lsile 81 6 ı.ı ~ , .... ,. 
d ~llrmara çevresinde, Ak- buçuk milyon dol,ır olarak ffi8 0 UÜÔU UI Ulrl yor, . 
denıı kıyı a.ıınd~, Ortaana - edilmi~tlr, İstanbul, 28 (Özel ) At -

i 01 unun hır çok sull\k yer- in ıdan acele haber veriliyor: 

~ttirıde mesela , Ankara ya Yunanistanın Kefalonya nıı· 

rklarelinde yapılan geçit re 

smi fevkalade par lak oldu. 
Mareşa l Fevzi Çakmak or 

dumuzun muvaff akiyetini 
tebrık etmiş ve bu hususta 

bir söy1ev vererek. gördüğii 
intizamdan dolayı memnu 

nıyetini göstermiştir Mare

şal ~öylevinin sonunda: 

" Bu çelik orduyu ye· 

hştiren kamutan arkadaol"

rımı tebrik eder ve kendi 
lerine teşekkür ederim ,, 

Demiştir. Ordunun At 

alürke o'an l-:ağhlığı bir ke· 

re daha teyit edılmiş ve 

geçit resmine son verilmış

lir. 

İlk Okul 
Öğretmenlerinden naklol
unaca~lar m listesi H

~aylara gön~erildi . 
Ankara, 28 (Özel) - Bu 

yıl bir ilden diğer ile nakl 

olunacak ilk okul öğretme· 
nlerinin listesi Bakan 1 ıkça 

hazı r 1 a narak ilbaylıklara gö· 

t16 1 · nderı1miştir. 
l ltı

1

armôa pirinç ekin.inin B 1 
1 

ntakasında ve Girici adasın -
bt) e h~r ılgiyı ııevindıren u gar ar da yenide isyanlar çıl· nıış 

t ilerleyjşi vardır. tır Hüküm et isyanları bas Pu şekilde naklolunan 

ı\ t r 1 · · ı - t Ö!iıretmenlcrin snyısı t350) 

~~·":: k ;~::,.ç d·~ı'.: \ y~ ~:r r Ü r ~ s 1nır1 atin a ı · h ~ ida t ~ b~:.:: : ~:: .,:: :. ve . .:c=e=z=rı=--=e='--~k=a=d=a=r=-=d::.cı r. 

;· :: .::·.:· k .~~~"·~~:.:: yaSpomfay~al.~2,aSrı(nAı .sAö.y)lüyoBrlualr Habeş 1 er H ava T eh 'i k e -
.ı~iıledikçe daha artmakta
lflt l> 

1 ou düz~n timdiden si- 1 gar ajansı Yunaı. gazetele s• k h 1 n o r 
ç~'-•ııa ileride bir çok gü- ri~inneşriyatınaccqıpolarak ıne arşı azır a ıy . 
~IQkler doğacaktır. Biz bu Turk Bulgar sınır bö gesinde _ 

, ~:k~:::· :: ::<;:~=: k 0 • 

1 :~d1!;: :.":'.;:ı~~ğ· buı~::: ing iliz s · g ortacı 1 m buhranın ~as lang ıcınrlanbe r i ha ı ~ 
~ tulacak ohm toprak ka- madığını bildirmektedir. te~likesine karşı s'gorta yapıuorlar' 8a~anf ar ~urulu 
~ lltıu, Pirinç eken köylüyü l 

1 
ı 1.. d H ,} ( L 1. 

~-:tıdı toprağında, daha çok · ·~~~ ava a sa inıyet ver i. aueş u usal uan~ası yauan-
'" ~.tıçla çalııtıracaktır.Ancak J • 1., • 

çaı1 ' 1 
de toprakla birlikte K. Aleksandrın C1 uÖVIZ satışım ,esti. 

tıtı Ulnıek şartile . Susuz pi .. üzerine binlerce halk , tay- Pariı;, 28 (A.A.) 

"~ç ~kınıı olamaz. Suyun Olümünün ~irinci yıldönümü arelere karşı n~111acak yap ~a bakanlC\r kurulu Lavala 
\ıt,. ~-ılu da~ılıt ıekillerinden mak için l.ırlara çıkmışlar· Cenevre için lam salahiyet 
~,1'1 °'tıe1< dinledim: lliraz Belgrat, ?8 IA.A.j dır. vermi~lır 
bı •klı olan birisi kalkıyor . Yuguslavyn hükumetinin l.ondra, 28 (AA.) - İn - Adil\nhaba, 28 (A.A.) -

t • 
b, Uyun akışını az bir şey Knıl Aleksandırın öHimüniin ~iliz sigortacılr~rı buhranın U 1 u<al bankası yabancı dö -

"c· 
ıı, Yarak, yeni bir kant birınci y ı l dönün.Ü mlinase haşl angıcındanberi harp viı: ~atışını kırmıştır. 

de y· 8 lb IC•ttiriyur vt· hunu la bctıle geniş bir af çıka- tehlikesine kar,ı sigorta ya· Adisabaha, 2 (AA.) -

cv•n11 üçüncü 1111yf ada) 
1 racaAı ııöylenmektedlr. µmaktadır. Habeı imparatorunun enıri 

Fran 

ONUNCU YJL 

laf er Bayramı Büyük 
Törenle Kutlulanacak 
Törene saat on bir~e Cumuriyet ılanındı bışlınıcık. 

As~erimiz bürü~ ~ir geçit resmi yapacak. 
Gece de bir fen ar aıayı tertip ediiecektir. 

30 Ağustos Baş Ka - rihçesi hakkında yükıek 
mutan meydan muharebesi- ses'e bir söylev verilecektir. 

nin yıldönümüne tesadüf 0) Bu gün aynı zamanda 
eden cuma günii Balıkesir 

Garnjzonunda aıağıda yaıı 
lı tören yapılacaktır . 

A) Zafer Bayramı gunu 
Balıkeairde mevcut (Nöbet
çi subayları hariç) bütün 

subay, aııl<eri memur ve 

mensupları (kıta ile törene 
İftirak edeceklerden de mü· 
ml ün olanlar.) büyük üni
form <darını geymlş o 1dukla 
rı halde ııaat (9 da Ordu 

evinde tnplanmı~ bulunacak 

karargah ve müesseseler 

ile kıtaat subay'arı ve men· 

ıupları gurup olarak Korko-

mutant ziyaret ile tebrika

tta bu 'unacaklardır. Korko-
mutan saat 9 , 30 dan itiba-

ren memurini mülkiye ve 

halkın tebrikatım kabul hu-
yurcıcaklardır. 

B) Orduevindekı lebrika-

tı müteakip merasim duru

şuna geçilecektir. Bu duruş 
için subaylar ve memurini 

mülkiye malul subrtylar, ıh
tıynt ve mütekaıt subaylar 

saat 10 30 da Orduevi önü-

nde ve istasyon 
meydı nmda krokide göste

rilen yerlerini alnıış buluna-
caklardır. ' 

~ Merasime İftirak 

edecek kıtaat vesair teşek • 
küller : 

A) Askeri Bando 
Piyade Alu} 1 

Topçudan bir ltatarya 

Nakliye Tb. cfan arabalı 

BI (24 araba) 

Jandarma 
Polis 

Mektepler 

Sporcular 

( :emiyetler 

8) Merasini Komulanı 

piyade Alay Kamutanı Ya

rbay İbrahimdir . Mera~ime 
iştirak edecek kıtalar vesa 

ir teşekküller sa"t 10. 30 
da ilişık krpki mucibince 

yerlerinı almış olacaklardır. 
Y erlerm bu krokiye göre 

alınmasını meras m Komu 

tanı ve halkm intizamını 

Merkez Komutanı emrine 

ginecek olan Mühimmat depo 

Direklori.i YüzbAşı Liitfü ve 

emniyet memurları temin 
edeceklerdir. Bu husus için 

i<'abeden emirin verilnıcsini 

İlbaylıktan dilerim . 

C) l\orkomutanı sa. t {11 ) 

de merasim mahaline gele
rek kıtaatı muayene ve le 

brik edecekler Bunu müte· 

akip piyade alaymdan kı 

demsiz subay tarafından 

bu günün Büyükli.iğü, ord11· 

muzun ittiklal harbindeki 

kahramanca menakibi, düş· 

man ordusunun imhası ile 

neticelenen Baş Komutanlı!< 

meyclan muharebeıinin tah-

ta yare bayramı oldutundan 

kıd~mıiz subayın söylevin· 

den ıonra tayare cemiyeti 

tarafından bir söylev veri · 

lecek ve lıundan sonra Ko

rkomutanı söylevini ve,ecek

tir. 
E) Korkomutanmının Sö

levini müteakip İıUklAI ma · 

rtı çalınacak ve bundan to· 

nra Korkomutanın önünde 

merasim geçlfi yapı1 aca\ctır. 

jMerasim geçifl sıraıı (21 
I A} fıkrasındaki ttradtr. Y6-

rüyüş istikameti krokide ok· 

larla gösterilmittir.\ Piyade 
manga kolunda Topçu ve 

Nakliye birerle kolda ıeçe· 

ceklerdir. Mera sim geçlıtne 

ittırak edecek ıporcu 1ar 
ıle talebeler geçit 

sırası Merasim kamutanh

ğınca tespit olunacaktır. 

F) Topçu taburundan bir 

takım istaayon civarındaki 

park tepesinden tam ıaat 

12 de manavra barutu ile 
21 pare top atacaktır. Bu

nun için toplar daha evel 

mezkür mahalle gettrllmlt 
bulunmalıdır. 

Gl Merasim geçitint biti
ren klta esl<i beledive bina

sı meydanından ayrılarak 

birer subay komutasında 

olarak kıı~alarına dönecek

lerdir. Yolun tıkanmamaaı 

için geçit resmi yapacak ol
an kıta komutanlarının bu
na dikkat etmeleri lazımdır. 

İ) Öğleden sonra lula•t 
kışlalarında eğlenceler ter· 

tip ederek ZaFer bayramını 

kutlulı yacakldrdır. 

Büyük zaferin kıy-neli 
kıılalarda kıtaat kumandan· 
ları taraf1ndan erata iyJce 

anlatılacaktır. Runun için 

muktezi programlar ko 

mulanlar tarafından hazari' 
anacak ve müeasese1er era · 
tının da en ,-akın k,talarda 
bu programlara ittirak ett 
irilmesi kıta komutan1arile 

temas edilerek temin olun . 
acaklır · 

6tce eğlenceleri 

1 - Gece bando, piyade 
alayı ve nakliye taburundan 

bir fener alayı tertip edile · 

cek ve bu alay (Kıtayı mu

ntazıra . ve pıerkez bölüiü 

hariç) saat 20 30 da bir 

binbaşı komutasında ve ki. 
fi miktarda subay idar,eatn

de olmnk üzere piyade ala · 

yı kıılasmdan hareketle (Pa 
şa cami, Meyhane boğazı 

Tapuve Nfifus daireleri · Hü· 
kümet konağı - HOk6met 

caddesi, Belediye daireli la-
LDev&mı üç6ncll.ay.f•J 



• 
lngiliz Haı·a Endüstrisi. 

Geçen ayın son günle-
rinde Hendonda yapılan ulu-

sal havacılık bayr~mının 

hemen ardından 6 temmuz 

da lngillz süel uçakçılığı da 

350 nçağf 1e güzel bir top 

lantı yaptı. Ve bu toplantı

da Büyük Britanyanm hava 

işlerine verdiği önemi gös 

termek üzere de kra 1 ilk 

defa olarak hava mareşah 
üniformasını geydi. 

Mılyondan fazla adamı 

avcılar, gerçek. gelecek ol 

mak durumundadır1a r . 

tuıüwlı.l Afuıtoı 2~ __. - ~ 

ı~ 
-. . . : . - ·: : . , ·-...... . . - . l 

• 
~ .. ~ . ·~ -. ! .. =···_·, ''·::::-::· ~ .· ,_ 

İ I~ Ç E f_. E R İ l\11 İ Z D E 

- - ----11 
Sındırgı 

. 
ilce sinde: , _____ _ Halk evi r 

Un ve zahire f iatlan 
Zaler bayramı için bir mü-: 

1 samere ~aznla~ı. ' 29 Auğs,os Perşembe 

Unlar 
Kuruş hayranlıklara boğan bu ild 

bayramdan Hendonda ya

pılanı, İngiliz hava endüst

risinin yarattığı uçakların gö

rül mesl fırsatını vermJşt•r 

Düıman içine girecek \ e 

kendini yalnız batına her 

türlü saldırımlara karşı eyi

ce koruyacak bombardıman 

uçağının , yahutta düşmcın 

memleket üzerinde, dü~man 

uçaklarile düşürülmt'k kor

kusu duymadan - arbede 

yApılacağını anlatan gÜL.el 

bir ders harbi gibi, hava 

harbinın de nasıl cenk mu· 

harebe \:çağının türü lia 

rakterleriııi bu lngiliz uçak 

larında bulmakta hiç bir 

güçluk yol,tur ve bunun gi

bi, topsuz uçağın anlamıı z 

lığını da bu güze1 bilim Ör· 

neklerinde görmemek im

kansı7.dır. 

Bir yıl Önceki Cinayet 
O r t a y a Çıkm ı ş t ı r . 
Bir ~ö ylü ka~ın geçen y~I ~ocasını öld~rerek bir hen- 1 

! dağe gömmüş,. Bu yıl gızh ~alan ~u cınayet ~u defa · 
tamamil!_!!~ınlan~ı. i 

Halkevi gösteril (temsil) 

kolu tarafından Zafer ve 

uçak bayramı için t Ôı)urt ) 
ile (Hayal peşincle) adı iki 

piyes ha7ırlamaktadır. l u ' 

iki piyes bu akşam ilk 

defa olarak halka gösterı· 

lecek, diğer akşam l a rdl\ ela 

program tekrar olunacaktır 

Çuval 

60 Randımanlı 580 
70 

" 
480 

Benim burada ele almak 
istedığim konu son uçaklar

da güdülmüt olan süel ga · 
yeyi canlandırmak. İngi l iz 
hava endüstrisinin başardıtı 

büyük devrimi anlatmaktır. 

Her şeyden önce, söyle 

memiz lazımdır ki, İngiliz 
uçmanı genel savaıta, dai· 

ma sert ve~ ılmaz bir kara 
kterle çetin bir düşman ola 

rak kendini güıtermiş ve 

yeni ıi\vaı metodlariyle bir 

ı ikte ha va harbi anlamı en 

eyi olarak Büyük Britan\'a· 

lı tarafandan kavranılmıştır. 
Hununla beraber harpson 

raıının, bu memlelc~tte , her 

gün havacılığın zayıfladığı 
sonucunu vermekle geçtiği 

muhakkattır . Bu, benim 

inanıma göre, ortaya bir ha

va silahı yarıoı çıkmasına 
sebep olarak, adaların kar
eı ında buluncluğu tehlik~yi 
boş yere büyütmemek, gizli 
isteğinden doğuyordu. Çün 

kü, bütün· lngiliz ha·. a na· 
zırları gibi, ingil z. ulu u da 

biliyor ki, bu zengin ve dört 

tarafı açık adaları, en kü· 

çük bir hav" kuvvetine kar 

şı bile korumak imkansızdır 
ve A uupa devletlerinin uçak 

larını araştırmalarına ömı 
yak olacak he.rh~ ngi bir 

hareket fngilterenin zararı
nadır. 

Bunu, Mak Donald pla 

nından hava lokarnoların· 
dan ve hava silahlarını 
azaltmayı hedefliyen bütün 

konuımalıırdan da kolayca 
anlıya biliriz. 

lıte, hava harbi anlamını 
çok ve en iyi ka,·ramıı ol

dufunu yazdığım Büyük 

Beritanyanın, ha vacıhk ba

kımından olan geri'iginin 

verdiği anlamın özü budur. 

Bugün, Hen donda rast!;.· 

nan uçaklar. artık havı. 

sılahı Yarışının önüne geçil. 

meı bir hakikat olduğunu 
ve bu Yarışa lngılterenin 
katışhğını açıkça gösteren 
kuvvPtli deliler olarak e'e 
ala biliriz. 

Hava yarışı baılamı~tır 
ve lngiltere bunda geri kal
mamak azmindedir. 

Hendonda halkın gôzli 
önüne konan güzel uçaklar 

Hendon 

toplanan 

uçak 1arı 

endüstrisin n 

bayramındr. 

veni İngiliz 
İngıliz ha va 

çalışmalarına 

büyük bir hız verdiğini ve 
yar \tlığı örnekleı le de, ha · 

vadan gelect:k tehlikP.yi ve 

hava harbinin nasıl oldu~ıı 

nu gösteriyor Vf' dünyaya 

öğretiyor 

) ı ıtna öyle geliyor ki 

havacı'ık davasının ana çiz

gileri dünyanın dört bir la 

rcıfta göze çarpan çalışma· 

larla kuvvetle helirtmekte· 

dir. Ha va ordusunun ~aldı

ran ve harbi kazanan bir 

öz olduğu, hava orduı.u ol 

mayan memleketlerin hiç 

bir harba, ne saldırım. ne 

sa vga harbına atılamıyacak

ları artık herkt'sin öğrendi 

ği bir hakikat olmuştur. 

Hendondaki uçaklar Lu ha
kikat kadar, BüJük Britan 

ya ha va endüstrisinin yük

sek .durumunu göstermi~ler· 

dir. Ben buna inanıyorum . 

Ş. HAZIM GÖKMEN 

•••• 
Neşı iyat 

Kim~agerle r mecınuası 
Türl<iyto umum kimyager 

ler cemiyetinin çıkardığı 
be§inci mecmuanın dördüncü 

sayı 1 arı bir arada çıkmıştır 

Bu sayı<Ja meınleketimiz mah
s · ılü olan Aspir yağı üzerin 

de yapılmış ilmi araştırma, 

üzerinde durmıya değer bir 

eser memleketimizi ilim gö

zıle t;ınımak için atılmış 

eyi; bir adamdır. Bu sayıya 

katılan )'ıllık fihri~ti kanı 

tırınca mecmuanın birınci 

cildinin ne kadar zengin 

çıkmı§ o'duğu göze çarp 

maktadır. 

Bu küçük ba loşla "Tiirki

ye umum kimyagerler c~ 

miyeti mecmua ı,, nın yal

nız zengin ve ite yarar bir 

\ekilde c'eğil, l\ynı zanıanda 

nekadar çok emek ile mey

dana geldiğı açrkça anlaşıl· 
maktadır 

arasında uçuş kapasitesi ar · 

tırılmış Hendley Page ve ı 
Fairein kara uçakları, Bri 

stol ve Avronun bom bardı - \ 

man, H"vkerfn av uçakları 
üzerinde önemle du ul ı cak 

bir değer göstermektedir'er. 

Türkiyerleki kimya ilmini 

dünyayf" tanıtmağa ve dün· 

yada y<tpılan bu yoldaki ça· 

lışınalaı ı sütunlarına geçiren 

bu ilim mecmuauı 1 okuyu· 

cularımıza tnvsİ\ e ederiz. 

istar~ul ~elı~i}e mıcrr:uas ı İçlerinde top, her yana 

hattA kuyrukta dümenlerin 

de arka11ından ateş eden 

bol makine1i tüfek · 

!erle silahlı ve hızlı ağır 

uçakların yanında dört yüz 

kilometreden daha büyük 

bir hızla uçan ve topu olan 

On bir yı!danberi İııtan -
bul belediyesi tarafınd11n 

ayda bir çıkarılan bu mes 

lek mecmuasının 1 ~7 1 l8 
inci sayıları bir arada dol · 

gun yazı'arla çıkmıştır . Oku 

rlarımır.a tavsiye ı·deriz . 

Sındırgı - Akhisar yolununu açılacağı heberi Sındırgı da bü
yük bir s~vinç uyandırbı. 

!'ıııdı·~Hlaıı l> r g •rıı 

tır. 

Kocasının katili 

tevkif edilnıistir. 

Hamide 

yolu 

Gelenler 0idenlt:r 

nberi i 1imiz çevrednc'c in

celemelerde bulunn akta ol 

an s y ' a vımı7 B. Hacinı 

Muhittin Kezer dün İzn . ire 
gitmi~lerdır. Saylavm ız i~

tasyonda bir çok tanıdıkları 

tarafından uğurlanınıttır . * ~azilli Ortaokul Di -
rektörü E'l1inittin Çeliköz 

dün İzmire gitmiştir. 

1 o .. 410 
80 410 

Kırma 275 

NOT: 
i1bu fiatlara mu· 

aınele vergısı ile, çu 

valda 140 kuru~ buğdayı 

koruma verigisl dahil de· 

ğildir. 

Cinsi Kuruş 

kızı ca Yum· 4 
uşak buğday 

Sert ,, 

Arpa 

1 

Nohut 

Bak1a .. 
3 
3 
4 

San ti_!!!.. 

50 

S•J 
50 

Genel NfJf us Sayımında 

Bütün İşyarı a r 

Smdırğı, 28 (Özel aytarı
rıuzdan \ fforanın Armutlu 

köyünden geçPn yı 1 Ali of· 

hı Mustafa birdenbire orta 

dar kaybolmuştu. Yapılan 

bütiin araştırmalara rağmen 

bir türlü bulunmamıştı 
Bu defa Ali oğlu Musta 

fanın bir cinayete kurban 

gittiği haber verilrrcsi üıe 

rine cunıuriyet genel ı;a\'a 

man 1ı~mca girişilen tahki 

kat ıı;onu'lda bu cinavetin 

bütün karanlık tarafları ta 

mamile aydın
1

atılmış ve ka 

til, ölen Mustaf anın karısı 

Hamide olduğu anlaşı
1

mış 

tır. 30 yaşlarındaki Hamide 

bir gecf" kocasile aralarında 

çıkan kavgada Mustafayı 

Sındıruı-A~~isar 
açıhyar . 

Sındırgı. 28 {Ô7.f' 1 aytan 

mızdan) Sındırgı · Akhi 
sar yolunun 15 t•lülde baş 

lamak üzere l\melt'yi mü

kel'efiye tarafından açtırıl-

masına ha~lanıtcaktır. Bu 

ı V a z i f e A la c a k 1 a r 
\ Sayım iŞfaıinde teklıl adilen vazifeyi hbul etmiyen 
, memuıhr!a, ~a~ul etmelerine mani ol2ca~ amir on-

lir a~an eUi lira~a ~a~ar para cezası ile cezalan~ ırı
lacaklardıl. 

ö)dürdü~ünii ve cesccliııi de 

bir tarl.ı hende~inin içerisi 

ne gönıdü~ünli itirnf t:tmiş 

lir. 

Genel sı\Vamanlıkçn bu 

tarlada yapılan araştırmada 

h~ndeğin içinde Mustafanın 
kemiklerı ortaya çıkarılmış 

Kıdem zammı 

Gören öğntnıtnler. 
Kü'tür Bakanlı { ı lrn yıl 

kıdem 1aııımı d ınası lazım 
gelen ortaokul öğretmen 

lerınin listesi11; hazır 1 r, mı§· 

tır Bu listeye göre ıltnıizde 

ki o rtaokullardan yedi ög 

retınenın aylıkları arttırı l mı 
şlır. l unları hıldıriyoruz: 

Necatıbey öğretmen oku 

lası cograf ya öğretmem Emi 
rhanın matışı 35 ıradan 4U 
lira}H, yine öğrelmu: oku. 

lası edel.ıy;ü öğretmeni B. 
Hakinin orlnol u'ildan Tü · 

rkçe öğretmen• IS. İbrahimin 
bayan Sabiihatin. bay Ha 

mıdın ve r esim öğretn·eni 

bay Kenıalın nı.ıa~ı 30 lıra 
dan 35 lırn ya, Edremıl lk-
ma l o:-taoku 1\ ındnn Fat-

ıııanın maaşı da on liradan 
on yedı buçuk lıraya çıka
ıılmıştır. 

[v~~t {8 te1t şlt r 
İki gün önce şehrimize 

gelen Evkaf ispekteri B 

Avni Evkaf direktörlüğünde 

tefti lerde bulunmaktadır 

haber bütiin Sındırgılılar 
arasında büyük lıir sevinç 

uyandırrr ı ~t ı r. 
İlçenıi7 in gerek ekonomi 

bakımdan ve gerekse diğer· 

bakımdan Akhharla daınıi 

bir ilitiği vardır. Onun için 

bu yolun açılnıaııı Sındırgı 
üzerinde büyük hır var 1 ık 
yaratacaktır. Diğer taraftan 

bu vol ile Uahk~ İr · İı:ınir 
arası da pek büyük b•r fa. 
rkla kısaltılmış olaca~tır. 

Sındırgılıların bütün dile 

ği bü güı:el yo a bir gün 

önce kavuşmaktır. 

Tür ~iye 
Gu up birincili~leri ~ugün 

sona erecE ~ 
Gurup birinciliklerinin 

son maçı bugün Fenarbah

çe i 1e bölgemiz birincisi Yurt 

takım ' arı a a ında yap la-

caktır Yapılacak oyunu çok 

heycanlı 
0

olaca~ı umul.ıyor. 
Bu maçı görmelc için ilçele 

riınizden hır.;ok kiınsc 1e de 

gelmiş bulunm11ktadı. Yurt 

lulara muvnffakiyetler di 1e 

riz 

Kor~omutammız Korgene
ralliğe terf j eoiyo f. 
Korkomutanımız Tümge

neral Sabit Noyonun Zafer 

hayranı ın<la KorgenerallıRe 

terfi edcLeRıni u:vinı;le ha 

ber aldık. Değerli Kamuta
nımııı bu günden kutlula 

rı:.r. 

Nüfus sayımı hazırlıklar 

ına önemle devam edilme

kted ir . Nüfus sayımı kanu · 

nund~ , okur Vi\zar herkesin 

sayım işlerinde gösterılecf k 

vazifeyi yapmağa mecbur 

tutulduğundan memurlar ic 

abında !layımda kullanıla · 

caklardır . 

Başbakanlıktan bu husu 

sta bütün m aylık 1 ara şu 

bi dırim gönderilmiştir: 

Genel nüfu ·sayımı ha7.ır 

lıklarının sayım mmtakala 

rı te~l<ili ve sayım nıemur 

!arının tayinı ~ afhasına bat 

lanmış o'duğu ancak bu ha· 

zırlıkları yapan bazı yer lt'r · 

deki dairelerce kendi ıne 

murlarının bu işte çalıştırma

' !ar.na it raz edılc!fğini gör-

üldüğü istatistık umum mii 

dürlüğilnden hıldirılmiştir. 

imiştir . 
Memleketin birçok yerle 

\J \'• 
rinde sayımın sıhhat ve rrı 
aHakiyet ıle baıarılması de 

vlet ve mahalli idar~lere 
· te 

menı;up memurların bu ıf 

çctlııtırı l ınalctrı na m i'te~ak 
lqftır . Pu c;ebeple lcr" 

·'e jS 
Vekılleri Heyeti kararı · .. 
lima edilen zümreler h&r' 

cindeki bütün memurlllrırı 
vali, kaymakam. nahiye,,,~· 

·· ter•· 
dürleri tarafından, go~ de· 
lecek sayım vnzifelerirı 1 

• fil . 
rhal kabul etmeleri ve " . 

iti' 
irlerininde bu tayinlere . 

ktır· 
raz eylemt:meleri gere. de 
Akıoıi taktirclı· sayın1 ıt10 I 

f . kabLI 
teklif edilen vaz.i t'Y1 l 1 

1 
Lcıı ,ı.ı 

etmiyen memurlar&, 
k • rtı 

et mel erine rr:ani oln Cil 
8 

te· 
ırlerin Savım kanununa . 

· ctı• 
vfıkan l 0-50 lira para rı 

ı ~ ıarırı 1 

Sayım kanunu okur, ya· sıle cezalandırı.aca le 
• 0 lar• 

zar herkes sayını işlerinde alakadarlara kuırı tle 
·· t · ı k · f · · f b · 1 d · ı · · bu su re gos erı ece vazı eyı ı a) a ı ırı mesıııı ve I rıf1 

ura 
mecbur tutn uş ve bundan ceta görecek meın 10; 
istisna edilecek 1er de İcra Bdf\'ekfılete lıildirtlf1'1eıı 
Vekilleri karcıri't• let>l it edi · tanıimen rica ed1:riıı r · 

o~ooaaaaaaaaaaaanaoQaaaoo aaaaaa aaoo~~ 

~ ~ o ~ o o 

il i 20 İlk teşrin Pa~ar Genel Nüfus Say ı nı' g 
a ~ 
a . ..'f.P.' " 
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Benim 21.000 metreye yükselış 1 

/( 
Sibiryada ilk defa olarak 

ora K ocum. Novosibirskiden boş bir ba-

l Önümde gazel:.. Sütün- lon uçuruln uş ve bu balo-
&rda f ') 1 na ç .. .,itfi hava aletleri kon· - puntu yazı ar, ka- Y 

ra gömlekli bir f atisl kol- muttur. Bu balon L0380 

b()tdu~u halinde, dizıli, boydan metro yükseklığe çıkmış 
oya,. ve havanın çeşitli tabaka 

Hep 0 mavAllar, be iki larındaki suhuneti ve tazy· 
iÖıüın.. iki ölçmüştür. Balon yük· 

.. Yatılar, sülunlardn gezen seld ği zaman yerde sıcaklık 
~0ılerimden, kimi karanlık, {17 8 J deıece idi, 3260 nıet · 
lıtıi geçkin ve kötü bir re yük. eklikle O). 10.540 
hrkı gıbi dolmakta. . m e troda (.52 8) 15 20000 

Ok metreler arasında ( 44) de · 
d 

uyorum; kimi kızgın, · 
<ıha k 1 d ı rece bulunmuflur. 

ıc.r!~n~:. •Yv:k~ .. '·~·k•• 1 Motörsüz tayare ile ~İl 
:hklanan esir bir Hindis 1 

•1111 o··d··k 1 . K ld 1 f8''Qf ·· u u ses erı. a l· 1\ 
:1 ınlaran taş göğ&ünü, çıp1ak 
of ~'ıvyet erin l!lnınmış pi· 

r Yumruk olup döven, I d C 1 ç1 1 anör erin en .u dın motörı.üz 

1 1> ak ayaklar . Ôlü deniz J 
er tayare ile hır dünya rekoru 

b gibi, dalgnı:ız, durgun ya pmıştır. 124 kilometrelik 
~t Çin ülkesi .. Esir Tahitı .. 
u h bır mesafeyi 35 ~natte uç · 
1 &. a ora ishal olmuş bir 
"&. muş ve tekrar yerine avdet 
k tın kadar . clvıl< Tahiti la- etmiflir . Planör motörlü ta· 
ltdıları eden ozan be' inle-

ri.. yare tarafından 200 n etre 

I &ir kara koç ge!ı yor göz 

trılllin önüne. Habeşiı1 sem 
t()\ ~ 

\l olan hu kara koç .. 

E İll
0

de palavra saldırması 
ile k 'eski zanatı l. <1sap! ık olan 

~ta gömlekli Lir kasap: 

llssol ini . 

1 Dört yanı sıra bekleven 
'r l> l b • oun ar, kesılect'k !·ur 
~~tıııı etinden bırer parça 

~ 11
Plllak için bekleşen, leş 

'rrıalarıdır. 

ıı-.·O kasap ki, tıp in bir mü · 
~ 'tı gibi: Onca kutlu. ben· 
•e ı · 
b·ı lnet i olan bir ödev için , 
1 

edi palavra saldırmasını . 
~ Cnrııın sıkılarak, düşünii · 
()r''•n· 

11 
- Benim kara koçum, bu 

~'1avra saldırmasının a l tına 
&.l~caktı mı:ı . dıye .. 

M.N 

yük cklığe bırakıldıktan so 

nra kendi kendisine 700 
metreye kadar havalannbil 
ıniştir . 

Sov\•et ler hirliğincle ayn · 
ca iki kadın paraşütçü 8000 
metreden paraşütle atlamak 

suretile görülmt miş bir re · 

kor kırnıışlarclır. 

f redri~ (ngelsin elde dola· 
şan 11.000.000 eseri 

Kari Maksm fikir ve me· 

Mİ arkaci<ışı (Fredrik Engels) 

in ölümüniin 5 VIII · 1935 

de kırkıncı yıl <lönümü do 

layısile Sov}'etler birlığinde 

genel bir matem ı;ünii ya · 
pı'mış resmi daırdcrle fırka 
t~şkı at Ari O gün kap?lı ka 

lmıştır . 

Sovyet]er hirliğinin bü
tün şehırlerinde Engelsin 

tNcümei hali ve eserleri 

hakkında konferanslnr \'e 

rilnıiştir . 1918 JY35 ara· 

sında .'ovyeller birliğinde 

Frederik Engelsin kitapların· 

dan (293 > tabı yapılmıştır. 

Bun'arın gt:'nel tiıajı 11 

mılyondan fazla dır . Enge· 

isin eserlerind~n en mühimi 

Gönlümün Kızı 

y I O gönlümün kınydı 
il v 

I~ &tan bakış 1arıyle gön· 
l'tıe ı k §1 saçmıştı, o ... 

bt Demek sevmiyor un 
tıı? 

~ Niçin karşılık vermi 
Ctg 
c~n sözlerime? .. 

~() 0ılerime neden bakmı 
~d18~·ı? Korkuyormu un . be· 

l!tı? .. 1 1 · ... oy esene. 

~o 'k Ben mi .' Hayır'. Yıldız 
t lll ' k ııd 'Yorum. açıyorum ı;e 

1 etı G .. J · d 'ki · ıt() 01. erın e ı ma vı 
t \' 

~~ ar Beni yakıyor, onlar. 

R~ tıl bakaman sana .. Kapa 
~!!tini .. . 

~ed Neden Yılmaz neden?. 
\'

0
lten evmıyorsun beııi? .. 

l'a •a başkalarıvle konuşÜ-tu 
tıi\'> Ilı dıye kızgın mısın ba .. 
&le k Hayır Yıl<lız 1 

•• Her ke 
tı 11 °nutabıliretn Ben ko

llllıy 
(ıl 11r k ormuyum sanki.. Ne 

· onuv? 
y .. , 

lJ " .. 
~llıı ökçelerile lopraflı 

)'A.%A .\': 

Ekber İnanç 
deşiyor o . Uuı.kla~ıyor ben· 

den . İnce mav! entari. inin 

içınde var'ı~ı lir yılan gibi 

kıvrı ' ıyor Parmaklarımı ko. 

pıınrcasına ısırı' orum ben .. 
Neden dıvorum. Neden 

sevğısi ilıklerime kadar iş

lediği halde . öyliyemiyorum 

ona Gözlerinin alc:vi beni 

tunçlaştırdı. Yaşamak, onun 

sevgi do1u gözlerinde bırık
ti Karanltklı gecelerin, hağ· 
1ı gö:r.1erine bir ışıktır o. Ve 
ben s~viyorum onu .. 

Onu bır perşembe günü, 

evlerinın sık sarma~ıkh bal

konunda tanımıştım . Uzun . 

sarı !'aç'arını ra l gele om. 

zuna almış. ellt>rini bıdko 

nun beyaz parmaklıklar.na 

dayamıştı 

Onu uzaktan gördüğüm 

zaman, gözlerımcl<' beni 

çeken hir güç V<uclı ince, 

sıuı enl<trisinin ıııini mini 

kıvrımları onu benden sal< 

lıyordu. B okaınna söz ver 

Pirine , 
''T 

(L-t:ın, fı birİ11 C"i ırnyr dıı) 

puya bağlıyor. Artık bu ka· 

nalın altında kalan pirinç 

tarlaları suyu buradan a 1m 

ak zorundad ı r Şimdi bu 

adam bir d~:fa içın harcad 

ığrnı , her yıl hiçbir emek 

karşılığı olmıyarak kanal 

altındaki toprak sahiplerin

den almaktadır. Su bir ka · 

mu ası~ıdır. Bunu tla tup · 

rak gibi yalnıı-. çal ı şanlara, 

yurdun ekonomısine alınte

rile yararlı olanlara vı :rme· 

liyiz. 

Pirinç ekimin·le sağlığı 

korumal< en önemli bir ko 
nudur. Su'arın uz.un zaman 

tarlalarda kalmaı;a ve ufak 
ba ımsızlıklarla bataklıklar 

yapması o çevrede ölüm 

getirici bır sıtma vapar. Ar 

tık pirinç e kim yerlerine 

yakın yaşıyan1arın hayatı 

tehlikededir Devlet sıkı ka

nunlariy e bunu mürakabe 

eder. Toprak kanuııiy 'e kü 

S 6 bin dımesi otuz dilden 

fazlaya çevrilmiş bulun 

maktadır. 

Leningradda bu münase 

bdle ayrıca Engelsin bü · 

yi.ik hir heykelı di~ilnaİ§lİr . 

Temyiz mu~a~emesinin An
karaya taşınması ~itti. 
Temyi7: muhakemesinin 

nöbetçi dnırelerf de dahil ol

duğu halde taşınma işi bit· 

miştir. Muhtelif mahkeme 

!erden temyize gönderılen 

evrak lrnraya gelmektedir. 

içbakanhk memurler için 
bir terfi kanunu perojesi 

~azırhyor. 
lçbakanlık memurlar 

ıçin bir sicil ve terfi kanu 

nu projesi hazırlamal< tadır. 

Proje Kamutayın bu devre· 

sine yetiştirilecehlır . 

Buyılkı p1mu~ re~oltesi 
Ankara, 26 Bu 

yılın pllmuk rekoltesi on 

milyon lira tutarında 2l0 
bin balya tahmin ediliyor. 

diğim halde, orclan ayrılamı· 
yordum. 

Kaç gün sonraydı bilmi 

yorum. Galiba bir pazarte· 

siydi. Ona çocuk parkında 
yaln ızken ra t l"mıştın ı. Kor 

ka, horka yanına sokularak· 

- Adınızı öğrenebilir mi · 

yim? Demiştim. Yalvarcın se 

sımdc , gönlünıürı hıç~ırık 
lan lıeHi olu~ oı du Ka§laı ı · 
nı çatarak yüzüme bakmıı: 

Ben s .zi tanıyormuyum 
ki demiıtı Ve ben. donup 

kalmıştım orda Sevinç kir 

pık lerinıin ucundan akıyor. 
Ben.. Ben . Diyeı ek 

uzaklaşıyorum, oudan .. Ar 

kamdan onun, batan bal<ış · 
larile, bana yalvardığını hitıı· 
sediyorum. Ve farkında ol 

madaıı ~eriye dönüyor um. 

Seviyorum . Sizi cid
den se\'iyorum.. Diyorum. 

Oınuzlarını kaldırıyor. Ve 
an bir güliişü, )071 1 cludak· 
ll\rında topluyor 

Bana ne? Diyor Ben 
sizi seviyorum {la!. 

Hıç olmazsa adınızı 

söyleviniı., 

Adım size laıım değil 

a mına! Söv ıyeyim. Yıldıı: .. 

Yıldız mı'!. Evet, evet 

işleri 
çük çiftçiyi koruduğumuz 

gün bu müraka he de en 

uf ak köylüyü şaşmadan dü 

zgün çalı tıracak bir şckılde 

düzeltilmelidir Bugünkü mü 

rakabenin fyl yerıtılmesi 

üzerinde de ayrı bir dıkkat 

gerekmektedir . 

Pirınç ekiminin el<0nom · 

ik kur dlara uyoc<lk yönle· 

ri dt! v.u. Bize anlatıldığına 

göre. pirincin kabuğunu ay

ıran çeltik fabrikalarınm 

sayısı ihtiyacın üstündedir. 

Bunlu ı:ırlık tam randıma

nlarile çalışınıyorlAr. Her 

yılın ürünü, lıirçok fabrika 

lar arasında paylaşılıyor. İş 
lenen rnikdar bir fabrikanın 

bütün yıl harcadıklarını J<a

rşılaımyor. Gerçi piriç eki

mi her yıl biraz daha gen· 

iş'·yor, ancak bu genişlık 

de ayrı bir r.or'uk hazır lıy· 

o r; pirinç içpanırın yoğalt· 

aca~ından çok yetitince kö· 

vlünün emeğini korumaz 

b ir değere düşecektir . Her 

yıl düşen fiat ela bu tchlik· 
enin yak ln ~tığını gösterir 

Buğday gibi pirincin de ko· 

ruuması gerektiği 

gelecektir. 

~ünler 

Bunu karşılayac .. d< bazı 

tedbirler hatıra ge l r: Yu. 

rdda pirincin daha geniş 

yoğl\ltımını sağlıyacak önem 

vermek. Ekilen ptrinçlt>rin 

cinslerıni islah etmek ve 

iklimimize göre çeşıtli cin"· 
fer yaratmak Bunlarla içe · 
rde voğ.dtımı artırabilece 

ğimiz gıb•, gelıreceği döviz 

!erin baş4a faydalarını he 

uplıyarak dııarrva da ı;ata 

l>ilec~ğı1: sanırız . 

Pirinç ekiminde Türk yo· 

ğaltmanın da korunma ı 

düıünülecektir. Su, toprak 

ve b el ki fabrika i lerinde 

lai11- lur t":ınck vcrme-Cl~ıı, 

pirincin dt-v\etçe korunan 

ulusal fiatına yas1anarak 

yoğaltman zarnrma yttşıya 

nlar alaltılaı:.aktır. 

Hulasa · Her yönden ökü 
lü ve toplu yeni bir düzen 

verilmekle pirinç ulusal ek

onomimi7de daha değerli 

bir- yer alacRkhr. 

Ken1al Ünal 

Afyon 
Borçlarım (~onumi Bakan

lığı ö~iyecek. 
Af yon inh ısaranm üç ba 

nkaya o 'an üç mi lyon lira· 

borcunu Ekonomi Bakanlığı 
ödemeğı kabu l etmiştir . 

İnhisarın bu borcu alınan 
af yan lara bedeldir. 

Doğu 
illerinde Kültür Bakanlığı 1 

da isla~at yapaca~ 
Ankara, 26 Şa-

rk ilbaylıklarında bir çok 

yeni islahat yapılırken kül

tür Bakanlığı da şark ilbay 

liklarında savaş yapmağa 

ve kü ' tür işlerini islah et· 

meğe karar vermiflir 

Bu vilayetler için bir kü

ltür programı hazır 'anacak

lır. 

Ilgın da 
8 dü~kun, iki kahve ve in

h~sarlar binas' yandı 
Ilgın, 28 (A.A ) Ilgın-

da bir yangın netice inde 

sekiz dükkan, il\i kahve ve 

inhisarlar binası tRmamen 
yanmıştır. 

Oeprenm: !~eti uören- J 

ler ıçrn pıyango 
Erdek deprem felaketine 

•Jğrıyan 'urdda~larımız için 

tertip t•dilen piyango 30 
ağustos curra günü çekıle 

cektir. Pi yangoda ~ bin lira 
de~crind<" muhtelif il<rl\mi 

yeler vardır. 1 

Hal~evi ~a~çesin~e sinema 
Halkevi b<lhçesinde halka 

dün de bir filim gösterılmı~· 

tir Bu yüzden ve havanın 

da sıcak olmasından bahça 
ha lk tarafından tamamen 

dolmuş bir ha ld:: bulunu 

yordu. 

.. 'K .....,...._. ..,_..._. ------- -- .... 

altv gözleri, uz.un sarı saç 

ları ile bir yılt 1 ızdı o Göl< 

!erin l<oyu mavıliğinde par

lıvan yıldızlar karlar güzel 

di o. 

"' Babanı öldüğü zaman he 

nüz dördüncü smıft<tydım. 

Bir pazardı ga'iba!. Baba· 

mın yumulan gözlerinde ışıl< 

lar sönmiiş , yalnız kuru ya 

~la r, göz çukurluk larında to· 

plananmııtı A ıınem bakış 

lariyle oııa yalvarıyor . Ab 
lam bır keder a111tı gibi ba

şı ucunda bek iyordu. l'en 

küçük kardeşlni nılt> bir l<ö 
şeye çekilmiş, onlara bakı· 

yorum . Daha uzakta ihti 

yar bir kadın sopesınA da-

yanmış, varlığı titri 

yerek başı öne .arkıyo-

rdu. Yanı lıaşımnd<iki evden 

h a f ıf bir farkı cesi . anne 

nıin kısa iç 

karıfıyordu. 

hı\.·kırıklarına 

Bana en çok 

dokunan, o gün olmuştu. 

Kim~es zliğimi tam manasi· 

yle anlamı~. göz yaşlarımı 
içime döknıüştüm. 

Ne amcalarım Vt> ne 

de da vılarım yanı 

mıza g~lmemiolerdi. Ala 

caklılar bizi ıukııtırıyor .. 

Anneme "evlen de bizim 

parayı ver" diyorlardı. Ba · 

bamın ölümünden altı ay 

sonraydı Annemden nyırıl · 

,lığını, o acıklı günii hatırlı 

yorum. İlçemizin kadınları 
evimize toplanmışlar anne 

mi leseli ediyorlardı. Ben 

de onun başı üzerinde dur 

muş ağlıyordum . Beni ya· 

nındn götürmek istemişti. 

Hayır! gitmem! demi§ 

tim. Zengın , çok zengin bir 

amca oğlum vardı. Ben ona 

heran hürmet ederde, ona 

Ağabey derdim . Merhamet

ten mi bilmem, onnemıı. 

evlendiği o gün, yanıma ge 

lerek : 

Sen · demişti - amca

mın oğlusun. Niçin evimize 

gelmiyecekmişsin. Ev, se 
nin değıl mi sanki? . 

Evlerimiz zaten iç içevdi. 

Rılmem ki , babamın öldüğü 

gün l>ile yanımıza yaklaş

mıyan Osman ağabey niç ı n 

beni evine alıyordu? Yenıe· 

ği onlorda yiyor, okula ,fa 
oradan gidip geliyordum. 

Bir cuma günü idi. Bü 

yükler namaza gitrriit biz 

küçükler mağazaları bekli 
yorduk Osman ağabeyimin 

~ 

SAlfl 3 

Zafer 
Bayramı 
(Baş tarafı birinci suyfııda ) 

tuyon caddesi · Orduevi 

Un fabrikası ) nı takip ede· 
cek ve fabrikayı geçtikten 
sonra a)ny hitam bulacak 

ve kıtaat kışlalanna 
döneceklerdir. Nakliye 

taburundan da fent"r 

alayına itlirak edecek erat 
iki subay idaresinde olarak 
saat 20,30 da Paıa cami 
yanında bulunarak fener 

alayına iltihak edecektir . 
2 Bu ala ym komuta. 

nı piyade alayından tayin 
edilen binbaııdır. 

3 - Fener alayına ıivil 

mekteplerdf'n ve spor teı
kilat ında n, cemiyetlerdt"n 

iştirak edecek olanlar eski 
belediye binası meyda · 

nında saat (20.30) da top 

lanmtt olacak ve askeri ta· 
kip edeceklerdir. 

4 Bir yangın vukuuna 
meydaıı verl'memek üzere 

Merkez Komutanlıtlı ve Şar
bay'ıkça lazım gelen tetbfr· 

!erin a 1 ınmasını dilerim . 
Korkurma baıkanı 

Albay 

Ekrem TürKer 
-~ .. 

Cebelittarık 
- --

Boğan ~itaraf bir mmtı-
ka olursa ~u vaziyet is
panyayı düşündurece~tir. 

Kadiks (İ&panyada) 
Endülüsün muhtelif şehirle 

rinde ve bil ha11t1a Kadilude 
askeri hazır l ık'ar yapılmakta-

dır. Birçok kıtaların A'zezi 
ran ve Tarifa garnizonları 

nı takviye etmek üzere yo 
la çıkarılacakları anlatılıyor . 
Bu garnizonlar Cehelittarık 
bo • azının tim al tarafında 
bulunan müstemleke yerle. 
rldır. 

Bu tetbirlerin İ panyanın 
bitaraflığını muhafaza ettir 
mek için alındığı söy1eniyor. 

Habeş · ltalyan harbi es 
nasında İngilizler Süveyş ka
nrılını kaparlarsa ve Cebe· 

l ittanğı da bitaraf bulundu · 
rmak ic!lp edene ne gibi 
vaziyet alınacağı ispanyayı 
düşündürdüğü için bu ted· 
birler a 'ınmıthr. 

Henden biraz küçük "Lok· 

man,. adında bir oğlu var

dı . O gün yanıma gelerek 

bendt>n para idemiıti Ve 
vermeyince: 

Babanın p..trası değil

ya! Diyerek ç~meceyi ku . 

cağına bo~altmııtı. 

Gece evde yemeğı yer 
yemez yatağıma çektldım. 
Osman ağnbeyim beni uyu 

yor zannetmiş olmalı ki 

karşımda <\urarak : 

Yılmaz bugün on ltra 
çalmış Dedi. 

Kulak kabarttım . Tanrım 
neler itiliyordum.. Ağabe 

yimin karısı: Parmaklarını 

saçiarına geçirerek ağlama . 

ğa , çırpınmağa baıladı: 

Ben zaten sana. onu 

eve alma demiılim ya! Oa. 
ha geleli üç gün oldu . Gör . 
dün mü yaptığını? 

Dayanamıyorum. Yala· 
gımdan fırlıyorum. Onun 

zehirli sözlerini bir yumruk 

gibi yüzlerine çarpıyorum . 

- Benfm babam hınız 

değıldı ki, diyorum. Parayı 

oğlunuz Lokman aldı . Ben 

size zaten muhtaç d~ğtldim· 
ya! .. 

(Bilmedi) 



Sıhhat Vd İctimai 
' 

Muavenet Vekaletinden 
Küçük Sıhat Memurları Mekteplerine ' a lebe alınma

şartları aşağıda yazılmı§llr. Bu nıekteplerdt>n Çorumdaki 

Leyli ve İstanbuldaki nehari olup bu yıl yalnız erkek ta. 

lehe aJmacak ve kız talebe almmt}acakıır. 

l Türkiye Cumuriyeti tebaasından <•lmak, 

2 Yaşı 19 dan aşağı 26 d an yukarı olmamak. 

3 Orta derece tashih bit i rnıi ı olmak (orla mektep 
mezunJarile kadro doldurulam 11sa bu derece tahsil gör · 
düğünü fsb t edenlı r de almar.) 

4 Askerlik hizmetini yaprr ış olnıRk veya askı rlikle 
ilifiği bulunmamak . 

Buna göre isteklilerin el yazılarile yazılı ve açık :ıdrt-· 
ıılerini havi bir dılekçe i e 1 Eylul . 935 tarihine kadar 

Çorumdaki Mektebe girmek için Ankarada Sıhhcıt ve İç 
timai Muavenet Vekaletin~ ve i~tanbulc'aki ıı ı•ldel e gir 
mek için doğruca İstanLul Sıhhat ve İçtinı<ıi Muavenet 
Müdürlüğü vasıtasile bu mektep Müdür ' üğüne müracaat 

etmeleri ve aşağıdaki belgeleri dilekçelerile l-:eraber gön
dermeleri lazımdır. 

A Nüfus Hüvi:1et cüzdani ( Aslı veya tasdikli ıu-
retl.) 

B - Orta Tahsil Şehadetnamesi (A lı veya bu dere
ce ettiğini gösterir tasdiknan e aslı. 

C - Mütehassısları tama hastane heyetindtn a1 mınış 
numunesine uygun ve tasdikli resimli sıhhat raporu (Bura

por hastane baştabiplikl.·ri nin mühürilc nıü1 ıürlü ve l<aı , a 
lı olarak fstek)iler tarafın~an dığer bl:'.fgeJerile beraher 
gönderilecektir.) 

Bu hastaneler Ankara, Sivaı:, Enurunı, Oiyarhekir, 

Numune hastaneleri iıtanbul çocuk hastanefi İzmir , Buna 

Konya, Adana, Samsun, Memleket hıu;tanesinden ibaret 

olup buralarda muayene o'mak ıçın bu ha tanelerin men· 

sup oldukları Valiliklerin sıhhat ve içtimai Muavenet Mü 

durlüklerine istekWer tarafından bizzat müracaat edilec:ektir 

D Tahsil etmiş oldukları mekt •plerr'en veya otur 
dukları yerin polıs idaresinrfn ıdınmış eyi hal kii~ıc'ı 

E 4,5 X 6 boyunda 3 hıne fotoğraf 
F Çorumdaki mektebe girmek iı:Uyenlu icin, nıre-

ti ata~ıda yazılı şekildt- noterlıkçe tudikli ve\ih ti ınuıfın · 
dan ve veli6i bulunmıyanll\rın kendileri tarafından verıl 
mit tahhüt senedi. 

Taahhüt senedi sureli 
Çorumdaki Leyli küçük sıhat menıurl8t mektebin,. 

alınarak tahsil edip mezun olduktan sonra Sıhl at H İ\li· 
mai muavenet Veka'etiııin tayin ed~ceği yerde 5 nl yap· 

mağa mecbur olduğu (olduium) hn.meti ka~ ul t lmediği 
(elmediğım) veya kabul edipte muayyf'n o 'an n üddeti 

bitmeden bıkakllğı (bıraktığını ve~ a sıhhi H~l::t-plu harici · 

nde tahsili b1raklığı (bıraktığım) veva mekteplt n çıkarıdı 
ğı (çıkarıldığım) tal<tirde kendısl (kendinı için sarf edi t n 

pa:_~~~nizam!_faiz.ile birlikte ödemeyi müteahhit zamın 
Vt! ınütekeffil olfiuğumu nakıt işbu senedim bu V cl-a ' ete 
verıldı 

TURKl>ILİ AfutlOI 29 ,,,,,,,. 

Ekmek ve Un Tal ·matnames!·· 9-..ı--•llte- ....... _._..,., 
(Evelki nusadan mabat) it Ucuzf u,ou ' 

100 ki lo unun bedeli 500 kilodan yuka • & a 
55.60 randımanlı (72) ki1o rı un imal edil- 8 s • 
olan bir çuval unun piyasa diğine göre ima· il ag~ 1 am l ı~~ ' 
fiatı 680 kuruş o 1duğuna göre liye ma rafı '49 ES. 
yüz kilosunun fiatı 944 eder. 257 8 z f t • ' 
kanuni takibat yapılacaktır il ara e ' ' 

17 - Etiketsiz. uı ıdan ek 1 Ull kilo birine: 
2(~le~ e::n il 

mek yapanlar cezalandm- lii! ı~,., ,. •. •. ,.,.,a vş.·ı ıı l ı a 130 kilo ekmek verdiğine • :ı 
lır. 

nazaran bir ki
1
o ekmek fiatı ' 1 ~ Un etiketine mu ii 

vafık olur da ekmek tali :~ô~a:~2!d::kuz yirmi b~ş ! F a n t a z i k u m a ş • 
malına muvafık olmazsa f ı· • • 

rıncı cezalandırılır. İ~i Ci n&Yi ekmek ficfl ~, v E ' 
19 Ekmek talimatına mu 100 kilo "70 randımanlı,, 

vafık olma7. ve l'\İl olduğu un fiatı 806 • Tuhafiye mag., azalarında 1 
un da etiketine muvafık :r.u • 50() kilodan yukarı il 
hur etmezse uncu cezalan 1 bulabı•tı•r,s;nı"z.? 
darılır. Buna vuıml içın fı 

un imal edildiğine 

göre imali ye ma"-rafı ~57 ~"'\11\ •a.. .... -. ~~ıı• ~- _..,_ .Mlil_. rmcı o partiye aıl yapııca· ~•ı ... ,.._., -.-...w ~..ı -,,.., -..1\a.e--w_.,,...,-
ğı ekmeğin unla.undan bir Yek ün 1 Oti2 · 
çuval un akları ağa mec un için 140 kilo el<mek ver ,1111111111111111111 11111111111111111111111., 
burdur. Ve o partinin ekme d 'ğ" b k 1 "k - ~ 
ği sarfedıldikten sonra bu 

1 ıne nazaran ir i 
0 

J in· _=Dag., Ilıcasında büyük tenzilôı~ 
ci nevi ekmek fiatı ·~~' ~7,5 -

un da sarfedilebilir. Bu sure· : ~ 
yedı buçuk kuruf eder . - s L ili' 

:~~<;i~~~unceeza~::~~:~~ı.adı~ı Un ve ekmeklerin teshil = uyu va t18V8SI güzel şifa ~aynağı ! - -Bu yekunun yüzdc ) 2 si edilP.n evsafı umumiyesl hak- : ~ 

ve umumi masrafa lıu ka kındaki talimatnameler vi _i Balya Dagw 1 l ıcası7. ~ 
zanç ilave edilir!e: layet umumi hıfsısıhha mec- ;:_ 

703 1 b l d 1 B -- ~ isiııce ka u e i mittir. e- -= 
1217 16 ı d hh b l : 1 - Yollur ı u r alıa , otomobil ve komyon ,,.ibi her tür ~ 

e iye 91 
i za it ta lmat- 5 iti nu kıl vaflt:ılarının işlemesine elv:rişli ve gü- ~ 

1920,IG eder ki 100 kilo namesinin 250-:!0 inci mad- - zehlir. ~ 
- ili' için Vtı!lati J 92 ku 

ru~ maııra f etl~r. 

2000 Kilo un için ffÇİ 

masrafı 8u6 

2000 kilo un için yev-

mlye fırın masrafı 300 
ıiü6 

2000 kıl o un bedeli 18880 

Umumi masraf 1106 

19986 
YüLde on ikı kazanç 12 

39972 
Kazanç 199X6 

2398.32 

Umunıı masraf bu ka7an -
ca ilave edilirse: 

1 i06 Umumi masraf 
2398,32 Kazanç 
3504,32 

Eder ki IOU kılo için va · 
sa ti 3504,32 20 = = 175.21 G 

kurut maı:;nıf eder 

Hali hazır narha göre bi -

rincı nevi ekmek fiatı: 100 
kilo 55,60 randıman'ı un 

fi atı 944 

desine tevfikan mezkur ta- - ili' - . "-
limatnamelerin tatbik ve : 2 Saygı lı htılkımızın llıcn istifoJc~i ve soğlığı Ju· ~ 

: şiioı•csile fıotlor intlirilmiştir: ~ 
icrası belediye encümeninin ~ 

: Bir kişi için bunyo ve oh kira~ı ol:.ırıık günde "ill'_ 

11 l 1-934 tarih ve 580 nu· : yirmi beş kuruş alınır ~ 
- ili' maralı kararları iktizasmdan 

olmakla nıucibince hareket 

edi lmesi için fabrikatör, un

cu, fırınc• ve alelumum ek 
mekçilere keyfiyet tenbih 

ı ve tebloğ olunu.. 

\s··················•z ·· ·ı 

! Telefoncu~ 
• • • • • • 
5 ABDOLKADİR PıHAR t • • • • • • : PA~A llAMA~I KAPISl : 

: K A RSISl.'i D .\ :\ . 48 ~ 

1
: • 

l:TEI .EFC >~ .c ~ B .\ ~IC ~ E() N: • • • • 
·ıivE SAlH TAMiRA'I' YA ıııtmi 
• • • • • • ........................... 

- "-- · ~ : 3 - On günden Cazla knlnnlara ayrıcu yüzde yiraıı ~ 
: tenzilılt yopılır . ~ - ~ 
- ili' : 4 B11 van ve Hı.ıvlıır ınn .tyrı ayrı i~ti rnhal ve tJ- ~ 
: ne;zt.ilı nıulı alleri yapılmıştır . ~ 
- ill'.. 
- "ill'_ 
: 5 İsliyenler irin hususi bnnvolu otlulur ılu vurtlır. ~ 
- • "ill'_ - ..,, : 6 Arzu r ,fı>n mü~tcrilore ycnıek, l.arvoln VP yotıılc ~ 
- - "ill'_ - temin edilir. i'-. 
- "ill'_ = ~ 
: 7 - ll :n•;ı~ ı vıJ irime ~uyu ıl:ı \·ok ~iizeltlir. Aynı :ıa- ~ 
! ıll'ındu '"' ' ' yi hir tebtil hava yer irlir. . ; 
: Yurduıııuzun pek. f ıydal ı vı! lliınİzın bir "cek )ıftı ~ 
- ve s3crlı k veri olan «Bal"u D tr IJıc·o~ ı» sııvundaO ~ 
- M ., ı l"' ,.. .,,__ 

: \'e havasındnn tız bir para ~orf, le istıfuue otın~- ~ 
: lı•r i ni sayg- . lı hallcımıza ()gütln ve ghlrcek.lerı~ i 
: \'Ok mf•mnuu vo faydalonm ·~ olıı<·Dklorını ~ırrıdı =::; = den müj<lolerim. =::; 
- ,\1ıi~t c•ırı ~ = i'-. = llf"~EYİN ~EN '· t;ı . ~ = ~ : ller ("Uınurtı 81 gunıi ııa:ıt 15 de Abalın ne haıunı~- =::; = :ın doğru JI <'Uyu kuptı k:nçtı varılır . U (İİJ' g<•Jm:J ~IJ~ :::; r - --, : liradır Knp' ı lrn ç t ıyı götiirü tutmok istiyonlerin) r.şıl t ~ 

ı l)C)K ,..,..,,,it : : civnrındn lhr:ıhım Sıımiye lı:ıı;: vurmalar ı . 1 
KADRİ YETKİN ı l.111111111111111111111111111111111111111111 ·-
İç ha stahkları rniiteha 

töS sı Milli Kuvvetler cad 

desinde Yeni · ı ürl<iye ec
zanesi üsündekı muaye
nehanesinde her gün sa. 

' bahtan Akşaınfl kadar ha· 

~ --------
BA llK[Sf R ASK[ Rf SATINA lMA 

stalarını muayene ve te- ~ 
da vl ecl er _____ _.. ... e~ti ıh 

KOMiSYONU ilANlARI.. 

1.. ---~~~---~-.,-__.. Balıkesir askeri hastane için 15000 kilo koyun 11 ı-
liyacının ek11iltme günü 27·8 935 gününe kadar uı• Jl 

,.••••••••••••••••••" . ... "'""rıde mıftı mezkür günde ve"rilen fiat Ealı görüldiJ&U ... . s " . 1 )" i ay l n muş t e- : 27 - 9 - 935 gününe kadar pazarlıkla ihale• isti• • .
1 

, • pılacaktır. Şartnameyi görmek ve pazar l ık ) '8f n:~k t · 
• . • •. eceB : r 1 er I m l Z e : yenlerin tatil günleri hariç her gün komisyon" 11111r 
• K • )arı. Hir kilosuun muhf\mmen bedeli otuz kuruıtur· : :11H111a tı ~· gurı ~ > 

• • -----------------~--...... ------------( 1 - 1~ : o I a rı :ı ,v.a ,. lı ' • · d a 111- : ~ · 
i ı.ıaıı 111.,. ıiirlii ölı;ii VP i s 1 n d 1 r gı p a n a y ı r ı. 
: la ı t ı alı· t 1 ı • ı· i d ii k k ft- : 
: nırııızda ~iltılııı:ı~t:ı- : • • 
: ılır. : • • : Yc~ııi !!•'Iİl'difriııtiz: 
• • t • 

: k 1 ı 1'11 ": 111 p ül (' iil t' ,. i: : 
• • • Y i rr ı ı i 1 i ı ı•t\ • • • 
: ()il )) : 
• • 
: BP~ 1) : 

: Fiatlar ucuzduı·. : • • 
: - cr~IA LI llA~.\S : 
....................... ~ 

• 

Sıııdırgı Uray . 
Başkanlığın~~:: 

Her sene eylül ayrnda açılnı akta olan Sındug 
24 

e'J' 
yırı bu sene de 20 eyliil cuma günü açılacak ':e parı• 
liil salı al<şam ı na !tadar bf'ş giin devam erlecektır· .,.uh• 
yırda bilumum hayvan ve emleaı tüccariye alınıp 5 

çağı ilan olunur. 
') 

Basın yeri: İl matbaası 


