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Italyan Uçaklar! iki Şehr· Bombarduman Ettiler. 
DIŞ TECiM 
- Ben tuccnrını. Herhan 

gi m lı istedığim fi&tll ala 
bilirim . Vt: isterum, zara 
rırııa da ıatabilirım ~ Benim 

bl i~ türlü hesdbını ola.bı ir. 
flaı edersem, beni evinıze 

ltalyaHükfımeti yirmi mil-
1 1 yon kişi Seferber Etti .. : 

1 :.-~~'--~-".--~~~~~~~~-----

~~:e:.:~~or:~:;ı::~? gi~a~i Habeş Kraf ı, Dün Tör nle Sefer-
ödüyorsunuzP .. ) 

d~~a:s:~:ler~·u:!:tı~i~~~r::::k berlig~ i -Bütün Memle ete ilan Etti. 
içtn edebiyatlandırdığımı ıa 
lltnayınız Ben bu sözleri 
lıfusdaki odamd ileri bir 

t\iccarm ağzından duydum 

Halbuki bu sözler, libera 

hımın hüküm saldığı 1914 
Yı'ında bi'e dış tecim için 
doğru de6 ildt. Sır h ·le yü
t\u~den incirde bin lira ka· 
Ybeden bir tüccar bize " - Siz 
ne karıııyorsunuz? Kayıpta 

da hür değıl mi im?., Diyor. 
F'akat üst ü te bıriken vur 

Run oyunları yü ünılen biz 
dıı piyuada incir dt>nen ar 

sıulusal Türk kıvmetini ka 
Ybedersek bu z ifan ürt'l 
•nene ve menı t:ket ekono
tniı . ıc kinıin haznesiı::den 

od leceği2? 
Dünya tecımi organize 

olnıuştur Dısiplin ve güven 

Üstünde ) a~ıyan pıyualarda 
kapalı çarımm ayak tüccar 

' lığı oywıları ilt: l ut unmak 
irnkanıııı hangi naya ala 

bHir? Hu ıat•rıaw yaz.arken 
Yalnız. bir tü .. car.mız n yu 

kal'd" tekrar ettiğım öz er 
tru değil. bu sefer Berlınde 

dufduk'lanmı, geçen yı l bir 
F' ranıız tecim ıtd&nıından 
dınledıklerimi daha dün H.ı 
11\burgdn ı ge1t n bır arkada 

ftınızın anlattıklarını hepsı 

tıi, ayrı ayrJ hat r l ıyorum. 

Dış tecim son derece ~ıkı 
bir kontrol altına almnıak 
ihtiyacındadır. Dış tec mle 
\lğrat1an yurddaılarımız yal 

nı;ı ıahıiğ bir kazanç işi üs 
tünde değ ıl, en ı ğır u!usal 

Vazifelerden biri üstündedir· 
ler, 

.... 

ita/yan - Habeş Hcırbinin Beş ile on Birinciteş-
rin arasında o 1acağı söyleniyordu. Fakat, ital
yan uçaklarının, Habeşistanın Adua ve Adiğ
rad şehirle ,.ini bombarduman etmelerine bakı
lırsa, harp, daha şimdiden başlamış demektir. 

Adısababa, 3 (A .A) İstanbul, 3 (Ôzt:l) - Ha 

Habeı süel çevenlerinde ueı imparatoru, harbin çok 
İtalyan süel kararlarının yakında pat 11k vermesi ih 

yağmurun uzam1:1sı yu7un· 

deu durmıyacağı zanne<lil

mektedır. Ziı a artık Ügll 

ddn, Oankil, Tigtdt: yağmur 
yağmıyor, t prak ku umuş 
gıbıdir. Goudara kadar olan 

bö gede seller Lala hüküııı 

sürmektt: olma11ına rağmen 

Habeş kıta.atının yürüyüşü 

durmamıştır . ltal~·an Jıücum 
larının 5 ve 10 ılkteşrın 
arasmda ba~lıycıcağı faı z ..,~ 

' . 
dılmektec ir Den iryoluı . un 

ve telsiz islasyon1ar anın 
bo ubardıman edıleceği zan . 

nedilmektedir. 

E> i malumat alan Çf'vcn 
!erde i lı p ,ı ra tor ıle Y enıeıı 
araoıında bır ıtıftı.k müzake 

rt>si c ereyan etnıel.te o;duğu 

bildirilmekte ise de, bunun 

resmen teyidı mümkün ol 

n aını~tır İ lll)lll l'lllOr ıın ı. 

Almanya--Avusturya 
Almanya hali şartlar ~oşarak Avusturya-Macaristan

Lehisıan itıifa~ma girmek istiyor. 

tima iııı düşünı rt \,, maruf 
Tıonsa gölürü İngılle re hü 
kum 1 ir e ~ti ğııl mak ve 
1 unun n ukabi inde ltalya 
kuvv ilerinin Süveyş knnal· 
andan g• çıı . elerirl~ mani ol 
mağı sn~larn;ık istt:meHe· 

dir 

Ad•sa l ala. 3 (AA .) 
Halteş stan hu sabak saat 

n u rde \-{\j:eıı e genel ~ .. 
ferb1:rlığinı ijan elm şt.ir. 

Roma, j (A.A) - İtalyan 
uça ı, aı ı t ugiin Aöua ve 
Adigradı bonıuardımAn et 
mıı!erdir. Bır\.ok ev yıkıl 
ınış, kadın ve çocut.. ölmüş. 
tür 

Roma, 3 (A.A .) İti\\ 
yada dünkü seff rbt.: rliğe gi· 

# renlerın fayısı yirmi mil yon 
olarak kestirilmel<tc dir. 

Roma J (A H ) İtal 
( Sonu ikınci sayfada ) 

Dış 

Ba~anımu istanbula ueldi. 
lsıanbl• l, 3 (A A ) O ş· 

Sağhk bakımından: 
Ntıf us $ayımının fa.ideleri 

Tıp ilminin son in 

inkiıafmı temin ederek on
un uluslara fayd<lgını artı· 

ran sayısız metod ve yar· · 

dımcı bilgi 'er aras nda sa

yımın istatistiğin biı' kelime 

ıl • rakamın oynadı~ı büyük 

rol bugün herkes laraf ından 
kabul edilmiıtır: . 

Bu günkü hekimlerin eli 
· ne • 18 el asırdan intikal 

eden Tıp kitaplarında fil 

hakika birçok hastalıklar 
ın halk arasında yayılma· 
sından . artmasından bahse
di l miıtır. Fakat bunlar ra· 

kamı, adedi belirsiz, nüfus 

nisbeti keza gayri malum 

hayal halinde Lirtr hıkaye· 

dir. Yaptıkları tahribl\lın 

ehemmiyet ve dehşdı de 
tabiali1e mevhum kalm ı ştır, 

çü ıl . Ü Lıı;talığın yüzde kaç 

ki;iy •, lıangi yaştak ı lerı . ha

ngı içtimai ŞIHtlarda, har gi 

mesleklerdeki ın sanla ı ı ) a · 
kri ladığı . ne ııi~bette ve en 

çok kim ni öldürdüğü tes 

bıt edılmış değildir . Binae 
• ' 1 

naleyh bu ma~ umattan asıl 

halk<t verı ' mesi lazımgelen 

<;ihetı noksan zayıf ve hatt" 
hıç hükmünde kalmıştır . 

Kimlerin , ne şartlarda bu 

hastalıklardan korunması 

ıcap et. ığ ı hıldirılmemi~lir 

19 cu ,tı;ır hp kitap ' arı 
bu itıbarla bir az daha mü 

tekamil, tabir cai2. ise daha 
rAk<un l ıdır. Hunlarda hıhıs· 
sıhhat ilnıinin ilerledıği ve 

halka müsbet korunma yo 
ları gösterdığı va71han bÖ 

ze çarpar; hatta asrımızın 

en yeni eserlerine alınan 

bazı rakam ve müıahede 

leri klasik olmağa değecek 

kadar mükemmel doğru tu
tulmuştur. 

Bugünkü tıp da ise gerek 

ılmi tt!kamül, gerek hasta· 

yı tifa ve gerekse . ıağJamı 
hasta ıktrn koruma veçhele· 
rinde .1 rakanıa . ve istatlslf~e 

dayann'lak birinci umde hü· 
kmündedir. 

·Bu gün artık bir eıerde 

bir tebliğde hatta bir du· 
ıde zikredilen bir hastalığın 
hangi cinste hangi yaıta 

nerede oturanlarda bir ıehir 

veya kasaba ahalisinin yüz. 

de kaçında görilndüğü ne 

derecelerde tahribat yaptı · 

ğını zıkretmemek o hastalı· 

ğı hiç bilmemek tanımam

akla bir tutu!ur . Çünkü he. 
kımin bu hastalığı tanıma

sından gaye: dimafına mO· 

cerret olarak onu yerleı

lirmek değil. bir ıkinci 

te adüfe onu fartlarına 

bakarak ff'~trği vasıflara 

bakarak f;Üratle tanıyıp iyi 

etmek ve sağlam olan 

lara da o hastalığa yaka

lanmamak için o artlara 

girmem~ği ö~relmektır . Bu 
nu yapabilmek ıçın ev.elli; 

kaç ki~I oldu~umuzu bilme· 

ğe ihtiyaç vardı" 

2 Bir mılletin \8Sati 

sıhhi vaziyetim her an. en 

doğı u olarak bilmek dev· 

letin hem hakkı ve hemde 

birinci Viizifesidir:. Doğanlar 

mı, öl( nlt r mi çoktur:; bı:na 

naz ran u us artıyor ı mu. 

eksiliyor mu? Doğanların 

yüzde kaçı öli•yor ve l u 

ö ' üm nisbeti bütün acunca 
kabul edilen vasati rakam 

lardan yüksek midir? Dev 

let, bunu bilt cek ki netice

kötüye doftru gi<liyorsa ça

reıin: arasın, tatbık etsin-

3 - V asılalı veya vası

tasız olarak ıahıstan şah

( Sonu ikinci sayfada) 
----=======~= 

lıi~i. ekonomı alemi, arsı 
tı'uul piyasalarda kendımi 
~i ı~ .ısil elt ır dıklerfmizın 

aldıkları numara · arın yeku 

llij ile muhalieme etmekte 

dır. işte her ı ürlü hürıiyd 
arasında, yalnız bu hürri ~ t!t 

B, r
0

in. J (A.A .) - Roy 
ter ajansı A manyanın Avus 

turyaya beş yı lak bır a demi 

Avusturya lejiyon teşki 1atı 

nın kaldırılınasınd Avustur 

ya eşyasının fazlaca A man
yaya g ı r.nesine karşı Avus 

bakanı Tevfik Rüşliı Aras 

~i~ .. ~.h İ•••nl•I· seı.,.;, J Karadenizde Müthiş 

Oldu. Yani bir memleketi narlar 
dııında keyfi istediği gibi 

l~nıtmak hürriyetidir ld hiç 

kirnsere verilmez Hele bu 
l'tı~nı ' eket, Türkiye gibi , az 
tanınmıı olan ve iyi tanın 
lllası bir çok rakiplarinin 
İfine gelmeyen bir memle
kıot o urJ1Ja! 

F. R. flTflY 
•m•• 

Bir lngiliz denizaltı 
gemisi İsmailiye ye 

·.1; demirledi. 
İstanbul 3 !Özel] Ka· 

hireden lbildirıliyor: 
. Bir İngllız tahtebahri Sii 
\'ey~ kanalına geln.iş ve İs 
lllailiyede deınirleıni~tir. 

Bu tahtelbahir daima is 
lirn - . d ' k h uzerın e ve ıar ete 
!\zır bulunacak ve lngılız 

A.kdt'nız. fıloları kumandan 

•tıdan e. nir bekli~ ec~kth. 

tecavüz paktı yapı 1masını 

tek if ettiğinı ve A manya· 
nın .-1. vusturya a 'eyhinde ue 

luryanın dış sıyasasında 

Alman aleyhdarı hrttl hareke~ 

A:man\ada ııe de Avustu tini bır . karak Almanya Le· 
ryarla nazi propagandası histan Macaristan ittif Rkına ı 
yapman asına Almanya da katılması istediğini yaııyor 
====-:=:::;~====:=============-"-'=:...=== l 

Bu 1 gar Başbaka ınaJ 
Vapllan Suikast 

SuiKası Bulgar Kr ahmn taMa çı~masmm yıl dönü- · 
münde yapılacakt1. 

İı;lanbu 1 , :~ (AA .) Bel 
gratlan bı dıri diğinc göre 

Bulgaristanda başbatu~na ka 

rşı tertip olunan süikast ne 

t ı cesınde bütün Pu garistan 
da ürfi idare i lfın erlı ' miş ve 

füika:.t tl'Ürellep'er nin ele 

baş'arı yaka. 'anmıştır. 

Başbakan To,ef hüküme 

tin fesatcı 1 arın devlet başka
n ·nı ortadırn kaldırmak ve 
hükümeti devirmek proje 

leri uzun zamandanlıeri bu 
lduğunu ve fesatçı 1 arın bu 

i~i kralın tahta çıkıoının yıl
clöniinıü o 'an 2 ci teşrinde ya 

pmak niyetinde hulunduk'a · 

rmı öylem•ştir. 

}( unanistanda Bir Fı tına 
Askerlik mü~deti 18 ayh 

çı~arıldı ·Benzeri gôrülmemiş bir f utma birço~ zararlar yapt1. 
Beş motör t~yfalan ile batt1. Atina, 3 (A A.) Yu-

nanistanda a:.kerlık müddeti 

14 aydan on ı;ekiz aya çı 

karılmıştır. 

Macar başbakanın
ın seyahatı . 

İstanbul, J (Ôzel - Son 
vaziyet üzerinde Almanya 

ile İta 1 ya etrafında sekiz 
dı:vletin birleşmesi için yeni 

bir ~iyasi teşebbüsten bah 

solunmak tadır. 

Alman erkanı ile sıkı bir 
teml\S yapıp Budapeşteye 

dönmüş olan Macar başve· 

kılı M. Gömbüş, bugünler· 

de İtalyaya gidecektir 

Samsun, 3 (A A ) Ka· 

radeniz<le uzun yıllardanberi ı 
benzeri görulmemiş. iıidil 

km Ereili demiryolu Çer 

ket istasiyonu dün yo1cu it 
letmey"! açılmıştır. 

1 
ınemitı büyük bir fırtına Gire- =======-========-
sunda, Tırebo uda, Görele. 

de, Hulancıkta, Pıreziste 1a 
rarlar ~ apmıştır . 

Giresunda bet motör bat· 
mış, 12 tayfası boğulmuılur . 

İki ev yıkılmış, tahilde se 

rıli fındıkların bir kısmını 

alıp denize götürmüştür. 

~ 1nKırı 
~-

[reğ'i demiryolu 
açıl~ı. 

Ankara, 3 (A.A) Çan 

Çemberlayn 
Diyor ki: 

1 Londra, 2 (A .A ) - İn· 
giliz lıakan 1 arından Çembe 
rlayn arsıu ' usal, parlamen

tolar tectm konferanıını aça-
rk n verdiği öylevde de-

mi Ur ki: 
Avrupada 

bugünkü gergin partisi için· 
de istikrar için yapılacak 

her teıebbüs tamamil ema

ntıksrz bitı hareket olac&ktır. 



SAYFA Z 

Sağlık bakımından 
'8aıtarafı birinci sayfada) 

sa. hftyvandan insana geçen 
hastalıklar tanıyoruz Bir 
mahalle halkını . bir şehri 

b ir acun parçasını kaple· 
yan yayılan (bulaıık ve ya 
yılıcı ) birçok hastalıklar ta· 

nıyoruz. Ve bunlar ekıeriya 
ınsan kıtleferi aras ı nda mü· 
hım miktarda ö 'ümler ya 

pan korkunç hastalıkların 
bfttıııda ıeliyor . 

Bir m~mlekette böyle bir 
haıtllhiın huküm ıürüp ıü 
rmedl~ini bilmı k için l<aç 
kitinin y4kalllndıitm gün 
aeçtikçe tutulanların mtkta 
r:ının arllp ekıi 1 dilini Ltlm 
eie ıhtiyaç vardır Bunu 
anlamak için iıe evve 'a or 

ada kaç kitinin yerleımtı 

bulundutunu bilmek lazım · 

dır. 

4 - Bir memlekette ye 

rleımiı bazı hutalıklar bu 
lunabılir. ~irayd bu hasta 

lık larm kökünü almağa ma 
ni olduiu için Jevlet yaka 
lanmıı olanları tedavi ede 
rek sağlamları bulaıtırnıa 

mak için hastalan ltcrit 
ederek hastalığı almanın 

yollarım göstermek surdi e 
sağlamları propağanda ile 
ilaç ile koruyarak hulasa 

birçok usuilerle bu kasta· 
lıklarla , meııeli Frengi, Sıt 
ma, Trahom, Verem i 1e mü 
cadele eder C savaı yapar) 
Bu ıavaıta yerine göre bir 
çok usüller, metodlar kul 
lanar. Bir muayyen müddet 
ıonra tutulan yolda muvaf· 
fak olunup olunmadığını an
lamak icabediyona yolu de· 
ilıtirmek veya yeni bazı 

usuller ılive edert k müca 
de,eyi idare etmek ister . 
Muvaffakiyet ver:ıyorsa tut · 

tuğu yolda devam eder 

fıte böyl~ bir karar vere 
bilmek için de hastanın, iyi 
olanın ölenin adedini bi!me
ğe daha evel de mem 1eket 

le kaç kitinin oturduğunu 
bilmeğe ihtiyaç vardır. 

5 - Hunca ilerlemeye 
karıı ' ık hala sebebini bil 
mediğimiz bazı hastalıklar 

vardır. 1 Kanser ) bunların 

batında bulunuyor. Ve bütün 

dünya hayrete değer tetki 
lat ile bu öldürücü kötü 

illetin sebebini arıyor; bu 
arama itinde muhtelif na 
mütenahi yollardan gidılm 

ektedir. H1::r memlekette 
her arz kıtasmda kanserin 

ikliıne beıleniı tarzına mes 
leğe yaıa , cime göre n •s 
beti aranıyor toplanıyor. bu 
suretle vücutta ~ anst r çık· 

masında muhtelif amıllerin 

derecei methalluı araıtırı 
ıyor ve böylece kanser ya 
pan hakıki amil aranıyor. 
İıte bu itle de i me bir ya 
rdım edebilmek sebepler 
meydana çıkararak mümkün 
ise, korunmağı temin etmek 
ve 111hayet l u gaddar il e 
tin ifıası için kullandığımız 

vasıtaltırın ne nisbette ve 
ne ıartlarda muvaf fakiyet 
verdiğini tesbit ederek, ona 
göre bunları kullanmakta 
devam vey islah etmek iç 

in rakama nisbeti adediye 

ye istinat etmek mecburi 

yetindeyiz Bunun için de 
her ıeyden eve! her yer · 
de ve h~r köıede kaç ki
ti bu nn tuğumuzu bilme 
ğe zaruret vardır . 

ti - Devlet, yurdun dört 
köıeılne hakim gÖnderiyor. 
Hekim adedi nüfus adedile 

ya ~ın b ir a ' aka göstu ı r , 

muayyen mikdar insana 
muayyen add hekim laz 
ımdır, o halde kaç hekim 
lazım o lduğunu tesbit ıçın 

keza muhtelif kasaba , şehi · 

rlude açılacrık hastahane 
Dispanser. ve hn nevi içli· 
mai yardım t ~~kılatı rç in 
nöfosun tt'.sbıti zaıurtdir , 

7 - Gt!rek devlet teıkt · 

lat1 ~eırak kurumlar muh 
taçlara , c!üıkünlere yardım 

için bütçes ve tetkillt annı 
nijf uııa gör~ tAn~hn etmek 
her nQktaııııın nühısuna gö 

re huırhk yapmak meQbu 
ri yetinde iir ler . 

8 - Son ı\manlarda Av 
rupa milletlerindt! bilhassa 

büyük ıehirlude do~um az 
aldıimı gören bazı müell ı f 

ler bey Az ırk i ns1<nlarının 
bu gerilemelerine mukabil 

ıarı 

yana 
yorlar . 

ırkın 

yakıla 

a rl rııaınndan 

ıikiyet edi 

Almanyada 1873 de l t lOO 

nfifuıa tevellüdeıt ~9,7 oldu 
ğu halde bu rakam 1932de 
15, 1 re inmif yani binde 

62 nısbetinde aza l mııtır. 
Fransada bu azalma 47 

Danimarka 44, Beritanyada 
56. İ11viçre de 49 dur. 

Keza büyük ıehirlerde 
evlenme miktarının azalm 
ast da ehemmiyetle dikkat 
gözünü çekıyor ve birçok · 
lan nüfus miktarında çocu

ğun en çok olması ihtiyra 
doğru mil,tarın muntazam 

azalmııııı lazım oldıığurıu 
yani nüfusun kaideden 
z irveye doğru bir kü!lah 
ı mahrut ) ıek l ini alrruı 
lüzu1T1unu ileri t1ürerek bu 
gidiı\e küllahm tersine dö
nerek ucu ile tutunmak 
mecburi yetinde ka lacağını 

irldia ve tehlikeyi iıaret 
ediyorlar. 

Hittabi bu uyandırma la 
zımgelen tedLiıler ı n a 1ın 

ması içindir. 
1ıte milletlerin, arldarı n 

i 1 eri vey gt-ri gidişlerini 

evlenme, hastalık . ~ oct k ya 
pma çocuk düşürme nisbet. 
lerini teıb it ederek te~like · 

yi zamananda tanımaklı 
ğımız hep sayım üurine 

ist ınat edecektir . 

Sayımın sağlık bakımın 

dan ehemmiyeti tem ın ed 
eceii faydalar saymakla 
tükenmez . Biz burada l:ıir 

kaç maddede muhtelif cep 
helerı hulasa etınck iıııtedık . 

Üzer'erinde anc11k birer satı 
rla durabtldığimlz her ha his 
bir mi let lıir memleket için 
yalnız başına hayati 0

1abi'e 
cek kadar mühimdır. 

'1ılletimizin ileri ah1ma 'a · 
rile do lu olan yaşa mak ku· 

dret ve hakkım dünyaya 
tanıtan bir devirde yaşıyor· 
uz lnk :şaflarınıızm ölçülme 
si. her Zd man tahlikeden 
uzak olarak garanti altında 
bu 'undurulması için üzerin
de ehemmiyetle duraca~ımız 
muh im işler i mizden bfr ıla 

nesi de muhakkak kı sayım 
dır Hunun için f:ayın ın di 
ğe r bakımlardan ve bızim 

ihtisasımız hıtricinde o an 
fa ydalarmı bir tarafa bıra 
karak diyebiliriz ki, sayım. 

sağlık bal-.ımından mil'etler 
için hayati iştır Hu bakımla 

her vatandaıın ona yardım 

etmeı;i de milli ve vatani 

vazifecHr. 

OPER .. TÖR 

Kazım İsmail Gürkan 
f.ı,.ı ı-1 ı, l 11111 0 1 ııııl lurlıiJıı ı . .,. 

fın ıl aıı go ı ılı-rı lmışt ır. 

TÔRKOİL\ 
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Yine Orman Yangtnı 
----------- -- -- ---~--

T arhda çıkan yangıbdan ateş ormana sirayet etmiş ve 
~Dtün çamlar baştan başı kül olmuştr. 

Son bir y1l içinde yanan 
orm"nlarıpmıı kül halinde 
gözümüzde can andırırsak , 

içimizin yapdıtıp1 his eqe 
riı . 

Bizce, her ne eek ıldd ol 
uraa olsun yl\ngın çıkaran 

lara en büyük cezalar tal• 

bik ed ıl mehdlr 
l' ir atacın kaç yılda ol• 

gun bir hale geldıi• diltü · 
nülürıe, orman y~ngınının 

korkunçluğu, derhal anlatı 

hr. 

İlimizdeki ıon prınan ya• 

ngım ıudurı 
Çakır karrı ur.una ballı 

Sarıç.-yır köyüne ait tula· 
larda oasıl&ll btr Yllngın çı 
kmııtır. Atet hüyOsnüı ve 
o civardaki ormJna ıirJyet 

etmtıtır. Bütün çamlar yan• 
mıı ve ormıtn baıtan bat• 

kül olmuıtur . 
Sonradan l<öy 'Oler yeUı 

mif. Fakat İf itden geçtık 
ten ıonra . . 

Dikkat laıım . 

EDREMİT HABERLER/ 
Edremitte üzüm bol. Yağmurlar sürekli yağdı. Köy 

okulf an vesıirP. .. 

t :dre ıı.ı ıtte ıı Bir r.örıı 

Edremidı bol yağmur düştü. 
Edremit, 2 (Özel ayt~rı· 

mızdan) - Hurada halkın 

Şahabettin seçilmittir. 

Edremit n köylerinde 
uzireti. 

oku' 

ilçemizde, hemen her ye
re oku l yapılmakta ve lüz · 
umu kadar öğretmen veril · 
mektedir. 

llsürel ----
Komisyonu dün toplan~t 
Dün, İlsürel komisyonu, 

İlbay ve Şarbayıınız B. Sa· 

lim Gündoğanın batkanhğı 

~ltmda toplann: ıı'ır . 

Bu toplantıda, bası önem . 

u itler aörüıülmüı ve kar 

Jrlar verilmlttlr, 

Kaçakçıhk 

Yapan Kadın 
Gönen, 3 (Ôzel) - Gö

nen ilçesin in Tırnova ma

hallesinde Süleyman karısı 

Şl\fianın gizli gizli kaç;ı k 

tütün sattığı anlaıılmıı ve 

evinde yapı'an araıtırmada 

4 kilo kıyılmıı kaçak tütün 

bu)unmuıtur. Kaçakçı ~adın 

hakkında lazım gelen lah 

krkat aypılmaktadır. 

Sağhk 
Ve soysıl yar~11n direktör& 

kö1l!r1 dolaşıyor, 
Sağlık ve ıoynl yardı~ 

d ı rektörü doktor B. f•i 
d b•· Yargıcı berabrrlrrın e ·) 

yındırlık fen iıyarı lılll" 1 

Hakkı oldufu · halde cHtn 
k ti· Sındıraınm yangın fell e 

ne uara yan DOtQnçOler 1'6• 
yüne ıitmtılerdir . 

Orada, köyün 1thhat ,e 
bayındırlık itleri ile uğrat· 

mıılardır. • 
S ıg ' ık direktöı ilmilz bO 

tün cıvar köylere uğrayarak 
halkın s hhi vaziyetleri 

ile yakından ılgilenecekler · 
dir 

Bir nikah 
inhisar'ar satıı ityar• Ce

1 
mal Calinın ojlu lıaı•i 

. kıl• Calan ile kudp ldrtı 
.J'" f1 

Zelihıı nın nikahları oU 

saat 14 d ::: uray salonund• 

yapılm ııtır . 

Kutlu 1arız 

Çocuk Esirgeme 
tebrik telgraf nameleri. 

Çocuk Eı;irgeme Kuı un. u kelimesini yazmanız ve l~~ 
Kurumunun 

Genel Merkezi taraf ındb n graf parasından ayrıca 
hazırlanan ve sureli husu kuruı fazla vermenız yeter· 
siyede Viyanada bastırılan Bu kacttların eeliri tama111e" 
'Lükı" tebrik telaraf kağıt - yurdumu ' Un yoksul yavrul• 
ları her telgraf merkezinde rının bakımına ayrı'nuttır · 

· en faz l4 güvendiği ürün 

1 zeytindir Bu yıl verım ıe· 
nesi olmamasına rağmen 

sürekli yağ ırn yağmurarın 

tesiri ile vaziyet birdenbire 
deği~m ~tir . Z a t• n baygm 
bir hale ge lrniye haılamış 

o1an ~eytinlere . son yağn.ur 
ların çok f aidesı do~ unmUf· 

tür. 

Geçen sene yapılan üç 
ilk o 1cu!dan Kadı ve Sarınç 

kö/ler ın iekilere birer, Güre 

yalı ılk okuluna da dört öğ 
retmen verilmittir. 

bu unmaktadır. Tebrik tel Tebrik telgrafınını bu ıu• 'il 

Halk, neşe içindedir. Eyi 
randıman alınacağı yüz.de 

yüzdür 

üzümler 60 paraya indi 
Ecfremıt ba~cı 1arı , bu vıl 

en bol v e nef iı üzüm elde 

ettiler. Fakat, sat •ı yok. So 
ma veya rakı fabrikamı7 ol· 
madıjından üzümün ldlcsu

nu 60 paraya satmak mec 
buriyeti huıl olmu~t ur. En 
eyi üzüm 4 kuruıadır. 

Nüfus sayımı işi 
Nüfus sayımı hazırl.kları 

tamamlanıtııştır Numara teş 
ameliyf'si de bitmiştir. Şim· 
di, sayım gününü beklen.ek 
teyiz . 

Halkni Müzık kolu 
Halkevimizin Müzik faa· 

liyeti öğünüluek derecede 
eyidir . Bu yönden evimiz, 
hayli ilerdedir . Şimdi. nıü 

zık kolu bclıkan ığına Gazi 
okulu ö~retmenlerinden 8 . 

grdfmızın bu süılü kaatla ki.atla alan muhatabınıııP 
muhatibinize veri l meılni is faz'a sevinç duyaca~ına •e 
terseniz, telgraf . müsvedde zarafetinize: hükmedeceiflle 

ı ıinin bir köıeıjne "Lüks,, ıüphe yoktur 
Yine geçen yıl Havranda -

açı lan, otuz yatak l ı yatı ok

uluna ilave o 1arak , bu yıl, 

Güreye elli yataklı bir yall 
okul açılma hazırlıkları bıt

mek üzeredir . 

Cumuriyet bayramında 

açı\ma töreni ya;nlacaktır. 
Zeytin'i köyüne ll oda 1

1 

- bunlardan sekizi dersane 

olacaktır . - Dokuz bin lira 
ketifli büyük bir oku lun 
yapılması tahakkuk etmitlir. 
Onunda temel atma tören i 1 

Cumuriyt!l bayramında ya , 
pılacak ve okul gelecek ders 
yılana kadar bıtmit olacak 
lır . 

İlçabayımız çahşıyor. 
Değerli i l çebayımız Ônıer 

Bedrettin, kısa bir zamanda 
kendisıni halka sevdirmiıtır. 
İlçebayımız sık sık köyleri 
dolaımakta ve halkın 

ihtiyaçları ı 1 e y e. kından ilgi 
lenmektedir. 

Altı 
Saylav seçilec~t 

Ankara, 2 (Özel) - Bat 
ka vazıfelere tayinlerjnden 
dolayı istifa eden sayla~lar 
la ölenlerden inblal fdfn 
altı saylav : ık varclır . 1 unlar 
için yakında kHrr.i uç m 
yapılacaktır. 

Macar 
Başbakanı Almınyıdln 

döndü. 
Rudapeıte, 2 (A.A.) -

Macar baıbakanı uçak1' 
d .. Jl Ber1inden Hudapeıteye 0 

müıtiir . ___, 
===-=====-'o:=============-=---

İtalya seferberlik ilan etti· 
(Baıtaraf ı birinci ıayf ada) 

yan elçisi ve memurları pa 
saportlarım a 1 rnıı' ardır. 

Roma . 3 ( A .) - Mus
solini söylevinde: Amacına 

doğru yürüyen yalmz ordu 
değıl, ordu ıle birlikte kuk 
milyon İtalyandır. 

Süel mahiyette tedbirlere 
ıavaı hareketlerine aynı 

ayni suretle mukabele ede 
ceğiz denıittir . 

Cenevre 3 (A.A . ) 

Eden bu sabah Londrad•" 
ayrı · mıı ve Par ise gelrntıti r· 

J ". Lonnra . 3 IA.AI - 1 
• 

endireye İngi : iz kuvvetler• 
kte· 

toplanması devam etme 

dir. 
i l 1 . 

Londra 3 fA Al - ,. 
t 1 ••• 

Yan ar Trablus Mı ır 
d r · nırında a lker yıimakl• 1 

lar . . 
Londra, 3 IA.AI - lPlfı 

liz kalıinesi dünkü top'•11'
1 

. Öl 

Rakı K a ç a k ç ı l ı ğ ı ... 
sında u usldr sosyetf'ı• 11'1 

terek siste'iğini müdaf•• 
Uluslar sosyetesinin <'.umar 
teıi günü yapacağ ı topll'n-

tıda bulunmak ÜLere kararını vermiıtır. J 

Rakı kaça~çıhuı yapan bir şebeke mey~ana çıkırdd1. 
Havran, 3 (Gezgin ayta-

rımızdan ) Havran ka-
munun un Şek veren kö 
yünden Tttta r Kerim 
ve ortağı kasap İsmail ile 
Çobanı Mdımedin kaçak 
rakı sattıkları hl\bt!r a ' ınmış 

ve derhal evleri basılmıştır 

Yapı ' an araıtırmada, jQQ 

kilo miktarında iki varil ta 

hammür etmif çibresi ile ra· 
kı çekmeğe mahsus n über 
rit nllkliye borusu, kazgan 
ve kapağı bu ' unmuı ve mü 

sadere edi lmi~tir . 

Kaçakçılar meydanda ol 
madığı için ıim<lı onlar ara 
nmaktadır 

Üç kaçakçıdan ikisinin ra 

kı satmak üıere g ı ttıkleri 

anlaşılma~ ve üçüncüsüde ev 
aranırken kaçmıştır . 

Bnnlann pek yakında ya 

kalanacak ' arı umulmaktadar . 
Bu huımsda, Havran jan

darma K K. Komutanı Turan 
ve tak •p işyari Kamil bütün 
varlıklara ile çd•ımaktatırlar. 

~ -- - --:..:.-~..-.,;,_,..--------- .......,-._ ~ 
l -

Genel Nüfus Sayımı.•· 
• 
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KaYseri Kombinası 

(( ... Bir kaç ay sonra, ~ura~arda Kültürel bakımdan 
otuz-kuk yılht bir ilerleme eseri meydana gelecek .. » 

Türkiıcher post "f 5tanbul 
dan 

" 
(Alman haber alını\ bürosunun 

"D. N. B.,, Ankara Aytan a. 
Fritı Tietı tarafından:) 

Bugünün fırtınalı ve elek
tlrikli ııyaıa havası içinde 
büyük bir kalkınma eıl'rin 
d~n bir kaç cümley'e bahse 
debtlmek. yıkıcı unsurlar 
taııylln bu hava ile hot 
bir karıı lhk o uyor. 
Kayıeride dünyanın en 

büyük ve en modern bez 
fabrikalarından birinin açı l 
dığı; gerek Tür~, gt-rek ya 
bancı basanı tMafı ı dan her 
keze bildiri ldi. Türkiyenin 
ılk beş yıllık planını ıı belki 
en be li baılı merhalesi 
olan bu eserin ekonomık 
Önemi hakkında yetkili ki 
rnse 1er tarafmdan l azım ge 
h~n söz1er söylendi . Onun 
için ben yalnız, yeni Türki
Yeni.1 ruhunu çok do~ru ola 
rak gösteren bu hadisenin 
ilene 1 ha tala rmda n ha7.1laranı 
aydınlatmak den cine giriıe 
Ceğim 

İlk önce açılma törenin in 
0 raanizasyonundan bn hret
'"nek gerektir. Sümt>r Hank 
Uıun bir tecrübe sahıbi bile 
o ıaydı , herhalde bu kadar 
İyi bir ıey yapa ınazdı Yü. 
lerce kişilık miııarfir grupla 
l'lnı11 hareketinden dönüıü ııe 

kadar bütün tören propramı 
hiç bir arızaya uğfilmedan 
Par ak bir surette tatbik 
0 unmut lur. Bu sıradl\ yaba· 
tıcı bası n ının da ht: r 7aman 
kinden daha kalab'1lık ola 
tak çağarı'ması . pek ziyade 
ltıernnun ı yet uyandıran bir 
hadise o'mutlur. 

Fabıi'<a binası çok kat'ı 
01rllayıp ta ntnsine genit bir 
illan üzerine yayıldığından 
tlıakina da> relerine ve ida · 

re binalarına ilk bakııta en
ıtallasyonun ne kadar büyük 
olduğu anlaıılmıyor. Ancak 
iki ıaat , deLyreden dayrt>ye 
aiderel< en beli batlı kııım. 
ları ııördüktt n ıonra Lütün 
kombinanın büyüklüğü hak. 
kında bir fikir edinmek ka 
bil oluyor ve barı~ asker 
lerl ılbi birfbırt ardınca 
ııra ' anan aonsuz dokuma 
tezgahlarının ve difer özel 
makfnaların görütmüş, "tı ' n 
ıenfonJai,. ni iyice anlatı 
yor, Binanın p ' anını çizt>n 
ve o"nu inta eden Türk n i• 

marlariyle makina ve ens 
tal' as yon itlerini üzerler ne 

{\
1an Rus mühendisleri, it 

bir'iklerinin bu güzel ah
enkli e~eriylP, çok haklı 
olarak öğünehilirler 

K1tyseri v•layeti yolo;ul 
dur. Acaba oranın kanaat 
li haU.. ı, kombinanın onlar 
için ne kadar l>üyük b~r 

ltıtüf olduğunu taktir edi 
yorlar mı? Eğer 4500 ame· 
lenın ora tarllarıoa ve fi 
atlarına nygun devam1 ı 
bir ücret alacakları dütünü 
lürse o zaman ilerde kaç 
kitinin rahat ve geniş bir 
hayat !<Ürebileceği anlatılır; 
ka abal ık bir ha 1k kütles nin 
çoğalan satın almn kabıliye I 
tinden fayda 1anacak olanlar 

1 
daha bu hesa ban içinde de 
ğıldirler . Fakat muntazaman 
ödenen bir sayin ne kadar 
ıy t hır ıey uhlu,Munu daha 

bugünden anlayanlar varra 
onlar da hsıl İfçiler. vatan 
larınm kalkınmasına sevinç 
v~ gururla yıı rdım eden ba 
sil Anadolu çocukları 

dar. 
Türkiye enc\üstrisinin kal · 

kınmaıunda Kayseri lı ombı 

nasının önemli bır merhale 
letkil ettiğini tamamiyle 
takdir etmekle beraber, 

illllll BAŞAKLA Rf Nı TUZA G l 11111111 
KÖY VE FOL.KLOR ROMANI 

1'ıirkclili11i11 Tefrikası : f j 

İ <i'i d~ sararıyor, ikisi de 
eriyorJu. Kalplerini yoran. 
1-ıeyinlerini burku ' ıyırn, ya· 
t1tlarını df".ıen ve kanatan 
llcı dütünce er, özleyıf ve 
llYrılıklarla ıkisı de eriyor, 
iktai de sararıyordu . 

- 2 -

Bir buçuk yıl rnnra 
Ruk ve karlı bir kıt 
gi .. 

so 

'lece 

Sessiz ve hareketsiz bir 
kıt . 

v geceaı . 

Bütün köy uykuda . 
lt Çolu;tu , çocuğu, karısı . 
ııilnı, öküzü ve mandası 

i'e bütün köy uykuda .. 

b· lier tarafı saran korkunç 
ır ölüm sükunu . ve ara 

'
1r1t bu ko rkunç ölüm süku

nur\u yırtan, parçl\lıyan fır
tınanın uğu 1 tusu . 

b- Bütün kalpler durmu~ , 
Utün, ıeıler suımtıf, bütün 

•oluklar dinmiı ve bütün 
lfÖzler kapanmış 

Yalnız .. . 

Yalnız iki seven kalp ça-

r . .ıZAN: Osman Ba/klf 

çarpıyor, il<i seven kalbin 
ııeıi f ısh yor, i \i sevenin so
lu~u duyu!uyor ve ya 1nız 
iki çift göz ayrılık ve tasa 
yaslarından kızarmış. moı a 
rmış iki çift göz açık. · 

Ka ya ile Dudunun kalbi 

çarpıyor. 

Kaya ile Dudunun ıesi 

fıs ' ıyor . 

Kaya ile Dudunu 11oluğu 

duyuluyor , 
Kaya ile Dudunun ayrı 

lık ve tasa yaşlarından kı 
zarmıı gözleri bakıyo r ve 
parlıyor .. 

* * t. 

Kaya ve Dudu odaların 

dan çıkarak, dıvar dibine ge 
idiler. 

Kaya, yavaıça ıeslendi, gö · 
rmeden ses1endi: 

- Duduuuu! Duduuuu! 
Dudu görmeden cevap ve· 

rdi : 
Kayaaa! .. Kayaaatt! ... 

Kaya, yüksek o 1 mıyan dı · 

v .\rı atlı; yalın ayak , oğuk 

ve ak kar arın üstüne atla 

1 dı . 

TÖRKDlı..İ 

batka bir alanda gördüğüm mıyaçak mıdır? 

bir hadııe, ben ım üzerimde Yeni Türkiyeııin gelişimi-

çok d~rin etkı ler bıralc tı . ni büyük bir anlayııla ta 
flu da Türkiye için o 'dukça kip ech~nler bu sorU}a derin 
yeni olan işçi meselesinin bir kanaat la hemen "hayır 
örnek olacak derecede par- cevabını vereceklerdir Dev 
lak b ı r kültürel başarı ttk let baıkanının eski osman 
linde kotarılm .ıııdır. Fahri· lı idaruinden tevarüs ettiği 
kanan tanı~madığım ienç batak ' ık üzerinde yoru!mak 
direktörü, bu yönde yorul bilmiyen kıvanç ilerisi için 
mak bilmeyen bir gayretle saptanan gaye

1
eri açıl<ca 

kendisini unuturc~uma çalıt gösteren birçok 8 dalar ve 
mıt ve büyük bir eser mey- fener !er meydana aetirilmit 

tir. İıte tıpkı bir 11 kurulma,, 
dana getirmittif. Bır Jaman-
lar büyük babaları, hakiktt itinde olduiu gibi, daha bu 

buı(inden bu ekonomi ve 
ödevlerini unı:tmut bir hü 

kütür kanallarının ne zaman 
kümet tarafından sadece memleketin en uıak köıel~ 
vergi vericisi olan k y•llar tine kadar ulatatafı dütü 
ca baakl görn.üt olan ı·mÇ ı b ı R 
An<ldolu çocuk 'armın, bu16n 

nü e t lr. A. . 

1 

gururu fabrika İfçilert olarak -------------

Hal~evi bış~anhğm~an: 
ı 4 10 935> Cuma günü 

aktamı saat 20 de Spor 
ıubesinin genel kuru'unun 
mutat aylık toplantısı var · 
dır. Halkevinaize gelmeleri 

boı zamanlarım futbol , ho· 
key oyn'\makla . lıkrim . jlm 
nutlk yapmakla, ata bin

mekl~. yüzmekle ve ııece 
kurslarına devam etmekle 
geçirdikluini duymak yaba
ncı "u 1aklar içın bir hayli 
garib gelır Fakat bu tama· 

ni dı 'erim. 
miyle doğrudur ve sade açı · 

ima töreni münasebetiyle 
gösterit olarak değil tamter 1 

ve gıdalı yemeler yerler; 
özel doktor her v.ı kit ke-n 
dilerın e bakmağa ha7ır ol
duğu gibi s hhi enıta'asyon 
da hiç bir tenkide lüzum 
göalermiy4>cek gibi el.sikıiz 
dir. Birkaç ay sonra bu 

ralardıı kü türel bakımdan 
otuz kırk yıll ık bir i'erle-
me eserı meydana gelecek 
v .. Tnrk topregının intihalr 

l<apasiteıi ve verımhği bir 
defa daha saptanmıı o 'aca 

ktır . 

Bu itte durumsİıyanların 
akıllarına gelebilecek iki ıo 
ruya hemen cevap verile 
bilir. 

1 Kayseri kombinasın n 
sosyal ve kültürel enstalla· 
syoı ılar birer münferid (spo
radik) başarı olarak kal. 

Köpek ürüdü, 
inek boğurdu, 
At ki~n'!di, 

Merkep anırdı. 
Koyun meledi ve iki se. 

vgl inin kalbi çarptı . 

Söylenmeden , konuımadan 
baktılar, bakıttılar . 

Kcilplerile. gözlerile · konu
ıtular, dertleıtıler. 

Birbirlerinin hayalini tan· 
rısal bir v ... rlık gibi sardı· 

lar, sarıldılar. 

Daldılar. 

Tanrısal bir dalğınlık içi 
nde, dılleri tutulmuş ve kı 

vançlı olarak daldılar. 
lHr ııık ve bir ses: 
- Öhööö . . öhööö. 
Sarsıldılar. 

ltığın ve sesin geldiği ta 
rafa baktılar: 

Bır hayal.. 

Ak tüllere bürünmüş bir 
hayal. . 

korktular, 
Titrediler, 
Ürperdi1er ve kalpleri ça

rptı. 

H ıyal, •tık ve sesin ha 
yali yaklaıtı . geldi, iki se 
vgıliyi yakaladı. Bir e 'i Du· 
dunun, bir eli Kayanm omu
zunda mırıldandı : 

- Biliyordum, sevitliği 

nizi biliyordum. Aşkını·ı ku
tlu, sevtiniz uğurlu olsun. 

Hukuk mahtemesin~m: 
Şalı NahiyesinJn yerli 

mahal lesinden Kırlık oğ1u 

kızı Vesile tarafından Bal 
ya kazasının I l ıca Nahiye 
si.ıden koctlsı Beklet oğul· 

!arından Arif oğlu Hıuan 

aleyhine açtıgı boşanma 

davu nın gıyabt:n yapılan 

muh .. keme~i netıcesinde Ve· 
s lenin kocası Hasandan bo 
ıanmasına 3 Teırinevvel 934 
tarih ve 45~ 175ıJ numara 
ile veri 'en sonra kararın 
merkum Hasana tebliğ edil 
mek üzere Ra lya hukuk ha· 
kim'iai vutaAilP. oönderil~n 
ihbarname Haıanın berayı 

ticaret köyünden ayrılmıı 

ve olduğu yerde bi1ineme 
mit o 1duğı.:ndan bahsile bi 
la tebliğ iade edilmiş 0

1
-

mak la bu son karar hukuk 
ıısul muhal..emel :ri kanunu 
nun 407 inci maddesine tev· 
fakan tebliğat makamına 

kaim olmak üzere ilan o 'u· 

nur. 

Güzün, harman sonra birbi
rinizin olacaksınızın!!. 

Dedi ve yavaş yavaı ge 
rıledi , geriledi, ve gözden 
ayrıldı . 

~uslular, titrediler ve put 
gibi sessiz, hareketsiz, dilsiz 
kaldılar. 

Üıüdü1er ve lilredıler . 
Hayali, ııık ve sesin ha -

yalıni unuttular. Sardılar, 

sarı dılar ÜfÜyen vücutlarını. 
ürperen kalplerini mttılar 

ve sessize, konuımadan, ya -
lnız kalpleri ve gözlerile ba 
kışarak birer hayal gibi ay
rıldılar . 

Dudu odasına girdi 
Kaya dıvarı atlı. Yalın 

ayak, ak, buz gibi kar ' arın 

üı.tünden geçti, odasına ve 
yatağına ııirdi. Uyudu ve 
uyudular; birbirlerini ıöre 
rek, uirbi 'erinin hayafleri
ne sarılarak uyudular. 
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Kıt geçti. 
Kır 1 arı saran yetil bir Ör· 

tü ve bu örtünün üıtünde 
benek benek görünen, çeıit 

renkli . güzel çiçek:er var 
dı . 

Kııın kuru bir iske ' etıen 

farkı olmayan ağaçlar, mi
ni yapraklarla bezenmiı, 

SAYl~A 3 

8ALIKESIR ASKlRI SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANLARI .. 
Kütahyada yapılacak olan iki pavyonun 10 1 Tepin 935 

pertembe günü saat 15 buçukta ihalesi yapı'mak üzere 
ı kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur . İki pavyor.l n ketif 

bedeli 59::H, ' tra 48 kuruş muvakl<at teminat mıktan 
449 lira 59 kuruıtur. lhalt: korsatınalma komisyonu bin· 
asınd6 yakılaçal<tır . iatek1i'er ıartnanıt>, pilin l<t>tifname 
ve fenni şartnameyi Kolordu ıatınalma homiıyonunda ıö

rebilir1er. Talıp ' erin muayyen tıün ve saatden bir ıınAt evt:l 
tc.klif lll~ktuplarınt komiayonA vormeleri 

4 - ı - 124 

** 2 J. f~trin 935 salı günü saat 15 le ktlpalı zarf UJU • 

lile ekıiltmtye konulan 400 ton buiday ununa vorl1en 

fiyat l Ayıkıhat ,arülmedi~inden kanunun ctO ancı maddesine 
tevfikan 11 · 1 Teırin 935 cuma ııünü aaat 15 te pazar. 
lıkla al ı n lcaktır. Alına.c'lk bufday ununun tahmin bedeli 
4 WJO lira iır . Pazulak günü tekarrür edecek fiyat üze. 
rin-len katı teminat alınacaktır. ŞartnaTestni görmek · iı· 
tlyenlerin de o gün ve saatte komisyona müracaatları 

( 1 ~ 1 ) 

Öğretmen o~ulu artuma ve eksiltme komisyoound2n: 
Öğretmen okulunun Mayıs 936 sonuna kadar ihtiyacı 

bulunan ~kmek, pirinç, zeytin yağı, makarna, un. ıehriye 
toz şeker, ince luz, soda, irmik, nohu t, ~a l ça , mercimek 
kuru bezelyf!, barbunya, ve horoz fasuhelerini istekliler -
tarafında teklif edilen fi at fazla görü ' düğünden 1 O 1 O 935 
perıembe günü saat 14 de iha1e edilmek üzere ekıilmt:· 

nin bir hafta müddetle uzatılmış olduğu ilan olunur. 

Kayıp mü~ür 
Halil adlı mühürümü ka

yl-ettim . Yenisini a 1 acağım

dan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Göbel nahiyesi Ümiteli 
köyünden 26 numaralı 
ortak l ~ ekir oğlu Ha' il * Mustafa ad ' ı mühürü 

mü kaybettim . Yenis'ni al· 
acağımdan hükmü olmadığı 
ilan olunur . 

Göbel nahiyeıi Muradi 
ye köyünden 108 numa 
ralı ortak ~adu' lah oğlu 

Mustafa 

Pehlivanlar küreşleri 
Kurumumuz Genel mer· 

kezi tarafımız tertip edi l. 
mekte olan Türkiye Bat Peh · 
livanmı seçme güreı 1 erı ) 
lkinciteşrinde Ankarada ye

ni stadyo nda yapı 'acaktır. 

tlu güreılerde Bat Pehli· 

vanlığı kazanana (500) lira 
hed ı ye ile birde madalya 
verıleceğinden Balıkesir ili 

. . 
bütün Peh ' ivanların hazır· 
!anması gerektir. 

Balıkesir çocuk esir · 
geme Kurumundan 

Kayıp tasdikname 
Randırma i lk okulundan hadetnamenin hükmü ol mıt -

927 senesinden aldığım me 
zuniyet ıahadetname mi ka · 
zaen kaybettim. Yenisini 
alacağımdan kayıp olan ıa -

yeşil yaprakları arasına sa· 
kladıkları bin bir renk Çİ · 

çeklerile ne kadar hüzel ve 
ne kadar sanatlı bir görü 
idi. 

Hele, mini mini yakrakla 
r 'a , bin bir renk çiçeklerin 
birbirl~rine sarılışı seven iki 
kalbin beliniz sarılı•• kadar 
uzunca, bilmiyen özleyiıle 
rin acıımı çeken, sevenlerin 
yı lardan sonra dudak duda 
ğa birleşmeleri kadar ateıJi 
idi. 

Ve bu görü, bir kıt ge 
cesi, soğuk ve karlı bir kış 
gecesi , iki hayal gibi • 
birbirini saran ve dudak du. 
dağa birleıen Kaya i 1e Du
dunun o günkü görünüıünü 
ne kadar andırıyordu 

Or•ada ekcik olan iki teY 
vardı: sess-z ve sakin kıt 
gecesi ile sevgılerini kutlu-

layan ııık ve hayalin so 
nu. 

ljo. 

* * 
Kaya ile Dudunun sev ış 

tiklerini, köyde hiç kimse 
bilmeyordu. bunu bilenler: 
yalnız, Kayanin sağdıçı Ars 
lan ile babası Durmuş ağa 
ve Dudunun sağdıcı Döndü 
ile anası idi . 

Kaya aşkını, Ara1ana aQ 
mıı, o da babasına yavaıça 
çıtlatı vermitti Durmuı ağa 

dığı ilan olunur. 
Bandırma İhsaniye ma
hallesinden tahstldar Ha

lt oğlu Emin 

ağa - bu kar41lıklı sevgiyi 
işidJnce: 

- Eh .. Demitli. biraz da· 
ha diılerini sıkıınlar, ayrılık 

çekıinler . Ben on\arı harman 
sonra birle'e !tirJrini . 

Kaya, bu güzel haberi 
itidince, çok sevlnmiı ve ıe 

vincinden bayaiı çı 1 gana dö· 
nmüıtü. 
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Karlar, orak biçen köylü 
lerle do'u .. 

Günef, s ı ccı klığının bütün 
tıddetini orakçıların uıtünde 
toplamıı, buram buram ter · 
letiyor, onları yakmak, il• 

caklan eritmek istiyor gibi 
di. 

Orakçılar güneıin bu çı 1 -
ğın isteğine, bu dayanı 1 maz 
dileiine kartı duruyor , pa 
muk ipliğind n kendi tez · 
gahlarında dokuduk1arı bez 
d en · japılmıı ak, yalın gÖ· 
mleklerini siper ediyor lar, 
kavuran bu sıcağın altında 

oraklarını sallıyor. bir yı ' lık 
emeklerini biçiyorl ardı 

Kaya ile Dudu, bititik ta· 

r lalarında çalıııyar, türkü 

ve mani söyliyerek orak bi
çiyorlar ... 

( Bitmedı. ) 
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•• nı İ S T İ F A D E N İ Z İ ~ ! lnGaal sahiplerinin. mühendi~ ve müteahhitlerin~ 

nelik i'!"ltra 7 1 o 935 gÜnÜO\• raı1tlıyan pazartesi günii aat : • 111 ı ~ nazarı dıktatıne: il 
ıs de ihale edılmek üzere a.çık artırmıya konulmuştur. 111 O u·· S u·· N u·· N u·· z , -
Muhammen bedeh 20 lıradır. İılek ı ilHin teminat paratını • • • = Her zaman taze çimento, Eskişehir § 
yatırdıklarına dair makbuzla ihıle günü saat 15 de vila· : • ~ ..... ı:ıı --= kirıemidi, cam ve en eyi yağ ve boya ; 
yet encümenine ge lmeleri. 1 4 - l '!.7 11 / -

** lstanbul ve. iz.mir depo arın-_ ==- ·. çeşitleri.:::: 1 - Eıcsiltme v,, kumıl :ı n ı · Bal .kesir · Eılr e mit Yolu- _ 

nun s2+206 84+388·50 inci k ilonu lrı • lı•r uı ıı s · nıla . ~o~ . ( : dakı fratlarla, ·ı · =inşatta ~ulJamlan ~ütün wafzfrr~ e tophn ve pe· :: __ 
ta mira ta e8ııt;ıye~ı . 111 11 _ 

Hu esaslı tamiratın kP if hcıl · lı :>512 liru 43 iuııı~tıır Her nevi Cam, Ayna, kontr.ep_lak, = rıkente olara~: ~ 
2 - Bu i~cl a it şartn ın e vı• c vrıık ~unl u r· lır: ı. k '">rnej, lstor, kaplama almak JStıye- ~ : :: 
A Elcs itme ~aıtnamcl'Iİ 11 1 h h ld ııı - _,,_ 

nler .er. a e: . . . -== llarıılırıııa l,;rııN P;ı~a Caıldn•iıııl·: ~ B Mukavelen.me örn•ı:i. • § 

~ ~:;·;:ı :~::~~;~~:~i•i umumiy"i. ı: Yeşıllı cıvarında CamCi Hılmının ::111 : MEHMET NURİ VE OGLU HAMDİ ~ 
lst ıyen la ~u ~ıırtna meler i , e ,. vrıı k • Enl'iın ı ıı i l >u mi '1.,11 dükkanına Uğf ama!~dır. w ~ . ~ 

bışkdtibi ile ~ ıfı müdıir~ıığ'jinP- nıüracautın gö rebılır ' t·r. tc _ Den•ir hirdavat macazasında bulunur. --
3 - Eu'ltmo 14 . 10 935 J'llZ ırtı•si giinu s nal 15 ıl o wf --; E ~ ~ 

Vilfiyet E1cüminc ynp 1 lucaktır. Vılı ,. b . b k . : Siparişin derlıal lrışaal sahiple~ine lJt! i11şaal ~ 
4 - Etsiltme a~· ı k eksiltne U1 1 ılil~ yıpıl:ı('aktır. Gunlerden er ' acı/mas• (' - l / .,. l' f' ·ı· "' 

~ r. · • - mo.'ıallerine sıiral e ıJÖll< erı ır ııe ye ış ırı lf. _, 5 - Eks iltmeye girebilm.ek irin 263 liro 43 kuru~l uk , · · : · "' 

muvııldrnt temintt vernı<si. lıundıın başku aşıgdıkı \ 81· I /e nen Sağlık hamamı QCıldt. = ~ 
Jinlıırı haiz olup gô termesi lnz mJ ı r . I~ksiltnıı ye yol VP. Şehrimizın en sıhhi ve ferah, temizlik~e ün al = fiatlar her magwazadan da~a ucuzdur. ~ 
köprü işlerılt! uğro!itığınn doir N:.fw oıüdurliığtıı ılın vı si- mış olan \eskı LAZL \R) hamamJ zahire paıan kar S ~ 
ka ılubile·ntı r gırebilirler. _ _. 

6 - istekliler yukarda ii~· ünefi muıldedv ynz 1 rrnto şısmda. Bozkurt sokağındadır. . = . Bir defa deneyiniz. ::; 
kadar Vılayet encümenine rı.iır:ı<·not t:dtır!er . Kıymetli müıterılerimizin ist!rahatlerini temin j ,, 

7 - -'fuvııldrnt teminat \t ,ıl:.ond ğınn yut rılır Er <'Ü için bu defa ) enfden tadilat ve te{kılat ıle huıusi .. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllr il il 
mende para Y-3 tahvildt ulınoıaz. ( 1-4 136) kamar·Alar yapılmıt 'e ayrıca banyoluk ihıar edil· •ı * * miı lforsa ve lstanbuldan Yt'nı takırn 1ar ve karyola •:JtB- ~ --........... 

1 - g!:si tmeye konulan iş B lıkc·sir E·lremit yoluna rteerkteibtaetıdıtlemmı·~tnı·r.edilmelde tem iz ıkte g a yet titiz ha . : ucu zl ug"" u 1 66 + 885 • 63 :-f- 234. 5 inci k lomotrnlcr ura8ı. <la şosa .. 
tn•nirntı e asiyesi. 

Her gün öğleye khdar. ve pazar günleri akşama Ru esasl tamirat n k ı ~if beJeli. 3339 !ira 47 kuı uşılur. 
kadar, geceleri tamamen erkeklere. paz . rdan ma r1 a 

C - Bıı İŞ• a ı şırtnume ve evrak ~ııııhrU r: ' s 
1 ~ ~ ~;:~.~:~.;:.:.':·;::~; . her ~:yn :~:;in ~o~;t~;;;:;;:;;;~·:e rn nu n Q ağ a m lığı • 

e - N ıCırı ışt .. ri şnuitı umum ycH il il 
D - Fenni li 'lrtnome. · kalacakları şüphesizdir· 1 ' ' 

F - KtJşif cetveli. " - 1\ Zarafet·ı,. lstiyıınler bu şırtmmllı r YC tV u~ ı crciin enı dn nıi. I A Eksıltnıe şartnamesi. 1 
lwşkfitibi ile ·arı ı mii Hirliiğlin • muracnı.t'ıı !{Örelıılırln. B - ~ukavelename örneğt. 

3 - Rksiltme 14 !O 935 Pnz ırtc"İ guııii .:-u. t 15 de C Nafıa iş'eri şe ra i ti umumiyeıi. .a 
Vılfiyt t ~nciimen nda yupılacnktır E - F~ııni şartname. ı~..., :a lı ı• ı• rı~, .• \' ~c:·t ı• l ı ,1 

" ır.ı• •· , ' ' - " · ·· ·~ ~ ·· •• IJ'• J" M t• ıu ı~v • • ~ &'\.~il 1..t:U\lt:ll. ' "'S' 
5 - Eksiltmeye girr.bilmı k kin 250 lmı 46 k uru sı lı. k İstiyenler bu şartnamele) i 'e ev: akı Encünıeni d1tinıi ' 

1 
muvnk ıat teminat vermesi hurıd;ııı lı:ışka nş frıdoki wsı · I' ı N f M ı ı 

.,. )aıkatibı i e a ıa Ü Üı üğüne ıı . üracaatıa görelJilırler. A 
Ele iltu\ı•yc yııl v .. köprü i lerıle ufrr: şdıüıııu duır Na -:ıL.ırı h iz olup gö!ll~rmet-ı Juaz nıd r. 3 - Eksiltme 14- 1 U·935 pazarte~i günü saat 15 de ili F a n t a z ,· k u m a ş 1 

r '"' l':> V ıla VE'l Encümcninınd ya pılacalc tır. ın rrıiılürlü~ünıl+ın ve.siku alııhilı•ı in girı•brl ı rler 1 

6 - ı~t·kliler vukuda ü~·iinoii m a ılıledı• v: zılı rn~te 4 - Ekı:iltme açı~ ekfilıme usulile ya pılaca ktır . 1 1 
k l ,, ~ 5 E ~ siltm~ye g.rebı ! nıek için 180 Jıra Hl kuru~luk VE ar ttr vilayet enciı nı•nine n iir:ıcu:ıt Pılerl• r .. 

1 = muvakkat tem n:Jt nı •ıls ·ınd ğı ntı yn ttr lır ı· rı<'Ümcn muvakkat t eminat vermesi . Lund.ın başka aıağıdal.i vesi· 
cıl pun ve tahviltı.t cıl nrrıcıı ( ı .4 137) kaları h0iz olup gö~termesi lazımdır. Ekı1ıltmiye yol ve • 

*~* köprü i~lerıle uğrn ~ d · ~ına dar Nafıa Müc'.ürlüğünctn ve· • Tuhaf·ye mag .. azalarında ., 
l - Ekıiltmiye konu 'a n it Ayvalık Altınova yolunda sıka alabilen'er girebilirln. 

yapılacak o lan 0.60 hk bet ve 2.00 metrelik üç menfezki 6 İıotekliler yul<arıda üçüncü n•addede yazılı Mate 
ceman 8 menfez inıaatı. 

Bu menfez inşaatının keif bedeli 2402lira 5llkurqtur. 

2 - Bu ite ait şartnarne ve evrak şun lardır: 

~:; t €M~Lr HASAN 
DEMiR HIRDEVAT 

E~er ac .. 'J fv. 
ıç ı n Liı5 ümlü [~yaları 

~adan UcuJ ·.:7{/m]J 

Bizde en eyi Boya 
YAGLARJNİ 

Burada bula biliyoruı 
Biı. k.Oyliılerde 
Pullu~ ve R._enç ber Dü~enin·, 

1 HEp Buradan Alır(~-

kadar Vi ayet Encümenine müracaat eder'er. bulabiJirs:.niz? • 
7 - Muvahkat teminat malsiiı dığına Y• tırılır. Encüm· §t ' 

ende para ve tahvilat l\l mmaz. 4 l 1 :iH 1 ".i.J) •• HU •.J)• • ----~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ci!SCS~&:=ıfi~~C-~~~~ - ~,fıı 
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::uı H.ılkevi Baktevi ~ 
J~! Hail ·vimfz!n .Sosyal yardı · n komitesi taraf:ndan eı.kı Uray Disp(l nseri yapı I 

1 r sınd'l ;ıçılan bakıevinde aıağıda yanlı günlerde doktor arkıı la~ları .nız fakir ,m 
imi halka bedav" b.ıkacak l.ırdır. Hallcınıızın bakıevinı : ı.e ba~ vurmalarını di'eriz . ın 
llMI 
liDIHAS TALIKLAR BAKI ZA MANI UZMANIN AD ,!.-~ 

l~I İç ha, ıa',klan P•zartesi günü saat J4.J5 l'ay Dr. Med•ni Al.kent I~ 
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