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Nedir? 
G slük b· . 1 k . 

ltı • ızım mcm e elı· 
ııde k 

kı.ıtı a<lınların sokal•ta 

d andıkları ba ı; örtüsüne 
'rılr y \ 

ı nrıııı lıradaıı kırk 
ıra 
ı, Y<t kadar atın alınabı( 

rı, ırıuı l ft h nte ır envaı vardır. 
11 al 

tel 
1 0 lunli:tt t ıse harıçlt n 

ır T 1 k bır ' er ı tabır olunan 
llt:vj 1 

ı~,ld· so <ak el bı seı;ınin 
~o ırnıenın 1 üztı me bir 

ltsı k 1 ıtıb fıt anarak ve başdan 
il ten k 

ııı 0nıu7ları lrnpl.ınıa 
ere .. . ... 

11, 11 .. kortulur.Kelimenin .ıt-lı 
V ı.ı ) ol~.ı g rekti r . 

1ı lu~layetın bazı yerl e rinde 

\llılıtı Yerınc pe§lemal kul -
... akta idı ede vakın za 
·qarıı , J 

id t·iltda peştemal örtmek 
e ı k. 

~ «ınılen 1 nlknıı~tır . 

'"• ı,, Yetışen genç kızlnrımız , rn 
G,ıuk anıo geydılderi için 

ı~ Yerine :ıapka ve} a 
rpa. k '" 

O ulh1nnıaktc1 c'ırlar. 
sl"k b,, k tı en ed ·n ı tıbaren 

dı.1: 1 •nıın1 sım sıkı kapat 
ıu 1 • 

ıı 11 r Çın ziya ve havanın 
L lııu 
qltt na rnani ve m;~ır Fı· 

tıl\dıt, Bılhassa inkiş.ıf dev 
e 1 1 

ıç1tı u Unan gen ~ kızlar 1 
"ıı bu tehlike daha zi} ade 

tıtJ · 
Ü,IGR~t. Bundan dolayıdır ,iti : 
~, u terkt·<lenler bir da

!fey 
~'d eınemekcle ve bu sa 

" e Sıhhat ve r;ı hata ka 11tıiu l< 1 dıtl annı da söylc..•mclcte-
er, 

l\ır 
)~,1 fllilletin içtimai sevi -

' fe ti ~lttr· r erınin yaşama tar 
•le ·ı . 

~~t f 0 ÇÜ1ür içtimai he 
1 1~ t:rt'erden teşekkiil ettiği 
fı:ttıcernıyetin seviye~i de 
1 erıle .. , ··ı- y 
lr~ . o çu ur. aşan'a 

1 lg 1 . 
•çı.. • )lr in a nın vemesi 
~·~·· . •1, u . k 

lı 1 ~evınmesi, uşıınma· 
1 1( () 

tı:v~tll.Şnıası, t d e bi \'e bedii 
k t:-rıct· G . k . ı~<tf ır eyınme y. nı 

t~~~t~l ırıe el esi medeni ha· 

1 erın en baş nda gelir . 
r 11•a.nı . . 
~keu nrın ılk medenı ha· 
t,~ı erı, Ş daıtten vücudla
bırı ltıı.ıhaf •l7a edecek ted 
~ ~ti. b . 
~'r~ aşl.ır . ilk iıısilnl<1r 

d .. ,~k 
ıkı Ve dokuıııak bilnıe-

~t i . 
~il~ ıç•n \ ücudlarını bü 

llı~tl <t~ ç vaprnktırile ört-
)~ tdır M d • . 
lık e cnı sevı}e 

l 'tld·ı 
ıı~•ırı 1 

<'t· .ı ğ ıç lıflerinden 
1 ~r .. 
l \ 0t ıtı {j lı r 'e bun in r 
d 1.1 lldl 

t l) nnnı lcorumuşlar-
" alı t ı 11•tt nnra arı yünden 

lıkta , 
lıtıı<lf! n \ e ipekten 

~t"kk <lr ~ n pmışla r, 1 u 
q\ı 1 
I Qı.ıtık, en nihayet 
11 tı111 lı •nen suca t f R ~J rıka-
~ trıe d 
~~ 1 Y ana get~rnı işlır. 

li\ k ılk . 
rcıli ınsanl r; r çukur 

) ' a" ta.rJ I gaç kovuklarında 
~ ı at D 
ıq, · aha soııra lca 
~ tı () 
'v Yıııa •a başla lılar 

lı ' Yttv 
L lı ttı dŞ devam e 'en 
·ı~ eakeıı . k 1 

~\!l 1 ın 1 abı da ni-
tıı lUgunk·· 

l'di\ u hlimarı, fenni 
tı . 

1\ ~ g ·tırcli. insanlar 
tı b lıRÜnkh 

•tctk u nıE's l<en tarzı 
ıı. 1Pla ~ k .. 
~ıtırı • agaç o\'uguna 

t ı •a ırıa 
()l('a. b nasıl imkan 
i ' u .. h 

\rt Runltu yünlü ipek-
1~ l>atn l J t~ tı < u mensucatı 
~~r Cderek· " 
L. 1.ı'lıtı • agaç yaprağınn 
'\ıı.. esıne 1 .. . ı .. ~ k c e ovlec.e ım· 

O t Ut • 

Ağustos 4 Pazcır IH35 o~u~uu Y.L 

i t a 1 y a - ~ a b ~ş A n 1 a ş ı Y o r. J A n k e t i m i z . · I 
Konseyin uzlaşma kararını iki devlet kabul etti. -· Ah F h . d . k · 

a 1 l.' . L b- 11' .1 . ~· H b k 1 h 1 . h ı. . met e mı ıyor ı: RO Jşmmm ma111yett nenüz e ı ueğılutr. a BŞ a~ı~ art mücev Bi ert o~umete verıyor N . u L L. -. 
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ı. · . .. . 
İstanbul, 3 ÔLeJı - uı Musso l ıni ı.araıı il UVofık Cenevre, 3 ıA . A. · - ltal- - esrtn gunauı ne ~ı, ona aıt o an uır şeyı, Şllrtn sır-

;·;:~::, k.u;,~;.~~. i,'~',' Y~: ~·~ ~~; ~~.~:=: ~= ~::';": op~: 7:.'.:~~ y:.".~1:~'~;:;~·1;,:· :::·~~~,~ -~~- tına yü~lemiye çalışıy Ol UZ. 
dald kararını vermı«tir . İta ve verdiğı karnı 1 1 abt şista- Hocam, dünkü konuş· Sınıflarında yeni bir na-

~ nad1ı bıldirt.'cektir . Karnrın ~üren ~örü~r elt'f wnucı nda d b "k" 
1.va murnhhası B<tron Alo· ın ··lu·nı <le- elde c>dilen anlasma şeldine mamıza devam ec'elim. zım kabule en u ı ı genç, 

mahiyelı heııii.t " • d k 
izı kararın suretıni Mussoli ğildir. Eylüle kadnr harp İtalyan Habeş hiilclınıetleri Nerde ka l mı~t ı l . ? sağlarında, sotlarin &. e!! i 
Piye tel e fonla bildirmiştir. yoktur. muvafak;ıt etmişlercHr . "Falih te öyle · . . nes· ananeyi devam ettirmiye ça· 

Meçhul Başbakan Paraşutla l :::;:"~i::.~~" ·
1

:::~~;~~
1

: ~:! . ~;;~::,:.~.~~~:·:~~:~:: .. ~~~. 
As~er amtı ~i~itece~. 

Ankııra, 2 (Ön-1) .~n-
kara lfalkevi, HacHlept de 

yurdun her laraf ından geti 

rilecek kayalaı la bir meç-

hu l asker anıtı yapıl 

masını parth-e leldıf clıııi · 

ştir . 

Yapılacak olan anıt için 

ku!lanılacnk kayaların en 

listüncle Ankaraclan lrnpa

rılacak bir parça ve hiç 

söndür i. lmiyt cek bir ışık 

bulunacaktır. 

Denizah' gemimiz. 
İstanlı ul, 2 (ÔJ'.<:I) - Ye

ni alın n ve ''Giir" adı ve 

rilen denizaltı gemııııize 

yakmcla törenle ba yrn k çe 

kı ıeccktir. 

Çöl it! yaşı} an bedevı bir 

ın»am görünce, 1 unun çöl 

adamı olduğunu, ilk evci 

[rzincan~an ayrtf~ı. 
Erzincan, 3 (A .A ) Haş-

baka n i~met İnönü Erzin

candaki tetkiklerini bitirmiş 

ve bugün saat beşte bum · 

dan ayrılmıştır·. 

Kaçakçılık 
Bir ~~fta içtnde kaç kaça~çı 

ya~alandıt 
A nknra. 3 (A A ) Ge-

çe n b .r hafta içinde gümrük 

muhafa1.a örglitü bir ölü 

ka çakn, 720 kilo gümrük 

\'e inh rnr knçağı, 35838 

adet siğara kağıdı, :rno ~ü
müş mecdıye hir labancti, 

l 7 kac kçı hayvanı ele ge 

ç ı rmiştir . 

sınır snç muhafazasında ıs· 

rar etmişt ır kı: Papaslar ın 

saç bırakımları , da o devrı 

Yeni bir rekor ~ır1l~1. 
- Servetifünun devrinde Tehalükle atıldı: 

Moslrnva, 3 (A A ) - Hir 
Sovyet uçman Sanf ran -

sıslcova gitmek Ü7t: re bq~ürı 
Moskovadan havalanmışt ır. 

Bir Sovyel paraşutçusu da 

okşijeıı mak nesi olmadan 

79~3 metreden atlamak ı U · 

retile arsıulusal 

kırmıştır. 

bir relcor 

Bulgaristan 

c~ınuriyet mi o1uror1 

Fikret. nazım dilinı nasıl bir 

kemale ulaştırdı ise bugün 

Falih te nesrimizi, bilmem 

kemal demek doğru olacak 

mı? mesut bir tıılie ka

vu~turdu . Falilıin ıH ı;ri, ke 

limenin mutlak manası ile, 

orjinal bir nesirdır . 

Yakup Kadri .. romancıla 

rımızın, en kültürü 7engini. 

Onun romanlarında , ekşi 

süde kokan mariz aşklar 

yerine , kuvvetli görüş ve ha. 

yal telakkilerı var . 

Genç şairlerimizden en üs 

tün tuttuklarım : Necip Fa · 

:Lıl ve Ahmet Kutsidir, 
-

Bak, az daha unulu 

yordum; Peyami Safa, kül

liirünün vü!atı. mantığının 

metaneti ve kalemin in ve · 

ludiyetile beni hayran bıra· 

kan bır romancıdır. Herke 

sin zıddına, Reıat Nuriyi 

pek sevmem.. Bana çok 

basit gibi ge1iyor .. 

Espirisi ve 

tüyünden .. 

f eisef esi. kut 

Reşat Nuriyi kof bulan 

genç edebiyat öğretmenine 

edebi} atm ileri eyip gerile

diiiini sordum: 

Edebiyat, e~ki enane· 

(Devamı İk İıı<·İ ~ııyradtı \ 
İstanbul, 2 (Özel ı Sor. 

yadan haber veriliyor: Sı

yasal ihtilaflar için için ka- -

ynamakta ve krallık aley

hine gizli bir c.ereyan d~ Urayımızın bir isteği 
v m etmektedir. BulRarısl

anda sonhahard.ı cunıuduk 

ılan edılmesı ıhtimati kuv 

vetlidir . 

G.KondHise 

Soysal geyinişlere uymıyİİİÜslüğün 2tılmısım bıyın
lanmudan ~iliyor. 

Halkcvi ve uray <Belediye) elt-le vererek Bı"Jkesir 

kadınına yakıın11-

anl11tmakta 1 bu 

luyafetindl n 1111 arız. Şu 
halde bı de\'i Lir ınsan ıle 

celıalel ın bi.z t~ kadar gelirdığı Mt ta ~sas partisinin hücumu. 
muhafa1:alcnrl ı kt;.ı1 başka 

b ıyan1arıııın örtündüğü fü;)üğ ün 1 ürk 
van bir ödü o duğunu fursat buldukça 

yolda enerjık bir şekilde ça lışnıaktadır. 

Eve ce şarlrnrulu üs iiğün soyrnl 1 ir ge} in ı şe uyma· 

dığını kararlaştırmış 'E' bu karaı ı l alkıIT>ıza bildirmithr. 

Bu karar karşısında ka<lııılarımızın çoğu bu örtüyü atmw 

laı dır. Ancak bu önemli işin heni.iz sonucuna ermE'diiini 

gören uray halkımıza yeni (ir dılekde bulunmaktadır. 

medt:ni lHr iıumııın ilk ala · 
meli kıyaf ellıı . lnsanl.ırın ı 

gt·yiniş tarzı ı,· ok ıstihaleler 

geçirmiştir. 

Yüzlerce. bınlerce sene 

cvdiııe gıtmc~e lüzum ) ok! 

Yirmi senelik yakın bir ma 

zıdf'ki geniş t. rzım 7la bu 

güı.kü geniş tarzımız ara

sında bile büyük bır t.ılıav

~ ül vardır. 

Yirmi ~ene evel hü~ Cınıel 

clnirelcrinde gök donlu ıııin 

tan 1 ı kat p 1 r. farı lı ,. t" 

( übbeli !<alem Amir t:-rı bu 

lunurdu . Hatta bu ıamanlar 
da bo} nuınuza hır lurn \'al 

takınnğı hıle cemiyete avkı· 

rılıl< tdftldd e~ lerdıl ! Fn 

kat b• ıgiin gok donla de 

ğıl kravatsız bıle daırtye 

gelmek en 

kettir. 

.ıyıp bır l.are 

Rmlerce st.ne eve! erkt'k 

ler de lrndınlar gibı sc. ç 1 arı 

nı uzatırlardı. Esasen 1 un-

la rı lcesmek için vesn it yok· 

du O zaman saç ve sakal 

belkide kendisine kürk hiz· 

melıni görlirordu. Fakat 

medeni \•esaıt. yani bunla · 

rı kesecek alt·ller icat olun· 

duktan sonra e r kekler eve· 

la s'lçlarını, sonra da &alrnl 

lcır . nı <lttılar . Temi1.lık, sıh-

hat ve manzara itibn rıle 

cemiy<'li daha bedii bır şek 

le koydular. Yalnız ıufwni 

birşey cleği ' dir. Yakın za· İstan\ıul, 3 fÔıe) <~e 

mana kadar kadınlarımız. da 

tı7un saçlarını muhnfcıza 

etrn iş 1erdır. Hatta hir icadı 
11111 saçı ne kadar uıun olur 

ı:a o kacl ır makbul sayılır
dı! Bu görüş ve alışkanlık 

tır ki: Uzun snçı gözlerimiz 

bedı:i bir n anzara olarak 

görüyordu . Fakat bugün sa· 

çını kest-n kadın, cemi) ete 

daha ~n{le ola ı ak karışmış 
ve ke~ik saç ta ın i nı eıtikce 
uzun saç nn ıarlarımıza sa 

kil görünmt"ğ e başl ırn ı~hr. 
Kadınların ~on za nrnr .ı 

kadıH saçlarını mu haf aztı 

etmeleıi ise, onlının da ru · 

hani sınıf gıbı umumi ha

yata iştirak etrnemt ler i ve 

yine ruhanı sınıf gibi tak 

dıs ve hürmet cdıl ı r lıir zü

mre olmalarından ıler i gel 
nıiştir. 

nera Kondi isİ'l mtitnreke 

den sonra İst .:uılm da 1 u'u 

ncluğu sıralarda bir şö t>nde 

Atatürk şeref.ne kadeh lca 
1 dırdığı balıanesile M tcıksns 

partisine mensub gazete1er 

kenrlisine hücum eJiy< r'ar 

Medeni dünyada bir örneği 

kalmamış olan bu tarz sıhhi 

ıçtinıai ve ahlaki nok 

tadan ne kadar mahzur 

lıı ise, yabıınn 1 ar için de 

ol kadar cı bes ve gülünç hır 

manıara teşkıl etmekledır. 

Yer, yer meınleketimızclc 

terlrnlunn•ak ta bulunduğu 

nu h e r gün gazetelerde oku 
duğumuz bu adetlerden lıi· 

ri de bizim kadınları mzın 

kullandıkları iislliklerdir. 

Balıkesir belediyesi ltıra · 

fından ittihaz edilerek lal-

Lik flıevldine kontılan bir 

İçtimai hanımların ahkamı kararla. meııılelcetinıizde 

ce niyetle yer buldukca 

uLun saç da ya\'aş yavaş 

metruk bir lıale geldı . 

Med~ı i alemdeki mevkı

ini bulmuş olan Türk ca 

m · ası bugün sair mcdeııi 

milletlerde n tanınnıen fark 

sız olarak yaşama 

rını tLğiştirmişlir. 

tarzla· 

Ya lııl7. 

içtimai bünyf'm iıcle lıeniiz 

yer tutmakta oian bir kı· 

acledı pek mahdut mıldcırda 

kalan hu üsllikler de y.ı kın-

da tarihe karışacaktır. Ye 

rinde olan belediyenin l u 

kararını Halkevimizin diğer 

hır teşehbüsü takip etmiş 

tir ki: Gerek belediye ve 

~erek HalkC'vimizin bu hıı 

susta gösterdiği hassasiyet 

medeni teşekkiilümüı.ti ta 

maınlıyan en güzel hare· 

lıetlerden biridır. 

Bayanlarım12ın bu çağırı} :ı seve seve koıacaklarına 
büyük inancımız olduğunu söylerken urayın bu dil~~ini 

1 sütun 1arımıza 01duğu gibi geçiriyoruz: 
~ ---=~~~~~~, 

Sayın Balı.~esirliler! 
.llilli larllıimi:cle oldu!iıı yibi slJysal l'l' clevr/111 

larilıi111i:cle dl' dnı.:111/i yai olan Uulıke~irlilain: 

111 ı:inin kirli tJc• :rnkin dııştinn: 11e cidl'llı·rirıdl'n ııe 

sul/./llllllll çirl.i11 leltikkifrri11dc·11 l/::ak /wlmuk is 

tc likltrinden ılc• lı11şlw11111: ııoklur. Büyük Önde
rirniz Kama/ litatürkün ywallıfiı soysal ve deı" 
rimdeJ, i , mir 11e işan /il/( 0111111 l:< rlc riııl' lwfilwıwı 

11"/tkc~irin ôz çoc11klanıı111 lıirlı!iilc I< p/(JJ an Şurkıırn/11 
'i J sayı J 1 2 !J,'lj y 1111fr11l"eçli lop/(1J,/rs111du /ia. 
ltkcsir kod111lurt11111 ör/11l1llt1!İ" ıislu!iıin 'J'11rl\ lrnd11ıuw 
yolnşmıywı bit oriu old11!i111111 11e 1>11111111 çılwrtlı/> 
soysul yeııinişc 11ymas1111 /,arar l<ı~lt ı uruk lıollw11ı:a 
bildirmişti 

Halı kc sir /wl J.-111 rn lJl' oıw 11 11 w mt•ssillcr/ rıi n ü: 
b<u/r111</a11 !Jt lı.:11 Jıu kııl'ar lwrşısuıda ka<iwforımı= 
kısmen lw url11y11 al ı111 ş lcırclır. A. ncak soysal yeyl11i· 
şinin Jıe1111: s1111<1ca varmadıyı r:ürülclıi,qıirı<le11 ye 
re/\ elwrıo11d/..' ieslrler lJl' yer<·kst' başka sclırplrrle 
şimdiyl' kadar lanwmilc <. lıhımm111ş olan bu ıis/11 
klain çıkanhw~ı için belecliyc lw/ll11muı bir ay 
lialı11 ju·sul uermişlfr. 

lfcm SU!fS<lf Uf'!JİlllŞfL'l'C ıl!Jl11l!JUll 11(' Jır:m de kll
d111for11111:111 Jıiç bir surrllc rublar:ltl okşoı111ya11 

ue yart1şmıya11 im 11:./11/ilcr doloyı.•ilr !ıal. yolu111 
dfrn· akan p ıralar11111:1 duşunerek bir ay "mcidd<'I 
ten dııha <'il< 1 9t•rt.k luplıı/11klardıı ve gl'rc/:se cacide. 
pazar. 11ra111/rırd<1 /,ud111lar11111:111 ıislt1k Cirlmemele · 
rini sayw lı<'111şı·rileri111i:tlt•n Uruy lıir kac <lalıa 
rica edrr. sım kadın kisveleri, elan 

ınulıaf aza edilmt~ktedir ki: Hayrettin Karan ~------------........... '!!!'P'~~~SllP!'!!!!'!!ll!A'"'l!ll&--l!!'!'!!l!!ır•~ 



İskan kanunu ve yurtlandırma 
politikamız. Yazan: 

Nüfuı;umuznn } u tarzda

ki dcığıhşmda haldm olan 

tcıbiat ve yer şartlarıdır. 

Fakat bunda tam bir uyun 

olduğu ileri siiri.ilemez, çiın 

kü nüfus sıklı~ı p . k az olan 

verler nrnsındcı ekonomik 

ge iş•nıe uygun 'erler v. r

clır Buna karşılı!< Trabı.on 

da toı)rak sıkıntıs çekılme 

ktecl t. Şu halde yurtlnndı 
rma• mese ı t sıni c'oğuran ha

ynaldard 1n birısı de budnr: 

Sıkıntı ç.:lolen yerlerden nü 

fus ık'ığının az bulunduğu 

ve fakat .-konomıl< geli'-me 

ye ve yaşama şcırllııı ına uy 

gun yerlere taşınmak. 

Memleketımizdeki nomıı 

dlık · goçel elılc ha) atı bir 

çok bakımlardan hiçde fay . 

dalı o!ma \an b r şeldlde e n 

çok Anadohınun le doğu 
kısımlarında göçebelere rast · 

gelınir. Bunlar ı-ürülerile 

birlıkte ilkbaharda az 'ük · 
sele yaylalara ve yaz gelin 

ce<le daha yüksek teı elere 

çıkarlar Kışın ise tekrnr 

o valdtn inerler. Bu şekilde 
ki geliş ve gidiş anlarında 

ön•erine çıkan orııranlara 

zarar verirler, tarım yerleri

ni b "lza rlar. 

Bizde henuz suni şekildf" 

çayır yetiştirmek adet ol 
madığınd;ın ve bu hayvan 

s..ı.hiplerinin de tahıi çayır

ları biçerak otlarını bir ye 

re yığmak için ellerinde va 
sıtaları olmadığından hayva· 

nlarını her fene ya} lak ve 

kışlaklara golürür!er. Gerek 

ormancılık ve gerekse kül

tür ba amlarından bunun 

önüne R"eçilnıetıi ve bunların 
sabit yerlere yurdlandırılma 
sı icah eder. 

İşte bu dört nokta nıe 
mle!cetimizcle ulusal bir davcı 
şeklinde· göriinen yurdlan 
darına meseleııinin dört çe· 
şıd kn yna~ı<lır. Hükumc.t 
bunun düzenli v e pliin'ı 
şekılde sonlandırmak içın 

kendısinin . yurdlandırmn 
politikasını gavet açık su· 

retle gösteren 21,6, 193-1 

tarihli iskan kanunnnu çı· 

l<artmaşhr. 

Kanunun en kuvvetli ta

rafı Türk cemaatının toplulu -
ğunu ve Tlirk kültürünü 

göz önünde tutmuş olmaq 
ulusal ekonomik ve soysal 

esaslara dayanmı · bulun· 

mnsıdır. Türk kiiltürüne 
hağlı olmıyanlar göçmen ola · 

rak yurdJ rndırılamazlar . (~4) 

Kimlerin 'e hangi m e mle 

ketler h 1lkının türk kültü 

rüne bağlı sayılacağı ancak 

Bakanlar Kurulunun kara· 

rına bağlıdır. (*3.) Kanun 

burada kültürü daha genel 

olarak ele almış ve nasyo 

nal sosyalistlerin yaptığı gi 

bi kültürü l< ~na da}atma 

mı~tır Nasycınal sosyaliştle· 
rin başı olan l-lıtlere göre, 

((çeşidlı ırklardan toplanan 

bir halk hayatını daimi u 

rette aynı göruşler ve düşün 

celer üzerine kuramaz. an 

ormal urette meyd<ı na 
gelen bu birlik er geç <;öz.ü

lür g.lderı> 

İskan kanunu yalnız tü 

rk ırkından· olanlarla olmu -

yanlar ara•ın-la yerle~tir i 
mek bakımından ufak bir 

fark yapmıştır (~7j 

Dr. Şeref Nuri 
sl,an lrnnunu her şeydf"n 

evci göçnwı.lerin ve memle

ket iı;erıı;inde bır yerden 
diğe bır yere taşıtırılacak 

olan kim&!:' t rin ııeı elere Vt• 

rleştirilecek erını saptıyor.(~2 

ı< 1) Tür1c kültürlü nüfusun 

telcasüfu iı-tenılen yerler. 

~) Tüı k kültürüne tenısı 
lı ı ·tenılen nüfusun ı nkil 

ve iskanınn a) nlan yeıltr. 

3) ) er, sıhat, <:konomi, 
kü!tiir sıyasa . asker ve inzi 

bat sebeblerİ\ le boşaltılma 
ı;ı i lenilen ve is ka n ve ıka 

m f le ya ;ık edılen yerler. 

Hu lıükü lwtlerden ga vet 
nç.k olarnk ;ınlıvonız kı. 

yur.llancırma politikamızın 

iki l'aşl ca leme'i yardır: 

A 1 iirk l<ühiirünü \cu-

vvt>tlerdirnıc k lrnnıı:ı iç!n 
ı r memlekete tiiık l<ü .1 ü 

rün~ bağlı göçmen ~elirtmek 

v e t ürk lcültüelü nüfurn sı 
ki şlırmak vt· aynı zaman 

rla tiirk kültüri.'ne bağlı 

olımıvan kimseleri bir yer

dPn diğer yere lıtşındırıp, 

bunları türk kültürüne ha · 

ğlanıak ve tiirİ< l,iiltürünii 
iç 1enclirrnPk 

B - Ekonomik, sıya~al 
ve askerlik bakımlarından 

memlek«>t tf' niifusun dağuş 
şeklıni değiştirmek . Rum n 

için de meııela lopraks:z ve 

}"l az loprnklı çiftçileri, 

yn şa rna şartlarının ıyi bulun 

mndı~ı 1-öyled daha iyi ye 

rlere lcı~ındırmak- Kültür, 

sıyasal ve rıskerlık bakımla 
rınclan da bazı \"erleri boşa 

ltmak. 

iskan kanununun hu hü · 
kmü ekonorı. ık hayatın l'lda 

bir reform yap, c k olan 

e~astır. Çünkü asırlardan 
beri k e neli çevcnlerinde 

kendı .1kidecri ve üıelim 

tnızlıHı içt'rısinc'e yaşayan 

ınsnnl"r liirk Örntğı içeri 

sinde erıtilrı ek ıstenh or 
Bu ulusal Lkoııomı için en 

bırınci şarttır Bı•ndan son

ra dil boş ) nlerden ve 
nüfusu sık o ınıyan ynler 

den daha çok faydalanmnk 
için buralara ,·n lnız türl< 
kültürüne 1 ağlı insanlar 
getirrı ek ulusal ekonomik 

üretırn için çolc faydası o 1a 

caktır Huglinkü el<onoınık 
b,dnmdan gt>lişim im\o•nla 

rını l"şıynn yerleri mesela 
Trakya ve Van vilayeti ci 

varları gibi yerlerı doldur• 

mak bı\·ım için bir vazi 

fedır. 

Kanun <•Türkiye labii}'e 

tinde bulunan gezğınci çin
genelerin ve türk kiiltürü 

ne bağlı olmuyan göçebe 
leri toplu olmamak üzere 

kasa hala rn Eerpiştirılmesıni 

~9) sövlerken <ı kanun aşi
retine hükn i şahsiyet ta 

nımaz, bu hususta ki bütün 

haklar, teşkıl .t ve taazı.u 

ları k ıldınlnıı~tır. Gayrı 

nıenlrnlleri d e vlete geçer 
ve hunlar ınuhıcirlere gÖ· 

çebelı:re, naklolunmalar.•, 

topra I< sız ve} a n z t opr. k
l ı ç.ftçılere dağ lıp tapu)a 
bıtğlanır, diyor (* 10) 

Kanunun lrnv<luğu bu 
hükümleri!\ ekonomı polc tık 

soysal poletık ve l<ülı ür 
bakı ·n larındP.n çok büyük 

önemleri vardır. Geıginci 
kdbılelerı göçebeleri kendi 

lerinf: vy ğ n yerlere yerle· 

ştirn.ekle şimdiye kadar 
siirüp giden müe~sı-seler vı 

kı'ınış o 1uyor. İç işlerı 
1 1 1 .ıl 1 

1931 (Devam edecek) 

Anketimiz 
( Bu· t ır:ıf birin<'İ F: ~ fudı.ı) 

den kurtulduktan bugüne 
gel nceye ka<for bı rçok mf" 

rhal •lerden g,.çti.. Tanzi 

matçıları dahn nıiıl<emmel 
bir teknıl< ve dat a hc.ızn o 

lunmuş bir garpçılılda Ser 
vetifiinun t .ı kip etti. Fec 

rial ciler br mbaşl<a bir şiir 
t<'lakkııiıyle görünciiler. Li 
sanın bünyt•sini onarmak 
g bi bü) ük hir ülkGy'e (ye 

ni Hsancılar ) orta va attlclı 
Ve n ı hayel lm gün. 

Ahmet Fehmi, kotlarını 
s..;ndalycsinira arknsına atarak 
geniş 1 ir neft s aldı 

Bu gün h ı kkın c'a ne 
~öyliyeyim, der gibi bir 

v<ıZİ\ eli vnrdı 
- Hı>r devrin. l<en rli ne 

g(ire loyını tled, C!'erleri va· 
r d ı r. . M er lı a 1 e 1 e rı 1 e }ı i m ii 

rn e ı:.; i 1 ! er i • i r lo v n el ha 1 i 
ne bağ nıı Elle }; zım geli 
r!'f", h r h .ılt.Je. Cenap ve 
Fikretler, Keınall rden; H ~şi 
nı de onlardan iistiindür 

Hu gün de, Fal ı h Rıfkı 
nın nesri, hemal ve Halit 
Zıyaları, fersah fcrrnh ge 

r ıde bıraktı . 

-- Şıır haklcıı da ne dü 
şün 'j vorsulll z? 

B11.1ın ıçin şiir, öyle mi? 

"ayı:ı lıav;ııı, şimclire 1 adar 
şiiri, lcım 1 ir taıife hağlıva 
bilm•ş, l·aldyki ş irın ne 
olduğunu, herl<es ı n rınlıya· 

l i ' f"ceği bir rlille, kin anla 
t'!bilm'şlir. 

Şiir . bir musikidir. Şiir 

hir ıf dedir; fakat sarıh, açık, 
fı.şildir bir imnj, muhakeme 
ve m.ınl ı1' ile nlakalaıı ol
mıyan müphen· Hr ifade 

ve ritinı kompozisyonudur. 
Şiir; bi1im hn.rici alem"' 

~·evrilnıiş l(Ö7.1Primizin. hicte 
nşması oln ıy; il bir rer~in. 

bir ışığın rul un r1erinlikle
rinde belirmed ve n•~a vur 
masıc1ır ... 

Bilmem bırşey anlatalil 
<lim mi? . 

Siir, tal ur. tabur satır 

lf alabalığı . bayat l«·hm<· ve 

lrnfiye yı~ını elemek değild ir. 
Şiir. bir şey i>ğretınek. bir 

lt z müdafaa e tmek, lıır inanç 
telkin etmek için \•azı ma:r. 

Şirin gayesi, kt>n ~i,idır. 
O, ha'etı ruhiyc>

0

e rin ifa 
desiclir 

Yine kl;i·sik bır sua i 
miz; var Sanat sanat İ<,.İn 

mi yoks ! .. 
.. N ' Adamına gore ası• 

ıstersen öy'e .. Den in anlat 

ğım şu telakkive ~öre sana· 
tın sanat içın o n ası laz m 

g lıba ... 

ı;ir gaye için; m«>sela: Bir 
cemiyetin davası ic;ın fa ;;n 
olacak, o'duktan son a clı
ıni:ıde da ha muııı~ 'c ı,.eni~ 

ola11 nesrin kabahati ne? . . 
Bene<', sanatın gayesi, yi-

ne sanat olnuılı; yani, ken 
disi . 

La.,.e mutcser, ancak , o 

zaman elde olunur .. 

İçtimai bir f aide gozele 
rek yapılan şıirler, devırleri 

içın çok müfit 'e değer. i 
olmakl.ı ber.ıher, } arın ıçin 

unutulmıya v e atılınıya mah 
künıdurlar .. . 

Mesela Fikretin,(Sis)manzu 
• mesiııi bugiin hangimiz oku 

yor ve okuduğumuz zam<.n 

bir h z <luyınoruz? •. 
Fakat, Haşimin\dler öyle-

mi? . 
Onları, naql c.liin heye 

can'a olrndm $8, kyarında 
ve bizden sonrakiler de ö, le 

okuyacalr, çünld Hnşirn de 
fi'nn veya falnn ~nye takdır 

ve\·n takbih ~ihi birşt>y yol< 

Mutlak var . Mutlr.kın, 

zaman veva telakki ile il 
gisi olur nıu? . 

Hakiki ~iir, asli unsuru 

r 
ş H İ R VE İLİMİZDE 

' • 
1 lik 

Balosu çok güzel ol~u. 
i.Jmnnb i ı lığınin tertip et

nı ış olduğu bolo ılün go<'e 
~ 0 hir kulübu suloııl:ı rındı:ı 
verilmiştir Balo ~·ok nezih 
vo eğlenceli olmuş, iştirak 

edenler güzel bir g-ece ge
çirmişlerdir. 

Susığırhkta 
Pazar çarşam~a günler! 

kuruluyor. 
Suc; ğal k, 2 (Ôz! 1 :ıytnrı

nı ııı lrın) P.ıznr giınlı1 rı ku· 

rJl ın u kl.ı olan huru p ı ırı
n n uray tnrnf.ndan ~·:.ıı !;ı -

ııı baya nlınm ~ olduğunu bi 
lılirmiştim Bu lwlta ilk clt''-
f ..ı olarak p'.lzar ·urşaıııb::ı 
,.,unü kurulınu~tur ;:... ... 

llalk ı ınız, köyli.iler ve pa
zarn iştirak edenler hu se· 
kilden ~·ok memnundurlor. 

8. Mit~at 
Eski evknf dirAktöriimiız, 

.\ılıı nn c•vk:ıf dirf'ktöri.ı B. 
Mithnt iki ny izinle.• şehri
mize gelmiştir. H Mithut 
mezuniyetini Bulıkesirde ge 
çirecAktir. 

~----~~~~~~~-

ile başbftşa kalan şiirdir .. 

Bu da s ldec • s.ınc\l t: n H 
şesile elde olun.ıbi1ir. 

Şiir duygu çer\·ıvesin
den taşmalı mıdır, hocam?. 

- Şiir, çerçivesini yırlar, 

nesre ait olan hamallığını 

ü ı.erine alınca l.endı kendi 
s ni manasızlaştırmış olur .. 

, esr n gii ıahı ne ld, ona 
ait olAn lıır şeyi ~iırin sır 1 

tına \ ü 1deın yt• kalkışıyoruz? . 

Tahkiye. mü~afaa, tellcın .. 

Bunlar nesrin sahasına ait 
şeylerdir. 

Yukarca da dedını)a öğ· 

retmek fikir verın t k ıç:n 

yazılan şiir saf şiir değildir .. . 

Sızi çol< 'ordum f.lkal 
bir sualim daha \'.ir. Özeli! 
iç in ııe c1 üş ün ii rorsu ırnz? 

- İçtimaiyat ldt ı< pları 
milletin · terıfıııi ynparkeıı 

e~aslı bir unsur olıırak ı Dil 
i d .. , ileri sürc.:rler .. 

Hakikaten millıyct hissini 
varat.ın ve amıller arasında 

Öl.dıl. en önde gelir. 
Milli tarih ve özdil milli 

tnbiyenin en esas ı il<i un 
surudur 

D ü n li üğreneıniycn, 

ö.1.dilı ile l.onuşaınıy •. n bır 

cemiyt•t htH unduruk altında 
yaşamnğa mahkfımdur. 

Milli gurur, bu iki kny
nal<tan hız alır... Yaptığı 

mız inluliıpların şüphe yo
k ki, t ıı ehemmiyetlısi dili 

ınizı ecnebi dillerin tahak
küm ve es-ı rctin len kurta

ran dııi basiibadelmevle lrn 
vuşturan inkılaptır . 

Bana özdıle kavuşmak 
gurbe tten ana ve baba ku 
cağına dönmek kadar zev· 
kli geliyor ... 

Bu işi vakti!., cih ·ın{Ü 

miıl dinlerin daıre.,inc gir· 
miş hemen her mı ' let yaptı . 

Fransızlar ö1.dı 1 e röne -
sanstan sonrn kavuştu. Aka

demi Fransz "n teşl<ili de 
bu gayeye matuftur. Alm 
anlar, Finln, M cari r, bı 

zim imdi yatığımızı çoktan 
yaptılar . 

Biz geri bill~ kaldık ... 

Hakiknten vorulnıuş olan 
değerli öğretmenimize teşe!c 

kür ederek nyrıldım ... 

İki Yıldız -

Baiıke ir ve İlçeleri de 
Hava Kurumu;un genis faali· 

' 'tı yeti üye, verit ve yükenletı 
mit·lları günden gdne artmak

tadır. 

Yurclum u zuı1 her yöniinde oldu~u gil i Balıkerıs ıh::~. 
de Hava Kurumu:ıa 1nrdım faalıyeli günden güne arlf'I 

tac.lır. . derıfl 
ilimiz halkı bu önemli iş le yurt severlıldt r rı.1 jle i · 

bir ıll i ile açı ğa \Urll'al, tadıılar Bal ı kesır nıerkezı k
0111

i' 

çelerinde lrnrulmuş olrın Ha\'n Kurumuna }ardın• 
leleri biiylik bır çalışma eseri göstermektı clir. I 11ıe· 

Bu ulusd iş önünde aşağl\a \azılan l,a l arıl< ~e~sıı 
rin kısa l ir z;ıınanda hirl aç kat daha arlacagı şuf 0,e 

dir. Ba 1 ıkes ı r n erke1inın 1' 5 üye Jl59, 298 }ıırd1111 

1621 lira yük en bir ki.i 100 lira ver il. 

Erdelc: 40 iiye, 9~0 lir.ı, 152 yardııı ı ii}'e 
Gönen: 129 üye, ı:: 80 lıra. t24 yardımcı 

lira yüken, lo l<işi 330 lira verit. S 1 rtı 
Sıısığırlık: iO Ü} C '-:05 lira. 5/.9 yardımcı üye 10I 

yel<ı1n '" rıt >'e· 
Sındırgı: 13 Ü} c 330 lira, 9 yardın cı Ü} e 85 11 

kün. 55 Jırıt 
B 1 2" 488 1 (~r.: d u·· •!C :t3· • . ı va: · 2 üye ıra, >~ yar ın cı " 

yekiın. 

Dursunbey: 
lira yekun 

14 üye ~~ 1 lira, 351 yardımcı 

Edremıt: 88 üye 2119 lıra yüken, 72 kışi 

wıı 
10385 

,. 
verit. z4Z1 

ii \' e Bandırma: J 7"1.. üye 3540 lira, 494 yardımcı 1 

lir<ı yi.ıken, 25 ki~ı 1] 75 lircl verit . . ele Ilı\ 
Bürlrnnıye: 175 üye 4000 ira yLla• ndır. 11111

117 779 
k u - I• va Kurumuna vnpı nn vardım ye iınu. 7;JI uve ttı'lşt 

201 ~ yarJıoıcı liy • U76 ı lıra yüken ve 114 yur 

1 ı 99 lira verit de bu un nıuştur 

Gıresonda Hava 
aııtl Kurum 

yardım. ıııtrııı 
Girc·sun: {Ö7.<·l aytarırnıulan) Kanım un.ı11d~I ,.ebir fıı 

1 . l"'\"ll~ köylerimizde Ha va Kurumuna yare ım ıçın nı. 

aliyet v r<lır 
kuıull' 

Gire~unlular bir b rlt ri' e ) ar ş ederct!'ıne 

ken ve verimde bulı;'nu\ orfar. 

A le iz Y rışları. 
Dün kalab~lık bir meraFı kütlesi önünde ,a~ıı~ı. 

ahnan sonuç!ar. 
1 

ıll~ı 111 d. 
N .. .. ıcü o rı yıı' 

Dün yrlpılacaaını yazdığı· ten ecat~ uçuı 11 
f' J k gırC 1 1h' 

ınız bölge atletizm ya rı§ları Yarış at ışı o ard .. ge f1 

dan Enver de üçüncU oldukca çok bir meraklı 
önünde yapılmış ve c) ı so 

nuçlar alınmıştır. 
Yarışlara 100 ve lOO ıne 

trenin seçmeleri ıle saat 14 

de başlann1 ışlır . 

tOu Metre seçme yarışımı 
beşten fazla giren olmadıgi 

için bu seçme yan ı vapıl
mıyarak 2no metrenın, Ç· 

ınesine geçıirniştır. lüO ı etre 
Jen ffoale kalanlar Birlıl<ten 

Hüseyin. br him, Gü .. ten 

Nurittin, llü eyın ve l' urttan 

Enverdir 

Yapılan yarışlarl.ı 

sonuçlaı ı ,ı r celerılc 

yazıyoruz: 

alıncın 

aşaga ı 

2 00 Metre tez ~oşu: 
Bu yarı~·· beş ynrışcı gir· 

nıiş ve :!5 ıl 5 derece ih• 

Güçten Hüse} 111 birinci , Gli

çten Nurılti nıkinca, Birlik-

u.Uc adını uzun atlama;,. 
8 tlil,.., g3 

Üç adım uzun·;; ,.e 1 J, ı 
altı atlet girın•:: liJ' tW

1 

1 G ·· teıı ı:.• 1-111' metre i e uç ti ı" e 
Neca 'i ' 

nci, Hıı lıkten "'riiı1cı ıı 
Al l u... ı·~tt' Güçden 101e Bi' ı 

)arış dışı olarak dfl jltıırdıf· f 

Hasan ikinci 
01010~ ~av~m~ 

800 Metre yan mu .ıır•~'1 
k'ı ) ı.~ıı' 

Bu yarışa se ı 1<1111 dıı'' 
girmi<sede bir ta klıırıfl ,ıı 
~ 1 f\ ··ı vaptı 50" uar avu df 1 ı 

1 iM 1 1 koşu dı~ı ka ını~ ,.e. ıı r 

k 'k 18 !:: ııııyt: i ı 
ikı da ı a bırıııC •

1111
h 

ile vurcldan Alı . cı· ge 
k · kın lıl, ten Tevfi 1 

lerclir. 

Gülle aıma:~. ~liıı) 
· cM! ( 11111 

Heş atletin gır .. ıı'' 1 

(Dı>v ııııı iı~·tırwıı , 
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HALi SANE 

1 T AVSİ Y E M I Z l 

Alel'umum el el. trık levazım ve teı;iı;atınııı elek-[ 

trik, ınotör. dinamo motör su tulumbaları, soğıık 
hava doLtplraınızı, vantilator su ısıtma aleti ve

sair tatbikatı elektrikiye cıhaı.larınızı; 

""'""""" 
'I' t. : t' f o il \ t • (' ' " k t l'İ k z i 1 i : 

Ma n, duvar telefon ve santıralları) tel, i1alatör. 

'.) Pıl. zil ve:: zil numara törleri, vesair levazınıatınızı; 
' Bach 11: .......... . 

Her Zo:\man memnun kalacağınız partik kullanı~· 
lı Phılıps radyosunu 'e radiyogranıofonunuzu, pik 
ap ve elektıı'de çalı~ır gramofon motörünüzü; 

( ~ı·a ıııofcııı 'I' pi ı:H,: 

D<lıına pıyasıt.ya yeni ç~ ve yeni artiı.tlt rin 

Plaklarını ve gram of on nıaldııe ve levazınıın·zı; 
·) Fnı ogı'.ı f: 

!~ütün dünyacn senelcrdenberi tanınıııış 11\od.d< ! 
lngiliz IZeis l fabrikalarının en son s;~tem fotoğ · 
raf makineleri cam, fılim, kart, ka~ıl. rontgen f ıhm 
ecı.a ve sair levazımalıml'ı amatörler ;~· in f dim 

I' banyo ve kQ,JV<l ar lllL.1 ve ağrandisman\arınzıı; 
) I' ' .. 1 .. 1 ' . •'ll!ll .!.!·>!.il,: 

B A l I K [ S f R A S K [ R f S A T t N A l M A 

KOM iS YONU ilANlARI .. 
Tuıncııııı Huyrumı\· g ırnızonıı <'İvarırı<la hulurwn pıytıdo 

kılusının sonelık ilıtiyacı olt.n 50 hırı kilo ı-; ğır t tı kopu 
lı zıırf usulılo eksiltu.cyo !..orıulnıus vı• ıha!(• n·iiniı tal bi 1 ... :ı 

l
~ı ! (·ıkın:.ıti ğın1 ı1lurı yeniılcn knpalı z Hf usuli!ı• nksıllıııeF ko. 

nınıı ~tur c.•r k losunıırı muhomınPn be>delı 15 kuruş olup 
ilıalP:sı 6 8 935 t r ılı solı giinü ~ant 15 de B:ıyıomt\' Tu
mon snt nalınn komisyonu binn~ındu y:ıpıl:ıı.:rıktır . Mtinııku-

1 
suyu girl•r· kJ,.rirı vı•rı <'Plclt·rj ı tin şcr:ııt V<' ı·vsor nı bulun· 
ılug-u muhallın ~utınalmo lomisyonunu mürot'aut Pılı rek 

1 
ôğ'renebilirler f.,teklıler münakn~:ı kar ununun 2, 3 iinc·iı 

İ m ıdıl.-lerirıe göre istenilen vesaik ile ıı u\•:ıkkı:ıt tı.•mintıt 
J tutarı olun 562 lırn 50 kuruşun nvu bnnko ıııeklııbunurı 

i lı ih.1 l"de~ hihr sant
1 
e1vı>l Tıı1 nıt·n muha~elıesinc 91 81.,·lliİ ile ko-

mısyonuu nz r ıu unm:ı urı. ( 3 - 4 ) 

*
~~ ... 

T il n t! n in B ıı y r n ı.n r r g ı rn iz on ıı ı · i '"arın, 1 n lı u 1 ıı n n n 1 o p (' u 
k lusife hast:.ılııınP!'İ i~·in ,.,..nelik ihtiyacı olıın G9 bin kilo 
s ğır ı•ti kapalı zil r u~ulilıı f'ksiltnı.1ye konulmuş ve. ılın_ 

ı IPsİ t-:·ıinii tıılip ı,· knıııdrğındnn yenidPn knpolı zurf usulıle 
eksiltmı'yı• konmuştur. ller kilo .... unıırı rnuh:ınırııı n lı ıl• lı 

1 15 kuru~ olup jlı:ılı·~ i 6 8-935 turılı snlı gııı iı sıı:ıt 15 Jp 

...... . 
Reçet(•lerin ze ı·vgun cok ten.iz , e pcırlak göı 
tnek istedığini7. gözlükleriniıi, zevkinize göre çe 
tçıveleriııiz; 

----..2, S:ıaı \ı• .\liiı·pdwral: ı 1
, ı

1
t 

B.ıyrnınıc; Tünıı•n s:ıtınalııı_n komisyonu binnsırııln yı p lı:1<·11k

tır. \1ıın ık:ı" ıy ı girt>crklerin vıırC('(•klerı etin ŞPınıt ve 
evs ,f nı bulunduğu nı ılı.ılliıı ~'ltın:ılmıı konıı.;:yonunu rııiıro · 
c ı ıt e lPrell öfrroıı •b lirler i~tPklilerin 2490 numnrnlı knnu
nıı 1 2,3 iinı·ıi ınaıl lel•·ri .c• g<irP istenilen vı"s:ıik ilü ınu
vJkk:.ıt teminat tutnrı 0

1nn 776 lirn :_,5 kıırıışıın YPva ban
ka moktulııınurı ihııll'ılırn lıir s ı ınt eYı·I Tiiırıc.•n mııhaM•hrsi

no tesliıııi ıle komisyonda hnzır bulunıııııl.ır. ( 399 4 ) 

~** S •yramıç civarında Tümene bağlı kıtaatın senelik ihti

yacı i~·in 46 lıin kılo s ğ.r eti k: palı 7:ıı f mulılı ıı lıııı ~: -
şaya lrnnulnıuş \C ılıale günii tıılibi <·ıknıod ğındt n yeni-

(Aılevi me<1lelder dir) ceı•, imi, masn. du~ ar ı:aat · 
le · · d rınızi ve ma alyalarınızı; 

J dt:ın k •pılı z ırfl ı Pk~iltme)'" konmu~tur. Ilır kilo~unun 
l j nıulı ·• ınıncn l111 ııelı 15 kunş o!t p ih:ıl< ı-ı 7 8 9j5 tı ıılı ~ı -
• r:-.:ımba guniı sııat 15 de Buyruın ı<: Tumen sutınolnııı ko 
i 

1\ ı• ıııa 1 j <'lllll j \Pi it• 1 misyonu binus ndu yııpılacııktır Miinako:ıoyıı girc<'<k !erin 

Hüküınet caddesinde 

i'd. H U l ÜS İ • 

E RDIN I 
' l••daf'ik \ ' t' tPrııiıı Pi ıııt·li~iııiz. 
1 

''''l c r , 1 \ :-(..tza!'iı tı( a ıı 

'- .....___ . ~~-___ _,,_ .. ____ _ 
Satıhk Nazar ~'~~ata 

vdrer •kleri etin şornit ve c'sofrnı Lu urıdu~u mıılıullın Ba-
tın ılmn konıisyonun:ı nıiira<' ıat ı·ılerek ögr<>rıebılirln. İs 
teki Jıırin 24YO nuıııornlı münnh~n konur unun 2.3 iineıi 
mndılelı1 rine göre ıı-tı•nil"n vesaik il~ mıı"akknt ti•nıırıul 

1 tutarı olun "17 lira 50 kuru~un ·veya b:ınka mektubunun 
hnblı1 n hir :ı ı ıt ı•vel Tiimen ırıuhnf5ebc8İn" tı•ı-l ı nıi ılı• ~o 
misyo ııla lııır.ır hulunrıınlnrı. (403 - 4) 

*~~ 
B ıyrnııııı; civurınılıı 'l'iııııerıe buğlı k l.ıııtın Hnelik ilıti 

yocı olıııı 72 hin k lo sı;- r t•ti kopnlı zıııf usrıl le eksilt
meye konınııstu İhnlo giinü t::ılibi ('ıkmnd g ndon yeniden 
kıqnlı z ıd usulile eksiltmeye koıımu~tur. B<'lıc.>r lcilosunu n 
muh::ırnmen bed .. Ji 15 kuru olup ilı .lesi 7-8 ~15 tnrılı ça-

1 
1 hı1 i La 1 i \ t • 11 ı • \C • va -

Konyalı zade Mehmet İz · r'.?nınba ~ıirıü snaı 15 ılo Bnyrnın ~· Tümen sntınalma ko· 

ı,, ,, 1 • 

1•1
1" ilr·aııı;ı~a 111 · lı~ıı~ 

zet ve şeriki Arabacı zade 
Ali Sadık ü•ıvarıı altında 

on yedi senecleclenberı de· 

misyonunda ynpılac:.ıktır. ~1ün:.ıkuı:: y:ı pire c·ı klı r n 2490 
• nıım:ır:ıh kununun 2,3 Ün<'İİ madılelı•rıno gorr istnıilPıı ve-

saik ile muvııkk:ıl tı•minut tutıırı olnn 810 liruıı n vrpı ı· ~ ı ı·ı" ' ı 
lıİı- 1\ P llıİİ{(•lıaıTİk vam edt' n ~irkctimizi 25 bunkn mrktub11n11n ilııılcdon hir !'rttıl evt'I Tiimrrı ııııılın -

l:ıı··ı ı. k. . · ı 
lı'ıı· • 1\ illa llH'~l 1 t' 

tenımuz 1935 taı ıhinden iti· sebt>sine tP.sliıııi ilı: komisyondu hazır lııılunrııal:ır !. 

1 baren tarafeynin hüsnü rı· 

\lll. )tll.'l1
1 1) 0 ~' ~,uı'ı• kll\' - ' f h k 1 1\ { , ,... - zasiıe esı ve cami ebir 

ltıdp I' caddC"sindeki ticarethanemizi 
:ı\ < l lllllllOSU \ P 
• l'ıı .. 1 .ı ikiye taksim ederek heı bi 

~ı ·ı' ua :'ı'llııı<·,·1 1 ı·lıı·,··- . 1\ rimiı; ayrı ayrı lıcaret et-
ı ,, 1 ., 

ıı ıı urıı111tı lt'ft'f'l'll- ıneğe başladığımızdan şirke 

i i
l tla cl·(ılı tiınize ait hesabatıının t.t · 

11ldufr11 lıa-ı· • ınan.en rı va yet t•dip yekdi 

' 
111

'11'1. fi ı l la :ıı·.-Jı~ yeriıııızlü hiç bir güna ala-
~lıl1ı1 . 1 

l"ı· ı" ı alıııak j .. Iİ\t•r,- kanıı.l k~ nıaını~ olduğunu 

1 
~dİı' . I • ' alakaclcHııı ıualümıı olmak 

,.,. . l\(.'~l l'ı e 1\ ı•ı•ı'ı·i- üzere ılan olunur. 
lı•ı'ı 1 • K 1 Z 1 M h \,.. ıı l' ili 4'tl llafız onya ı ate e mel 

lfp 11 •• izzet ve Arabacı Zade Ali 
1111'il(•:tlll t'l~İıı. Sadık 

(404 - 4) 

~fo,.;ı•"•ırlıktuki birlı<rjn hir scncl ı k ilıtıvncı olon 400.000 :'°' ....., J 

kilo odun : ı: k eksiltme ile sotırı nlır acuktır. 'l :ıhıııin etli 
lon kıymeti 4LUO lır.ıdır. 

Ek ... ılt.ı.e 5 Ağ"ustos 935 p ızartesi güııiı sa.ıt 14.5 
lla Sus ğ'ırlıklukı kom: yondu yapılueuktır. ~:ııtnnrııt "I Kor 
~.ıtınnlınu komisyonu ile SusığırlıktJk konıis)orıduJır. Is 

tııklılerin ~özü ""''"il "llll \'l' ı;natte 300 liralık ji}rf'li ıru-~ :-, ~ l"' rı ~ 

venırıe p ır . ıluril • Susığ'ırlıl~tnki ko ııı:s)Orıa gı·lıııelerı ıl:ın 

olunur. ~* * ( 4 1 1 4 ) 
B.ıyrurıı ~· g ırıı z11.111 ı•ivurınıla lıuluı.:ın pıynde :ılay nın 

s::ırıelık ilıtıyncı ı~·ın 578,LUU kilo un k. pulı z:ıı f u-,u ıle 
ııınna'rnsaya konnıu · ihııle"i günü t:.ılibi çıkmodığından 

yenıılen k ıpalı l',ır fi 1 ı·ksıltmcğe konıııu tur, n r kilosunun 

Atletizn1 müsabakaları 
(l t ırnfı ik Il('I SUJf ılo) 

atmada 8,91 metre ıle Bir· 
ilkten Şevket birincı. Yurt · 

tan Mustafa ikınci, Bırlıkten 
Mehmet üçüncü olnıuşlarchr. 

Yarış tışı o 1nralc giren Yur 
ddan Mehmctde lU,17 nıcl· 
re ı le birincı g.:ı mişt ı r 

ı 0.000 Metre mu~avemet 
Yarışa iki at'et girmişse 

de biri turları tanıamlamn· 
dan yarıştan çıkmıştır. So
nunda yarış dışı o arnk gi· 
ren Yurddan Tuı gut 42 ela 

kika, 15 saniye ve 7 IO i c 

birinci ge1miştir. 

400 x 4 8 ~yra~: 
Bayrak yarışına (1üç. Bir 

lik ve Yurt takım 'arı ol-
mak üı.:ere üç takım girmiş 

tir. Yarı-; sonunda l'\urıllin, 

Mustafa, Edıp ve Hü ~eyin~en 
teşel.k eden 1 üç takımı 4 
clakıloı, 3 saniye ve 4 5 i e 
birınd gelmiştir. 

Puvantaj; 
Dünkü at'etizm yarışların 

da (iüç atletleri 3 birincilik 
1 ikincilik 'e 1 üçüncülük 

kazanarak 19 puvan nlmıştır. 
Birlik a•letlerı 1 bır nciıik . 

2 ikincilik ve 2 iiçüncü ük 
kazanarak 13 puvan, yanş 
dışından da 1 puvan ki, hepsı 

l 4 puvnn almışlardır. 

Yurd at 1et eri 1 birincılik, 
1 ikincilik, 1 üçi'ıncü ük ka

zann rnk 9 pu,·an ve yarış 

dışından da 9 puvan e ' de 
ederek 18 puvan almı~lardır. 

Dünkü progra nıa dahil 
bu 'unan disk atma yapıla
ınıyarak bugüne kalmıştır. 

Proğramın ıkinci kısmınla 
bugün saat 14 de Alı Hik-

met stadında devam 
edilecektir. 

/v1ecmualar: 

Yeni Adam 
Eğıtimci İsmail Hakkı ta

rafından i .. lare edılen bu 
kültür gaıelt :-;inin 83 cü rn
yısı çıktı En önemli yurt 

ve dünya sorağları üzerine 
elemeler, incelemeler yapı 

yor. Yeni Adam her fikir 
'e kültür adamının dıkl<atle 
olrnyacA ğı bır gt zetedir. fi 
Atı 1 O lrnruş. 

Uray Başkanlığından: 
171, 60, 16Y. 4. 12, 16, 28. 36, 42, .ıB. 83. 85, 51, 150, 

146. 74 61, 45. 166. 167, 
Yukarıda nunıJroları yazılı urny kurn~ılurı 31-moy ı; -

916 ~iinl •nırrıne ku l.ır kirny.ı vnılıııck ıızere U\·ık urlır. 
ın ıl~rı 9. 8 935 gunleuıPrırıe koı.l.ır art rılnıı tır. 

f tl"!rrnı•lc>ri 9 8 93.., cunı,ı gtinü eaot 16 d ı ~'.lrboylıl.tu 
)'Jpılıc·ıltl r İ-,ltklılerin şııb:ıylığ'o ni.ıroroat ı:;trneleri lıil-
Jiril.r ( 1 - ) ) 

ınu 1ı ımınPn b ... dı:ılı 9 kuru,.. 25 s ıntım ılıalı-. i 17 8 935 tu
r; h sn ot ı 5 ıl" B ı y r<lm ı (' '1\ı ııı en sa tııı:ı 1 rna konı isyoı ıı hi
n asın dn ynpılocaktır Miiı akosnyn girıreklt>rin vere<'< kh ri 
unun s 1rai1 ''" cv~nf nı bulunduğu )"'rİn ~utırı:ılmıı komi
syonuna ıııur:ıe:ı.ıt cden·k öğrrnPlıilirlPr. Miinokrıfnyo gi 
reeeklPrın 2490 ı um~ral konunun 2.3 iinrii maddelerine gö
re İıoter jlpn vf'sıkle 3923 lıro 25 kuruş n U\'akkot temi
n.ıl ve bonk mektubunu ıııunokı.sad: n bir saııt evel Tu
mcn muh:ısr besin<' tevıfi ile konıi:-yor tin hazır bulunmulı.ırı. 

*H!: (422-4) 

B ıJramıç g-.ırnizoru ıhtiy. rı ı~·ın 11280 kılo sadeyağı 
k ·ıp ılı Z'lrf u~ııtit .. ek ltrneye korınıu tur. Her kilosunun 
mulıummrn hP h·li 75 kuruş ıh· lı si 17 8 935 Tor ılı 
s ınl ] 1 de B l)'r ırn ~· 'l'um •n s ıt n ima komic:yonundo ya· 
p ine ıktır. Eksıllrııı ğ•• g re<'r>k lı·rin verf c·Pkleri sndcynğ'ı
nın şer ıit VA "vs ıf nı lıtı 1 ıınıhığu yı• rin satınnlııın komis
yonun·ı miiru~.ınl t•dr>rck ö~ren hilırlrr i·teklılt rin eksilt. 
me kanununun 2.3 ii\ iinı·ii nrnddele:::-irıe uore istenı'l<:n 'e. 

:"" 

snıklo 616 lirn 5o kurus muvakkat teminatın ve bonk 
mekluhunun iholt'Jcrı b r soat evel 1'iım<'n nıuhusebe
sine tı v I· ıle komisyondu hnz.r t ulunmı.ıbrı il!ln ohınur. 

(423 -4) 

B ıiık<•sir g.unız >O kıta ıtı kin 18 l)f)() kilo pı.ıtutis 23300 
kilo kuru "cığ'Jrı ~2 - 1ıguslo~ 935 pı·r~cmhe gtiniı saat 
on be-;t·~ kor satin ... lm' ıı·n ısındı ıholesi yop.lıııok uzı re 

,ı~· k (lks ltııı "f'! konınuştııı P..ıtnt sin mu' .ık ktıt h 1 min: 1ı 
81 lır ı kuru s g ının 111 11\· ıkk:ıt t~m inalı 122 lırn 35 ku. 
ruştur. l=ıtiy en ler srırtnJm yı kor s.ıt.nnlııı:ı komisyonundtı 

gör~h lırler İsteklıll'ı in ıııuayy gün ve saııtte teminutı 
muvukkutc m:ıkbuzl.ırı nyo h:ınka mektuptorife komisyona 
ınuroe ıathırı (448 4) 

{'. -
11,k .. --------.:'.---=w..o----------~ 

Dı!Jnin hikayesı: 
- -

- Kardaş Katili -

S,,. 
I~ '-qk b· 1

• 1\. ır temmuz öğlesı 
qrı 1 alf ı k.. 1 d k 
ııJii Cl.td oyı yo un a i 
~bil~ clufl Orak lı.çenler hır 

111: Şıııf\n askt•rini ısti 
1 1'ıd Çık 

l I C1.lt 1 1
' n bır imamın ycı 

tı etı" « sah11nın ılerı ge 
t ..... v 

t. 1 l'tı ~ e ha 1>nlarının ev 
~rliı' Rıb k 

ı~ ıı. [J I 1 ollarını sallı -
tı ... ~ eıı d~ 
'I rı .. k uşınan asker 
'" ırı v tı '' e n ~frelle bak 

"ıı \ ti 1 d hıt 1 
t> le) bayırın 

('\r-j ti t lı 
~ ı ~ onu cai{ııan sık 

11:1 ırLr 
!I !it a Çerçeveli\;'en 

1 fl d ~ J 
0 •ıilı 0 

.. grtı r'ö· tnnln ile-
j'° B 
~~Utıırlf' . 0 Ynumcln loıran 
tıı"tı I •ıııan, dıli mü"· 

() {\ l 1 nrknnıdnn gel 

r":all . 

Salih Vecdi Özkan 
sin~ diye! ardına taklığı bir 
sürü s ·rs •ri ile birkaç gün 

evf-1 g'!len ve Türk yurcıu 
nun temi.r. kanlı uluscı ları 
nı çınar cla'mda asarak u'u 
~al güçlere f':ngel olıı ak 

k :ı.sd le hu va hancıların ge 
1 mesint> sebep olduğunu gö

ren Göne ılıln o giinün ak 
samı sara vı teskin ettiler . 

İzmirin işgalınden sonra 

GönPne yöriiy~nl<>r. Onlara 
önciilülc erlPnlerin arkasın · 

rl ;rn ~t>I dik 1 erinin ela ha il k 

haftns1 damarl rıncl" cNlle 
ıinin katıksız kanı cl olaşrın 

A ırnfartnl r şeh itlerinin ço 

cukları ilk i~ kendilerini 
dağların kucağına atanıak 

oldu 

Çdkır Öıuer yirmi sekizi 
yeni doldurc\n bu ateş par 
çao;ı delıkanlıda bir gün bir 

düşman askerinin sudaıı ge 

len bir kadına sataşınasıle 
kül<riyerek onu he nen ora 

cıktı lt-peledıktı n soı ra ~i
lahını kapmış Atatüı kün 

izinden yürii} enlt r arMına 
katılmı\itı Kasabnya clüş '1 an 

geleli iki sene olu} orchı . Me
ktepler lrnpatılmı~ . Carı i'Pr 

yıkılmış vt> unların ynlc>ri 
ne meyhl'n"ler ve gazino 

lar açılınak alıla~~mlığın 

1 ah .ı m nı ü ile ı i lı azı k ;ı r" k le r 

sizler e1 ilı· saçılmağa lıaşla 

mış VP artı l· Ti.irlclüğiin h;ı

s tal,ıııan sırıi 1 e 1 ernlıer ()Jr 
ceğine lı i r çok J.ayı f m uha 

kemeli yurddaşlarımı~ da ka 

ndırılMak bir düşnrnn Mu 
hıbler cemıyetı kurulmuştu. 
Atatürk gençlcrıniıı nurlara 
boğduğu şimdiki Gönen o 
zaman ışıksız hir vırilneye 
dönmiiştü. Geceleri kireç 
kuyularına J..urbanl:u veril 

diği gibi çok zaman males 
sef bu cemh·etin iiveleri ya 
ptıkları zehirlerle birçok 
ziyafetlt"rde gümı hsızla• ın 

7t>hirlh or larclı. Üç sPre son· 

ra bir salı günü akşamiydi, 
Ankaradaıı ha' kırRn bır sos 
K OC'a tept-de akisler uynndı 
rıvor. Dua tepelere ınur.i7e 

ler yaratıyor Oamlupınar 
meydanını cehenneme çevi · 
riverdu Yurdun her l<eşe 

sinde istıldal ~a v11~1 için clö 

kiilPn kanlar·n gelindir tar· 
lalarile kırlari şenlendirc:liRi, 

bulu t ları kn:nrtlığı '·ir 

gece küçük bir tepede kırk 
ellı kışı Çakır Öme 
rın ardından Gönene 
doğru ıierliyordu . Altı par 
mak Nuı ı ef enın başkanlı· 
~ında kükrh en bu cıkıncı
lar ı::ecenin lcaranlıkllll ını 
yararak \ <>şil yurtlarını 1<ur 
tnrma ?a köşark<'n Çahır 
Ömer üzeıine aldızı işi ya 
pm k için gün doğdu ma
hal sinden ~aldırıyordu. Pir 
iki vi.iz k•şinin düşman ve 
birk.~ç k• •lik hem düş'11nn 
silahlarının namusli\rının rrö
ğüs ~erPn akıncı!ar Anka 
radan viik~elen Vt> h Pr tara 
ft" zelzelt>ler vııratan cPlik 
set;l1>n kuvvet nlarak <f,.fe 
celc. g-ü~iis kopnrıll\cal{ bav
lrns hn"ı ~rarl<en ~ün rfouclu 
mahallP~inclp şövle bir ko
mı mı:ı oluyordu . 

f>mer sende nıi bu se 
rseri eşldynlar arasımt kntı 

ldın?. Bırak on 1 arı gel bi 
zim tarafa, bak arkamızda 
kocaman bir millet ve ünlü 
bir dedet var. 

Sus Kazım! bayrağı
ma surfılmek istenen lekeyı 
temı·llemeğe ve bu cennet 
yurdu yab;.1ncı çizmelere çi· 
ğnelmemeğe yemin ettim 
Çekıl ) oluından! 

Dur Ôrner! .. 
DurmıvacaRım!. 
Övle ise al, dnn . dan 
TLıtturamA.dın Kazım, 

o da hoşa gitti Ki\71ın, bö 
yle bır savaşta knrşıma çı · 
l,t ğın ve düşman kuvvetle 
rine yardım ettığin için şa 
hlanan ulusumun arasına 
katılmakta heni zarara sok . 
rluğun icin seni de öldiirece
i:Hm. alJalı seni affetsin, di· 
üzerin <> haAa.rak çarpışan 
arkadaşlarına vetişehilmek 
için ileri atılıyordu. 



SAYFA: 4 

E~et ~~'J l."' 
ıç ı n Lu3 umlu [~ yaLarı 

<.Buradan UcuJ ·tlf !trıJ; 
BizJeen eyi Boya 

YAGLR.RJNİ 
'Burada bula blli].Joru~ 

Biı. kOyliı/erde 
Pullu~ ve fZ enç b er Dü~eniriı 
HEp Buradan Alırı~ 

TURKDlLI Ağustou 4 _,,,,. 

• 1 •••••• • ................. . ,. - - ·-- -~ .. 
! DOKTOU 

KADRİ YETKİN 


