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Buğday . 
işleri 

Cumuriyetin ilk yıllarmda 
bü} ük yoğaltıcı şehirlerimiz 
Yabancı unu yiyordu. Orta 
Ye Doğu Anadoluda ise, 
Üretmen kendi çevresindeki 
iç pa"Zarın yoğaitabi diği öl 
çüde buğday yetiştiriyordu. 
Bu ölçü köylüyü, çok çalış 
maktan ve toprağa eyi bak 
rn ıktan alıkoyıcak kadar 
dardı. 

Cumuriyet buğdayım za 
değer verdi Alman tedbir 
Yalnız ucuz ya barcı mnla 
kapıları kapatmak olmadı. 
Deniryolu ııyasası yurt için 
de büyük yoğaltım yerlerin· 
de kendi buğdayımızın ye 
ter bir değerle satılmasını 

•ağladı ve bu, üretimi ar 
tırJı. 

Kendi tedbirlerimizle bir 
likte arsıulusal ekonomik 
durum. her yerde o1 duğu 
gibi bizde de buğdayı bol· 
laftırdı ve ucuzlattı Bu ucuz
luğa, cuınuriyet yıllarının 
koruyucu düzenlerile eski 

dar yaşayıştan uzakla~mış 
o1an Türk köylüsü. artık 
katlanamazd ı Hükumet ye
lli bir tedbirle buğdayı ko 
rudu. Yurdun birçok yerle 
rind ~ devlet hesabına yapı· 

lan alımlar. değeri tuttu 
Ancak bu alımlarla toplanan 
stoklan, silo ve anbarlarla 
elde tutabilirdik. Bunların 
sayısı ise henüz, a 1ınan ted
birin genişliği derecesinde 
değildi Bu zorağladır ki 
buğdaylarm bir azı elden 
çıkmış bulunuyor. 

Bu yılın yağmursuzluğu 
buğdayı koruma tedbirine 
Yeni bir yön verdi. Üretm 
enin az ürün elde edi§İ de 
ğeri yükse tmiş idi, artık fi 
atı değil, tohumunu da to 
l>raktan alamamış olan ve 
Yeni yıla kadar yiyeceği 

olmıyan bir kmm çiftçileri 
tnizi korumak gerekti 

Ürün azlığı ile ffatın yü 
kselişi her zaman ihtikar 
hırsını kabartır Bunun işi 
erinden şehirlerde günlük 
kaznncı az olon yurddaş 
ların ekmeğini kurtarmak 
&erektir Hükumet son bir 
kararla buğday stokunun ço · 
Runu bu ihtikarı önlem! ·e 
~Yırmıştır. Kalanı da 
tnuhtaç çiftçilerimiz'e 
Yeni üretim alanına 
Rirecek göçmen' erin tohum 
luğu olacaktır 

Kamutay. yaz tatiline gir
meden çıkardığ ı bir l<anun 

la köylüye ve göçmenlere 
hir milyon lrra'ık tohumlu 
fon devlet stokundan kre 
diyle veril esinı kabul et 
llıiıti . .. on günlerde lıüku 

• 

CEP E ERD AR BASLADI ... 
12italyan ankı Çamurlar İçersinde Kaldı 
E ıtreli 'e Somali Y i.I 

aşı Bozuk Kı aa ın S yı 
Askerle i Kadroya Sokuldu 

ı 310,000 işiyi Bulmuştur. 
\T('llİ İt4_tl)r«ııı B«IŞk l 1111lcl11 

lsıtııı«ı lt«tl\'ctı1 C)1·,ıııs1ıııd• 
.. lıı ı· ~ş•a l (ICI --g·lic• :çplıt~Jre Gitt.i. 

• 
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K y 
Dün Toplandı. 

Ankara, 18 1 A.A.1 -

Kamutay bı.ıgünkü toplantı 

sında iskan kanununun ba 

zı maddelerinin değiştiril 

mesinl, iskan itlerinin Sıhlıat 

ve içtimai muavenet Bakan ı 

lığına devrine ve ayrı bir 

bütce ile ıdaresine ait ~an un 

layihalarını müzakere 

kabul etmiıtır 

ve 

İtalyaya karşı zecri tedb· 

ir1 erin bu günden iti baren 

tatbikine dair olan Bakan 

lar Kurumu kararnameleri 

bugünki Resmi gAzetede çık-

1 mııtır. 

"' Kuzey Çı~n lst · lalini ilan Ede-
cek Olan Çin Generallari Ja

ponya ile Bir Anlaşn1a 
Y apacacaktırlar. 

Berlin, 18 IA A .] Na · 
nkinden ve Şanghaydan al 
man fıaberlerc göre Çin Se 
ddi boyunca yapılmakta oL 
an Ji:tpon tah~idah nı tmı~ 
tır 

zuna kadar tahliyesini iste
mişlerdir 

Diğer taraftan Nankin 

hükumeti Kuzey Çir.de her 

hangi bir Japon süel hareke-

Japonlar Pekin ile Tiyen· tine karşı durmaya karar 
sin bölgelerinin bu aym 29 vermiş bulunmaktadır. 

Adissababa. 18 1 A A.J -
1 labe~istanda lcuzey ce

pesinde Habeşlilerin ansızın 
yaptıkları hücumlar İta l yan 
ların ilerleyişlerini güçleıtir 

mektedir 

Güney cephesinde de İlal 
yanlar gayet yava~ ilerle· 

mektedirler. 

Adlssababa, 18 IA.A .\ -
Tobunaya yapılan bir hal. 
yan hücumu püskürtülmüş

tür. 

Londra, 18 (A.A.J ltalyaya 
dönüşlerinin geçıktirilmesi 

sebebile işçıler arasında bir 
hoşnutsuzluk başladığı ve 

emre itaat etmiyenler için 
şiddet l i te~birler a !anmakta 
olduğu Asmaradan bildirili-
yor. 

Yunan Kr lı P riste 1. s•~a0b:q;:~ 1:e1 ~-~~1rda::,:_ b nan haberlere göre Tigre 

Kahirede 1 Le ronu Ziyaret Etti. - ~=~!1~·1;:;m~;::;nH~::~1~:; 
Hükômet sanaat okullarını IKral Paristen Romaya Hareket 

İtalyan hatları gerisinde çe· 
te harbi yapmakta ve İtal 

1 " 1 Edıyor. Perşembe Günü yanlara o
1
cl ukça zayiRt ver· 

2.'~!~~~~~~~ k[~.~.~BPB!~: 1 latanbul, ıs ı!!:ıen~iz~.~~~!:.:nı sarayın ka· E=~~::~:!:~~~;,:~:~ı::.~: 
hırede dort bın talebe ve risten bildiriliyor: Yunan pısında kar§ılamıştır M Leb- ler . 

yerli askerler de ve kadroya 
sokulmuş, başı bozuk yerli 
kıtalann say111 üç yüz 
on bin kiti tahmin edilme
ktedir . 

En önemli kıtalar Eritre 
cephesindedir. 

Roma, 18 [A.A.} - Büyük 
f aşisl meclisi dün Romada 
top 1anmıt ve Musso1ini durum 

ve zecri tedbirler hakkında 
izahat vermittir. Bundan ıo· 
nra verilen bir takrirle bü· 

tün İta 1 yanların zecri tetblr· 
lerin tııtb1ki ba~ladığı andan 

itibaren yirmi dört saat 
müddetle bayrak ve çelenk 

asmaları ve bu tarihin hatı

rası olarak belediye binaları 

üzerımı bir taş konulması 

ve bu taıın üzerine bu on 

sekiz tarihinin hakkedtlmeıi 
tasvip edilmiıtir. 

il erlin, !8 [ A A l Tok
yadan bildirildiğine göre 24 
teşrinde kuzey Çinin tstık-

Iallni ilan edecek olan Çin 
generalleri Japonya ile ıüel 

bir andlaıma yapacak'ardır. 
Japon Sü Rakanı kuzey 
Çının istiklalini ilan ettiği 

takdirde Japonyanın Nan
kin ordularmın kuzey Çine 

vi ayetlerindeki tali mek- kralı ikinci Jorj refakatında ron kral ile veliahta Lej 
tepleri grev yapmağı kar - velıa ht olduğu halde bugün yön Dön ör nışanını vern11ttır . 

Adisababa, 18jA. \ 1 Çok karşı yapacakları harekete 

araştırmışlardır Hükumet Eliza sarayına gidt•r('k et~ Yunanistanın Homa elçisi, 
şiddetli yağmur l ar yağmak mani olacağını söylemittir 

murbaşkanı M. Lebronu zı kralı karşı amak üze re Ro-
sanat mekteplerini 21 ilk ya ret etmi§tir. Kral özel tö mad"n Moda na) a h areket 
k anurı n kadar kapamııtır renle lcarşılcınmış ve cumur- etmiştir . Kral, çarşrlmba sa · 

met Kamulaya bunun iki gelen buğdayın fiatını. de bahı saat 9 da Modanaya 
.., d vasıl olmuş bulunaca k ve gerin en aşağı düşürmemelı: 

tadır On iki ilalyan tankı 

çamurlara saplanmıttır. Isıt 

ma ·
1
talyan kıtaah arasında 

tahribat yapmaktadır . İtal 
yan uçakları bilhassa ceph · mılyon liray<t çıknrılmhsİnı 

teklif etmiştir. Gelecek yı -
oradan Roma ya hareket 

gerek üretmen gerek yoğalt- ederek perşembe günü öğ - ede daimi bir faaliyet gös 
mnn zararına olabilecelc fı termektedfrlar 

lın üretimıni arhracali bu 

son tedbir:er karıısında her 

şeyi önd~ıı gören büyük 

Pnrt nin geçen mayısta onay

ladığ ı progranıtOllan bir 

maddeyi hatırlamukta faide 

leden sonra ornya vasıl ola-
at deği§melerini önlemek caktır Kral İtalya kralı Vik-
ıçin alınan t edbirleri daha tor Emanue\ tarafından ka -
ge niş 1etmek ve esa~lnndır bul olunacak ve yemeği şa . 

Roma, 18 IA.A) İtal-
y<rnlarm Habeş istan heyeti 
seferiyesi bl\f kamutanlı-

mak göz önünde tutuğumuz rada yiyecektir. ğına tayin edilen Mar<" şal 
konulardan biridir . . Yurt Yun:rn kralı perşembe Bacleglio Napoli<len hareket 
savgası ve beklenmed ı k ku gecesi Romadan Brf'ndiziye 

hareket edecek, oradan Elli 
eördüg~ üınüz kndar güven rak tehlıke leri için bugclav 

kruvf\zörüne. binecektir. Elli 

etm iştir 

Londra, t8 IA.A 1 Ro 
de duyanz: 

"Toprak iirünlenmizin ke
miyet ve keyfiyetçe başında 

stoku bulundurmak lüzum-

ludur 

Kenıal Ünal 

kruv1t1öriine Yunan sularına 
kadar bir İtalyan filosu 
of ak at edecektir. 

madan bildirdiğine göre ı 
Eritre ve Somalide bulunan 
ltalyan anavatan askerlerile 1 

Fransız 
Polisi gizli Mr cemiyet 

meydana çı~ardt. 
Paris, 18 1 A.A.) Be-

ruttan bıldirıldi~ine göre 
Fran11z emniyet polbi Suri
ye ve Lübnanı yabl\ncılar 

elinden kurtarmak istlyen 
gizli bir cemiyeti meydl\na 
çıkarmıştır. Aralarında av· 
katlar, ün:versite profesör· 
leri de bulunan 37 kiti tevkif 
edilmiştir. 



Sağlam HaJ'Vanları S"tlerinde 
ile Mikrop Vardır. 

-------
Evet sağl m hayvanlardan ~ile tam manasile mıkrop-

suz süt elde etme~ mümkün değildir. ~ün~O: 
/Jaylari mucad le 13aşlrnm IJA /(Ki UZEH 

mikrop bulunduğu halde bir 
gram pıslıkte 5 ),üOO,OOlJ 
1 ,(JO l,1 ı O 000) kadar mik
rop bu unur. 

Havadaki mıkroplarla yük 

lü tozlar, kendi ağırlıkları l 
ıle yere düştüklerinden sağ 

·• • .r. ·-··.r ... -: . ~ .·v 

., 1 ., 111 ~ ., .,, l') ı~ 111 '1 
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o r At oşula ı E 
z 1 1 • 

Havanın so~u ve rüzgarh olmasına rağmen ~oşu ala
mm ~inlerca seyirci doldmmuştu. Bütün ~oşular alaka 

ilk o~ul~a yanın gün tet
risatma başlandı 

ile takip edil~i. 
Y ırış ve ıs' ah yüksek en 

Tıp i liği 
Şe~rimizde ~u adda ~ir 

kurum teşe~~ül etti. Kurukuruya sağılan me

menın verdiği süt herhant;i 

kaynama'!; bir mayi ile ısla 

tılan memeden ,iman süde 
göre daha az mikrop bulu

nur. Makınnlar ıle sağı'an 

memelerin sütlerinde dahi 
el ile sağılanlarmkinden da
h çok mikrop hulunmuştur. 

Bu ıse o gibi makinaların 
süt ı e temas eden muhtelıf 
parçalarının evi temizlenme· 
miş. eyi dezenf ılcte edilme

miş olmalarından ıleri gelir. 

Südün mikroplar'a bulaşıklı· 

ma esnnsında südün toplan 

ması için kullanılan kap, 

adi kovalar gıbi gen ş ağız
lı o ur sn EÜ le zi)ad · nıık 
tarc1a toz ve dolnylsi'e mik 

1 cümeni tarafmd m tertip ed 
ilen sonbahar at yArış•a-

h Mehme1in Güzelhandır· 

ması ikinci, Bozyüldü Ne 
cibin Küçük Aldervlşi üçün· 

cü oldu. 

Cumartesi günü saat on 

bırde şehrimizin bütün dok 

tor, eczacı ve baş tabipleri 

Halkevinde bir toplantı ya· 
parak bir "Tıp bırlıği" ku 
rumu ya pmn ğı ka rarlaştır· 

mı şiardır. 

Birliğin şimdılilı mt•val kat 
niz ,ı mnamesi yapılmıştır 

YalonclA baytarlatın •'a ıştı· 

rhİ<ile ıkınci genel bir tep 
lantı yapılarak birliğin yöne 

tim kurulu seçilecektir. 

ğının bü)ük bır kaynağı 

ahır havası ve dalayi-

sile o n d a u ç a n 

tozlardır, Dışard<1 açıkta ya 

şıyan inelrlcrfn südunde ah

ırda kapalı o1arak yaşayan 
larmkinden daha az mikrop 

bulunur Sebebi dışardaki 

havada hususile taze çayır 

hklarınkinde daha az toz 

bulunmasıdır. Bunun gibi bir 

kasabanın ve sözün kısası 

bir şehrin başka b, şka ma
hallerinde bufunan ineklerin 

sütlerinden dE> m,uhtelıf mik· 
tarda mikroplar bulunur. 
Yani bu gibi inek erin sut

lerindeki mıkrop arın adedi 

mahalleye göre değişir. 

Ha vndakı tozlar türlü tü 
rlü mıkroplar a yüklenmiş 

bulunurlar. 1 u tozlar bü\ ük
lüklerıni ağırlıklarını ve 

havanın hareketi ceryam 

derecesıne göre çabuk \'C 

yahut yavaş olar&lc öteye 

beriye Vı! bu esnada ha yva 

nlarm vücudu üzerine dahi 

konar ar ki hayvan ar yer. 
lerini değiştırdik eri veya 

hut sınekleri kovmak üzere 

kuyruklarını salladıld11rı zn 

man tekrar havaya kalkar 
lar ve eğer hay\'afllar her · 
gün hınar edilmezse \ ücut 

ları üzerinde toz topr ... k 
hususıle meme eri etrafında 

pislik ziyade f!Şİr. Bundan 

dolayı hergün tımar edilen 

ineklerin südünde, tımar gör 

meyip pislik içinde lcalanla 
rınkine -göre daha nz mikrop 
bulunacağında şüphe yok· 
tur . 

Hayvanların yatak 1ıkları. 

tabiatlerine göre verdiklerı 
toz mıktarınca süt üzerine 
tesir ederler. Yatakları 
samandan olan ineklerin sü
dünde, yatakları başlca ma

ddelerden yapılmış olanla -

rınkinden daha çok mikrop 
bulunur 

Bir ahırda toz almanın 

başlıcası. onda bulunan ku· 

ru ot ve gübrelerin karıştı 
rılıp kaldırılmasıdır. Bir gr

am kuru ot tozunda j ,000,000 
kadar mikrop bulunur. Bu

ndan dolayı kuru ot tozla 

rınm süt bulaşık 1 ığı bakım · 
ından ehemmıyetler şüphe-

s f z s ede ha 
hayvan'ann vücutları üzeri· 

ne yapı~mış olan ve sağma 

zamanında yerlerınden ko· 

pup süde dü~en pislik par

çalar nın ehemmıyetleri daha 

çoktur. Çünki bunlar, mik 

rop'ardan çok zengindir'er 
Bir gram yataklık samnnın

da [7,ooe,ooo ıo aoo,oooı 

roplar konar Buna mani 

olmak üzere yalnız süt fıs 
kıyesinln geçmesine uygun 

kapaklı dar boğazlı kovalar 
yapılmıştır. Gerçekten bu 

gibı kovalarda toplanan sü
te daha HZ toz ve dola~ isi 

le daha az mikroplar düşer. 
Te.nizliğe riayet edilmiyerek 
sağılan ineklerin südünde çok 

defa sağmadan önce meme ile 
meme başlarının deriı:i veya 

ha) vanın böğür ve uyluk· 
ları Ü.terine yapışmış bulu 

nan ve saRma esnasında her 
hangi bir hareket veya se 

bepten dolayı yerınden ko
pup südün toplandığı kaba 
düşen lıir miktar pisliğe nı
stlanır. Süt bulaşıklığınm 
il<incı bir kaynağı dahi &Üt 
kaplnrıdır Bunun için on 
ları yalnız temiz1emek de 

(?il, temizledikten rnnra da 
hiç olmazsll suda kaynatmak 
suretile takim etnırk yani 

mikropsuz bir hale koymak 
gPrektit·. Takim erlilmi~ bir 
kovada toplanan südün bir 
santimetre mikiıbında 13 lO, 
haHmki alelade temizlenmiş 
bir lrnvada toplanan südün 
bir santimetre mikahında 
28.600 kadar mikrop bu'u· 
nmuştur Süt bulaşıklı wı ka

ynaklnrınm biri de sineklerin 
o1duğunu söylemek gerel<
tir. Bunlar. birçok mikrop 
!arı, hususile kolera, tifo ve 
dizAnteri gibi hashlık yap 
anlarını süde naklederler. O 

halde ne yapmalı da mikro 
psuz !:Üt elde edi1ebilsin. Bu 
ancak bundan C\'Pad yazı· 

mızda söylenilen tedbirlere 

riayet etmekle o ur. 
(Sonu Var) ...... 

Neşriyat: 

Annelere öğüt 
Çocuk .Esırgeme Kurumu 

genel merl.ezi; yeni doğan 
çocukların bir yaşına gelin 

ciye kadar nnsıl bakılacağı 

nı öğreten "Ar nelere Öğiıt,, 
ün 1 inci s11yısını tekrar bas
tırmıştır 1 u öğütler bırer 

ay ık 12 tane y.ızıdır. 

Ayrıca çocukların nasıl 
besleneceğini ve mamalarının 

nasıl haz rldcağını öğreten 
"Anneler ögüt,,ün 2 inci sa· 
yısını dn bastırmıştır 

1 v~ 2 sayılı öğütleri ıs

tiyenlerc Kurum pRrası ola 
rak gönderir. Anksrada 

Çocuk Esirgeme Kurunu ge
nel mukezi başkanlığına bır 
yazı ıle adres bildirmek ye 
ter 

Ser ~oş ~a~alar aJ gene 
Dınkçiler mahallesinden 

Lutf ü oğ'u 331 doguııılu 
Remzi serhoş olarnk nokta 

polisi tarafından görülerek 

yaknlanmıı v" hal<kında ka 
mıni muameleye başlanmış

tır. 

rına p'lzar günii saat on 
dörtte koşu alanında başla 
dı. Hu vanın rüzgar! ı ve so · 
ulc olmasına rağmen alanı 

bini rce se}' ircı do dur · 

muştu. Yarışlar çok mun

tazam ve alakalı oldu 

flbayımız ve Şubayımız 
B. Salim Gündoğ!<nla Kor

general Scıbit Noyon da seyir

cil r ar ıs n.:fa bulunuyor ardı 

Birin6i koşu: 
Yerli yarımkan lngillz 

erkek ve dişi taylara mah 

sus olan bu koşuya 

M. Kemalpaşalı Mehn edin 

Olgası, Ankaralı Salih Emi· 

rin Se niramisi ile Alem

darı, Karacabeyli Kemalin 
YüksPli, Gönen'i l lüse) inin 

Rüzgarı, Bandırma1 ı Recebin 
Dervi~i. Karacalıeyli Rüste 

min Ümmüh"\nt işlırak et
mişti. 1'o~u sonunda Anka 

ralı Emirin Alemdarı I 400 

metrelik mesafeyi 1,45 sa· 
niyede alarak birincilıği, 

ikinciliği yıne Salih Emlrin 

Semiramisi üçüncülüğü de 
M. Kemalpaşalı Mehmedin 

Olg~sı aldı 

irinci g<'len Alen.dar 180 
lira ıle bu koşuva giren ye
ch hayvanın duhul yE'sini, 

ıkinci 55 üçüncüd · 20 lıra 

kazandı 

İkinci koşu 
Dört ve daha yukarı ya 

şda ve 1935 yılı içinde hiç 

koşu kazanmamış yer:i ya -

rını kan Arap at ve kısrak
!. ra ait olan bu koşuya Su 

suğırlaklı Şabanın Ga 
zel i ve S ö 1 e k i, 
Bigalı lsmai in Serveti, Ba

hkesirli Mehmet oğ'u Şük 

rüoün Çeliği girdi. 

iki bin metre mesafeyi 

2,34 saniye ile Bignli lsma
ilin Serveti birinciği, B~lı 

kesirli Şükrii ıün Çelıı{I ikın
ciliği, Sunğırlık ı Şabanın 

Sölekı de üçürcülüğü kazan· 

dı. 

Bır inci 1 20, ık inci 50, 
üçüncü 20 lira aldı

1

Ar 

Oçüncü koşu 
Bu koşuya saat tam on 

beşte haş11tnclı. 

Dört ve daha yukarı 'aş 

taki yerli Yarımkan Arap 

ve halıs lan Arap at 
ve kısraklara mahsus olan 

1 u lıoşuyn Kocai'ili Yusufun 

al Cı:ylanı. Bozyüklu Necı

bin Küçük al Devrişi, S vas 

ı Mehmet İzzetin küçük Yıl 
dızı, Karacabeylı Kemalın 

Hüyük nl Devrişi, Bandırma· 
lı Meh, ıed n Güzel Bandır 
ması' lzmır Jandarma B. K. 

Sırrının Tayan girmişler 

d r. 

~600 metrelık mesafeyi 

J,20 saniyede katedt:n K a 

raca beyli Kemalın flü) ük 

al Devrişı birinci Bandırma 

180, ikınci 55, lıirincı 

üçüncü 20 lira kazandılar. 

Dördünbü koşu 
En fazla ikramiyesi bulu 

nan ve 3200 nıahelık bir 
mesafede yapılan bu büyük 

koşu çok heyecanlı oldu. 

Bu l:oşuya M Kemalpaşalı 

Mehmedin Ceylanı, Karaca· 

bey!i Fahrinin Bozkurdu, 

Karacabey i Rüııtenıin Tu 

nası, yine Kaıacabeyli Rü· 
stemin Neması ile Ban 

'1ırmalı Mehmedin Nec 

miyesi girmişti. M. Kemal 

Pasalı Ahmedın Cey 1 anı 
3200 metrelık mesafeyi dört 

dakıknda nlarak birinciliğı. 
i aracabeyli Rüstemin No 

nası ıkincılıği, yine Kar 
acabeyli Fahrinin Uozkur 

du üçüncülüğü kazandı. 
Birinci hayvana 370, ik 

inciıı• 55, üçüncüye (Ü 

lira verildi. 

Gelenler Gidenler 
Yozgat Lısesi dırektörü 

8. Hilmi izınli olarak şeh 
rimize gelm ~tır. 

Beraat eden ~ir ~adın 
Tütün kRçal<çılığı yaptığı 

ileri sürülnıesi üzerine mu

hakemeye verılm•ş olan Ka 

ralrnvalc köyünden Zahide 

muhakeme sonunda beraat 

etm ıştir 

B. Salim Alaltk 
Erdek, 18 (Ôzel aylarımız. 

dan llçemız kültür di· 
nktörü B. Salim Atalık ıle 

bayındırlık direktörii B. Hıf· 
zı buraya geldiler Dırektör 
ler ilk iş olarak geçen yıl 

zelz0 leden biraz harap o an 

ilk okul kurağını gezdıler. 

Yap: 1an fenni tetldkatsonun 

da oltulun ancak dört sınıfın 

da tedrisat yapıla bileceği diğer 

sınıflerının da ehemniyetsiz 

bir tamirle ıkmal olunabile 
ceği anlaşılmıştır. Runun üze 

rine kültür direktörü ukulun 
yarından itıbaren yarım gün 

usulile derslere başlanmasını 
bildirmişlerdir 

ÜKulun açılucağı halka 

ilan edilmiş, ha'k bu haberi 
büyük memnuniyet ve se· 

vinçle karıılanmıştır. 

Kültür ve bayındırlık dı 
rektörlerı buradan Marma 

ra kamununa geçti'er ka 
mununda okul kurağlarıııın 

tedrisnta elverişli olup ol

madıklarını inceltyecekler 

dir 

Eıdek i!ç.~a ı Marmarada 1 Erdek, 18 (Özel aylarım I 
ızclan) - ilçebay B. Esat ı 
Otan öteygiin Marmara ka· 

munu çevresini teftişe çı· 

km ştır 

Tezyini 
S1natlar profesörü hal~e
vinde bir ~onf erans ver~i 

Bırkaç gündenberı şehri 
mizde bulunmakta olan la· 
tanbul Ar akademi&! tezyini 

sanatlar profesörii B. İsmail 
Hakkı tarafından Halkevinde 
"Yeni tezyini sanatlar,. mev 
zuunda bir konferans verıl
miştir. Konferansda Halkevi 
ar şubesi üyelerıle, ilk. orta 
okul öğretmenleri ve ta le 
be'er hazır bulunmuşlardır. 

Bu konferansı okurlarımı 
za yarınki sayınıı7da vere· 
ceğiz. 

Hindiler 
Süı ü~en aşçı ~ü~~amna 

nasıl gitti? 
Cumartesi günü ıaat bir 

sıralarında SeyrAtlar köyün 
den Tahir oğ u ismaıl kara· 
kola giderek Paşacamii cı 
varında satmak üzere getir 
diği 26 hindiden dördünün 
f~abaköylü Ramazan tara · 

f rndan çalındığını ıle-ri sür· 

müttür l apılan ara§lırrna· 

da. çalman hindilerden iki 
s nin Ramazan tarafındaJl 

Parti O c k Ko greleri Aba hane hanı yanındakı aş 
çı Arife 85 ~uruşa satıldığı 
an aşı mı~tır. 1 u ild htndi 

alınarak sahibıne verilrnlf 

hırsız aranmaktadır. Büyük Bir İlgi İle Dev mEdiyor1 
C H. Partisınin ocnk kon· 1 

greleri büyük bir rlgi ile de

vam etmektedir. Ötöy gün 

bulunmadığı ıçın bu yönde
ki halkın, arabaların gidip 

gelmede zorluk çektiği ıleri 
Müşterilerin istira~atrnı 

yapılan Şeylütfollah semt oca · sürülerek stadyum çıkmazı· ~ozmuş. 
Dnn g ce saat yirmi sıra· 

larında Paşacamii kartısın· 

d.ıki Cumuriyet gazinosunda 

İzmirler mahallesinden Hü -

seyin oğ u 323 doğuınlıJ 
hakka 1 Adem ser hoş olduğıı 
ve l.u yüzden müşterilerifl 

ğmm kongresi yapılmıştır. 

Kongrede ilk dda oca

ğın bır yıllık raporu okun

muş bütçe, hesap işleri ince· 

lenerek onaylanmıştır. 

Daha sonra dilekler üze· 

rinde faideli görütmeler ya
pılmıştır 

Elt:klrik şirketi ardında 

birçok evler bulunduğu, ha 

lbulıi burada işliyen rnl.alt 

Ka a 
ile öteye ~eriye saMtrdı 

Ôtey gün istasyon yan n 

dcıkı urny pnrkı önünde Ka

sapl.1r mahallesinden Meh 

met o '11u Must fa serhoş 

olarak elinde kama ile ıkı 

tarafa saldırdığ ı görülerek 

yakalanmıştır. 

nm açılm<tsı ve istasyon cı· 

varına umumi bir hela ya· 

pılması içın teşebbüslerde bu
1 

lunulmacıı k rarlaştıralmıştır.' 
Kongre sonunda yapılan 

seçimde Matbaa Direktörü 
B. H asan, Hüseyin Avni, 

Tevfık Hudakoğlu, Meh

met Hacıköseoğlt•, lbrahım 
Davıoğlu Octık yönetim 

kuruluna ayrılmışlardır. 

Gö 
ilçebayı kö~1eri do,aşıyor. 

istirahatını kaçırdığı görüle· 

erk yakalanmJştır. 

Korucuda 
Bir ~avga~a yaralananlar 

Korucu, 18 !Özel aytarı· 
mızdan] Kamunumuza 

bağlı Çakmak köyünden 
Mustafa oğlu Mehmet ile 

Gönen, 18 IÖLel ayları aynı köyden İbrahim karı«I 
mızdanJ iç bınımız B. Hava arasında bır tarla 

Nuri As'an bir haftadan· ıneselesı yüzünden kavga 
çıkmış bu kavga sonunda 

Mehmet Havayi bacağın 
celerPel rde bulunmakta ve T h· dan. Havanın damadı a 

beri köyleri dolaşmakta, in 

köylerin ihtiyaçları ile yakın · irde Mehmedi başından ağ 

dan ilgılenmelttedır. rı suretle yaralamışt r. 
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T ürki e Cum iyetinin 
Ar ıulusa Rolü 

''Türkiye Kendi Irkı Sınırla1 ı 
• 

/cinde Ulusal Bir Devlet Ola-, 
rak Tesis Etti.,, 

"S, İndependence Rouma· 
nit" den: 

Türkiye Cumuri} eti bu 
gÜın hem dış siyasası hem 
de barış problemi ~ arşısın 

dakl vaziyeti bakımından 

acunda kendisine has bir 
rnevki tutmaktadır 

Obmanla İmpa,·atorluğu 

Akdeniz ihtilafının aydınlı 
ğında tetlcik mümkündür 

Şayet Ankarada idare ba
şında bulunanlar, Avrupa 
i§ ve el birliği prensıbine 
samimiyet'e bağlı ve hfıkını 
d~vlet adam'an olmıyacak 

o salardı, ortaya ne gıbi kar· 
gaşalak ve ınüşkül erin çık 

m ş olacağını düşünmek ka 
fidlr. Zira bu dev et adam
ları, başkalarının maalesef 
imt•sal etmedı~i bir örnek 
teşkil etmektedirler. 

Beş Y ılhk Türk Plam 
Belgradda çıkan~ "Prav 

büyük Avrupd savaşı esnıı· 
sında merkezi devletlerin 
sadık ve değerli müttefıkiy
dı Sultan tarafından emre· 
di'en Çanaklcalenin kaptt\ı l· 
Olası çarlık rejimintn düşü 
fiinü çaı-uklatmak surdile 
Rusyayn karşı kati bir silah 
vazifes•nı görmüştür 

1 
da,, gazetesi 6 İ I< inci Teşrin 
1935 tarihi s a y ı s ı n d a 

Müttefiklerin zaferinden 
sonra Tüı k ulusu lSki mü 

1 
ttefikleri j e e bir lıği yapmak 

istemedi. Enerjiyi açık gu 1 
turluk ile birlc~tirmesini 

hilen ulusal bir kahramanın 
rehberliği altında silahlara yeni 
den e!c alıp . fazla muhteris 
bulunan bazı komşularına 
karşı, slık'al savaşının ha 
kilti galıbi o'an mi lıyel pre 
nsibinin üstünlüğünü temine 
rnuvaff nh oldu 

Türkiye, kendi ırkı sınır 

lan içinde ulusal bir devlet 
olarak teessüs etti, 

Kedısine şeref veren ve 
tamamen kendi içinden ge· 

len bir samimiyetle ter tür 
lü "revision" fıkrini ve uzun 
Yüz yıl 1ar boyunca hila in 
kaybetmit olduğu eya'et ve 
topraklara ye.ıiden ele geçir 
rnek n lye t'er.ni bir tarafa 
attı Böyle yap nakla daha 
bir çok a 1anlnrJa o duğu 
gibi burada da maziyi kö · 
künden silmi~ ve hiçe say 
rnış oldu 

Türkiye bu suretle bütün 
komşularile barış içındc l'a· 
lıp uyuşal ildi Bu itibarla 
Ankara hükümetinln ''statu 
Puo, müdafiluinin tarafını 

tutması, sadece tesadüfen 
değil, belki siyasasını ulusun 
daimi menfaatlerine istinat 
ettirmesinden ileri geldi. Tü
rkiyef!in büyük bir rol ay
nadığı ııa kan andlaşrrıasına 

İürk Hükümetinin dahıl ol · 
rnası hu teldi.mü ün tabıi 

bir net cesiycli 

B 11gün Türkiyenin arsıul
usal barı~a yaptığı yardım 

\'e i~tirakin bütün önemini , 

ULUSAL ROMAN: .°'f!! 5 

beş yıllık endüstri planımız 

hakkında uzun ve ihzai ma· 
lümatı ha\i bir makalene 
şretmektedır Bu makalede 
denilıy or ki: 

Genç Türk !ider'erinin 
başlıca vasıfları planlarını 

tatbikte gösterdıkleri irade 
ve .enerjıdir . Bu cümleden 
olmak üzere beı yıllık p1anı· 

nındl\ da başlangıcında, Tü · 
rkiyenin bugüne kadar ma· 
hrum bulunduğu emtiayı 

imal eden bir çok fabrika · 

far inşa edılmiştir. 

Makalede bundan sonra 
yurdumuzda kurulan fabrika· 
lar hakkında ıJoğru ma ümat 

verilmekte ve denilmektedir • 
ki: 

"Türkivede talbık olunan 

beş yıllık planın otorşi ma 
ksadına malt. f olduğu hak· 
kınrlaki fikir yanlıştır. Sila
hlanma için lazım olan de
mir endüstrisinden başka 
Türkiyede sırf endiistrı nıa 

hiyetınde bulunan müesse1:e· 
ler kurulması bunu iabat 
eder" 

"Pravca,, ya göre Türki 
yenin endüstrileşmesi itha 
latan azalman değil çoğal-

masını mucip olacaktır Çü· 
nkü endü tri hem refahı 

temin edecek hem de ihra 
catın çoğalmasına amil ola
caktır. 

Gazete bu ıddiasını Japon 
yanın vaziyetıni ileri sürerek 
tey·t ediyor. Gazete hundan 
başka Türkiyenln bf'Ş yıllık 
enrlüstri p 1anına rağmen, 
b1ılıca ziraatçilik vasfını 
muhafaza ettığini, bef yıl 
lık p ana .ıiraatin ısla hı da 
dahtl bu'unduğunu ka)ıt 
ediyor )) 

' ; 
YAZAN: M. GÖZALAN 

8ıRiNCi BÖlÜM 
Nen var anne? Hasta

llıısın . 

Genç kadM, cevap vere 
cek yerde kızının lnynuna 
sarılar ık hıçlurmağa baıla 
dı 

- Nen var?. Ne oluyor
sun söylesene? 

Bir nn durdu. El ni ağzı 
na götürerek haykırdı 

- Yoksa babam'. 

Annesinin cevabını bekle 
meden merdivenlere atıldı. 

Babasının odasına girdiği 7.a 
mnn, orasın11~ bom boş ol 
clujunu gördü. Ne onun ya 
tağı, ve ne d : her hcıfta ken 
disinı doya, doya kucaldı 

yan adam vardı O:zamnn, 
işi anlndı. kanepenin üstüne 
atılarak: 

Baba, babacığım . Dıye 

TÜRKDIL1 

«Ulusı) un dil yazllannjan 

KUVVET 
«Kuvve, kav~» ve «kuvvet» sözlerinin etimoloji, mor

foloji ve fon etik ~a~ımından 2n21'zi 
KUVVET 

Kuvvet kelimesinin etim 
olojisini ararken [kuve) (ku
val, !kavi] sözlerini gözden 
geçirelim: Bu kelimelerin 
etimolojik tekillerini alt alta 
yazarak mütalaa t: delir .. : 

( 1) (2) (J) 
(uk+ uv +eğ) 
(uk+ uv -t-ağ) 
(uk+ av+ ığı 

( 1) uk: Her üç kelimede 
ayrıı §ekilde, kök o 1arak b6-
ıta bulunmaktadır. Kökün 
burada göstediği mefhum, 
(kuvvet. kudret. muhkem, 
büyük, kesafet. gayret, ira 
de, takat] tır . 

Kökün bu saydığımız an 

Jamlarını ihtıva eden diğer 
bazı ke\ımeleri gözden ge 

çirelf.m: 
l 1 k+ ip} kip - ku-

vvetli, muhkem 

il - 1 k+ip+lemekl 
kiplemek = tahkim ve ta· 
kviye etmek 

ili ( .k +ip + lık) = 
kiplik = İstihkam . 

iV - L k + oca) == ko
ca = azim, kebır. 

v ( k + üç) = küç 
<güç) = kuvvet. gayret ık· 

lidar, takat. kudret 
vı (. k t- üzeymek) 

= küceymek = kuvvetlen
mek. 

Vll - ( k + öç) = köç 
= kuvvet 

Vlll (. k + aruk) :: 
karuk = kuvvet 

ı x ~ ( ök + telik l -
öktelik = kavi 

X - (. k + unt) = kunt 
= havi 

xı ( k + opkı) ·
kopkı = kavi 

X il -- ( ük + seğ, -
ükseğ = kuvvetlenmek 

\~) uv, av: Kökün ı nla 
mını haiz olan obje veya sü· 
jeyi gösterir. 

(3> eğ, a~,iğ: ( + ğ), ek
tir Kelimenin manasını ta 
yln ve tesbit eder. Demek 
ki: 

(Kuveğ), (kuvağ), (kavlğ) 

kelimeleri bünyece ve ma· 
naca birbirinin aynıdır . Ma 
nası "kuvvet, kudret, takat 
ve kökün işaret ettiğimiz 

diğer anlamlarını haiz olan 
~~Y veya şahııı ,. dem el< tir 

1 \'det Çeld1i11in fişlt'İ 
il lfodluf 11 l\armıim 

metirıfori 
ili - Uadl ıı{. il. Karrıyim 

me inleri 
il' Ka11111s11 Tıirki 

Orhan f{itabdeı i, 

haykırmağa haşladı 

Belkis. iıte böylece öksüz 
kalmııtı, o akşam ana kız 

aıağı kattaki ufak odalardan 

birinde baş başa oturuyor 

lardı . Odada derin bir ses 

sizlik vardı . Saatin gürültü
sünden başka bir ses ititil
mi yordu. ölen yüzbaşmın ru· 

hu için ev altına bir uf ak 
lamba yakılarak bırakılmış· 
tı . Birkaç gece böceği bu 
ufak ııığın etrnfında UÇU§U · 

yorlardı Ana, kız ikiside 
dalgındı , ikiııide birg ün ev· 
el sağ olan ve bugün ara 
larından ebediyen uzaklaşan 
adamın hatırasile meşguldü 

Kamusu Ttirki, kısası RalJ .. 
yuzi 

VI Hacilof il Kazan 
lehçı si. 

r11 - lfodl<>f IJ K11zan 
lelıçe•i 

\' /il - RrICiloj 
ve llygıı! frlıçclt•ıi,, 

il Şor 

Jx Utiyuk ı <irk Lıi 
Bu kelimeler, Arap dilinde: 

"zafın hilafı,, manasında al

ınmış ve bunu tef siren "be· 
rklik, muhkemlik,, 1 *]; son 
ra "kudret. zor,, l** I anlamla· 
rında kullanılmııtır. An 
!Jali <ı Ça.r]aluy lelıçcs:ı> 

X - /Jede Rorlwt Kilubı 
xJ Rmlluf. 11 «Uygur 

lelıçesi 
Xl 1 - l)ekars/\İ: }'a/(ıı t 

Lıigali 

rJ Ahterıi Kelıir 
f"*j Lıigali Noci. J<amııs 

li I ,\fil lı il 
cak Araplar aynı kelımeyi 

isim, fail ve cemi diye şe-

1 kıllendirirler Gerek bu şe 

killenmede ve gerek keli 
meyi kendinden sonra gelen 
kelimeyi bağlayııta, kelime· 
nln orıjin şeklınin sonunda 

gördüğümüz ekin (ğ) si , ken
dilığind en ya \hemze! veya 
1 yj seklıncJe meyda.rn çıka 

ra k menıeini haber vet mek
tedir . 

Şimdi, 1kuvvet1 kelimesi 
nin etimolojisini analiz ede· 
1 im: 

lI ı 121 
[uk + uv +eğ -f- et} = 

ukuveğ +et 
[ 1} ukuveğ: hah olundu . 

Morlojık şekilde baştakı vo 

kııl düşüyor. Kelime [Kuveğl 
oluyor. 

{2] et: Bildiğimiz gibi ek 
olarak umumtyetle yapıcılık 
yaplırıcılık, yapılmış olmak 
lılc, yani kelimenin aH'amı 
nın tamamiyetini ve müsbet 
olduğunu anlahr O halde: 
(Kuveıet = KUVVE f: 

kudret, muhkem. büyük v 
s. an 1 amlarını, tnm ye müs 
bet olarak ifade eri en bir 
~özdür. 

Not: Türk dilinde, kelime 

içinrle uzatıcı unsur hulun
c1uğu zaman. onun yerine 
fonetık icabı olarak bu un 
surun evelinde veya ondan 
sonra bulunan konson ge 
çer. Yoksa sözlerin etimo
lojik ve orijinal kurumların · 

da bir cinsten iki konson 
yan yana gelmemiştir. Me
se' a (belli) sozu, orijinde 

lbeğelığ] dir. Kelimenin içi· 

nde bulunan 1 ğeJ uzatıcı un 
suru yerine kendinden son 

~-

İki~inin de gözleri ağlamak
tan kızarmış, renkleri bir 
ölü rengi gi l..ıi sararmııtı. 

ilk defa annesi henüz ye 
mek yemediklerinin farkına 
vardı: 

Belkis. Yemek yer mi· 
sin? Diye sorrlu: 

- l-liç canım i11temiyor 
anne 

Su adet yerini bulsun 
diye sorulmuş bir sözdü 
İkisi de yemelc yiyecek halde 
değil erdi. Genç kadın kızı

na biraz daha yak'aşarak 

yavaş hir ı;eııle: 

Belkis. Beni din1e yav
rum. Dedi: 

SAYFA 3 

1 Ders planı örnekleri I 

Kedi, Köpek 
- V inci sımf 

Aurun uzunca; zeki görü 
nen gözler; yum uşA k bir dil 
kedinin dılinden farklıdir. 
Köpek sıcak havalarda dili 
ağzından rlışan çıkarır. 

Burun delikleri genişçe, 

şaması pek haı::saş 

Av köpeğı iz üzerinde ne 
yapar? 

Jleride, üst çenede altı kü
çük div 1 kesici dit); her iki 
tarafda birer kuvvetli köpek 
dl§i; daha gerilerde daha bü· 
yük dışler. Bun 1 arı sayımz: 

(6) bunların büyük'ükleri 
önünden arkaya doğıu artar; 
bunların her birinde küç.ük 
uçlar vardır; 151 tanesi pek 
büyüktür, köpek kemik eri 
bunlarla par.,.alar. 
Köpeğin dişlerini kedınt!l 

kilerle mukayese Kedinin 
dişleri köpeğfnkilere nazaran 
daha sivri ve keakındir. Kö 
peğin baıt u:;;un kedininki 
ise kısa ve yuvarlaktır Kö 
peğin çenesi uzundur. Ke
dide çeneler kısadır ve bu 
tıuretle bir üstünlüğü vardır. 
Bir kartonun makasın dip ta
r.tfile daha kolay kesildiği· 

nı göst :riniz Kedinin kısa 

çeneleri çok eyi iılıyebılir 

ve pek güzel kesin bir ma 
kas gibidir. 

3 Vücut, karın şişkin 

değildir, yanlar çöküktür, 
vücut kedide 01duğu gibi 
alastiki değildir . t Sırtını ka· 
mburlatamaz ı 

Kuyruk genel olarak uz
un, hemen daima kalkıktır 
ve kuvvetle oynar. 

Bacaklar kuru ve çok ad· 
eleli, yukarıdan aıağı ince 
lir Bacağın muhtelif kısım 

1 arını bul durunuz 
Ön ayakta 5, arka aya · 

kta 4 parmak vardır, 

Tırnaklar daha kalın, ke
dinin kilerinden daha az stv· 
ri, kedınin tırnakları gibi 

, içeri çekilmezler, ve köpek 
yürüyünce aoınırlar. 

il HAYAT TARZI 
Beslenme - Kedi kadar 

et yiyici değildir. Sahinin 
yemediği hemen bütün ye
mekleri yer, bilhassa et ve 
kemiği üstün tutar; günde 
2 kere, temiz yıkanmıı bır 

kap içinde temiz ve taze 
bir su ile yapılmıt çorba 
(yal) vermelidir, çünkü, kö
pek temiz bir hayvand1r. 
Köpek ancak on iki sene 
yaşar. 

Köpeğin zekaıı ve ıada· 

katı pek meıhurdur Bu sa
daka ti gösteren bir veyahut 
bir kaç vaka anlatınız. Kö
pek pek kolay terbiye edi
lir. 

Bekci köpek - Çiftlikle
rin, evlerin, sürülerin bek
çisidir. Buıları çarık çevi. 
rirler. ( llıç" kçılar, çevirirler) 
bu kmm köpekler k zak ve 
ataba çekerler \Hollandalı· 

lar ve Laponlar) Hazı1 arı av· 
da işe yarar; dağ fareleri 
imha etmekte kullanılanlar· 
da vardır; hırsızları takip 
eden köpekler bulunduğunu 
da hatırlamak lazımdır. (Po
ı iı köpekleril bir kıamı in 
sanların imdadma koıar [bo· 
ğulanlara . yo 1unu kaybetmit 
kimselere yardım ederlar. f 

-SON -

Z. Tunaboy/u 

Balıkesir Evkaf 
Direktörlüğünden: 

Mazbutaya ait 14362 ve mülhakaya ait 4380 kilo 
buğday mahsulüne istekli çıkmadığandan 15 l 1 935 günün
den itibaren bir ay zarfında pazarlıkla verilmesine karar 
verildiğinden istekli bu'unanların bu müddet zarfında ev 
kaf dairesine müracaatları ilan olunur. 

ra bu'unan [L) konsonu ka 

im olmuştur. 

Kuvveğet ~özünde de uza · 
tıcı unsur olan [eğ J yerine 
kendinden evelki ! v J l<0nı;o. 
nu kaim o'arak kelime son 
morfolojik ve fonetik şek'i 

ni alıyor: 

l\UVVET. 

Hatıra: !kuvveden fiğle 
çıkmadı) gibi terimlerde 

(kuvveJ kelimesinin kökü 
o'an lukl un anlamı , lkuv 
uet} kelimesinde kök o 'an 

[uk) un anlamından baıka· 
dır. Terimdeki kelimenin kö

kü !ukl = akıl, fikir, düı · 
ünce, anlamlarmadır. İki 
kelimeyi birbirıne karııtır

mamalc icap eder. 

Kayıp mühür 
İbrahim adlı mührümü 

kaybettim yenisini alacağı· 

mdan eskisinin hükmü olm· 
adığı ilan olunur. 

Ovaköyden Kamıl oğlu 
lbrahim Çatal 

yaoıyabılmek için kendimi· 
ze bir yol çizmekten ibare· 
ttir. 

* '4-

* 

Dinliyorum anne . 

Aartık hayatta tek ha

ıımıza kaldık. Babanı hiç 
ıüphesiz ki ikimizde çok se
verdik, oda; bizi ııeverdi : Fa · 
kat, artık olan oldu. Şimdi 
birazda kendimizi dü,ünmek-
i l ğimiz lazım .. ı · 

Kesik, kesik ~öyliyor. Bel- I 
kiı onu nefes almadan din· 

Aradan bir ıene reçti 

İki genç kadın, bu bir 

. ' lıyordu . 1 

- Bu vaziyd kar~ısın<la 

senin mektebe devamına 

imkan kalmıyor. Çok müte 
essirim, fa~at ne yaparsın 

böyle lazım geliyor. İık iti 
miz elin~izde avcumuzda ka
lan parayı derleyip, toplıyarak 

seneyi büyük iztiraplarla 
geçirdiler. Ne bir akraba 
ve ne dt! bir eh bap olanla · 
rı arayıp sormamııtı. Hunu
n 'a beraber; onlar meıut 

iki insan gibi, fen ve neıeli 
idi 1er. 

- BiTMEDİ -· 



SAYFA 4 TÜHKDILt Jktnci Teırin 19 

:::: .. :;::•z:::n. _.... • ......... ıı .. ı 

" ' BALIK[SJR ASKERi SATINAlMA 

KOMiSYOHU ilAHLARI .. İSTİFADENİZİ ~. SAYIN 1 
2 T:;~i:·:;/ç~::::~. ~~ln~i::.~ç;~ ~~·:~:ı:.ı·~~·::::c!~: o o s o N o N o z ! .. ~"·:. a Mu·· ŞT ER,. LE R ı· M ,. z E 1 
tar. Muhammen fıyatı 1-50 lira 26 kuruştur. Muvakkat .. • 1' 
teminatı 93 •İra 75 kuru~dur. Taliplerin şaıtnan derini gö A 
rmek üzere her gün ve açık eksil.meye iştırak edecek· Jt • " · :• 8 u i ~ • 
ıerinde vakti muayyeninde tcminatıarile ırnıurdu ~atın aı. l~2 Istanbul ve Izmir depoların-.: 11 CUZı ugu 9 
ma komisyonuna müracaatları. 4 - 1- 246 •• d k r· l l •• y 

~r.* !•• a i Ti.al ar a, .~ ~~ Zararetı" 1re ~ Terkıni kaydı yapılması münasebetıle komutan1 ığa ait • • !'.:; J ı V ~ il 
bir binek otomobilı 20 ikincite§rın 935 tarıhinde ııaat 11 •,• Her . nev. i Cam, ~yna, kontreplak, •'' ' s M d ' 
de açık eksiltme sureti le satılacaktır Muhammen bedeli ' on o a 
75 liradır. Muvakkat teminııtı beı lira 63 kuruştur. Ek&i- ı·· kornej, lstor, kaplama almak İStiye- • 8 8 
ltmiye İftirak edecekler otomobilı görmek üz.ere hergün ~ nler her halde: ': ·, Malları ı'le tan ıdıg., ın ız ' 
nakliye taburuna ve vakti muayyeninde de Koiordu ko- • N 
misyonuna müracaatl•r•. * ~; 4 

-
1 

-
241 :~ Yeşilli cıvarında Camci Hilminin U' • 1 

Balıkesir garnizonunun kıılık yaı sebze ıhtiyacı için I!! du·'·kaAnına ugvr-1mafıdır. •••• ' 1_1~,. , ••. i 1.,,, vşa ıı l ı ' 
lOOOOkilo lahna, 10,000 kılo pıraia, 7000 kiloispanak, 1000 •• 1\ li 

kilo kereviz. ıooo kilo karnibahar, soo kilo, havuç açık •,·~·:~ -~=.x:cı. ·: ,..•• a
1 

f"'nt~z"ı Man'ıfatura Ve Kuml}ş ı•agv ,.z"sının a, eksiltme ile25 2. Teırin 935 paraztesi güııü Faal l 1 de satı- -• -
0 

(; ,ft ~ 
0 nalınacaktır. Bunların tahmin ed·len bedeli 1020 lıra o~up 

:~::~::t ~::::;~~~
6

bi
1

~~:.:~. k;:::ı·::~k~.~~i~·~;/:,~~~~ ! Her Tecimenin En Büyük Dıl2ği: i & S O N 'I O ) A •, 
rın tarlnameyi görmek üzere her gün it saatlarinde ve s ! ' 

ekd••meye iştirak için de muayyen gün ve saatte komis· j Satış ürümünü Arttumakttr. 
1 

== -. 
yon" ielmeleri. ft • 

4 - ı - 210 k 1
: TlllKOT.\.I K l~UK llOlllXK YÜNLÜLF.llİ, ' 

* * F a a t " .ll.\~TOLl'KL \ B, P.\LT(lLrl\L.\B, El~Bl-Balıkeıir garnizonunun senelık ihtiyacı için 7000 ki 1o A. · · .ti 
makarna ve 4000 kiloıehriye aç•k eksılmiye ile 26 l 1-935 ,~ SELİK Kl:~J.\~L.\HBJIZ GEIJll~TIB. ., 
salı günü saat 11 de satın ahnacaktar. Malın tahmin edi. s B • s 
len bedeli 2860 lira olup muvakkat teminatı 214 lira 50 atışta irincı art: -·~ ..... .ıa.ın .. 
kuruıtur. Eksiltme kolordu satınalma komisyonu binasın· 

da yapılacaktır. Talip olanların ıartnameyl görmek üzere 1

1ı1$!i!Si!!i2.5 i!5~i!Sa51 
it saatlerinde ve eksiltmeye l§lırak etmek üzere de ır.uay R ki A d nıı 

111 yen gün ve saatte komisy:·ıı:•lmeleri.4 - 1 - 271 " e am,, ır. I~ Balıkesirde ~ 
Balıkesir garnizonu j.çin 1500 kilo beyaz peynir 2000 

kHo zeytin 1500 kilo reçel açık eksiltme ile 25 11 935 
pazartesi günü saat 10 da satın alınacaktır· Bunların tah· I 
min edilen bedeli 1530 lira olup muvakkat teminatı 1] 4 
lira 75 kuruıtur. ı 

Eksiltme Kolordu satınalma komisyonu binasında ya-
1 

pılacaktar. Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün 

ve eksiltmeye iıtirak eçinde muan en gün ve ıaalte ko 
misyona gelmeleri. 

4 - 1 272 

* *· 
Kep!Ül garnizonunda bulunan lnlaatın Eene'ık 15.COO 

kilo sığır eti açık ekııiltme ile ~6 11 935 salı günü saat 15 
de sahnalınacaktır. Etin tahmin bedeli 3000 lira olup rr.u . 
vakkat teminata ::!25 liradır. Eksiltme kolordu satınalma 
komiıyonu binasında yapılacaktır. 

Talipleorin ıartnameyi görmek üzere ht>r gün eksılın İ · 
ye ittitak için de muayyen gün ve saatte komisyona gel . 
meleri 

4 1 - 273 

Halıkeıir garnizon kıtatı ihtiyacı ıçın 22·ikincıteırin 
935 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan edılen 400 ton unun 
ihale günü 6 13-935 cumll günü saat 16 da yapılmak 
üzere geri bırakılmıştır Eksiltme usulıledir. Unun tahmin 
bedeli 49000 lira ve muvakkat ten inatı 3675 liradır Ta
lipler ıartnameyi Bıılıkesir a~keri satın alma komisyonu 

nda hergün görebilirler. Teklif rrehtuplarmı ihale saati

nd~n bir saat evel makbuz mukabilinde komisyona ver -
meleri 4 - 1 284 

Bürhaniye sul~ hu~u~ 
Mahkemesinden 

Bürhanlye hazinesine 

fasla sarfiyattan 80 lira bo· 

rçlu olup halen iı bu borcu 

tediye etmediğinden hazine· 

ce aleyhinde· alacak davası 

ikame olunan Bürhaniye es

bak mal müdürü Bahaddi· 

nin yapılan ~ muhakemesi 

Bür~aniye sulh hu~u~ 
mah~emesinden 

Bürhaniye hazinesine bo 
rçlu sr bık Büthaniye Tahr

irat katıbi Kemalin şimciye 
kadar ikametgahının meclıul 
bulunması haıebile kendisi 

ne ilanen tebliğat ifasına ve 
mahkemesininin Üe 12-1 l 
935 tarihıne tesadüf eden 
perşembe saat l O bırakılma. 

sonunda: sına karar veri 1 diğinden me 

MüddciaJeyhine iıi.nen da· zkür günde gelmediği ve 

t . '- k t b bir müdafi göndermediği ve ıye ve gıyap .... ararı e -
liğ olunduğu~halde gelmed takd rde muhakemenın gı 
iğindt•n davacı ' vekili dava yabında yttpılacağı ilan olu 

cını kaydı rt"ımıi ıle ispat ı-n_u_r_. ----------
etmif olduğundan müddea 
hın 80 liranın 24 10 935 ta. 

• rihinde tahsiline. karar ver -

ilmiı olduiuna dair ilam 

mahkeme dıvan hanıe~ine 

asılmı,tır. Tebliğ makamına 

kaim olmak üzre ilan olu 
nur 

Satacağınız Malınız• 

Herhale Reklam Ediniz. 
\1 c llıı Rck l•t ııı I•• ı·ı n ızı ı 

(TÜRKDLİ) ne \ t•riniz.1 
1 •• 

TURKDILI 

Çepniler 
Yazan: i. H!IKKI !IK!I} 

ıııı '1:ser.iııi 

Ht• ı· kes ( ,k 11111•1 l ı<lı ı· 

ı , 75 Kuruş 

:! Ba!tkesirin Biricik Gazetesidir - ~ imi · - · lım 
_ Her Yerde Okunur •. - " Kitapçılarda Arayınız ılı 
L - 1---- ~~-§~ 

mS'i! ~ -55! ---~ 

Bu. r"an·ıye Asl'ıye hu1·u1.r 1t52=scı!5i!S2"~~iiasi!Si5~si!Sa&i!..1ii!S i!!i~ ~i!Sii!S~2.!:ı~i!.Siasr.s ~25~1 u 1\ ı uuı----- - - ------------ --- -
Mahkemesinden . 1~l Halkevi Bakrevi 1 

hal1::.~:~:~~~:tı~İı~'asmk~- 'ııııl Halkevimlzin Sosyal yardım komitesi taraf,ndan eski Uray Dispanseri yap~ 1 
zı ve Mustafa karısı 1 Ayşe iMi sın la açılan bakıevinde aıağıda ya11lı günlerde doktor arka li.i,tarımız fakır iJI 
Mürvetl tarafından zevci ve ıını halka bedava balcacaklardar. Halkımızın baluevimize baş vurmalarını diler :z. 
ikametgahı meçhul Lu'unan ır..zı 
Susurlu~un Fırt nahiyesinden l~I H A S TAL 1 K LA R 
tüfcnkçi ustası Ahmet · oğlu imi 
Mustafa aleyhine 8\ tığı lıo 1 1 ı· h ı ki ç asta 1 clrl 
şanma davasının müddea lfill 
a'eyhın gıyabında fcra kılı 11:31 Göz hastalıkları 
nan muhal<emesi sonunda ~ 
müddeialeyhin dört sene m 
evel karısını bila nafaka ter nı Cerralıi hastalıkları 
kle bırakıp gittiği ve halen imi 

Ku 1uk hastalıkları 

hl1 u1 nduğu ver dadhi belirsiz lfg 
0 c uğu ve evıne önmesi ve jfd 
kocalık vazıfe1erini yapma - iiJ 
sı hakkında ihtarah kanuni · 111 

yye dahi icra edildiğı halde .. ı 

Kulak, boğaz. burun H. 
Çocuk haslalıkln rı . 

evine dönmediği ve binaen
aleyh boşanma esbabı mu i

mi Deri hastalıkları 
n.ı Doğum ve kadın H 

'~ 
: Dahiliye Uzmanı 

BAKI ZAMANI UZMANIN ADI 

Pazartesi günü saat 
,, 

" " 

3alı .. " 
" .. ,, 

Çarşamba " 

" " " 

Perşembe .. 
.. ,, 

" 
n " " 

J 4-15 

15-16 

15 16 
15-16 

15-16 
16 17 

15-16 
16-17 

Hay Dr. Medeni Akkenl 
Hay Or: Ihsan Oskay 

" 

" 
" " 

.. 
,, 

Dahi 

Sadi Özatay 

Kamil Seslı 

Memduh 

Mehmet Alt 

14 15 • ,. " 
Halit Üz.el 
Kadri Yetkin hl\kem~ce sabı t olduğundan 

tarafeynin boşanmalarına ve 
yüz el li ira tazmınatın ken· 
clisinden tahsılile müddeiye· IK!J İç hasta'ıkları Cuma " ,, 15-16 ,. ., Raif Demiralp 

ıınl Cerrahi ha•lalıklan • • • ,. l 6· 11 H: lkevi B:~lka:·,::. Tezel ye itasına 11598Jkuru~ ma · 
sarıfı muhakeme ile {600) 
kuruş bakıye ilam harcının 

müddeaaleyhe tahmiline ka· 
bıli temyiz olmak Ü7ere 
2 10 935 tarihinde l<arar ve
rildıği tebliğ makamınt\ ka
im olmak üzere ilan olunur. 
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