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Yıllığı: 800, altıaylığı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kurut 
Günü geçmiş sayılar 

25 kuruştur. 
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SA YJ: .J75 ı .. VE SABAHLARI ÇIKAR. ONUNCU YıL 

Türkiyenin 
Kanatları. 

Hutün gözler Türkiye tu· 
rll Yarış ve eksersizlerine 
giden genç kanatlarn çev 
rifrni§tir. Kahraman· çocuk · 
!arının koluna, kafasına '\: e 
~İ.İte~ine güvenen halk, on 
ların kı\nat kuvvetlerine de 
111anrnak istiyor. 

l\anatsıı. kartal serçe yav · 
rularına bile oyunca k olabi 
lır Y· . . h _) 

ırmıncı asır fi vaca 
d~-
1 °Rüşüyor. Aşılmaz dalga· 

1
i\rla göz karartan uçurum 
ar, ordu boğan bataklıklar· 

:' keçi gl!çirmiyen kayalık 
i\r, kanat hızına boyun eği· 
Yor Başbakanın son söyle 

;·~denberi, kanat hakikatı 
l!tkiyede daha eyı anlaşıl 

"'1itır 

Kayseri 
Oo~uma fabri~ası ~üyük 

bir törenle ~ün a~ll~ı. 
Kayseri , 17 (A. A .) -

Kayseri komınası bu gün 
Sovyet rnisafırlerimiz , Sovyet 
Büyük Elçisi . Ekonomi Tü 
ze ve Sağlık Bakanla rile 
biçok sayla vlar ve davetliler 
huzuriie ve büyük şen ıkle 
açılmıştır . 

2 6 (ylül Dil ~dyramı 
Ankara. 17 (Ôzeh Dil 

bayramı , 26 eylulde yapıla· 
caktır. Bu husustald kutlu 
!anma programı hazırlanın· 
ıştır. 

~an~ırı~a ~ir ~eprenme 
Çankarı . 17 (A A.) 

Dün Çanlwıda ve llgazda 
üç defa haf ıf deprenme ol 

Mısır 

Almanyada Olup Bitenler 

ima Ulus~I Bayrağı 
Değişti. 

--~--

Rayiştağın yaptığı üç ~anunu ~a~ul etti. Ya~u~iterle 
A ry ~nler aras ·n~a ~er nevi cinsi münasi~et yasa~tu. 

Berlin, 17 fA.A} cusu ıse Yahudilerin duru· 
Dün Nurınbrg şehrinde nıuna aittir. Üçü kıvraşık ha-

toplanlı yapılmış Hıt l er çh bayrak ulusal sancak 

söylevinde Alamanyanın ba· olacak Almarnyada siyasal 
rışa sarsılmaz bir sevgi ile yalınız ari ırkına mensup 

bağlı olduğunu, Alman or olanlara ait olr.cak ve Yahu 
dusunun yeniden lrnrulma 
sında\d amacın yalını-ı Al· 
man ulusunun hürriyetini ko 
rumak olduğunu söylemiş, 

bundan sonra Rayiştağ üç ka 
nun kabul etmiş, birisi Ala 
man ulusal bayrağının de 
ğiştirilmesine. öteki Ataman 
vatandaşlık hakkına, üçün· 

di lerle Aryen 'er arasındaki 

izdivaçlar ve her nevi cin
si münasibet yasak edılece 
ktir . 

~ey etler f rans'z gazetele· 
nn.n hücumuna ugra~L 
İstanbul, 17 ( Ôz:el) Hit· 

Türkiye turu, halk karşı · 
''rtda yapılan ilk deneç ol 

~tkla beraber, ordu kanat· 
t'inın ne kadar s ğlam ve 
r'ıır olduğunu gösfermi§tir . 
€irkfy~miı cografyanın bü- IJ 

~Gk parçası ,lır: Geniş hava ı Sübakam orduyu leftiş e~iyo de yirmi i~i ev kül OtuU. 

Kastamoni !erin Norenbergte verdi~H 
söy'ev etrafında uzun mak-

a leler yuan Paris ga7.etele· 

ri, dünya barışını koruya

cak olan doğru ve dürüst 
~·~dan hamle alan uçmft n Kastamoni, ı 7 (AA ) -
llrırnız, yarın, arsıulu al ha Kahire. 17 (A .A .) Kastamonide 32 evli 
•~c 1 k ı Mısır Sü Bakanı berabe k bir siyasetin, Norenberg yo 1 ı a emindd<i yerlerini Y enköyünde çı an yangm 
~ı.. ı , · d d 1 pek törü 1 k lundan geç Tiedig~ini ileri EIÜ • k. .. ca'Klllrdır Tek hakil<ah rın e or u gene es neticesinde 22 ev saman ı 
"~rif temelınin. üstüne va olduğu halde doğu sahrada ve anbarlarile beraber yan rmekte ve Hitlerin ortalığı 
l'ıl b' t ft' h t ' k ı - l" I ı d kıırıı:tırmak istedig~ ındf'n ba tnaz bir müdafaa kuvve ır e ış seya a ına çı ma mış, coy u er eşya arını a ~ 

linden ibaret olduğu gerçe kta<lır . kurtaramamı§dır. hsevlemektedirleT. ~ _ 

:ı değı§memiştir. Y <' ni a nn ,. 1 IJ 1 ı ... r 1 )~ 
dt~iştirdiği bir ş<' y varrn, o ((l )7 ılll - (\ le·ş 81] (lŞJJl(lZ tgl 

~::::,üdr::,:y~~;:~·~~: ~::~0 Vagw mur M vsimi ı İ sonu Habeşi-
edenıyet ve kultur kuvveti -

01

dllğudur. Memleketi r, ye 
1 

d d' • ı B k 1 • 
~~ahar~l~rde, d~izde znh stan a n ışe e e enıyor. 

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

Yazan: Dr. HALlT ÖZEL 

- 2 -
Dr Ballantirnenin daha 

o tarihlerde yazdığı yazı 

lardan ortaya attığı gebe
lere yardım onları, koruma 
ülküsünün yalınız halk ta 
rafından değil muasın bu
lunan meslekdatları tarafı· 
n-lan bile önceleri lüzumıuz 
görü' düğü veya tereddütle 
karşı'andığı anlaşılıyor. 

Çünkü etraf ındakilt'r ha
la kadınlıjı tabiatın omuz 
larına yüklemiş bulunduğu 
gebelik ve doğum müşkülle · 
rini çekmeğe mahkum bir 
mahluk kitlesi halinde ta· 
nıyorlardı. 

Bu dütüncenin hoş görü-

nmemesinin diğer bir sebe

bi de esasen doğumdan evel 
iebenin bayılmasına fennen 

lüzum görülecek tavsiye ve 
ihtimamlar hususunda o 
zamanın pratip11iyen doklo 
rlarının ki.fi derect:de bilgi . 
li olmamaları ve binnetice 

bu uğurda yapılacak itlerin 
nevini tayinden lciz bulun
maları olsa gerektir. Bu 
yoldaki ciddi, ve melin ha
reket ise lngi'izlerin (Mate 

rniy andchild vvelfere) na
mını verdikleri doğum ve 
çocuk bakım evlerinin ku · 

(Devamı ikinci ıayfeda) 

Bayrak T a'imatname
• 

sini Yazıyoruz. 
Milli bayrağın aksamı esasiye

si arasında nisbetler. 
Bayrakların talimatname

sine uygun bir şekilde asıl 
malarını temin etmek ma· 
ksadile açtığımız mücadele· 
ye devam ediyoruz .. 

Bu yolda daha faideli o 
labilmemiz ıçin bayrak ha 

k~unda topladığımız bilgile
ri olduğu gibi aşağıya ko 

8 - Yıldızın terıimine esas 
olacilk dairenin nısıf kutru 
ayın iki dairesi arasındaki 

azami açıklığa (yani ayın 

en genif mahallindeki arzı· 
na) müsavidir. 

d t gıbı, son vıdasına l<a -----------------

~;~,:.~~':;;.:~ır.ta"' olarak Her iki hasını devlet sınırın ~a hummalı bir laalıyt t göze çar pm~ k ta Dır. ilaha Da 1 

~~:~~k:·ü~:,:0 ~·,.:0 h~:~i Habnşisıan da bütün güçleriyle savas hazırlıkları yapılroakıa meşgulDürler. 

yuyoruz. 

1 - Türk bayrağının re 
ngi parlak, aldır. 

9 - Yıldız dairesi ayın 

iki ucunu birleıtirecek 

kutra munasııf noktasında 

mümas olur ve yıldızın bet 
fUaından birinin resi nok 
tai temaıta bu!unur 

ette birl!ğı ve güveni an Roma , 17 (A.A.) - İki ma'ı bir surette devam et· rettiği resmi tebliğ hakkında 
~~~ bu düsturla elde ede- İtalyan denizaltı gemısı mektedir izahat verdikten sonra 
tı •lıriz . Kanat ise ileri tek. dün sabah Portsa•de gelmiş i ~ tanbul , 17 (Özel) Lo tekrar Londraya dönmÜ§tÜr. 

•k d b l ve Süvey" kanalına girmiştir. ndradan haber vc:rıliyor: Sir Samuel Hoar, Cenevre b avasının aşıca sem · .,.. 

1
•011erinden biridir: Kanat Deyli T ~lgraf gazetesi hal lngilt<re Dışbakanı Samu konuşmalarında bir hal 
ilbor t J yanların Trabulusdald kuve· el Hoar, ansı-ıın başbakan başlarsa hemen Cenevreye \> a uvar: arın, en tllülerin 
le kıli lurk yarar molör tlerini Somali neferlerle ku · Baldvinin ikamet ettiği Şe· gidecektir . ltal} anın remi 
~~a· hl vet'endir<lik'erini ve doğu kker sayfiyesine giderek it tebliği , Londrada C} i kar-)' a arının gölgesinde uçu. 

d Ot Yürür kuvvetler arasın ı Af rikasmada Tarabuluslu al ya hükümetinin son neş sılanmamıştır. 
\~ en büyük' hız la giden bu j asker gönderildığini \'e Mı · ı- G==~====== 
~t· · )' eni icatlar daha bü sır. Tarabulus sınırında 20 Dördüncü Balkan üreşlerini 

k bir hızla kovalıyor. bin kişiUk bir kuvvet topla 1 8 F k/ K d k 
,... k ndığmı ve 1ta1yanıarın deniz üyük Bir ar a azan , . • a cı. t bize birkaç yıllık d ı 

"tıd de n ıtibaren içerlere o ıiru 

lop~8~~i T '~~"l:Ç~er.hniz,. ~u 150 m_~llik .bir ·.nesafe üze. Gu·re~çiler Lu·yu"'· ~ir üstünlü~le yüzümüzü anarttılar 
f, k a ur e nısyenının rinne üç dıkenlı tel hatb 'I U 1\ , , , , !f 

li~. •rır ve kaynar gibi bit kurdık larını yazmaktadır ffiU"Sabı 1·alarJ8 .to"rt Lirinc'tlik ~lf l~ · nClfı~ ~3Z8n~I~ Y8 t tıtıi göstermiştir. Başladı 1\ U U U 

h::~. ~hede makine işlerinin OnAdısbne~abgau~n17 so(nAr.aA.b) ı· te- 17 puvanla ~irinciliu-i biz, 10 puvanla Romen l~inci ve 
~ık ırın e acemilık duyma- ~ ·· 1 

~~tie Hk na_dol~nun kl~hta bte cek olan yağmur mevsimi· 9 puvanla ~a Yunan üçüncüdür' . 
t k gormıyen O§e, u- nin sonu Hnbeşistanda endi 
~a. 1arı bile nıo!ör seı;ini şe ile beklenmt ktedir İm · 
"dır 

t gamadı; maldneyi, bir parntorun bu hafta ıçinde 
~tlava 'b · ·· k k k 1 l 1 1 r t gı ı ur ere sey ço önem i <arar ar a ması 

t::ltıek değil, onu bir has· muhtemel bulunmakdadır. 
' kavuşur gibi kucakladı. lstanbuJ, 17 (Özel) 

d l\anatJı ..gençler, havamız· Adisababad ın haber veril 
'· r~ k ~GI ~Ur iye medeni} et ve 

kib~Ut hareketinin belgesi 
~. l uçuyor'ar Bir uhıs, 

il.glı d 
'tı ve evamlı olarak, 

diğine göre , Hrbeş:st ı nın 

bazı taraf l arındn örfi idare 
alan edıldimiştir 

Harp haz.ırlaklara, hum-
tıil r.:lak olgunluk çağında ka· -

t a"ab · ı · · ı·ı vamızı, yarın bütün havaları ıq •4 ı ır eri ve gt"ri 
d ~ttı)eket1eri eslddt n baca dolaşarnlc , acrım11.n ne ka 
~~ll'ıanları ayırırdı; şimdi dar eyi ve sağlam ynleş-
ı~:~at se81 nyırıyor.~ö.mürğe miş oldu~umuzu gö&lerece
lır e baca ve. kanat yasak ğiz On sekiz milyonun hür· 

fiuo~ tJ aUn onlarda, yaran yüz. 
e \(ÇQ,arak, buaün ha· F. R. fltay 

riyet ve bahtiyarlığı, buna 
bağlıdır . 

4 ncü Balkan güreş şam · 

piyonluğunu biz knzırndık. 

Güreşlere ı a-ıartesi günü 
saat 20 de baılanacaktı. 

Fakat on üç binden 
~eyirci geldiği için 
başlanamamıştır. 

fazla 

Polislerin bütün çalışma -
!arına rağmen Halk ringın 
etrafından çıkarılamamıştır. 

Nıhayet, hortumla su sı 
kılmak çaresıne baş vurul 
muş, bu da f aide elmemış 

tir 
Bütün zorluk ara goguı; 

gerilerek güreşe rna t 21.5 da 
başlanmıştır Statyomda, bü

tün kapılar kırılmış, par· 

maklaklar darma dağın ol-

ı o bn ıı \I •h nd 

muıtur. 

2 -- Bayrağı letkil eden 
mustatilin tulü arzından 
1,5 defa büyüktür. 

3 Ay ile yıldızın re-

1 O - Yıldız bir daire da
hi ine resmedilen bir mun 

lazam muhammesten itti · 
kak eder. Binaenaleyh bf'f 

nkleri beyaz ı 

dır. Merkezi Yarın 
,uailıdır. 

Mühımme 

bu niıbetler 

dahilindeJm. 

mustatılin tu Ilt!f!JIİfl bayrak çtkmf'sİ 
fani hattımun lô.::wıgelcn dcwnir, mıiesse-
safı üzerinde scler,uesa11ca,cja remiselü_m. al edil-
bulunur. 

4 - Ayın uçkurluktan 
mesafesi mustatılin arzının 

mit olan bayraklar 
milli bayrak olmıyacakları 
cihetle istimalleri tiddetle 

l şine nıüsavidir. ("') memnudur. 

5 - Ayın büyük dairesi Bayrak mutlaka· "Şal" 
ile küçük dairesi nmf kutr
larının bir birine nisbeti ıudur: 

4 Küçük dayre nısıf ku · 
tru 

Hüyük daire nısıf kut
ru 

6 - Uçkurluk mesafesinin 
büyüle dayre nısıf kutruna 
nisheti ıudur: 

~ Uçkurluk mesafesi Lü · 
yük daire nısıf kutru. 

Yani bu iki maddeye 
göre küçük daire nısıf kutru 
uçkurluk mesafesine müsa

vidir. 
7 ~ iki daırenln merke 

zi arasındaki mesafe büyük 

daire nısıf kutrunun A üne 
müsavidir 

<lıircşlcr. 

56 Kiloda Tojer (Homen) 
ile küçük Hüseyin güreı 

miıler; Tojı:!r, sayı hesabile 
galip gelmiştir . 

61 kiloda Y a§ar ile Gör 

güs {Romen) güreımiıler. 

Yaıar, ıayı heaabile ıalip 

denilen bir nevi yün bezln· 
den imal edilmelidir Bu bez 
dayanıklıdır ve rengi de sa
bittir. Solmaz "~alı" alelek
ser "50" santimetre arzm
daClır. 

Bundan baıka maddeler 
den yapılan bayraklar çat · 
çabuk solar ve eyi dalga
lanmaz, görünüşıüz olur. 

(*) Uçkurluk. bayrafın 
direk tarafına gelen arzında 
içersine uçkur geçirilmek 
için, böyle boya birakılan 

oluktur. Bu kmm asıt bay
r1' k sathının haricinde ka 
lacak ve beyaoı renkli bır 

kumaştan imal olunacaktır. 

gel mittir. 

66 kiloda Saim ~le 80t"
loan (Romen) güreımittir 
Borloan, Saimin rakipleri 
içind~ en kuvvetlilerindendf. 

Horloanm galip ıelece:ği fik
ri her keste hakimdi. Fa • 

(Devamı üçiDcü ayfw 
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•• ~ • •, a. • : r ! .... , Doğum ve Çocuk t I_. Ç E L E R İ M İ Z D E İL \ ' I~ { Baştaraf ı birinci SA yf ada) 
rulmalara ve bu müeasese 
lerin lehinde yapmağa ~ar 
ladıklan propagandaların 
tesirini göstermeye baılam. 
asile canlanmııtır . 

Şunu da ilave edelim 'ıi: 
Doğum ve çocuk bakım ev 
terinin kurulmalarında ve 
bunların daha medeni mu 
hitlerde bir ton bilme1erin 

de en ziyade amil vazifesini 
görenler o günün feminist ve 
demokratik kurumlarına ba 
tlı partilerdir. 

Her medeni millette ge 
nel sağlağı koruma tle mü 
kellef bulunan sağlık dair
elerinin teabtt ettıkleri um 

Here uygun olarak ebeler. 
veya alakadar njlak rr.em· 
urları tarafından yapılan 

hbbi kontroller gebelerin bir 
Ç0

1< arıza ve hasta'ık'ardan 

korunmalarına, doğumların 
eyi neticelenmelerine, yeni 
doğanlar arasındaki ö'üm'e 
rln azalmasına çok yardım 
etmiştir. 

Bununla beraber İngiliz 
lerde bile dotum ve çocuk 
bakım evleriQin ilk çalı~m 
ağa baıladıfı gUn1erde halk 
arasında bu müe11Heler ıa 
yeılnde her ne kadar çocuk 
8lümlerintn azaldıfı doğru 
ile de buna mukabil anr.e 
ölilmlerlnin ço~aldığı riva -
yeti ortalıkta dolaıoutfa 
baılamııtır. Bu keyfiyet 
1911 ve 1921 senelerinde 
fngil terede ya palan is tat isti · 
kle de teyıt edtlmiıtir. Hat· 
ll bunun üzerine İngiltere 
kıralı ö " en (Edvard) ta~a
fmdan ha'kın edebiyatına ıu 
darbımesel sokulıııuıtur: 
(İfprevantubbvvhy not pre· 

vanled) yani mademki kabil 
vikaye idi, niçin vikaye ed. 
ilmedi. 

Halbuk~ halkın bu kana 
atte yanıldığı ve ölüm ka· 
barıklığı mesuliyetinin bu 
müesselere raci o'mayıp 
hakikatte hastaların kendi 
lerine yardım edi'miyecek 
bir devreye girdikten ıonra 
bu sağlık evlerine baı vur
muı olmalarından ileri iel. 

dfği anlaıılmıt ve İnıiliz 
mi I' etinin kana ı ti bu suretle 
aydınlatılmııtır . 

Anupada bile bu kuru
m'ar öoce1eri o kadar fazla 

arasında yukarıda izah olu 
nan tekamül devrelerim 
yaııya yaşıya i 1erliyen do· 
ğum ve çocuk bakım evl.- · 
ri bugün ,.., lmanlarda Gab
urthansı, Fransızlarda Ma · 
ternite ve Kreş İnailizlerde 
Maternity and cildvvelfar) 

gibi mana itibarile birbirine 
benz:yen isimler altında 

yerleşm t ve bugün her biri 
çok kuvvetli ve sağlam ka· 
ôrosundan silinmeleri hatır 

ve hayale gelmlyen birer 
müessese olmuılardır. 

Hatta çocuiu v ıtannı 
milletin gene-1 ve belli başlı 
birer rüknü ve adeta malı 

aibi telakki eden bu günkü 
Hus hükumeti bu müeue 
aeJere her milletten fazla 

ehemmiyet vermış, doğum 

ve çocuk bdkım evl~rini 

ayrıca birer çocrk bakım 

yurtları ile geniıletmitlir . 

Yemen 
Krah kama ile ôldüı öldü. 

latanbul, l 7 (Ôzel) -
Halepte çıkan bir gazete • 
nin yazdığına göre1 Yemen 
hükurndarı İmam Yahya, 
kama il6 yaralanmıt ve ya. 
raaınm ağır olmasından do~ 

layı kurlulamıyarak iki gün 

evi ölmüıtür Bu gazete. 
İmamın kimin tarafından 
yaralandığı hakkında tafai 
lat vermemektedir. 

.. " Durs~nbey\Saylavımız Dün Akşamı İlbayımız 
Köylerinde bir ~öylüyü ~a- Dilekleri Dinlediler. Ban~nmaya- geldi. 
!binden çıfte ile vurdular. ılalkeviade büyü~ bir toplantı uapıldı-. Saylavlar bugün lanA;::~:~· v~u:~:;~~:: ;: 

Dursunbey, 17 (Özel) - 1 Sa im Gündoğan, dün Barı· 

ilçemize bağlı FerizlAelrı' Su11ğırhna gi~iyortar oradan Bandırma, Gönene geçecekler dırmaya gelmiılerdir. 
çift'ığinde Durabeylerli H B. Salim Gündoğan Ha 
O 1 

İdremit Bürhaniye Ay- larmın itliraki i'e büyu'"k bir 1·ıre sman akşam yemeğini ça ' ' ndırmada bir kaç gün T 

! 
valık, Baya, Dursunbey il. toplantı yapılmıştır Say'av 1 1 de 

rda1<ta çoluğu çocuğu ile I dd itleri üzerinde tetkık er 
çe erinde bir mü etten lar bu top'anlı da ilin ve 1 t· 

birlikte yerken dııa beri yapmakta olduk'arı in · 1 bulunduktan sonra ıehrilfl 
ı ~ehirin muhtelif ihtiyaçları 

rıde.n atılan çifte ile kalbi celemeleri bitiren saylavla üzerinde öne sürülen dilekleri re döneceklerdir. 

üzerine' en vurularak öldür larımızdan Bayan Sabiha dinlemiılt r ve notlar almıı Park İŞl8f İ 
ülmüştür A ' i Osmanın ki- )ardır. İstanbul Güzel Sanatlar 
min tarafından vurulduğu Görüşmelerden sonra say· akademisi öğretmenlerindefl 

lavlarımıza ve hazır bulunan· kl• 
h enüz belli deği 'd ır. Cumu 8. Edip Hakkı, yapılın• 

!ara Halkevi tarafından gü- a· 
riyet gene . ıavamanlığı ve 

jan !arma kamutl\nlığt mü, 

terek tahkikat yapmaktadır. . 
Katilin yakın bir zamanda 

bulunacağı umul maktadır. 

Oursun~eyde ~ir yol ~i
tl~i ile ~ir yol ço vuıu te ~ 

V~;f B~il~i. 

olan yeni park itlerine n 
zaret etmek üzere dün ıeh· 
rimize gelmiştir. "d . 

8 . Edip Hakkı bir ınu 
det ıehrimizde kalacakll'· 

• 
Bina tahrirt 

Go 
.. kçu .. 

1
•
11 

•
8

" '""" '')"' İşine yakında baslanac~~: 
Rahmi Selçuk Şehrimizin binalarının 

B. Osman Niyazi, 8 Enver hrtrini yapmak üzere blnS~ 
B. M. Cavit, oehrlmizin tahrir komiıyonu batk•111 

Dursunbey, 17 (Ôzel ay ihtiyaçlara üzerinde ilgilen· Şaban tle, finanı Qyelerırı· 
tarımızdan) - Balıkesir Du- mektedtr.er. B t ıe· Dün akıam da ParlJ il B. Rahmı s~ıçuk den 8 aha ıehrim ze 
rıunbey töıeıinde çalıoan yönkurul baıkan ' ıimın da zel bir filim gösterilmiıttr. lmitlerdir. ~arı•" 
yol katibi Salahattin ile, veli ile Ha\kevinde ıarkur · Savlavlanmız bugün ıa · Uraydan da iki yaz• it' 

yol çııvuıu Ô ne-r vaz ifele. ulu üyelerinin ParU, i, ılçe , bahleyin Susığırlığa gidece. iştiraki ile kurulan korll ili' 
rindek i bazı uygunsuzluk uçak yönkurullarının, Halk kler, oradan da Bandırma yon kendine fU birkaç 1 

hareketleri görülerek tevk ıf evi komite üyelerinin, büt Erdek ve Gönene geçnek içinde münasip bir bin~~:, 
edilmitlerdir. Tahkikat ya. ün cemiyetler, teıekküller incelemelerine son verece- lduktan sonra yazırn ıf 

Kabin!~~=ı~opla-G;~d~I NüfusvS;P;·,;t~İ;i~ı ç·~·nakkale~;yYaÖ.~üyü~ 
nlılar var. Yapılan Haz-;;ııkla;)ıerliyor. Ôğ'elmen okulundan beş leftç 300 kilomeırelik ~11 

İstanbul, 17 (Özel) ilimizin genel nüfus sayı mur ayrı 1acakhr Bu me- yaya yörüyğağpe Çl~tll8f. 
Atinadan haber veriliyor: mı hazırlıkları ilerlemekte murlar mmtakalarındaki bü· Y lıJ' 

Necatibey öğretrr. en oku Gençlerimize eyi yolC'I 
Yunan kabinesi, bugün 

M. Çaldarisin baıkanlığında 
toplanrnıı ve genel oy me j 

selesi etrafında uzun uzadı. 1 

ya koı uıtuktıı n sorıı a ılon- ' 
citeırinin üçünde Jı":t"nel l 
oya başlanmasını kararlaş - 1 

tırmııtır. Kabine, timdiden 1 
esaslı ve çok cezri tertibat 

alınmasını ve halkın zihni 

ni bulandıracak olan gaze · 

leler hakkında ıiddelli ce-

dir. Hu it için nüfus direk 
törünün başkanlığında nü 
fus işyarlarının İfliraki ile 
bir toplantı yapılmış. Y" z m 
iti üzerinde görüşülmüıtür 

Şimdiki halde il merkez 
mıntakaları ile sayım ityarları 
konturolJeri tesbit edilmiı· 
tir . 

İlimiz merkezi "957,, mın · 
takaya ayrılmı§hr Bu "957,, 
mıntakaya bu kadar da me-

tün nüfmu ~Ü ilkteşrin pa 
zar günü hiç noksansız olarak 
sayacaklar, sayım defterle 
rine kaydedeceklerdir. 

Bundan başka beş ııayım 

memuru için birer konturolör 
ayrılmııtır ki bütün il mer 
kezinde 4 7 konturolör vaz · 

if e görecektir . 

l 1çeler için de bundan son
ra iP zımgelen tedbirler alı 

naoaktır. 

lu Kon sınıf talebelerinden klar dileriz. . ti" 

Gökalp , İsmail, Ka11m, Latif Türkdlli: Bu gezinin 
1",e· 

ve Şuuri , Çanakkaleye ka - balarını okuyucularıın1ı• e· 
dar bir yaya yürüyüı gezi- ri yazılar halinde btldirec 

sine karar vermi§ ve bu 
sabah erkenden yola çık 

mıılardır . 

ğiz 

Bayrağa 
I 

Saygı·~~ 
Şehirde baıırak asf11 

· · e ve ğa mecbur olılfl · doır ~ 
mliesseseleri11 pek cogıı1-L •,tn :i~a~y~:::: v:dilsmeiç•ea'.·h\:1 y~e1t:1aenr- l Bandırmanın i h r aça t ı. 

kan1ığma geni§ 
bir kuvvetle reddedilmek 
htenilmiıtlr ki bunlar ıçın 
yapılacak binalara arz te· 
darlkinde bile hü~umet zo- ,. 
rluk'ar ve birçok engeHer1e 
karıılaımııtır. 

vermlrlir. 
1 Ecnebi vapurları külliyetli mik, 

Un ve zahire fiatlan : tarda bakla, yulqf ve diğer 
: __ 1_6_Ey;....ıo_ı P_a_za_rte_si_ f ürünler alıyorlar. 

Gençlerin bu gezısı Hal. 
kevi dil tarih - edebiyat ko
lunun yardımı ıle ilitıklidir. 
Çanakkaleye kadar, bütün 
köylere uğrıyacak o!an genç 
lerimiz Halkevinin bu kolu 
için tarihsal ve soysal ara· 
ıtırmalar yapacaklardır. 

Çanakkalede bu araştır

malara devam edıleceği gi 
bi bütün sa vaı sahasını da 
gezeceklerdir. 

Gençler yolda ıu ilçe ve 
kamunlara uğrıyarak Çana· 
kkaleye varacaklardır. 

lvrindi. Balya, Çal' ır, Ece· 
abat, Ağunya, Çanakkaledir 

nun bayrağa 0
'" J</e 

yelen önemi vermem~ 
olduklarwı görıiyoru .. ; ,. 

Joır · Unun için ber y 
her mıfrssese kısllca bll .. 1~ 
rak asurı bıliıill yl'f/er Z 
bir hafla içinde bayro 
lartm dtizellmelidir. k· Şu halde ıahsen alakadar 

~ir doktor 11fatile bugün iç· 

ın en münevver tanıdıfuııız 
milletlerin bu kurumlar ha· 
kkında itin baılangıcında 
göıterdıkleri ali.kaaızlığa ve 
hatta mehanetkar hallerine 
vukuf hual ettikçe Ü m e11e 
ıemiz iç n değerli halkımı _ 
sın gösterdiği ali.kanın bü 
yüklüğü, itimat ve sa"llimi 

yetin yüksekliği karıııında 
minnettar kalıyoruz. Aynı 

zamanda bu gün için, sözde 

medeniyet sahasında kendi· 
leri ile mukayeseye tenez · 
zül etmek istemedikleri ne 
cip milletimizin eyilıfi tak 
dir ve teılim etmek fazile . 

tine sahip olmak itıbarile 

bunl~rdan çok yüksek bu. 
lunduğuna bu veıfle ile de 
iman ediyoruz. 

Bir a11ra yakın 
anberl Avrupa 

zamand 
milletleri .. 

Unlar ' 
72 lik bir Çuval un Kuru§ 

55 Randımanlı 625 
60 " 610 
70 

" 510 
80 

" 443 
• Kırma Parlak 235 

NOT: 
Bu fiyatlara yüzde on 

muamele vergisi il~ çuval. ı 

da 140 kur Uf buğdayı ko. 
ruma vergiııi harıçtir. 

Zahire fiat ar beher 
kilosu: 

Cinsi Kuruı 

K ızılca Yum 4 
uşak buğday 

Sert ,. 4 
Arpa .. 3 
Mısır ,. 3 
Nohut 4 
B.kla 

" 4 
Kepek ,, ı 

Santim 

70 

os 
ıo 

00 
75 

62 l 
2 1 .. 

B.ı ı 1 rnıa ı ı,efesıı.ıJeıı lı r !luı 111111" 

Bandırma, 17 (Özel ayta· menlere saıış yapmaktadır · 
rımızddn) Bu günlerde lar. Buğd•y 4,50 deıa 4, 70 
Bandarına limanından ecne kadar satılmaktadır. 

bi vapur'ar külliyetli mık · 
tarda bakla, yulaf, ve di
ğer ürünler yüklemektedir· 
ler 

· Hemen her gün limanda 
ecnebi yapurlan bulunmak
tadır. Zahireciler l>u ihra 
cat itindtn çok memnun 
durlar. Köylü de ürünlerini 

pazara ıeUrmekte ve leci · 

Banduma limanında fırtı
nalar. 

Hirkaç gündenberl liman · 
da tiddetli poyraz rüzgarla 
rı esmektt>dir Diğer taraf. 
tan meltem adı verilen bu 
rüzgarlar yelkenli nakil va
sıtalarının çok iffne yara 
maktadır. 

Aksi lukdirdc boyro 
i 1e urr laruu lali11111cımes 1 

1 · rı Vafi 0 

Çanakkalede Anafartalar, 
Arıburnu . Seddülbahir ve 
diğer savaş yerlerini dola· 

gun şekilde as11ıı da 
• ·011ııfl 
bu haf lam 11 s -ı w 
lesbil edeak ııt: tıu sil ıı 
/arda açı,ıju ı111raca!JıZ · 

şacaklardır . Bu gezi 10 Türk Di/.!.._.,, 
gün ~ürecekUr. Gençlerin 

yol kıyafeti izci elbiseleridır. 1 · •••••'~ ••••• • .............. .. .... .. .............. . ,,,.. . .. . . ' 
ı : • • • • • • • 

1935 GEN..EE N.ÜFHS SAV[Ml 
20 İLK.TEŞRİN - p.AZ..A-J?\. 

1 De"· 
Eskiden Devletler Uluı için değil Ulus ar .... 

öpCı•• 

let iç n kaidesi hakim ikeıı, devletler sayırna beri 
vermezlerdı. Kaziye tesirine döndüğü zamandan ö• 1 

Devletler sayım gıbi U uıa eyi hizmet yolların• e S 
• teren itlere baş vur ıııağa baılamıılardır. : 

: = : . Başvekalet .. .. .. "'Ü : 
: !stathtık Umum Mudur/ug = 
: ... ı 
• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
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~ Yabancı gazetelerde gördüklerimiz ı: " Şundan bundan t 
'~ ·~••y•Ww••WWWWW 

Dördüncü Balkan güreşleri 

iı8ijiö .ğ azei;i;rn;;nsi;i· ·;;· ·i~üiiie·rere .. Ç&i;iôr ilk sigara 
Cenevre toplantm dolayı- bilir? Ual - Ual komitesi Londrada Haymarket de 

(Baş tarafı birinci sayfada) 
kat Saim hakim oyunu i'e 
6 dakika 55 saniyede raki
bini tuıla yenmiıtir a·ı t 1 bir tütüncü, bundan tllm 1 e, talyan gazeteleri ngi· bu hususta iyi bir misaldir. 

it yüz yıl 6nce İngilter~de Sa - 72 kiloda Zaharya ( Yu
na11) ile t-iıer l Yugos!ay) gü· 
reımitltr, Zaharya 8 daki 
kade tuıla galip gel mittir. 

ereye, Fransaya ve Sov Bu komitenin karan bir 
Yet Rusyaya karıı §iddetlı riyakarlık örneğidir. ltal - talan ilk sigaronın yıldönümü 
h nü kutlulamak için, bu 11ra 
ırçınlak göıtermektf'dir ve yan gazeteleri bir taraftan 

•ebebı ıudur: · larda lngilterede satılmakta Jngiliz ve Fransız gazetele 
ı olan bütün siıaralardan bir 79 kiloda Kokot (Romen) 

ıle Vefokis ı Yunan) aür~ı· 

mit Yunan. 13 dakikeda tu 
ıla galip gelmitlir. 

n 'it ·ı f ı·ta- rine çalmaktadırlar. Diaer 
R• ere ı e ransa, • sergi açmıf'ır Sigara lngil-

ly•y k b" h ı tar01ftan da çok nüfuslu 
' Arfl ır cep e • · tereye girdiği a:e ma n , enfi-

tnılardır Ve B Litvinof Te müstemlikemiz olan 
bu iki dev'ete Almanya ve Japonya dev- yenin kredısi düşmüt ve Ui-

ltıittir. 
itlirak et tün tecimi için yeni bir de 

Jetlerine karıı 11empati gös 
87 kiloda Halkoviç (Yu 

goslav) ile Avgüstln { Ro 
men) güreımif, Halkoviç 
9 dakikada tuşla galip gel 

ltalyan gazetelerine göre 
Fransanın İngiltere ile ay 
nı hareket ve fikirde bulu -
tırnası için FrJınaada ve 
Cenevrede mühim teıebbüı· 
ier yapılmaktadır. Meselil 
B. Litvinof ltalyan mura 
hha.sının meclisten çekilme
'llünasebetile İtalyanın har 
eketın l takbih ederek ulus
lar sosyetesinin 15 inci 
\re 20 inci maddeıinden 
bahıetmittir. 

İtalyan gazeteleri lngil
terenin acun mıuonlarını 
konıünistlerint ve tıosyallsl· 
lerfni İngiliz tezıne taraf
l&rlık etmete teıvtk etti 
ftrıı yazmaktadırlar . 

halyan gaıetelerinden an 4 

ltııhyor ki Franıa genel ka · 
lnoyu Lavalın a11l Roma 
ltalaımasından memnun de
lildir ve Lavala karıı zıd· 
dıyet göstermektedir. Bun 
d,n bahseden 7 eylul tari 

hlı İl.Pop D . İtalia diyor ki : 
Cenev.ede bulunan bir Fra 
tısız aaylavı . Laval kabined 

tıln hayahnın yalnız üç ha
~t- kaldığım temin etmittir 
talyan gazeteleri ulusal so 

'Yelesinin teıkil etlfği beıler 
kornitesinden hoılllnmıyorlar 
7 Eylul tarihli Korye la de 
Sera bu hususta diyor ki: 
Uluslar sosyetesi beıler ko 
t'tıitesini tıeçerken, İtalyan 
murahhasları toplantıyı terk 
etrni ılerdir. Murahhaslarımı 
tın bu hnreketi İtalyanm 
kendi siyasasında ıerbest 
kl\lacaiına delalet etmekte 
dir Zaten itaya, Fransa 
\>e İngi)terenin llabet mese 
leaıle çok alakadar olmala· 

tı hasabile bunlarm bu ko
lbiteye girmelerini isteme 
lnittir. Bu komite ne yapa 

--
f:!!!:aye: 2 

termektedirlf'r. vre &\·ılmtıtır. 

Mesela 7 eylul tarih 1
i lı Şapkamllln içindeki SIC8~hk 

Popolo D halinin baımaka-

lesinde föyle yazmaktadır: 

"halya hpkı Almanya ve 

Japonya eibi acun üzerinde 

toprağa muhtaç olan büyük 

uluslardan biridir. Japonya 

kendi itlerini Mançurlde ve 

Çinde halletmektedir.Alama 

nya ise, yakın zamanda mü· 

stemlıke meselesini ortaya 

atacakhr Çünkü 75 milyon 

nüfuılu bir ulus Avrupa dı

ıında bir menfeze m~lil( ol . 

madıkça yaııyamaz . ,. 

Temps. Gfornald d •talia 

gazetesine tiddetli hücumda 

bulunmaktadır. Bu saz.ete

nin kabahati B. Edenin 

Muuoliniye yaphfı teklifin 

İtalya tarafmdan esas olarak 

kabul edılmesi la-zım ıeldi· 

f ini ya-zma11d1r. Aynı gase 

teTimeı gazetesine de çatıyor 

Çünkü Times gazatesl ıun 

ları y"zmııtır: ltalyanm Ha · 
beı murahhaslara ile kartı 

karııya bulunmak istememe-

Bir adamm ıapkasrnm içi- mittir. 
ne kadar sıcak olur? Bunu Aqırsıklel: 
hiç düıündünüz mü? Ame· Çoban Mehmet tle Beıaç 
rikada düıünülmüı ve bir l Yugoslav) arasında olmuı, 
adamın tapkl\Sl içine termo Çoban Mehmet, 3 dakika 
metro konu 1arak sınamalar 30 saniyede tuıla galip ıel -
yapılmıttır. mittir 

Alınan sonuçlar ıöy'edir . İkinci olar ık tekrar ha 
Dışarda hararet dereceFi fıf sıkletle eüreıtirtldi. 

77 Fahrenayt iken oapka 56 Kiloda Tojar ıRomen) 
nın içinde 90 derece görül- ile Tot {Yugoslav) güreı· 
mfitUir. mitli, Tojar sayı huabı ile 
Ôğle vakti dı~ardaki ha·· galip gelmtıtir . 

raret 9:J Fahrenayt olmuı, 61 Kilod" Talıa l Yunan) 

ıapka içerjsindeki termomet ·ı' ile Yaıar arasınd" · olacak· 
re l 118 derece g6stermitttr dı. Fakat sonradan Görgih 
Akıam üzeri dıtarda 68 içe~ ' Romen) arasında yapı l ma• 
rlde ise 88 derece ııcaklak ıma karar \'erildi. Bu ka · 
olduiu görülmaıtür. 

Oııandaki hararet 78 iken 
bir motör bapağınm içinde 
ki hararet de ancak 98 dır . 
Var1n kıyaslayın. 

Telefon re~oru . 
Kafkas dağlarmm en yü

kRek noktaıı olan Elburs 

tebe~ine (5,597 metre) bir 

telefon hattı yapılmııtır 

Bundan yükseklere daha 

rara rağmen Gchgöı ailreı· 
te hazır bulunmadığından 

Taliı hükır.en galip ilin 
edildi ve tekrar Yaıar ile 
güreıtirildi. Uu gür•!ıte Ya 
ıar 11 dakikada tuıla galip 
ge di . 

66 Kiloda Boloan (Ro· 
men) ile Vatirnidia l Yunan) 
arasında yapıldı. Hor1oan 
ıayı hesabile galip geldi. 

leri küatahane ve müteca· 
vizane bir harekettir. Eier telefon kurulmadığı içfn, 
İtalya hükumetinin ıemora- ~ovyetler yeni bir rekor 

72 Ki 1oda Valantin (Ro· 
men) ile Zahariya l Yunan) 
arasında olmuı, Zahariya 
] 5 dakikada tuıla galip ge
lmiıtir mik bazı kmmları doğru daha k ı rmıılar denilebilir. 

iıe 1 labeı imparatoru da s d M 1 • ,ı..~ , •• d 
kuvvetli i slahatçı bir hülui- m ugı a muuur uğun en~ 
mdardır. Habet imparatoru, 
kendi iptidai ulusunu mode 
rn esaslar üıerine yürütme 
ktedir. ,, 

G 'ornale d İtalia diyor ki: 

ltalya. HabeıisLan için ra-
dikal bir hala rzu ediyor. 
İtalya İnıiltere ve Fransanın 
kendi müstemlikelerinde 
gütdükleri formüllere benHr l 
bir formül istiyor. 

Smdırgının Kurtulut ma
hallesinde evelce dispanser 
olarak kullamlan hazineye 
ait harap bina (300) l!ra 
muhammen b•delle J 3 9 935 
tarihinden itibaren 20 gün 
müddt"tle sahhğa çıkarılmıt 
tır. isteklilerin 3- 10 935 ta· 
rihine kadar Sangı Malmü 
dürlüğüne müracaatları. 

( 4 - 1 - 100) 

87 kiloda Mustafa ile Av. 
güstin (Romen) arasındd ya· 
pı'mıf . Mustafa çok faik 
güreı mit ve sayı hesabi le 
galip gel mittir. 

Ağır sıklet 

Çoban Mehmet ile Lalls 
\Yunan) arasında 
Çoban Mehmet 

olmuı, 

rakibinin 
sırtım 1 dakikada yere ge· 
tirdiği halde hakem görme 
diğinden maça devam edil 
mit ve Çoban Mehmet 4 

Karni)• Ustaı1ın Sırrı 
mlzde hürmetle anıhrdı. Za 
ten, bu güzel küçilk Vlve 
tin evimde dolaıtıfını ıör 
mek bana bir zevk vercek· 
ti. Yalnız. bizim aııklar he· 
men heman her zaman, bu 
luımak f ıraatım buldukları 
ndan herhangi bir kaza ko
rkusile, iti derhal yoluna 
koymağı muvafık buldum. 
Ve bu hususta büyt\k baba 
ile birkaç kelime g6rüıme k 
üzere değirmene kadar çık · 

mayı faydalı buldum. Ah, 
ihtiyar ıihirbazın, beni ne 
tekilde kabul etliğini ıör 

meli idi. Kapuyu açtırmak 
imkantız.dı. Anahtar defiei · 
nden mümkün olduiu ka
dar fikirlerimi anlatmağa 
çalııhrn. İhtiyar sözümü bi 
tirmeğe fmıat vermedi. Ba 
na filütümden batka birıe 
yle mefiul olmamamı, eğn 
oflumu evlendirmek için 11-

kıımıı iıem un fabrikasında 
kız ar1yabıleceğlml kabaca 
ve bağırarak söyledi. Bu fe 
na sözleri itidince kammm 
beynime uçradığım düıünün 
Fakat yine kendimi tutmAk 
için kafi derecede sofuk 

' kanlı'ığımı da muhafaza et · 
tim. Bu ihtiyar deliyt deği
rmeninde bırakarak, hi~ 

umulmadık muvaffakiyetai 
zliğimı çocuklara anlatmak 
yalnız ikisi değirmene git 
meği rica eltiler Ret edeme · 

YAZAN: 

11/phonse Daudet 
Köylüler ona: 

- İkindin hayırlı olsun 
l<orniy usta hala değirmen 
cilik mi? Diye bağırarak ro 
tı..ıyorlardı 

ihtiyar neıeli bir eda ile 
Cevap veri yordu: 

Hala değirmeacilik 
0 Rullar .. Tanrıya çok tükür 
1
1 eksik olmuyor .. 

Bunun üzerine bu kadar 
İtin nereden çıktığı Aorulur
''• bir parmağını dudakları 
t\ın Üzerine kovuyor ve vaku 
r'ne bir eda ile cevap ve 
l"iYordu: 

"S • us! ıhracat için çalııı· 

r0 rurn . ,, Bundan daha faz 
~~ btrfey öğrenmeğe im 
an Yoktu 

11 
Deairmenini ziyarete ıe 

ıt•~e: Hu da kabil değildi 
liraya küçük Vıv el bıle gi

"'eınıyordu . 
Deiirmenln önünden ge 

~·ı~VİREN: 

Kemal Demiray 
çi irken, kapı kapalı , dönen 
büyük kanatlar dtiirmenin 
önünde othyan ihtiyar eıek 
pençere kenarında günetli 
yen ve size yaramaz bir 
eda ile bakan büyük 
zaif kedi görülüyordu 

Bütün bunlar bir esrardı 

ve köylüleri dedı koduyu. 
sevkediyordu Herkes l.orniy 
u \lanın sırrını kendine göre 
izah ediyordu Fakat, fikir 
ler ıöyle toplRnıyordu : Bu de. 
ğirmende un çovallarından 
daha fazla altın çuvalı var
dır. 

* * • 
Mürürüzamanla herşey ırn 

laııldı. Bakınız nasıl: 

Fılütünle gençleri dans 
ettirirken günün birinde, 
oğullarımdan büyüğü ile 
Vivetin birbirlerine a ı k ol 
duklarım görd iim Doğrusu 

buna kızmadım. Çünkü ne 
oluna olsun Kornlk adı evi 

dim ve ! . .. lıte itıklar 
gitti 

Onlar tam yukarı çıktık· 
larında Korniy usta da defir · 
menden çıkmıt bulunuyor 
Kapı sımSJkı kilitlenmif. fa
kat ihtiyar ıaf deli ııderken 
ıeyyar merdiveni dııar1da 

bırakmııtı. Hu meıhur d•ğl 

rmende ne olduğunu ıör 

mek için çocuklar derhal 
pençereden içeriye girmeğ• 
karar vermlıler .. 

Tuhllf tey! Taıın bulun 
duğu oda bom boı! Ne bir 
çuval, ne bir buğday dane 
si, ne dıTarlarda ve ne de 
örümcek afları üurinde azı 
cık olsun un yoktu. Hatta 
değirmenleri kokuya ıark 

eden üğütülmüt buidayın 
sıcak güz~l kokusu da hiı 

olunmıyordu . Tünek atacı 

toz.la örtülmüıtü ve bGy6k 
zaif kedi üzerinde uyuyor · 

dakikada tuıla galip gelmiı-
tir. 

Bundan ıonr" her kilo
nun galipleri &rb 11ndan Ba· 
ikan ıampiyonları seçildi. 

Dereceler ıunlardır: 
Kilo Birinci ikinci Üçlncü 

56 Romen Türk Yunan 
61 Türk Yunan Romen 
66 Türk Roıren Yunan 
72 Yunan Romen Yugoslav 
79 Türk Yunan Romen 
87 Türk Romen Yugoslav 

Ağır ııklette: 

Birinci Türk, ikinci Yu

godav ve üçüncü de Yuna 

nd1r. 

Bütün ıampiyonlar ilin 

edilirken; hepsinin madal 

yaları göğüs 1 erine takılmıı

tır. Birinci gelenlerin ulusa 

marıları söylenmittir. 

Ondan evel, yeni bestele 

nmft olan Balkan martı ba 

ndo tarafmdan çalınmı§hr. 

Btzlm birinci' iklerimizde 

ulusal ma.rtımız çalınırken 

zaten heyecan içinde olan 

ıeyirctlerde buna iftirak et · 

mlt'erdir. 

Bunu mdteakip, her ulu 

ıun aldıtı puvanlar okunm· 

UflUf, 

Puvan Der~ce 

Türk 17 Birinci 
Romen 10 ikinci 
Yunan 9 ÜçOncü 

Yugoılav 6 
Bulgar - o -

Ve seyirciler arasmda ha· 

zır bulunan Korgeneral Fa 

brettin bütün güreıçllerin 

ayrı ayn ellerini 11kmak 
suretile tebrik etmiılerdir. 

En son olarak Atatürkten, 
Bulgar kralından, Arna· 
vutluk krahndan, gelen 

:telyazı 1arı okunmuı ve 
halk tarafından alkıı1an 

mıttır . 

Türkcllli: 
Güreıçilerimiz çok kuvet

li rakiplerini yenerek dör· 
düncü Balkan güreılerint 
büyük bir fark a kazanmıı· 
lardır . Bumuvaffakiyetlerin· 
den dolayı duyduğumuz 

sevinci açığa vururken ken 
dilerini candan kutlularız 

du. Atl\fı odada aym sefa 
let ve bakımsızlık ıöze ça
rpıyordu. Kötü bir baht, 
merdivenin bir bua 
matında bir parça 
ekmek ve nihayet bir köıe· 
de de'iklerinden kireç Te 
enkaz döküntüsü akAn üç 
dört çuval.. 

Korniy ustanın sJrrı burada 
idi. Delirmenin ıeref ini ku 
rtarmak ve buiday ülüt -
tüğüne herkesi inan· 
dırmak için yollarda do · 
1aıtm 1an bu dökülmüı dı · 
var sıvaları idi. 

Zeva1lı deilrmen! Zavallı 

Korniy!Uzun zamandan beri 

fabrikacalar elinden son mü 

ıterilerini de almııtı. Kana 

tlar mütemadiyen dön\lyo· 

rdu, fak at defirmen taıı 

boıa çahııyordu 

Çocuklar bu gördOkleriaı 

aöz yaıı dökerek, bana aa

latmağa geldiler. 

Bunları ltidince yüreği• 

parçalandı. Bir dakika bt1e 

kaybetmeden lıomıulara ko · 

ıtum. 

Bahkesir. sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Levazım ıubesi birinci ıube 
müdilrü binbaıı Ali Riza 
vekili avukat Sabri Koça· 
fın lıtanbul Heııktaı Vali· 
deçeıme 180 numarah ha · 
nede Ahmet Şahin kı::ıı ve 
Harbiye fen tatbikat mek
tebi ikinci sımf da Demir
yolu zabiti İhsan valideaı 
Lütfiye aleyhine açdıfı ka· 
ti nafaka davasının bakıl · 
makta o'an muhakemesinde 
müddeialeyhinln namına 

gönderilen davetiye zahrında 
ki mübaıirin meıruhatına 
nazara\'\ damadı bulunan 
Demircide baytar Ali nez· 
dinde o1duğu blldlri•mtı ve 
davetiye berayi tebliğ De· 
mirclye gönderilm't isede 
oradanda tarihten l>eı gün 
mukaddem İıtanbula ıtttiil 
ve ikametkahının meçhul 
bulunduğu davetiyeye llitik 
mübaıirin yazısındao anla 
ıı 1mağla mahkemece ıllnen 
teblikat ifasına karar veril· 
mit oldutundan yevmü mah
keme olan 30 Eyl61 935 
••at 1 O da Bahkeıir ıulh 
hukuk mahkemesinde h•~tr 
bulunması tebUlı makamı· 
na kaim olmak üzere i An 

olunur:.;.·---------

Bür~aniya asliye 
mahkemesinden: 

Bürhanfyen!n Memit ma 4 

ha Hesinden mua 'Hm İlyas 
kızı Aytıe Mürvet tarafın· 
dan zevci Su11jırlıian fırt 
nahiyeıtnden tüfenkçl usta· 
sı Ahmet oglu Mustafa 
aleyhine açılan boıanma 
dava11nda tahkikat safhaıı 
hitam bularak evrüı daTa
nın mahkemeye tevdiine 
karar verilmit ve muhake· 
me günü olarak tayin edi
len 25 7 935 çartamba gü· 
nü saat 14 (\e müddeialey· 
hin Bilrhaniye asliye hukuk 
mahkemesinde bizzat hazır 
bulunmaaı veya vekil ıön 
dermesi aksi halde gıya
bında devamı muhake· 
me olunacaiı ikametıahının 

' meçbuliyeti haaebile teblii 
makamına kaim o\mak üze· 
re illnen leblii olunur. 

Onlara herteyl iki kelime 

ile anlattım. Evlerde ne ka· 

dar buiday varsa, h men 

timdi K.orniy uıtanın dttlir · 

menine götürmek ilzam ge

ldliine karar verdik Söz ve

rilir verilmez ite baılandı. 

Bütün köy yola döküldü •e 

bufday yük1ü bu eıek kafi" 

!esile yukarı çıktJk ... 

Delirmenin kapısı ardı · 

na kadar açıktı.Korniy uı· 

ta, kapının önünde, bir ço · 

val üzerine oturmuı, 

baıı elleri arasında afhyo 

rdu. Deiirmene d6nd0.fün 

de, içeriye girildliini ve acı 

11rrının meydana çıktığını 

anlamııtı: 

- Bana yazık! diyordu. 

Artık ölmek•en baıka çare 
kalmadı Değirmenin ıerefi 

mahvoldu. 
Deilrmenine türlO. türlft 

lılmler takıyor; bir iniana 
söyler gibi ona hitap edi • 
yor. ve boğulurcasına luç 
kırıyordu. 

( Bitmedl. ) 
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K O M~i S l O. H U i l A H l A ft L . 
8alıke sirde 

"""~ın:-; f.111111111.1111.1 ~11111~1111 ~111ım111111 ~111 ~, 
lmı = inşaat sahıplermın. muhen~ıs ve müte~hhıtlerrn = 
tf:!l = .1 ki. . -

:Kolorduya ~it bir binek otomobıli 25. Ey ül 9~5 çar 

şamba günü ıaa,t on beıte açık ar tırn n ile satılacaktır. 
Muhammen becJeli . 150 .. lira olup il.ale yeri kor satınal
ma komisyonu binasıdır. GörmE'k is'.,i}enler Kolordu. nak
liye taburunda .görebilirler. -Mu\'al.skat teminat m)ktarı 
22 ira elJi kuruıdur. Almal< istiyeıılfr tayin cdi1tn gün 
ve saatte kolordu satmalma komisyonuna müracaatları. 

.... , .. ..... ..... ..... "•' 

4 1 80 

Kolardu nakli)·~ taburunda mahal li istiıral olmıyan 
143 kalem otomobil malzen~ebi 2fi Eylii1 935 çarşvmba 
günü ~a.at 16 da topdan acık nrlırmR ı e ~ntı'acaktıı He
yeti umumiyesinin muhammen bult:li 50 lıra oh p ıhale 

yerı k!llordu satınalma kom is) onu binasıdır. C ör n.ek is

tiyenler kolurdu nak iye tabanına almaM istiyt nler tayın 
edilen günde ve saatte .teminot makbuz arife kolordu 

atmalma komisyonuna müracaatları. 

/ 

.......... ....... .... - ..... 
t:i 1 

Kolordu İstihkam · 'taburuna lüzum olan köprücü mal~ ı 
zemesi 27 - 9 • 935 sıiat 15 de ıhalesi yapılmak üure açık 
ek iJtmi e konmuŞtur. Muhanımen beddt 613 lira olup 

ihale Kor satınalpıa komisyoJıuncla yapılacaktır . Malzeme
ye ait c«:_dveli kolordu satınalnıa komisyonunda ittfy nlu 
göre~ilirler. Taliplerin n.uay)'en gün ve rnatte lt-minat 
makbuzlaril<· birlikle komsyona mürao;ıatları. 

~ .. ~ . .. 

,,, 

Çepniler 
Va zan: i. Hff KK! f/Kff} 

:ı • • 
~seı·ııı ı 

k ıııııcı l ıtl ı ı· 

75 Kurı;s , 
--~ 

Kitapçılarda Arayınız 

ıını 
ımı 
HM' 
1 

-, ~~-ıW -- - ~ 

1 mımiR VILAYHi DAh i EHCOMlHi ıLANLARı 1 

Miktarı Asgari fiatı 

250 teneke benzin 425 
25 makine }'.ağı 300 

Azami f iatı 
435 tenekel!i 

J 250,,ne\ ine göre 

Nafıa dairesi için yollarda kullanılmak üzere almacak 
olan yukarda mık tarı ve rayiç bedeli yaz1lı benzin ve · 

( 4 _ .. 84) 
:;-.· ~!-. makine yağı şar'loa.ınesi mucibince alınmak ·ve J 9-Eylül-
••· .,. . 935 gününe ra.stlıyan perşembe günü saat on beote iha 

H ı k i · k t t · • 400 OoO ı. •1 2 T lesi yapılmak üzere on be_ş gün müddetle açık eksiltmeye 
a ı eıı r-gaTnızon ı aa ı _ıçın , t1 ı o un eş-

1 

w • • _ • 

· · \ 9·~-ı: ç b - .. t ı" d ih 
1 

. l kofimt.ıştur. Bu yagların azamı rarıç bedeh uzerınden tu-
rınıevc: - .ı~· arşam b. gunu eaa v a a esı yapı - .. · 1 

k 
- I; 1 fi k 'it ı_ l 1 l tarı bin döıt yüz lıradır. istek i olanlar yüzde yedi buçuk 

ma uzere -ıl\pa ı· zar a e sı meye HOnn uş ur. < ı n ın 
bedeli 38000 lira muvakkat teminat 2850 liradır. ihale t nisLetınde muvakkat t.eminat akca ve t~hvılatmı mal san-

k9 l l k
. · b. d 1 kt 1 t• · dı~ına yatırdığına dau makbuz senedı veyahut banka 

ter f
A t • · k. k . d - b ı· l ı· t kl"J mektubu ıle ıhale gunu encumeııı vilayete ge ecektır. En-

r 8 ına ma omısyonu ınaEın yapı aca ır. s ıyen 1 . . " _ " . . 1 

.,.r nameyı mez ur om ıs yon a .gore ı ır t r. e ı e· 

rl
·n m • .. tt L. t l t . t · cümende teminat olarak para veyahut tahvilat alınmaz. 

ua,y~~n gun ve saa en nr saa eve emına me· ' 
klun'arını k (; d l 1 ._ · b I' · ·Bu rıusu ta Bnha ziytrde malltmat almak ve şartnameyi 

-,r,~ 1'" o or u sa ma ma tiOmısyonuna vere ı ırıer. • 
~ ' 

4 
, 

6 
görmek istiyenlerin daha evci encümeni vilayete gelme 

· ler~ ilan o\unur. 4 l 66 

8i1ıkesjr Askerli~ " 
: • şu besinden: {' 

~- .. 
K "C i 

Şubenıi~ tar°'af ın~an sevi< 
•I' ~ 

v~ CflP edilecek ~27, 3~8, 
329 3-30, doğumlu yeni ef. 

• l 
raqıp. yeJlerinde öulunması 

l[\zım gelen yeni "h:;viyet 

cüzdımla~ının fimdiden te~ 
min edilmesini dılerim . 

• • 
~ A 935 Teşrin celbinde 

i~4 ~e daha ziyadr hizmete 
tabi 316 .dan 329 dahtl 

KAD8i' YETKfN 1 

İç hastalıkları nıüleha 
ss sı Milli Kuvvellt>r cad 

desinde Yeni 1 ürldye ec
zanesi üsiindeld muaye-

1

11 nehanednde her gün sa 
bnhta.n akfan.n k~rar lra.· 
staln rmı rı ua yene ·ve te
davi ecler .. 

znıetl ifa etmiyenler celp 

ve sevkedi1eceklerdir. 

* 
, .. 
·~:-

İdarei hususiye akaretından Umurbey mahallesinde 

Ocak1 oğlu lbrahimın ot.urduğu bır sayılı mağazanın bir 

seneliği icare veri 1melc ve 23 9·935 gününe raı;tlıyan pa· 

zartetil günü sant on beşle ihale edılmek üzere on beş 
gün miiddetle açık <irtırmt1ya konmuştur. Mağazanın mu· 
hammen bedeli yirmi liradır. Tııtmağa istekli olan jhale 
günü ve s'latinde yüzde yedi buçuk nısbetinde muvnldrnt 
teminat akça veya tahvilfıtını malsandığına getirdı~ine da

ir mnkbuz senedi veyahut blınlia meMhıhile encümeni vi

lavete gelmeleri lazımdır. İhale ı:amanmcla encümende 

teminat olarak nakt veyn tahvilat alınmaz. Bu hususta 
fazla maluırat almak isUyenlerin daha evel en~ürneni vi

layete gelmerı ilan olunur. 
( 4 1 83) 

: nazarı ut ıatıne : = - -- --E Her zaman taze çimento, Eskişehir ; 
E kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya~ 
: çeşitleri. ~ - -~ inşatta ~ulf anılan ~ütün maJze me toptan ve pe- ! 
- ı. k ~ § ra~erıte olara : ~ 

-= ~ : Baııd ı rıua haııc~ı Pa~a Caddc·~i ııde: ~ 

~ MEHMET NURİ VE eGLU HAMDİ ~ = ~ - Dernir hlldavat n1acazasında bulunur. ~ = v ~ = Siparişla derhal inşcwl salıipfrrinc vt· İn§acıl ~ = malwllerirıe ~ıirallc yönderiıir ve ydişlirilir. ~ - , 
E fiatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ - ~ = , = Bir defa deneyiniz. j 
~11111111111111111111111111111111111111!11 ti 

i•)J1ra-GCl<e-eJ• ........ J))-ı 

1 Ucuzluğu J 
1 Sağlamlığı : 

' ' • Zar af eti,-
' & Pcahri 'l'a\'~anh ı ı 

azi kumaşl 
VE 1 

Tuhafıye mağazalarında d 
bulabilirsiniz? 1 

~ 

aaı.:••" 
Ef.l ts!§2!i!:. ei= :__ ~ ~~ 

,~, 

l!Hı Hr lkevi Baklevi 
DEMİR H~DEVA.T 

u BOYAYAPI 
' RE.t.l~BERDUZtNİ 

, Halkevimizin Sosyal yardım komitesi tarafınd~n 1.:~kı Uray Oi~pıtmeri yııp• Jnı 
1 sında açılan bakıevinde aşağıda yaıılı günlerde do'<tor arka laşlarımız fakir ıml 

• h • 

'"'' 

!(}il halka bedava bakacaklardır. Halkımızın hakıevimize ba~ vurmalarını dileriz. ımı 
ıı.ırı ın, 
! !H ASTALIKLAR BAKI ZAMANI UZMANIN Al2.J-
~I ı~ı 
:~ı Göz hastalıklaro Pazarte.i günü '""' 15-16 eay Uı: ih",, o,kar ,,, 

-ı;I Kulak, boğaz. burun 1 • 
:.J hastalıkları. Sala ,. ., 15-16 " Kanııl Sesli 

Gebelik ve kadın 

hastalıkları. 

Deri ve tena sü 1 

lıastalıkları 

İç hastalıkları 

Harici hastalıklar 

Harici hastalıklar 

Çartaınba 
" 

15-16 .. " 
Ha ı it Üzel 

Perşembe 
" 

15-16 .. " 
Mehmet Alı 

Cuma 
" " 

15-to 
" " 

Raıf Demiralp 

Cuma 
" •• 16-17 

" " 
Alı Rıza Tezel 

Cumartesi 
" " 

J 6-17 
" 

Sadi Öz.tay 

Halkevi Başkanlığı 

Basın yeri: il matbaası 


