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ltk okul Dördüncü Balkan güreşleri: Başbakan 

Güreşçilerimiz Rekip- Ankarayı Kamutay açılma- Öğretmenleri ve yüksek 
terini 2 ci Defa yendiler _sına dairu uidecet. ıahsiı 

Ooğuriı ve Çocuk 
Bakım evlerinin bizde ve me
deni milletlerdeki hiznıetleri. 

lirdüncü Balkan güreşlerini ~u~ük ~ir farkla bizim 
hzanacağımll anlaşıh~or. ~ohan hasmını 90 sani

yede yere serdi. 

Istanbul, J 6 (Özel) Ankara, 16 (Özel) Yazan: Dr. HALiT ÖZEL 

- 1 -Baıbakan İsmet lnönü Ka Kültür Bakanlığı ilk öğret 
Bu mevzuumda gebelikte 

yapılması icap eden özel 
bakim ve ihtimamlar hak · 

ve soysal yardım baıkan · 
lığının gebeler ve hasta süt 
cocuklarına yardımla mük· 
ellef bulunan doğum ve ço· 
cuk bakım ev1erini ülkemi · 
zin birçok yerlerinde açnın

ğa başlamasile her gün be
yhude yere yüzlerce yavru 

lıtanbul, 1 fi (Özel) - Bal· 1929 Olimpyadında ı:lün-
karı güreıl, rinin ikinci tu ya dördüncü üğünü kazanan 
tll el'ken bittiğinden üçüncü İtalyan güreıçısi ıle yaptığı 
t11t da yapılmııtır. maçta berabere kaldıkları 

İkinci turda Türk takı halde haksız olarak sayı he 
'ttıadan Koca Mustafa, ... a sabı i le mağ 1 iip addedı!miş 
'- ve Ankaralı Hüseyin ti. Sonra, Halkoviç, •!Velce 
~•rdı. Fakat Ankaralı Hü · Çoban Mehmet ile yaptığı 
'e~inin bir gün evelki rna · bir baç güreıte Çobana hay
ç,, kaburgası kırıldığından li mukavemet göslermiıti. 
"1aça gireınemittir . Saim de Ha lkoviç evelden ağır 
"kibi Yugos'av Yoroka çı sıklet olduğu halde dütürt-
ktnadığından kendisi hük türerek bir kaç kilo faz· 
itlen gaJJp addedilmiştir. la olmasına rağmen, bugün 
le.')(j Kiloda: Tok (Yugoslav) 87 kiloda güreımededir. 

1 
Yorolof (Bulgar) güreş- Bu maçta. Koca Mus 

~~r, neticede Tok 6 da ki- taf a, hasmının çok ağır ol· 
- 46 saniyede tuşla galip masına rağmen sayı hesabı 

lelrnittir Yine 56 l<iloda ile galip gelmiştir. l' . 0Jar (Romen) ile Biris Ağtr sıkll'l 
('il.inan) güreımişler, neti- (R ) ı 

Ş•.ııııbatrıyan omen i e ted~ Tojar 2 dakıka 58 sa-
Begaç(Yugoslav' güreımişler 

"1r~de galip gelmiştir. 
Şuşabatrıyan daha hakim 

mutayın açı'nıaıına doğru 

Ankaraya gidecektir 

Bulgarlar 
Tayarelerini çoğaltmağa 

çahşıyôr. 
İstanbu', 116 (Özel) 

Bulgariı:;tanda tayare al

mak için tane loplamağa 

girişildiği haber veriliyor. 
Ta yare alma menf ıatına 
pehlivanlar güreılirilmek · 
tedir. 

Bulgarca Novodni gaze· 
lesi ibret yollu yazıyor ki: 

"Uzağa gitmeğe hacet 
yok. Komşularımıza biz göz 
gezdirelim. Türkiye her yıl 
bütcesinden tayarelere yüz· 
lerce milyon leva ayırmak 
tadır. Bu sene bize 40 mil
yon leva lazımdır. Bu para· 
nın toplanması için fedakar· 

lık gerekir .. " 

men okullarından çıkan 

gençluin istikbali bakımın 

dan, çok önemli bir karar 

vermiıtir . 

Bu gençler iki yıl ilk 
okullarda muvaffakıyetle 

öğretmenlik yaptıktan son 

ra yüksek tahsillerine de 

vam edebilmek için yüksek 

öğretmen okuluna girebile· 

cektir. Ancak lise olgunluk 

sınacını vermeleri lazımdır. 

Bu gençler yüksek tahsilleri

ni yaptıktan sonra orta okul
lara atanacaklardır 

Böylece orta okullardaki 
öğretmen buhranının da önü· 
ne geçilecektir 

kında medeni bildiğimiz in· 
gi)iz, Alman, Fransız ve 
Ruslar g ı bi kültür itibarile 
yiiksek milletlerin ve buse· 
viyedeki camiAların sarfet 

tikleri gayret ve 11<1~ti fe. 
dakarlığın yükıeklığinl,buna 

mukabil edindıkleri sıhhi ve 
hayati kınançların ehemmi· 
yetini izaha çalışacağım. 

Hu suretle Cumuriyet icla 
resinin kurulduğu günlere 
kadar bizlerin bu işte . on
lara nazaran, ne kadar ge 
ri kalmış olduğumuz; Cum · 
uriyet hükümetlnin değerli 

iş kollarından bulunan sağlık 

züzlerce ana kaybeden mi· 
lletimizin ne büyük bir de 
rdini gidermeğe. ne büyük 
ihtiyaclarını savma~a ve dai
ma ,ükran\a karıılanmaya 
layık ne fevkalade hayırlı 

bir i~i baıarmağa gerileı 

diği kendiliğinden anlatıla

caktır. 

Yaban :ı devletlerde genel 
sağlığı koruyucu sailık ve 

(Devamı ikinci sayfada) 

Ulııslar Sosyetesinde: 

Oışbakanımız Trakya ve boğazlar 
meselesi üzerinde ısrarla durdu. 

Ü 1 Kiloda: Boyoviç (Yu- h"'lde, 
güreştiği " Begaç sayı 

~••lav) ile Görgüs (Ro hesabile galip ilan edil-
·••erı) güreımiıler, Romen 

BuJgaristan1 ~ar yağmııa ıWuahe<J.elerde Değişiklikler V ukua Gelirse Tür-
3 dakıka 31 ~aniyede tu· 
~a galip gel mittir Yine 61 

Uoda Tabis (Yunan) ıle 
~talof (Bulgar) gürt>~miı · 
er, Yunan 7 dakıda 23 sa. 
"
1Ycde rekiblni ycnmlştır . 
lifi Kiloda: Saim iİe Yo 

toko (Yugoslav) güreıte h" 
~I r bulunduğu halıte hasta. 
ı" k lı bahane ederek ringa çı. 
Rllarnıı ve bu surt:tle Saim 

'
1k1tlar araııında hükmen 

miıtir 

Bu güreş iki tllkımın reis-
leri arasında münakaşayı 

mucip olmuştur.Yine ağır sık · 

lette Sola (Yunan ) ile Di· 
mitrof (Bulgar) güeşeçekler 

di. Dimilrof hazır bulundu. 
(Devamı üçüncü sayfada) 

ba~ladı. 1 kiye lcabeden Askeri Tedbirleri Alacaktır. 
fy!~::b;~ıe~6 ~?b:::e.e g~~ Yunan Dış~a~anı Bal~an antôndı ile b irleşmiş olan dtvLtler arısmdaki ı~irliginin 
:~e~ç y:;:::~~:rıson!e~~: gün~en güne artttğım söyledi. Lavalin ~iyevi Habeşistan~& eyı ~ir tesir buaktı. 
Ba ' kanına kııır yağn.ıya ba Bükreş, 15 (AA ) - Ro· için verdiği emekle ri içten ğu betbinliği geçirmemitUr 

1 1 amııtır . men hükumeti Bükreşte ve bir ilgile takip ettiğini ve Adisababa. 16 (A.A.) -

diğer sekiz şehirle iki böl-

gede fevkalade idareye 

ait bir kararname çıkar-Suriye 
bu eme~lerim barııçıl ve Ani bir seferberlik ihtiyacı 
doğru bir kotarma ya iriş· 

rr ek dileğinde bul11nduğunu 
söylemiştir . 

hltp addedilmittir Koyunları istan~ula gel~i. 
(ft Yine 66 kilod" Borlovan 

ile ticaret anlaşmamız. 
mııtır. 

Cenevre, 16 (A.A ) - Dış· 

bakanımız uluslar sosyetesi 

asamblesinde verdıği diyev 

de silahlara azaltma husu· 

Cenevre, 16 (A A.) 
La valin diyev 
Habeş hükumeti nezdinde 
eyi bir etki yapmış bunun· 
la beraber mühasendin ba· 
şldması ve muhtemel tarih 
ile şekilleri hakkındaki ya 
zı 1 an tahminlerin doğurdu 

karıısında kalmamak için sü

el kuvvetlerin top1anmasma 
tedrici suretle devam edil 
mektedir 

Adisababa, 16(A.A.) 

IS 0 rnen) ile {Maydanof) 
lllgar) güreşmişler, Ro· 

~'" 6 dakika ~8 saniyede 
11tl• galip gelmiflir. 

1 72 kiloda Fiıer (Yugos· 
'\') ıle Valantın (Romen) 
RGteırni§. Fiıer, 3 dakika 32 
''rıiyede tuıla galip gelmi
llir. 

... :ine 72 kiloda Ankaralı 
liıeyın i 'e Zaharya (Yu 

~ilrı) güreıeceklerdi Fa~at 
"karalı Hüseyin hastanede 

~-lt " ~ ıgından gelememit 
t~ iüreıte Zaharya hüknien 
'lip addedilıniıtir. 

Karacabey harası Merinos 
yetiıtir ı.e çiftliği içın Al 

manyadan bugün (dün) 250 
koyun, 20 koç gelmiıtir. 

Batı 
il~ayhklarında da i~i ıspe~

törlü~ kurulacak. 
İstanbul, 16 {Özel) Bi 

ri Karadeniz, diğeri BRh 

ilbaylıklarında olmak üzere 
daha iki espektör ük kurul · 
ması kararlaşhrılmıştır. 
Yüksek okullardan çıkanların 

Ankara. 16 (Özel) -

Suriye ile ticaretimiz son 

yıllarda inki~af imkanları 

göstermektedir. Yalnız ara-

da lam anlaşmalar o!ma . 

ması ddimi zorluklar doğur 

maktadır. 

Suriye ile ekonomsal 
münasebetlerin ve gümrük 
i,lerinin tanzimi için yakın 
da Suriye yüksek komiser 
lıği tarafından Sf'Çı ıen bir 
heyet Ankaraya g.elecektir. 

-
Doğu illerinde mecburi hiz 
metlerine dair olan kanun 
layihasıda bu yıl çıkacaktır. 

sunda eıitliğe varılmanın 

hasıl olmamasından ötürü 

teessürlerinı bildirdiktf'n .son. 

ra Trakya ve Boğazlu me 

selesini ileri 

bilhassa 

sürmüş 

sonuncusu 

ve 

üze 

rinde ısrarla durarak 

demiştir kı : Mevcut mua 

hedelerle tesbit e~ilen vazi 

yet te değışiklıkler vukua 

gelirse Türki 'f ~ bun 1arı Bo· 

ğazlann askeri rejimindeki 

icabeden tadilatın icrasına 

zı yerlilerin tahrikatına da· 
ir olan haber dolayıaile hal 
yan gazeteleri fLibya Mısır 

sınırında kuvvetlerini topla 

makta olduğunu haber ver· 
mektedir 

F abrikalarım1z. 
-------

Hükü ilet beş ydlık programa göre yenidefl birço~ 
fa~ri~alar ~uracıUır. 

suni antrasılten başka 504 
ton benzol, 2880 ton kat· 
ran çıkaracak ve 17 mily
on 280,0UO metre mikabı 
hava gazı istihsal edecektir. 

~ 79 kiloda Yunanlıların 
tı"'Usi Qfarak Mısırdan ge 
'v~tlikleri Jorj (Yunan) ıle -: 

tkolrnan (Yugoslav) güre· 
~~itler, Jorj, sl\yı lıesabHe 

-- -- -- -- =-- -~ =-••İiiiiiiiiiiiiiiiii• vabeste kılmak zaruretin· 

Beş yıllık endüstri prog
ra mınm i lk fab rika sı olan 
Kayseri pamuklu kombina 
sı açıldıktan sonra bunu. 
gene beş yıllık programa 
dahil diğer fabrikal a r takip 
edecektir. 

Konya Ereğ l isindeki pa-

ip gelmittir. 
\'· (Q •ne 79 kiloda Nıkolayef 

~61.tlıar) i e Kokoş (Romen) 

33teırn'.'· Kokoı 11 dakıl<a 
1 1anıyede tuşla galip ge 
.._ittir. 

1lt 
87 kılocla Avgüstin {Ro 
trı) ·1 

t(l ı e Georgiyef (Bulgar} 
k ıtefl'llitler, Avgütt in 6 dn 

1
"a 13 11 saniyede 1 uıla ga 

I> &elrniıtir. 
lk· 

lı •net turun en heyecan · 

~:··çı Koca ~lustafa ile 
~ Oviç..(Yugoılav) arasın 

0lınuıtur. 

20 İlkteşrin - Pazar 
nENEL NÜFrs Eı\ YUll 

Sayım yurdumuzun 
aynı günde yapılacak 
bitirilecektir. 

her tarafıda 
ve bir günde 

Bunun için herkes yalnız 
duğu yerde yazılacaktır· 

bulun-

BAŞVEKALET 
istatistik: Umum Müdürlüğü 

de kalacaktır. 

Cenevre, 16 ~A.A.) Tevfık İzmit kağıt fabrikasmı , 

Ru~tü Ardstan sonra Balkan 1 
Patabahçe şışe fabrika sı, 

antantı devlet1eri 
1 ve Zonguldak yarımkok 

adına fabrikası inşaatı tamamlan· 
mııtır . Bu fabrika larının 

açılış törenleri önümüzdeki 
' h1\fta'ar içinde yapı l acaktır . v et1er arasındaki elbirliği 

lzmit kagıt fabrikas ı yıl· 

söı olan Yunan Dııbnkanı 

antant ıle birleşmi~ olan de 

münasebet'erinin günd€n 

güne sıklaşmış ve ulusla 
da l 2 bin ton kağıt ve ka 
rton çıkaracaktır. Paşabah-

ya.,şayıılarmın bütün alan' a çe şışe fabrikası imalata ba 

ra yakılmıt olduğunu ktty tlaınıthr Şimdı inhisarın 
1 siparişi olan şişeler yapılm-dettikten sonra antanlın 
ı akladır. 

uluslar sosyetesi konseyinin Zonguldak yarımkok f ab 
~:!;[Eii;iiiE!i\!!iiiii!E!!!!~!!~!!!!~~!!~• dünanya barıımı kurtarmak rıkası da yılda 58 bin ton 

muklu kompinası martta, 
Nazilli basma f abrikaıu 
937 yılında tamamla-
nacaktır. Harputta da yeni 
bir pamuklu konıbinaaının 
temelleri yakında atılacak

! ır. Bursa da Merinos yünü
nden iplik vapacak bir fa
brika ile Gem likte auni 
ipek yapacak bir fabrika
nın temelleri yakında atı la
cal<hr. 

Beı yıllık programın bu 
ndan sonraki kısım lan ağar 
endüstri ve kimya endüst
risine taalluk etmektedir ki, 
bunun için beı fabrika ku · 
rulacakllr. 



Doğ m veÇoc k 
( Baştarafı birinci sayfada) 

soysal yardım bakanlıkları 

veya genel dırektörlük l er

den başka birçok öztl sos

yal kurumların idare etme 

kte oldukları resmi veya 

hususi doğum ve çocuk ba 

kım evlerinde teminıne ça 

lışılan hu hizmet Türkiyede 

sadece hükümdin omuzla 

rına yükletilmiş bulunuyor 

Bu zat aynızamanda 
iz ) ~: 

Okula kapılarını asırlarca 
kapalı tutan, bilgiye doğru 

koşan gençliği ziııda nlarda 

boğmağa çahşan o eski hü 

kumet idarelerinin en son 

gadderlerini gören hayat ve 

hakikat ışığına karşı gözleri 
kara cehalf't bağile bağlı 

tutulan neslimizin, bugün 
değilse bile vakın bir ileride 

bütün sağlılc ve sosyal yar 

dımlar çerçivesindeki çalış 

mRsını arttıracağına ve bu -

gün adeta memlekette birer 
örnek halinde hükümet ta· 

rafındrn kurulmaya başlan

mış olan doğum ve çocuk 

bakım evlerinin her vi 'ayet 

merkezinde birer işini can
landıracağına katiyetle emi· 

nim. 

Şahsen bu kanaatı, dört 

eneyi geçen bir müddette 

nberi, müesseselT'fzin viliı. 

yetimizde geçirdiği safha 

lardan ve yaptığı h·zmetle

rin basit olduğunu zannede

ceğımlz bir köylü ana baba 

tarafından bile ne güzel 

o1dufunu çok defa görmekle 

edinmiş bulunuyorum. 

Gehclık nedir ve ne gibi 

ihtimamların yapılmasını 

icap ettirmektedir? Bu no · 

ktalara Lurada dokunmıya · 

cağım. Yalnız gebeleri kor 
uma, bunların gebelıkte ge 

çirecekleri hastalıkları ted

avi, çocuğun düşmemesine 

veya vakitsiz doğmamasına 

meydan. vermemek doğum
un evela kan biçimde son 

uçlanmasını gözetmek. ge· 
benin doğururken veya lohu 

salığında hastalık yapıcı 

mikropları kapmasına, do 

ğumda baş göstermesi çok 

ümit edilen kanama ile an

nenin hayatını tehlikı :ye dü 

gebclıkte yapılacak dikkat 

ve ihtimamların kerek has

tahaneler gibi sıhhi mües 

seselerde. gerekse ierbest 

bir sıhhatin doktorluk ya 

pan bütün mütehassıs h e 

kimlerin en mühim vazi 

felerinden biri olduğuna na 

v.arıdıkkati celbetmiş ve bu 

bakım ışinin tababetin dahi- 1 
liyeci lik. rerra hlık, gözcülük 

şubelerı gibi müstakıl bir 

şübes i haline gelmesin~ lü 

zum gösl<: rnıiştir 

İşte bundan sonradır ki 

doğumdan t~ vel yapılacak 

tedavi ve ihtımamların kıy 

meli doktorlulc mesleği üz· 

inde daha 7.İyade takdir ed 
ilmeğe başlamıştır . 1 

Nihayet 19C6 senesinde 1 
Dublin de Ratım da hasta

hanesinde ve doğumdan ev

elki ihtimamlar, servis ismi 
altında özel bir kalenik aç 

ılmıştır. fak al bu kısımda 

her gebe kadın alınmaz, ya· 

lınız gayri tnbii doğumlarla 

müıkil vakalar kabul edi
lirdi. Bunu takip eden ren 

elerde bazı lngilız 'e Al -
man liselerinde tabii gebelik 

ve do~uın ile bunlardan do 
ğacak arıza ve tehlıkeler 

hakkında genç okul lara ye 

nı bılgilerin verilnıeğe baş
ladığı görülüyor. 

Hitmedı ) 

Neşriyat 

Ayın tari~i 
P ir aylık siyasal ve sos · 

yal bütün h? d •se ve vakaları 

içinde toplıyan Ayın tarihi

nin bu sayısı da ı ok dol 

gun yazılarla çıl,mıştır. O 

kurlartnııza sağlılc veririz. 

Yeni A~am 
89 uncu sayısı çılctı. Yeni 

Adamın bu sayısında birçok 

yenilikler vardır. Yerlı ve 

yabancı birçok yazarların 

GİRESUN MEKTUPLAR/ 
-//-

Giresunda bayındırlı~ ve ekonomi vaziyet 
Giresun. 16 ( Özel ) -

P urada bayınd ırlık ışı 
bir ülküdür ve bayındırlı 

ğ · n devamlı bır hızln i er 

le mesi köy kanunu tatbika 

tının ca nlı b ir dehli o1a 
rek göze çarpıyor. 

ÜJ l'f' S llll laı, 1 J' ı.:•ıl lll ıll 

alan kena rmda bulunan 

muhtarl.k ye Parti daireleri 

olan köhne bina il e aynı 

Merkez muhtarlığıyle }'Ö 

netıldiğini birinci mektu

bumda yazdığım bu şir i n 

kamuıı m erkezi uyanık, 

ça lışk.ın ve bütün mesaısını 

çevresinin yükselmesine ha 
sretmiş bir muhtara malık 
tir. Muhtar Mustafa Zey 
bek yıllarca içinde yaşad~ğı 

muhiiinın dertleı ini yakından! 
görmüş değerlı bır id areci 

dir. 

1 sırada ve içerisinf girilmi ye

cek b r hal a.lmış olan köh· 

Burada gördüğüm ve kı 

vanç duyduğum örnek olu

cu vasıflardan biri de 
derin bir hüsnüniyet , iç
ten gelen bir saınin ı iyetin 

eğ · menliğidir Kamunbayı
işyarları, ö~retmenleri ve 
halk birbirine kaynamış, 

vaziyettedir Ve işler bu 

samimi ha' a içinde norrr.al 
şekilde ilerle~ekted i r 

Burada her türlü şeraiti 
haiz modern bir hüküınet 

binaşı yapılmı~tır. 1 u . e şı 

kamunlarımızda heniiz bu 
lunmıyan bir yapıdır. İl<i 
örnek evi yapılmış 935 
ve 936 p•ogramlarında di 
ğer iki evle bir muhtarlık 
dairesi inşası konmuştur. 

Yapı işleri bu ~e ld iyle can

nlı birer örnek olmak a 
beraber köy sandığının daı 
mi bir gelir menbaı olaca
ktır. Hükümetle yeni yapı· 

lan zarif köy örnek evleri 

nin arasına bol ağaçlı or 
ta sında zarif yapılı çeş 

mesiyle ve üç beton kR 
ide üzerine diki l miş l>ay· 

rak direğ iyle süsl enmiş ge 

niş temiz ve gayeyi ifade 

eden Cumuriyet alanı yapıl · 

mıştır . 

Birkaç gün içinde bu 

ne cami yıkılacak yerle rine 
bu alana yakışır zarif ve 

sıhhi bir gazino ile bir ca 
mi yapıhı ca k ve aynı zama

nda arsalardan lrnlan kısı

mlar da meydana terkedile· 

rek daha genişlet ılnıiş ola

caktır. 

Cıns tavukçuluk ve fenni 

arıcılık bu yılın yapılacak 

ve başarılacak önemli işleri 

arasındadır . Her işe layık 

o 1du~u önemi veren kıyme 

t li Kamunbav Bilal Yalçın· 

kaya baysallık bakımından 

bir can damarı mesabesinde 

bulunan telefon işine de 
başarıcı elini uzo.lmış ve bu
gün kamun köylerini örüın 

cek ağı gıbi merkeze ba 
ğlamıştır Merkeze konan 

yirmi f işli bir ~a ntıra] mun 

ta zam servisleriyle mu ha beratı 

temin e tmektedir. 
Kamunun ekonmi va zire· 

ti normaldır . Bir zirai kre 

di kooperatifi ve haftadn 
bir kurulan pazarı vardır. 

Bu pazara l~alıkesir, Soma 

Kırkağaç ve f khisarla ko 

mşu l<amunlardan a 
1 ıcı ve 

satıcı gelmektedir. pazar. 
da her ihti yncı önliyecek 

matağ bulunuyor. Zahire 

alış vnışi dığerlcrinden 

daha hızlıdır 

San1i Çakan 
yazılarını bulacaksı nız Ge· 

şüren arızaların husulüne • ~· .. 
nç ik •çin büyük tehlıke ' er r ŞÇI rı iZ meydan vermemek ve vu 
serisini h e r genç adamın 

ku bulursa hemen tedavisi 
okuması gerektir . Yeni Ada-

1 1 o • 2 • o f 
ni yapabilmek , doğacak ço mı okuyun . ı' erı n 1 cı e . -
cuğun cehalet yüzünden 

beyhude yere ölmesine mani f b f ) 87 k l d P (Y ,...-.. _______ ....__..,..,,_.......-..-.. (Baş tara ı irinci say ada ı o a onoyoti u-

olmak için kurulmuş bulu- u f 1 ği.ı halde çıkmadı ' ıı dan So!a nanlı) ile Avgüstin (Romen) 
nan doğum ve çocuk bakım fl V8 l3~İr0 18tl8r1 . hükmen gal ı p addedılmiştir gureşmişlcr, Avgüstin 5 da-

cvlerınin ne gibi ilerleme 16 Evıoı Pazartesi Cçtİ llCll tur kıka 34 saniyede tuşla ga 
devirlerini geçirdiğini ve bu :J{j Klvdıı: Küçük Hü lip gelmişlır. 
esnada ne gibi işler görmüş Unlar seyın ile To lc (Yugofilav) 
olduğunu bildirmek istiyo 72 lik b ir Çuval un Kuruş güreştıler . Hüseyin 16 d a ki 79 KUoda Vişlcolman (Yu-

55 Randımanlı 625 knda tuşln galıp gelmiştir . g oslav J ıle Kokoş (Homtn) 

60 " 610 ül Kiloda: Yaıar ile 1 o· güreşmiş 'er Kokoş sayı he 

rum. , 

Gebe kadınların bazı ko 1 

Hü a et 
Konağt ~ugünlarde [ ~si tt· 

meye konulacak. . 
Yapılması kararlaştırılan 

hükümet konağına bu yıl 

ıçınde ba§lanacaktır. 
94, 18~ liradan eksıltme 

ye konulmasına il sürel ko· 
misy l nuncn karar Vl·rilen 

bütcedeki tahsirntı da Ba 
kanlıkça tasdik edilen hü 
kümet konağının eksiltme 

ğe konulrrıa~ı ıçin litı.ım 
gelen bütün hazır ıklar ta 
mamlanmıı.ıtır. Eksıltme 
şartları şu bir kaç gün içe· 

risinde i an edılecektir 

~onak Muharrem Hasbi 
un f abrikaııı arkasındaki 

büyük arsada kurulacaktır 

iloayımu bugün veya ya
rın şehrimize gerece~ler. 

Ankarada bulunını:tkta 

olan İlbay ve .Şarbayımız iL 
Salim Gündoğanın bugün 
veya yarın şehrimize gel
meleri beklenmektedır. 

Atanmalar. 
Edremit ıııuavin baytarı 

r 
B. Osman Nuri, Tercan 

muavin baytarlığına, Tc r 
can baytarı B Sefa Edre · 

m ·t baytarlığına naklen ata·, 
nmışlardır. * Tekirdağda sitajda bu 
lunan jand trma binbaııları 
ndan B. Şerafettin ilimiz 

jandarma kamutan muavi· 

nliğine atanmıştır. 

i~nı 'bnyurdunun ~alosu 
İlkteşrinin beşinde ~ehir 

kulübünde İdmAnyurdu ta
rafından bir balo verilecek
tir Balonun güzel olması 
için hıtzırlıklara başlanmış .. 
tır. 

8isı~ieti kim çal~ı1 
Pazar günü saat on sekiz 

sıralarında Sahnisar mahal 
lesinden bisıkletçi Kadirin 
İstasyon binası )'anında bı 
raktığı bisikleti çalınmıştır 

Hırsızların yakalanması için 
bisikletin kaçırılması ilıti 
ınnli olan yerler vakadan 
haberdar edılmişlerdir. 

il sürel ~omisyonunda 
İl sürel komisyonu dün 

ılbay muavinı l3 Ekı em 

Yalçınkayanm haşkaıılığın 
da toplanarak bazı dairele 

rin gösterdikleri masraflara 
karşılık olarak avanslar ve· 

rilme5ine bayındırlık ve buna 

ait işlerın yapılmnsı ıçm 
ruyucu tedbirler altına al ı• 
maları ve bunda lüzum gö 

70 
80 

" 
51 o yoviç (Yugoslav) güreştiler. sabile galip gelmıştir. 

4 -ı 3 Yaşar 3 dakilrn 3 saniyede Bu güreş bırakılmıştır . 
1 evrakın bayındırlık direk-

235 tuş la ga lip gelmiştır . Fakat sonradan tcl<rnr ya· 
()l} l\ilodrı: Saim ile Vnta · pıldı. 

rü ecek yardım ve sakınma- 1 Kırma Parlak 
)aran gösterilmesı merkez , ,-.-N-0_1_'_: --------

" 

ilk olarak bu son asrın bn· Bu fiyat lara yüzde on 

ş•langıcında l Edinborg) lu muamele vergisi ıl~ çuval -
(Dr. j M Bailantiene; n in ela 140 kuruş buğdayı ko· 

bu yo 'daki aydınlatıcı teş- rum, verg ı •i harıçtır. 
vikleri i e başlamıştır. İler Zahire fint ar beher 
deki ulusal varlığın kuvvet · kilosu · 

lenınesinde bakımı nokta 1 

sından, çocukların eyi ye

tiştirilmeleı i, annelerin sa· 

ğlıklarının korunması Lilh 

assa ölü doğumların azaltıl

maları, yeni doğanlar ara 

sında görülen ölüm n ısbe 

tinin düşürülmesi için bun

dan daha deRerlİ bir görüş 

Cinsi Kuruş -
Kızılca Yum 4 

uşak buğdny 

Sert ,, 4 

.. Ar p.ı 
Mısır 

Nohut " 
Bak la " 
Kepek ,, 

3 
3 
4 
4 

1 

Santim 

70 

os 
10 
00 
75 

62 1 
J 

ve dü§ÜnÜ§ olamazdı. .................... ,,....._ ___ ___ 

nidis (Yunan) güreşn iş 1 er, A.ıjır sı/. /, / 
Saim birinci on dakikada 
çok hakim idi ve 

ikinci tO dakika da ihisı 

Çoban 

batrıyan 

Mehmet ile Şuşa 

(Romen) güreş-

d 1 d 
mış, 

e aynı güreşm iş er ır. 
tik hamlede 

Birinci on da id i adu Sa- çoban hasmını yere sermiş 
im hakim oyıı ndığından sa · ve 90 saniyede sırtını yere 

yı hesabile galip ilan ed 
ilmiştir. 72 kıloda İvanoF 
(Bulgar) i 1e Fi~er (Yugos 
lav) güreştiler. Fişer 5 da 
kika 17 saniyede tuşla ga 
lip gelmiştir. 

7U kilo ıl' Nuri i!e Jorj 

(Yunanlı) güreşmiş'cr , Nuri 

sayı lıesabile ga ıp ge 1 miş · 

ir. 

getirmiştır . 

Şimdiye kadar yapılan 

güreşlerde kaburgası kırıla 

rak mağlüp olan Ankar.ılı 

Hüseyindcn başka mağlüp 

olanımız yoktur 

4 üncü Balkan güreş 

şampiyonluğu, d<Silr olduğu 
halde bızim l<azanacağı· 

mız muhakknlchr. 

törlüğün "! gönderilmesıne ka 
rar verilmiştir . 

1 Bah~esir su!~ ~u~u~ 
ma~~enıesinden: 

Giresımun Sığırlık mahııl 
l'!sinden o~nıa.n kızı Hatice 
taraf andan koca ı Tr.ı bzonun 
Of knzası Yente köyGnden 
Uzun Hasan oğlu Ahmet 
ten boşanma davası açmış

ı;a da Ahme:dın ikaınetgal ı 
meçhul olmasına binaen ilan 

yolilc tebliğat ıfasına k;ı rar 
verildiğinden 25 10 ~35 cu 
ma günü saat ıO da mah 
kemeye gelmedıği taktirde 
gıyap lcararı verıleceği ilan 

olunur. 

Saylavlar 
Dün Dursunbayden şe~ri

mize geldiler. 
Evelisi gün incelcınelerde 

bulunmak üzere DursunbeY~ 
1 ruıı gitmiş olan say lav arı .. 

1 
dan bayan Sabiha Gökç~t' 
B. Rahmi Selçuk, B. Ca"' .' 

l\.l'traı11 

B Enver. B, Osman ,,,,, . 

1 . 'erdır· 
dün şehriınıze ge r ııt d 

Saylavlar bugünlerde e 

h . . d . ' t elerırıe §r rımız e ınce eı 

devan edeceklerd r. 

Saylavlar OursunbJy~e 
Dursunbey, 16 (Özel aY 

Dün saYıo 
•di' 

saylavlarımız huraya ge ıl 
tarı mızdan) 

lcr Hallda görüştükten 
- . il 

çemizin ihtiyaçları ıle Y 
11 

kından alakadar old~k~"0 
sonra bugün geriye don 

ler. 

Geceleyin dört ~ayvan ~a,, 
lan hırsızlar. -,d<• 

Ortamandıra köyU e· 

Mustafa oğlu Bayraınırı d~rl 
celeyin tarlada bulunan 

sığırı çalınmıştır. dl' 
Yapılan tahkikat sontıt1 .. 

1<0 
hırsızların Kabakdere .. 
,·ünden Yusuf og"'lu Raf1la 
J Ba>" 
zan; Ortamandıradarı d li 
ram oğlu İbrahim, Sa '1. 
oğlu Ş~rif olduğu anlB§' k 

.. l 1 rıar" mıştır. Uçü de yaca a 

adlıyeye verilmi§lir 

Cenaze otomobıli 
. 1ca· 

Cenaze otomobilinırı , 
urLIY 

rasörü yaptırılmıt ve 

ca teslim alınmıştır. 

Sadırvan/ara 
' 

Karatavas ~uyusundan ıu 
verilece~. 

k sıJY 
Şehirin kullanılaca J'le 

1<sıt 1 
unu çoğaltmak anıt kıt' 
urayca satın alınan l(aril 

1
,
1 

'k 11 vas kuyusuna eld trı .. ijl'I 
Motor törü konulmufltı. e· 
d oerrı 

montajından sonra e sLI 
leri yapılaralc şadırvarı3 de 

eter 
verilmiş bu denertl 8ıJ 
muvaffak olunınuştur all· 

b"yle ' kuyudan bundan ° bOI 
darvanlMa muntazartl" 11 

~u verilecektir 

Açı~ teşe~kür . 
. .. . hastll 

Burada geçirdıgırtl ı~· 
la a 

lık esnasında şahaı111 pıt•'' 
kalanan arkadaş'ar"ı<' dartı 

f' ır 
Başkanı B. Lüt 1 ·hab'" 

" . . illi ve ıafra kesesının IJU 
gibi mühim hır rna:a-ı• etle 

(jjraY 
yük hazakat ve li" ' 

h taııın" tedavı eden, ae i}'tl 
b . arıııf11 

r~ı çok derin .. '~ 5 ,Mütelıa~· 
gösLeren Obhtlı) c . "etk• 

8 K drı 1 
sısı Doktor a 1 rırı11•1 kk"r e 
ne aleni leşe u ·ıarııf1 1 

·ıle 1 
değerli gazelenı 

dılerim lll ,. 1 

Sıvas say /'fi/ 
Saf>i/ıa (,ör' 

1 

itk o~ullar~a talele yaz.--

mına ~ün ~&şl ın~';k .. 
. b'"t~ ı ılk 1 imiz leki u uı 'elıC 

. •b 11 tıı ' 
llar dünden ılı are 1 rdır· 
yğlımı işıne bnş amıŞ 11 92~ 

Bu yıl ilk okullarll d r. 
l<lıt 1 

doğumlulılar alınma 
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i ve Duyduk ~ listİklen bir layare. 
'•• • Leningrattaki (Kızıluçak} ••••••••••••••••••••••• 

Doğuya 
Akın var ... 

Yıllar, ne büyük bir ça 
1 •ırna hızı ile gelip geçiyor. 

Gözlerimi kdpıyarak, bir 
kaç Yıl önceyi düşünüyo · 
rtırn da, kendimi, hayretten 
alamıyorum . 

Osmanlılardan, bize 
katmıştı? 

ne 

Hiç birşey, değil mi? . . . 
Tamamen yanmış ve yı 

kılınış bir Anadolu, diyece· 
ksiniz .. Fakat, onu da biz, 

Osrnanlıların kay(t ısızlığından 1 

ve düşmanın elinden, kanı· 
f'llıı, pahasına aldık . Bir Ana 
doluyu kurtardık ve onu az 
bir zaman içinde bu ha 'e 
Retirdık . 

12 yıl içinde, şuürlu bir 
Çalışma ile başardıklarımızı 
•aYtnağa , ne benim sütu 
1'11.lrn ve ne de hafızam mü· 
•ait .. 

Onun için. geçelim .. 

Başbakanımız İsn . et Inö 
tıü, kırk gün süren Ana dolu 

hı isinden sonra , beş yıllık 
bayındırlık programımızın 
~saslı şekilde onarı 1ması 
•çin, önemlı bir karnr ver · 1 

dı: 

Doğuyu bayın iırmak {im 
ar etmek) 

Artık , m e mlekctizde 

~ 1 'ıni bayındırlık yok, genel 
'Yındırlık vardır .. . 

Halbuki, bu genel bayın 
~ırlığın olabilmesi için , ilk 
1
1 doğuya akındır .. 

Zaten, Doğu Anadolu. 
" 81 rlarda n beri, katran ka 
ıanı ve e~kiya yatağı ola
tak kafalarda yer etmişti . 

~ · Ve Doğu düşünüldükçe , 
<tlıra bunlar gelırdi Buiün, 

lıl.l d·· - . . k 1 u~unce.un ycrı a ma -
tııı~tır . 

Yalnız, ihmale uğramış 
1 0 <:ı.n Doğunun gni 1 ığini gi 

dermek için, bütün kuvve· 
tfttıizi oraya vermek lazım· 
dır. 

Yüksek tahsilini yapmış 
()lan her gencin, ıl erleme 

~ 

fabrikasında lastikten bir 
motörsüz ta~are yapılrr:ış 

tır . Bu uçağın bütün pa 
rçaları sökülüp parçalara . 
bilir ve o zaman bu parça!~ 
rın hepsi bir bavula yerle· 

ştirilebilir. 

Kurulmuş ve açık haldede 
bu motörı.üz tayare açık bir 
vazona konaLilir Tayare 

kurulmak islendıği zaman 
bütün parçalar hava ıle ti 
tiri lir ve bu parça ı,. , bi'tı 

bırine bağlanınca mc.törsüz 
tayare meydanıt gel ir 

Mısır ~uğ~ayrndan şe ~er 
yapıyorlar 

Pavdadıın: 

Kafkasy"da LC\islavskl 
Mısır çifliği yanında mısır 
dan şeker çıkarma}a yara
yacak küçük bir fabrika 
burulmuştur. Deneme mak 
sadile kurulan bu fabrika · 

nın günlük üretin i beş ton 
dur.M ı sırdan yapılan r keri 
n lezeti gayet eyı bulunmuş 
ve bunun paı;ta, çukulata 

edüstrisinde tercihan kulla · 
nı l abileceği anlaşılm ı ştır . 

~Isfahanda yarışmalar için 
yapılan bü) ük bir havuzda 

ilk rf"korlu yüzme yarııları 
yapılmııtır . Bu yarışlar İran 
da su sporlarının belli bir 
bölgede yapılmakta olması 
na karşın yarışmalar çok 

iyi sonuçlar vermiştir * Sivil lakaplardan sonra 
süel rülbelerin de kı~a şe 

l<ilde söylenmesini Şah em 
retmiıtir. Resmiğ derece 
ler ancak iş alanında kul 

lanılaca kt ı r. 

Kayıp mü~ür. 
Bayram adlı mühürümü 

kaybettim. Yenisini yazdırdı
ğımdan eskisinin hükmü ol 
madığını ilan ederim. 

Biğadıç Babaköyden Be

kir oğlu Bayram ---
yolu, Doğunun toz lu yolla 

rından geçP.cektir. 

M. T. 

Karni)• Ustaııın Sırrı 
Y A.%'A.V: 

11/phonse Daudet 
Evinıe, ara sıra, geceleri 

~:lırrnağa gelen ihtiyar fi 
Ulcü, Franse Mamci, k~s'dn 
~ilrabı içerken geçen a l< şam 
lttıa: Yirmi sene kadar 

~~el değirmende geçen uf ak 

t 
ır köy faciası an'attı . Bu 
'°l'tf ız adamın hıkayesi ba· 

l\a d b okundu. Ben de size, 

1 
llrıu, dınlediğim gıbi nak· 
etıneğe yelteneceğim: 
b Aıiz okuyucular, bir la 

1 
ııı. için; 1, ok usu ya yılan bir 
(~ 

d
l.lp §araban önünde otur-
l!" Rtınuz.u ve bunları size , .. 
0Ylıyenin ihtiyar bir filüt · 
~G 

olduğunu tasavvur edi -
fliı. 

B.:nirn eyi kalpli bayım 
ıııe ' •n el.etimiz, evelce bu 
~Gııkuh "b· 1 . L }' gı ı u u ve sessız ır 

l er değildi. Değirnıcncilık-
l!tı k IQ Ço kazanılır; on l<1lo 
~ -elrelik cıvardan ç ı fllik a · ı 
Q l~leri bize lJuğdaylarrnı 1 
iutnıeğe getirirlerdi. 

Çli\'İUl•.'N: 

Kemal Demiray 
Köyün bütün etrafında 

ki tepeler yel değirmenle· 

rile dolu idi. Sığda, solda 

çamların üzerinden, cenup 
rüzgarlarile dön~n kanatla · 
rdan, yol boyunca yukarı 
çıkan, aşağı inen çuval yü 

k lü küçiik eşek kafilelerin

den başka hiç bir ıet gö 

rün ,nezdi. 

Her haf ta, tepeden gelen 

kırbaç şakırtılarını . değ ı r · 
m~n kanadının gıcırtısını 

ve d~ğirmenci çıraklarının, 

Eh . . . Deh ! Seslerıni 

dinlemek insana bir zevk 
verirdi. Plizar gün'eri kafile 
lrnfıle de;irmenlere girer 
dik. Orada değirmenciler bize 
muska şarabı ikram ederlerdi. 
D~ğirmend kadınlar, dan · 
taneli boyun atkı'arıle ve · 

altın haç 'arile kraliçe le re 
benzerlerdi Ben, filü tümü 
götürür. gece yarılarına ka 

dcır rnksedılirdi. Gön yor · 

it..••••••·-•••~• • •••••••••••••••••••••~c•••••••••.tl 

Bulgaristanın Y a k ı n 
Şarktaki Menfaatlan. 
"Biz. etf afımızda olup ~İtf nleri takip etmiyor uz.·· Dış 

tacimen~eki tAş~ilatımız noksandir.,, 
" Mirn Sofyadan: 
Bunlar çok e"ki bir tarihe 

maliktir ; fakat muk,.ddera
tımıza amil olanlar bi7i a11-

rlardanLeri lecin.el ve sair 
sebeplerle l<endilerine bağ· 

h bulunduğumuz memleke 
tlere kah u2aklaııtırnıakta 
ve kah yakmla§hrmaktadır . 

Bundan yirmi beş sene e 
vel yani 1909 da Türkiye, 
Yunanistan, Suriye. Mısır 

ve Kudüş gibı şark pazar 'a 
rile Akdeniz adalarına ola n 
ilk tecim anketi yapı1 dı. Bu 
ankete : of ya . Fılibe, Var 
na tecim kamaralarının 

mümessilleri iştirak ettiler 
ve bu satırların ya-zıcısı da 
Varna tecim gemıle ri ce·· 
mi yeti murahhc.sı sıfat ile 
hükümet mümessili olarak 
bulundu Bu seyyahat ve 

tetkiklerin neticesi bir cılt 
kitap şeklinde ortaya konu 
ldu; fakat okunamadı Ara · 
dan 25 senelik bir zaman 
geçmiş ve orlalıkcla bir ha 
ylı değışiklıkler meydana 
gelmiı olmasına rağmen 

o zamanki incelemelerimizi 

hatırlatmak faydadan hali 

değildir. Bahusus bu gün 

şark pazarlarından birisi 

bizim çıkan mallarımız için 

yeniden canlılık gösterme· 

kte ve hele kulsi parlak 
bir ümit vermektedir 

Bundan ~ 5 sene evel 

Mısır pazarı bizim için az 

tanınmış" ve yeni idı Hal 
buki bugün Mısır pazarları · 

nda Bu 1garbtanın iyi bir na

mı vardır ve Bulgar tecim 
leri orada iyi ve namuslu 
adamlar olarak sempati ka · 
zanmış bul•ınuyorlar . Hu, 
şüphe vok l<i, bizim menfa · 
alimize tecelli eden bir ha 
disedir ve Bulgaristan bun · 
dan istifade ederek Mısır 

pazarlarında bütün diğer 

sunuz, bu değirmenler me· 
mleketimize neşe ve zengi 
nlik ııaçardı. 

Ne yazık ki Parsla Fran · 
s ızlar, Taraslrnn yolu üze 
rinde buharla işlıyen Lir 

un fabrikası yaptılar Bu; 
çok güzel ve yepyeni bir 

fabrika idi!. Heıl<t•s huğda 

yını fabrikaya göndermeğe 

batladı. Zavallı yelcleğirme 
nleri de işsiz kaldılar Bir 

müddet fabrikaya kartı ko· 
Yınağa ye ltendiler . Fakat 
buhar çok kuvvet · i geldi ve 
yeldeğirmenleri birbiri ar 
dınca kapanmağa mecbur 
kaldı. Artık küçük eşek ka 
filelerinin değirmenlt>re ge · 
ldiği görünmüyordu. Güzel 
değirmenci kadın~ar altın rn 

çlarını sattı ' ar. Bundan so· 
nra ne muska şarabı, ne 
raks kaldı!. Cenup rfö:gan 
beyhude t'Siyor ve kanet 'ar 
hareketsiz duruyordu Nihn
yet bir gün, belediye bu 

harap ım: übeleri a§ağıya at 
tırdı . Yerlerine bağ ve ze 
ytinlik yapıldı. Fakat, bu 

inhitat içinde bir değirmen 
yıne yaşıyor; fabrikalara· 

Balkan devletlerini geçerek 
birinciliğı kazanmalıdır. Bu 
bugünkü tecim si} asa mızın 
idealini teşkil etmelidir ve 
bunda muvaffak olmak için 
p' anlı ve sistemli bir çalış · 

ma gerektir. Mısır geniş 

ölçüde kereste ve petrol 
veren Romanya bir tarafa 
hırak,lacak olursa, arkada 
kalan bütün Balkan devlet 
leri iç inde birinciliği almak, 
bizim için pek kolay b ir 
şey olur. Esasen oraya gön 
dereceğim iz mi\ il arın vasıfla
n bütün diğer devletlerinki· 
ne üstündür ve Mısır elçisi 
Hamza bey de bunu bir 

beyanatında açıkca söyle 
mişlir. Elç' bey memleketi · 
miz hakkındaki sempatile. 

r ini saklama makta ve hükü 
meti ile hükümetimiz ara sı

nda daha yakın ve daha 

sıkı tecime! münasebetlerin 

teessüs etmesi icap ettiğini 

bariz bir surettP anlatmak· 
tadır. 

Şimdi, son seneler zarfın · 

da tecimel münasebetlerimi 
zin ne şekilde inldşaf etti 

ğini gözden geçlrt-lim: 

Bunun için ölçii olarak tec ime! 
istatistiklerimizin delillerini 
alacağız. 

] 929 · l 9J 1 sene1eri zar· 
fında Bulgaristan Mısıra 417 

milyon 605 bin levalık mal 

satmııtır. Beş sene içinde 
yapılan bu satış Mısır hüku · 
meli ile tecime hatladığı· 

m1z gündenberi yapılan sa· 
tış]arın rekorunu teşkil 

eder. 
l' unu takip eden 1932 -

l 934 seneleri zarfında ise 
Mısıra sadece 242 milyon 
251 bin leva ' ık mal satmışız . 

Bu,o memleketin bir ticaret 
pazarına malik olmasına 

delalet eder. 

1934 senesi zaı f ında Mı 

rağmen kanatlarını durma 
madan döndürmekte devam 
ediyordu. 

Bu, Korniy ustanın değir· 
meni idi İşte şımdi içinde 
oturduğumuz değ ırmen .. 

... 
* * 

Korniy usta altmış ı;enedır 

un içinde vaşıyan ve i§ini 
seven ihtiyar bir değirmen
ci idi. Fabrıkaların kurulu 

§U onu deli t> tmi~ti . Hafta· 
nın her günü, etrafındaki 

halkı galeyana getirerek ve 

fabrika unile Pars hall<ı 

nın Pzehirlenn ek ıstenildiği· 
ni bütün kuvvetile bağıra

rak köyden köye clola§lığı 

görüldü: 
"Oraya gitmeyiniz, unla· 

rile ekmek yapmayını7 . l~ u 

hayd'1tlar şeytan icadı olan 
huharı kullanıyorlar. Ben 

ise Tanrının estirdiği şirr.al 

ve cenup rü7.garlarile çalı 

şıyorum . ,, 

O, Bunun gibi, yeldeğir 
menlerini methedici. birçok 
giizel sözler bulıı~·orclu . fa 
kat kimse bu SÖ7.1eri dinle

miyordu. 

O zaman, ihtiyar sonsuz 

Balya sulh ~u~uk 
hakimliğin~en: 

Balyanın aşağı çarımnda 

bakkal Nuri tarafından En · 
verpa~a mahallesinden Yan 
yalı Salih oğ lu utçu Lütfi 
aleyhine açtığı 22 lira 67 
kuruı alacak davasının du· 
ru~masında: Müddei al -yhe 
tebliğat icra kılınmıı olup 
ve gelmediğinden gıyap ka· 
rarı verildiğinden ve duru~ 
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Kayıp mü~ür 
Mehmet adlı mühürümü 

kaybettim . Yenisini alaca
ğımdan hükmü olmadığı 

i lan olunur. 
Kona kpınarından 

Hasan oğlu Mehmet 

manın da 18 10 935 cuma 
günü saat 14 de bırakıldığı 

ve yine gelmediği takdirde 
mahkemeye kabul olunmı 

yacağı üan olunur. 

Nacatibey öğretmen o~ulu satın alma ~urulu 
Başkanhğmdan: 

- Okulun ihtiyacı bulunan 250 ton kok kömürü 
14 9 9J5 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf 

usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Kömürün 505 lira tutan muvakkat teminata mali 

ye veznesine yatırdıklarına dair ihale günü olan 1 teşrin· 
evel 935 s .dı günü ı;aat 15 de teklif zarflarile birlikte 

makbuzları komsiyona vermeleri. 
3 - İsteklilel' şartnameyi her gün mektepte görebi 

lirler. (4·1-98) 

sırdan 13 milyon levalık 

mal almış ve buna mukabil 
kendı menfaatimize 84 mi· 

iyon leva f azlatıile 97 mi) 
yon levalık mal satm1şız. 

tütün kaşar , peynir sığır ve 
koyun hayvanları, odun ma· 
lzemesi , un, anason, çekirde
ği gibi ıeyler satmaktayız. 

Mısıra daha ziyade mal sa. 
tabilmek çaresi neden ibare-Son üç sene zarfında yapı

lan satış rakamları ise bizi 

teselli etmekten uzaktır. 

Çünki ileri gidece~imiz ye 
rde yeriye gittiğimizi göste-

' ttir? Defterlerimizi tetkik 

riyor! ar. Sattığımız malların 

çoğalacağı yerde azalması 

neye de 'a let eder? Bunun 
birinci sebebi dünya buhra· 
nı hasebile m iistehliklerin 
daha az mal istihlak etme 
!eridir. Fakat bundan ba§ka 
daha mühim sebepler de 
vardır. Hiz, etrafımızda olup 

bitenleri tetkik etmiyoruz 

Dış tecimeldeki teşkilatımız 
noksandır. Mesela renk ve 

içim itibarile tütünlerimiz 
Yunan tütünlerinin bütün 
vasıflarını haiz bulunmakla 
beraber Yunanistanın M11ıra 
bizden 2 .) misli tütün sat· 
masana mü,aade etmekteyız . 

Hunlardan 'Tlada esaslı 

bir sebep daha vardır ki 
bu, bugünkü tecimin ruhu 
nu teşkil eder: Vereceksinki 

ben de vereyim biz Mısıra 

bir hiddetle değirmenine ka 
pandı , vahşi bir hayvan gibi 
yalnız yaşadı . llatta, ailesi 

öldükten sonra kendisinden 

başka hiç bir büyüğü olmı
yan, on yaşındaki torunu 
( Yivet) i bile yanındft tut-

mak istemedi. Zavallı kü 
çük hayatını kazanmağa 

mecbur kaldı Zeytin ipek 
böceği ve biçin mev · 
simlerinde çiftlıklerde ıtı;ı · 

liğe girdi . Böyle olduğu ha 
ide l>üyük babau yine onu 
çok seviyor görünüyordu. 

ekseriye çalıştığı çiftlikte gör. 
nıek için kızgın günt"f altında 

dört kilometrelik yolu yaya 
gider ve yanında ağ layarak 

birçok saatler geçirirdi 
Köyde herkes; ihtiyar 

değirmencinin diyet tamahka

rlık eseri olarak kapı dışarı 
ettiğini zannederdi. Torun 
unun böyle çiftlikten çiftli · 
ğe südinmegine müsaade 
etmesi, u~akların ı;ert rn u a 

melesine ve gençlikte bir 

kızın baıına gelebilecek her 

türlü felaketlere kartı onu 
bırakması köyde hoş görül· 

edelim. Bunu yapmak zaru· 
retindeyiz. Bunun bizim için 
manası vardır . Bulgariatanın 

her sene dııarıdan milyonla· 

rla mal almaktadır. Buna 
mukabil o memleketler biz

den pek az ve gönderdikle· 

rimizin ancak onda biri ni· 

sbet:nde mal almaktadırlar. 
Eğer bu tecimel siyasamızın 
pilançosu iyice tetkik ve 
dı§ tecim pazarlarının va
ziyetleri takip edecek ol. 
ursa, ortadaki tabii olmı · 

yan durum giderilmiş olur. 

İıte bunun içindir ki te· 
cim anlaşmaları yapılmll· 

kta ve bunlar her iki 
tarafın menfaatlerini te-

min etmektedir. 
Mısırla Bulgaristan arası· 

ndaki mlisait <forum, can. 

lı tecim münasebetleri do 
ğurmak istidadındadır. Ye· 
ter ki rakiplerimizden ib
ret alalım ve hatalarımızı 1 

tekrarlamıyahm . 

müyordu. Şimdiye kadar 
herkesin hürmet ettial Kor 
niy usta gibi ıöhretli bir 
adamın da sokaklarda bir 

cingene gıbi ayakları çıplak, 
şapkası yırtık elbiseleri Pil· 
ram parça, dala§ımı da epi 
bir tesir yapıyordu . 

Doğruı;u . pazar günü bu 

kılık la kiliseye girdiğini sö · 

rünce onun hesabına biz 

ihtiyarlar sıkılıyorduk . Kor· 
niy usta bunu bildiği için 

ön sıralarda oturmağa ce 
saret edemiyordu. H~r za. 
man kiliııenin nihayetinde 
benitiyenin yanında fakir

lerle kahyordu. 

Korniy ustanın ha yatında 
bılinmiyen birıey vardı. 
Uzun zamandan beri köy · 

de kimse ona buğday ııötü· 
rmüyordu. Fakat yine de· 
gırmenin kanathrı evelki 
gibi dönüyordu Akıamları . 
büıük un çovallari]e yüklü 
eıeğini önünde sürerken de 
ihtiyar değirmenciye yolla

rda rastlanıyordu. 

(Bitmedi) 
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Balıkesirde 

Çepniler 
Va zan: i. Hff KK/ flKfl} 

ICıı rl,(•lkik l~s(~ı·iııi 
1 it• ı·k (~s C) ktı ıııct l ıflı r 

.. 75 Kurus , 
Kitapçılarda Arayınız 

Balıkesir Necıtibey öğretmen o~ulu arttırma 
ve eksiltme ~omisyonun~ın: 

En;akın cınısi Mık tarı Erzalun cınsi Mtktarı 
Ki 1o Kilo 

Ekmel< 21 ,000 Süt 2200 
Yoğurt 35UO 

Koyun eli 4000 Beyaz peynir 6UIJ 
Kuzu eti 1800 Kavar peynir 300 
Sığır eli ısuo Tuz JUOO 
Sade yağı ısou Soğan :wuo 
Zeytin yağı 1200 Salça 200 
Zeytin daneıi 400 İrmik 200 
Pırinç 2500 Patates 4000 
Şeker 20UO Şehriye 200 
Kuru fasulye 2000 Soda 800 
Nohut 450 Sabun 1000 
Un 800 Bezelye 150 
Makarna 1000 LinJon 4000 (adet) 
Mercimek 300 
Yumurta 30,000 adet 

ı -
bulunan 
itibaren 

Okulun 31 Mayu 93u tarıhine kadar ihtiyacı 
(l9) kal~m erzak vesaire 17 9·935 larihind~n 
15 gün müddetle açık eksiltmeye çı&ıarılrrıı~tır. 

2 Bunlcndan ekmek, et ve sade yağmm ihalesi 2/1 
incite,rin 935 Çarıamba günü saat 14 de, diğt-rlerinin 
3/l inciteıtrin 935 Perıembe günü saat 14 de öğretmen 
okulunda yapılacaktır. 

3 - Eksi'tmeye girmek istiyenler }Üzde ycdı bu~uk 
nisbetinde muvakkat teminatlarını Malıye veznesine ya. 

tırdık 'arma dair makbuzlarını ihale günü kcmısyona gfü> 

termeleri gerektir. 

4 -- Eksiltme için fazla izahat almak veya ıartname· 
yi görmek istiyenler okul idaresine her zaman başvurabi
lirler. 

5 - Yukarıda adları ve miktarları yazılı erzak ve 
sairenin aynı fıat ve evsafta olmak §artile Lise Pansiyo 
nu talebesi ihtiyacı için yüzde elli nishelinde fa-zla mik. 
tarda müteahhitten istemek hakkını kullanmağa okul ida
resi serbesttir. 

( 106 1 - 4 ) 

T\JRKDlLl 

BAllK[SIR ASK(RI SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI.. 
Bdlıkesir garnizonunda kıtaat ihtiyacı için 400.000 ki 

lo yulaf 1 Teşrin 935 salı günü saat 16 da ihalesi yapıl· 
mak üzere kapalı zarfta eksi'tmeye konmuştur. Yulafın 
tahmin bedeli 18000 lira olup muvakkat teminat miktarı 
1350 lira olup ihale kolordu satınalma komisyoııunda ya 
pılacaktır İstiyenler ıartnameyi satınalma komisyonunda 
görebilirler. İsteklilerin muayyen olan gün ve saatten bir 
saat evetine kadar teklif mektupları ile kolordu satına! 
ma komisyonuna müracaatları . 

( 4 1 - 92 ) 

** Balıkesir garnizon kıtaat hayvanatı için 200,000 kilo 
arpa 24 -Eylül 935 salı günü saat 16 da ihalesi yapılmak 
üzere k pah zarfla eksiltmeye konmuştur, Temina lı mu 
vakkate miktarı 600 lira ol up ihale kor satınalma komiıyon 
binaı:nda yapılacaktır . Tal iplerin ~artnameyi kor satmalma 
komisyonunda görebilirler İstekliler muayıen olnn gün 
ve saatten bir !'aat evel teklıf mektuplarım komisyona 
vermeleri. l 4 - 1 75 ) 

Batıkt!Sİr Z1raat 
Direktörlüğünden: 

Cın i Miktarı Kilo 

Bu~day 6000 
Mülga Kepsüt ziraat mektebinde mevcut (500U) kilo 

bujday 14. 9 935 tarihinden itibann on beş gün n üd· 
detle müzayideye çıkarılmıştır. Taliplerin ihale günü olan 
30. 9 · 935 tarihinde ı.iraat müdür]üğür.e müracaatları 
ilan olunur . 103. 1 4 

** Mülga Kepsüt ziraat mektebinin tarla, bağ, bahçe, yo· 
cahk ve çayırları 14 - 9 - 935 tarihinden itibaren iki se · 
ne müddetle icara verilect"ğinden talıpleı in ihale günü 
o'an 30. 9 · 935 tarihinde ziraat müdür~üğüne müracaat 
ları ilan olunur. 104 - 1 4 

it--tftt tCtt t04:=::•• M-

I il Gecelerin :zi zevkle 
I geçirmek mi istiyorsunuz? 

Ilı Bol ışık, temiz hava ve ince saz .. 
., Bahkesirin yegane açık gazinosu: 'fi = i i Ordll('Vİ 0·azinos11duı·. 
:: Sahibinin Sesi plaklarında muhtelif şar· ~ 
m kılarım zevkle dinlediğiniz 111 

111 Sii~ ltıdif(i l'lu~al ~arı-ılarla 
• hiiviik hiı· ı·a;;het :..{iknıek-.. . "" ' z tedir. 

111 Bu sesi siz de dinleyiniz. ~ 
!•==•t•t Mtt tftt tftt~ 
"11111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ inşaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitl11in ~ 
i nazın dtk~atine : ~ = ~ 
: Her zaman taze çimento, Eskişehir~ 
E kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya~ 
E çeşitleri. ~ 

Bah~esir icra memurluğurıdın: = ~ 
Şeremetli zadelerden ödünç Almak istıyenler;n hanenin ~ inşatta ku\lamlan ~ütün malzeme toptan '8 pe- ~ 

para alarak birinci derece muhammen kıymeti olan -.. 
de \'e birinci sırada muta- 275 liranın yüzde yedi bu. i rakente olara~ : i 
sarrıf bu1unduğu Karaoğlan çuk nisbetinde pey akçuile - ~ 
ve kız mektebi karoıısında birlikte icra dairesiı.e gelm- : (' I ı· il ~ 

~ : , :uı< ırma suu~ı a~a Cat1dt·ı.;iııdt': ~ 
vaki sağı Serezli Ali efendi eleri ve ogün konulan pey : ~ 
ve solu ve arkası Devriş muhammen kıymetin in yüz. - • • ""-

oğ'u Hafız Hüseyin Hüsnü de Y lmiş b~şini bulmadığı E MEHMET MıURI VE' OGLU HAMID~ i 
takdirde son arthranın taa. -- l~ fi ~ efendi zevcesi Ayşe hanım -.. 

hane~ı ve önü yol ııe çev hhüdü bal<i kalmak ~arute --- Deınir h1rdavat macazasında bulunur· i 
arttırına 31 10 935 tarihine _ ._, ~ 

rili a' tı bodrum ve ön- --. 
tesadüf eden çarş<imba gü- : / "-

ün de taban ve tavanlı ve nü yine saat J 5 de baılamak : Siparişler derlıal inşaat sahlplcri11c ve inşao ~ 
cam ve kara sıvalı tam iki üzere ıkinci arhrmaya bıra- : 11uılrnllerlrw sıirallc yörıclcrilir LJC ycllşlirillr. i 
oda ve salon ve bir köm kılacagı ve bu günd~ konu'an : ~ 

ürtüğü havi hanesini ipotek pey yüzde yetmi~ beşini 1 
:_ f i~tlar her magwaza.ıan .ıaha UCUZ.1UI. ~ 

eden Zıaynal efendi karısı bulmazsa borç ~280 numa U U U ~ 
ralı kanunun sır çerçivesi = ~ Cemilenin kanuni müddet 

içinde borcunu ödememe 
sinden dolayı mezkür hane 
açık artırma ile attlıia çı 

karılmışt ı r. Bir!nci arttırn a 

18· l O 935 tarihine teradüf 
eden cuma günü saat on 
beıte başlıyacaktır. 

dahilinde otmasma göre art · E Bir defa deneyiniz . .,,~ 
tıranlar taahhüt erinden ku • 
rtulacakhırı gıbi borç beş .. 11111111111111111111111111111111111111' il 1 
taksitte ödenmek üzere sa- - • 

tış geri ~ırakı_l~~ak bu ka· a•:11--•cı••• •• ....... 1- il! 
nunun gosterdıg_ı tekilde satış ' 

~~-~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~-~-\131______ --- --- ------- -,_um 

beş seneye tecıl edileceği ' u 1 ~ 
gibi b~rç beş musa- cuz ugu 1 
vi taksıde bağlana- A 
cağı ve bu bapta alakadar • 

ııııl Halkevi Bakıevi !"': 
ı~I Halkevinıizin Sosyal yudım konıitesi taraf mdan eski Uray Di<p. nserı yapı ı(ll : 
1 J ıında açılan bakıevinde aıağıda yaıalı günlerde doktor arkadaşlarımız fakir ımı 
IGt\ halka bedava bakacaklardır . Halkımızın bakıevim i Le baş vurmalarını dileriz. ııı;;ı 
l(}t l(i'. I 
11 HASTA L 1 K LA R BAK 1 ZAMAN 1 UZMAN 1 N AD 1 !"'' 
jn1ll 111111 MJ Göz hastalıkları Pazartesi günü saat 15-16 Bay Dr: İhs1ın O~kay nı 

IWI Kulak, boğaz burun ı~: 
aiil hastalıkları . Salı " " 15-16 ., ,, Kanııl Seslı l~I 
t~l Gebelik ve kadın ll 1 

ıını hastalıkları . 
l ım 
KJI 
1 
1 1 

Deri ve tenasül 

hastalıkları 

ıını İç haııtalı'c:ları 

ımı Harici hastalıklar 

\ Harici hastalıklar 

ı~ı 
t 
!!I' ;w 

Ça rş" ın bıı " " 

P~rşenıbe 
" 

Cuma ,, 
" 

Cum.ı 
" ,, 

Cuınartt si ,. ,, 

" 
,, Halit Üzel 

15-J 6 n Mehmet Alı 

15-16 
" " 

Raif l>cnıiralp 

16-17 
" " Alı Riza Tezel 

16-17 " 
Sadi Ôztay 

HaJkevi Batkanlığı 

~ı;e§-s;a~~~5ii!~Eii! :5a525'25i!5';!.ı;,uc i.!'l'i!--;;Si!~Ü~2552S2S2.~~ 

l~rın ~u gayri menkul üze- , Sag~ lamııg .... ı 
rındekı hakları hususile 8 1 
faiz . ~e masarıfa dair il ' 
o~an ıddıal~rı~ı evrakı mÜs· ' 
bıtelerile bırlıkte yirmi gün • • 

için~e icr~ da~resine bildir • la raf et' 1 
medıklerı taktırde hakları • ' 
tapu sici ile sabit olmadıkç, ' 
satış bedelinin paylaımasın 1 
dan hariç kal.ıcak lardır. 8 I ~ I . "r I 

Arttrmadan doğma rüsumu ...... ~ el 11• I ti \'~(111 1 
dellaliye ve hanenin vergi ' 
sinin müşteriye ait olacağı '-

ve ihale günü tayin edilen a F t . k ş , 
icra dairesinde hazır bulu· ' a n a z 1 u m a 
maktaıı v:'1~ geçmiş sayıla A 
nmıyanların bu haneyi aL 1 
bileceklerı ılan olunur. • • VE 

r DOK'l'On... 1 8 Tuhaf,ye mağazalarında 
KADRİ YETKİN ~ 
İç hastalıkları nıüıeba ~! bu/abı·ıı·rsı·nı·z.? il 

ss sı Milli Kuvvetler cad· • • 
desindt" Yeni 'l ürldyc ec- ;J//////Jll///jf/I" 
zanesi üsündeki muaye- ----............. 9Jlll' 
nehanesinde her gün sa 
bahtan akşama kadar ha· 
stalarım muayene ve le· 

ecler 
·---------------------------------~ .. --~ 

Basın yeri: il matbaası 


