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1 Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ il 
~. Günü g-cçmiş sayılar 25 kuruştur. ~ 

Jürk çiftçisi borçlarını on beş senede ödeyecek .. 
Türk Ciftcisini koruyan yeni bir tedbir •. 

Ciftçinin ·borçlan on beş sinede 
ödenmek üzere yüzde üç üremli 

taksit bağlanacaktır. 
Başbakanımız bu hususta grupta izahat verdi. 
H. ~~kn~a.' ı 2 {AA) - C. ' yu sunulıın ~·ift,;i bordnrının I 
ııın °rtıst grubu ılün topla- to\tsitler11lırrııe k: nun l:lyih-
00.'Ştır. Başbakan İsmet İn · asını izııh ctmi~tir. 
t U 1\irk ç·iftçisini daha ı;ok Bu izaha göro. 1931 sen-
a~r~lllnk İç·in hükumet tar- e~i rnnun ı kudar ~·ıft~~ilerin 
~an hazırlanıp Kamu ta borçlnrı 15 sPne<l·~ ölen mek 

üzere yiizıle üç üremli tn. 

ksitlcre bağl:.ınoca khır<lır 

Raşb.ıkanın bu jz;ı h.ıtı 

pıırti grubunca alkışl<1rla 

onaylanm ı;t1r 

1çiş1 eri Bakanımızın 1 Almanya 
•• Onemli Bir ·Oiyevi. Sovyetlerle fransanın ve 

ı· · . A - _ • v Çe~oslovakranın arasmı mı 
111111 ı.n~, labı mız doğru~~~· dog ru y~ f k .a.. manlıga açı ror? 

il ane ve müsbet ıhmlere mustenıttır. Moskova, 10 (.\.A) -
l{:j ler· b k , t, ~·· k· Jurnul dö ~1o-ıku, Bitlerin ru ı a n n m z > • ·~ u 

ı, 1 l<nya KamutoyJn önemli söylevınılen hahseılere di 
r J' yor ki: H ıyevde bulunmu~tur. 
akanımız ılemiştir ki: <' A.lmunya; Frans z · Sov 

«--.. S ı ı Ka- yet vd Fransız · Çelrnslovuk ııı ayın nrk.:tc a~ ur. 
bi~~"Yın ge~arn celselorclen paktın gözden diirürmek l\ in 
,,., 

1 1lıle Adlive Encümcmi Loknrno anlaşmasını imza 
'"'ıb " tb ataları okunurken mu· eden devlt>tleri; Almanya, 
~d~·talıırın birinde zııbıt:ıi Sovyet Rusyuy:ı s:.ıldııır ve 

1Yr• ·r · · .. · l' d ~ ti ~ıtr ~ vazı e~mı go ı·n ,111n- 'ransn u .~ov ye om ynr-
hı.ıırt\a hakkında bozı ~özler iL ~ııkrıi l\a) ı• Jım ederse; kenJilerinin 
b ıluın. U sözlerden miil- ht.ıl<'l gdrnrı. .\ncak eeza Fr:ınsayo kur~ı Almanyanın 
l llıtı olarak BüYük .\1eclısin tnhfıf \'eya tadil olurıur. Hu yımlım etmelerinin gerekti-
ııess" · " h · k ~y Uruno iştirak ederek esası ~ledıse hir ıhıf.1 ıl..ı a ~~ıne inandırma istiyor. 
nı;ııc1 kton sonra do~yııyı au:ettiktı.ın sonra nsıl z:ıhı- Aulo~amozl ğı kendı kc>ndi 
~iı ·~, okudum ve ~·aL;t ım tııi adliyeye tn:.ı iık eılen bir ne göze ~·urpan hu polit 
hnı"ıl, Meclıse maruz ıtta d:ıyuk lı;ldise:;;ine g-dı•eı·~::--: ikuda şu tehdit vardır: Lok-

Urıın ... L • ' • ( k J hk k k . d d ndeı . u.a. ıstıyoruın. nıiısa- J v& U\ a tu ı e memur arno pa l nı ımza e en ev. 
f)erını dilerim. olonhırırı mazııuıılara iş\ıen. loller Almarıyıının lıu görü · 

~ 08Yo tafsiliitiyle Hüyiık ce etmi~ Ye bu suretle ce · şüne yana~"Tlazlarsu Alman -
ı. e ·lise d'l ı · . "''\!I' arze 1 l I. BiiJiik bren ifadelerini alar:ık ıtır· ya bu pakttan ayrı · 
i•tı 18 h:ıiz olduğu hı.ıkkı :ı( etlırerek rnnhlcemnnin hü- laeaktır. Almonyanm 
bin illa~. etti . O bok ken·lisi . kmüne miiessir olınuıjlur.lır. Lokarrıo pııktındun Ver-
h~ttlllunakaşrı götürmez bir Bııradu hepimizintecssiirünü sayda olduğu gibi. bir ta · 
~e k•dır. Kullandı ve yerin · mucip olon htıdise znbıtai raflı nyrılması paktı orta· 
'ı Ulhındı. Hunu münaka- adliyenin ılo.yuğı doğrudan dun k:aldırm :ı k, an<'ak Alma-
~. !~6 <'cılc deuılım. Bu hak- do<rruya bir vos tr.ıi tnhkiki · nyııyı bir takım as g· ıardı.ın 
l ou~-ıc ~ o 
ıtı h ."u Millet Medisi hak- ye g-ılıi kullnnmı~ olmıısıdır. uzak bırukır. 
1 U(" ._n Uıııranisi olarak kuL O gün dosyayı bilmediğim Almanya bir tarufton, Lo-r. 

ı.- için lfiz mtrelen izahatı aı- karno paktını imza oden de_ 
""nd· · ~·nın ısı adliye maknmla- zelmemiştim . Bugün arzet- vletler urnsınJa unlnşm:ız -

•l~ıljt·Şunuıı ve bunun ne m-:ık istiyorum. Bizim usulü lık sokmak i~·in boşuna uğ · 
~-d 1 

Ve ne 0 deluile isti- muhakememiz rekizjtu r bir raşırkPn, öto yandan 1talyu. 
~,,,eıJen hiikiimlerilo mu usulü muhnkomedir. Yuni yı, 1 laheşistand:.ı hir serü-
~ 11· et değildir. Yüksok ve delail mücrimi o haricinde vene :.ılmak ,·,..in şevklLndı· -
b 1 lll'"I h k. ~ ~re \l llhazaları nc.ız ırı iti- toplanarak onıı göre iı iım rmesi orta Avrupoda tekba-
~~nır alarak o hakkını kul· verilir Engizituar ılı~ğildir. şınu kulmn k İçindır. Alman 
~~ll' BuI\-1 ı ı b Yenı· delıller nıiierimden alı-,,, k uan l 0 ayı u ya, Rus - .Japon hurbinde de 
)ı ll'ı Ullnnnı:ısınd ın dola- nnınz Mücrimin ilira(ı fü' 
1~rın &hkenıel rin ve hakim- olursa olsurı del:ııli h:ıriciy . l).ırlık Rusyasına t pkı hüy. 
1 •in ~er!lliş olduğu hüküm· eye mutahnkat et ııı dıkçe le yapmıştır. 
~ine bir ( Devamı ıkind ~ayfııılt• ) 

1 
.. Türk · Japonya 
~ •rı;tırma kurumu kia- Çinin finans işlerinin dü-

ıaıen önergeleri göz- zelmesini istiyor. 
ı ~,~en geçiririz. 
~r~ .• ?1~0 • 12 ( A. A. ) -
ıı \il 1 

~I ~~net urnştırma kuru . 
'~ı.ıı merkez kurulu 

~lııvkornisyonu ile biri i -

~ 
Uzıı g 1 .. l '•o • en onerat> e· 

~dp . ~ 
lır. n g"ı:ırm·•ğP h. · . 

Londru, 12 ( A. A. ) 
.Jıı ponya (>nin i.nans 
ışlerinin ılüzeltilme~i ırın 

N.ın k indo taplanac:ık olnn 
ve Ingiltere, Amerika. Fra
ıı :ı ve İtulyunın bulunaca_ 
t'ı kon<rrc•)'H İ!o\tirnk etmC'si t'°' ~ 

ic;ın lngılizlnin y;ıptığı tı•k 

lıfi redetmi!itir. 

f ~onomi Bakanhğmın bir 
bildir iği. 

Ankara, 12 ( A. A. ) _ 
Türk ve ornebj !iirkı tler 
s;~ort:ı şirketleri ve İkruz 

vr.ı rehin işlerile uğraşnn 

müesseseler ve alakuılarlıı

rın vektllotle olan işleri irin 
tanzim edecekleri evrak ve 

vesaiki bundan böyle doğru
ca vekaletı! µöndernıeleri 

lôzım geldi~i lktısnt Vnkl\ 
Jetinden bildirilmektedir. 

Ulusal .K ü 1 t ü r B a k a n l ığı. 
8an~alarda çahşan işyar -
br aylt~IHımn yüzae ;~;. 

si~i uçağa veriyorlaL 
Ankara, 12 (A.ı\ ) - Mil

li bankalarımızla osmnnlı h:ı

nkasındn vo bu b:ınkalurn 

1 ağlı müesseselerdeki işyiır 

ve işriler :ıldıklnrı pııronın 

her oy yüzde ilıdsirıi Turk 
huvu k 11 rumuna Yermeği ku 
rarluşlırmışlardı r 

Faansa 
halya ile Habeşistcm ~a
ra~tu rna için çahşı~or. 

ffabeiisfan italyaya toprak 
verecek. kolaylıklar göstere

cektir 
Parii!. 1 U (A A) l\ağl-

iaride Musolininin söylevin

den :ınlaşıldığ nn göre hiı; 
hir kuvvet İtalyayı istediği 

zurnan l lubt ~istnnu suldırm
aktan g-eri Lırt.tkmıyacaktır. 

Uluslrır l'emiyoti İtalyurı· lia· 
be~ anfoşmazlığı ile uğr.ı~ r

sa ltulynnın bu cıHuiyclteu 
~·ekilmesinden korkuluyor. 
Ü iT gav•tesınin Jiplonıot k 
:ıyt:ırın111 verd ği habere gı). 

rı-• , R. Luvnl, l'a·,tkok yort 

ularınılun ~<.nrtı uır nrıl •ışma 
yolu bulmak irin \~alış·ıı'J k
tır. 

B Lavul, Frunsıcnın H.omıı 
büyulc ı•l\·isir,j P.ıriı-o ~· ğır . 

mı~tır. Fransız dış hokunı. 

İt!llyün Habf·~ anlrı~mazlığı
nın uluı:ılar cemiyeti konse
yine g(llmemesi irin ~~alışn· 
cakLır. 

Söylonllığine gö. e Frı.ını-ıa 

Aılisababadıı bir g-irgid" hu 

lunarak ll abPş impııratorun

un İtalya ile hir uzlaşma yo 

lu bulmasını önergcyecektır. 

Bu an lu~muya göre Habeşi 
stan ltaly:ıya toprak verecek 

ve bazı kolayl ı kl:.ır gösleru. 
cektir 

---e-
Bulivya ile Paraguay ara

smda anlaşma. 
Buenos Ayreı-ı, 10 (AA.) -

Brözılya D.~ bJkanı B Ma · 
cede Soun·s Arjantin hükü 
met konıığın<fon \·ıkarken 

«bnrışa kavuştuk» ılemiştir. 
H •sruiğ' bir bilıliriğdo Be_ 

rezilya Arj ıntin, PdrO ve ~ili 

d11legoelerıle Bolj\'ya n Pa. 
""' . 

rog-uuy ılış bakanl..ırı mese-
lenin kotnrıldığ' nı bıldirmİlj
ler.lir. 
Anlnşma askerin salıvMil 

mesini ve savaşın tekrnr 
bıı~lnm:ımıu.ını sağlamııi.ta 
ınPselcnin y.ırgıça hangi şa
rtldr altında vnrilrı·Bğinı be 
likınokted ir. 

Saffet Anhn Kültür B2kiiil oldu. A~i~in Üzmen de 
birinci genel müf ettişliğa tayin edil~i. 

Oiin g-elen hir habere gö
rfl. Kültür Rnkanı Abidin 
Ôzmen birinci ~enel müfet
tisliğe tnyin edildiğinden 
hnknnlıkdun \'• kilmıı:t:r 

Kültür B:ıknrılığını:ı Erzin
can saylnvı Saffet Arıkan 

getirilmiştir Eskiden uzun 
müddet parti genel sPkrete
rliğini yapmış olan Srıffı t 

Arıkan, ~on gtiı,lerdc Parti 
Kamutay gurubu asbaşkonı 
ye Tiirkdili Arııstırmn Kuru. 

·' 
mu hoşko!ıı hulunrıyor<lu . 

Yeni Kııltür Bnkanınn mu _ 
v.ıU.ıkiyPt ler dileriz 

Yt ni bakan iş başında 
ı\nkuro, l 2 (Aytnrımız· 

dan) ~ C IJ I'. Kamutay 
asbn!_?konı ve Türk·l ili Arn 
ştırma kurumu ba~k:.nı SJ. 
(fet Arı k:ın Kültür Buknnlı_ 
ğma t:ıyin edilmiş ve bu
gün işe b.ışlamıştır. Yor.i ba
kan İlbuyl.klaru bir taınim 
göndererrk · ~o b.Jşlndığırıı 
bildirmiştir . 

Yı•nı kulliir Bak:ırıı Sııl'frl Al ık:ııı 

B Ahlılıu Ozmf!rı 

Abidin Ôzmen birinci ge
nel müfettiş olmuştur. 

Nüfus Sayımı 
Nasll Olacak? 

Sayım iltleşrinin 18 inde ijpılıcat ve ogün herkes 
, .nüfus kiöıtlanna yazılmış ~ulunaca~tu. 
lstntietık Genei Direktörlüğü 

nıirus ~ayımı öğrenekini ne 
~rttmiştir. Bu öğrenek hük
ümlerinden k~ndilerini ilgil 
iyen tarJtfJarını okurlorımızn 
bildiriyoruz: 

1935 Yılı genı•I niifus sn 
yımı ünümüzdeki ilkteşrinin 

18 inci rumn giinü bütün 
men,lekette birden yapılacak 
suboh s at sekizde L1J)liıya
c ık o\u,ı sayım akşama ka
d ·ır bitirilecektir. O •rün 

~ , 
sabah saat sokizden sonra, 
ılışarı ~:ı 1rnbilecekleri bir ma
dıletle saptanmış olup elleri
ne ilb1ylık veya ıkebııylık 
tarl.ı{ınd.ın ç.ıkmok İ<·in izin 
belges: verilen ' a-den h:ı*ka 
hir kimse bulunduğu yerde 
n dışnrı ~·ıkmıyac.ıık v'J :ınc· 
ak, serimin bittiği top atıl -
ınak vuyu drıvul \alırımuk 

surotjle ilan <3dildikten sonr.ı 
h,-,rkes ı,:ıkabılecbklir. 

Herkes bulunduğ-.ı yerde 
sayım knğ.tlarınıı g' ~i ılet'" 
ektır Aynı oyleden olup ba
şka yerde bulunanlar o evin 
nufıısu arosımlu yozılmıyac.

af: gibi o evde konuk ol uak 
bulunan yabanc ı lar da tıpkı o 
evin öteki insanları gibi sa
yı lcı nw zlar 

Tı.irkiye toprakları i~·inde 
oturan oyrasız herkes o gün 
nlifus say.m kllğıtlorına ya
zılmı~ bulunocok ve hıç bir 
ferdin unutulmaması g~ın 

biiyiik bir özen verile<'ek
tir. 

Snyımılan önce i\·inde 

ınsan oturan ev apartıman, 
okul, dükkan. otel, han 
gibı bütün yerler numara. 
lanacuk, içinıle ıışağı yulm
rı 20U nüfut; bulunan höl. 
gelere ayrılacak ve lıer 
bölKl.l ayrı bir işyar tarafı · 
ndnn yazılacaktır. 

llbaylar ih·ebaylar veya 
kamunbaylar tarafınd<ln sı· 
yım işyarı ö.ievi kendileri
ne verilecek olanlar bu 
öJevi kabul etmolc ve ye
rin~ getirme yükümünde
dirler önemli bir özürleri 
olmadığı holde bu ödevi ka
bul etmiyPn veyo yapını· 
yanlarla öğrenek hükümle· 
rıne uygunsuz harekette 
bulunaulardan 5 liradan 25 
liraya krıdar ve sayım işya
rı aytannntorı bu işi kabul 
etmemeğe kışkırtanlardan 
10 lirndan 50 liraya kadar 
puıı cezJsı :1lınacnktır. Bu 
cezalar sılyım yapılan ye
rin en büyük sivil isyarı . 
tar,• fınd11n verilecek ve iti· 
roz götürmez olacoktır. Bu 
pua cezıısın ı vermiyenler 
her lira için bir ~ün hap
·•ed il ece klerd i r. 

Gı•nı>l nüfds sayımının ba
şariylu bıtmesi, nüfus sayım 
deftorlt rina yozacak olan 
sayını işyarlarının yapocakl· 
arı ı~ı rok eyi kavram. 
ış, elınden iş gelir insanlar 
olmasına buğ'lı bulundutun
dan ilbay, ilçebay ve kamu
nbaylnr daha önceden hu 
işynrlnrı toplıyı:ırok kendile -
(Devomı i&inci sayfada) 



SAYFA 2 

Dil işleri 

Kılavuz icin dersler • 
- 29 

lln ynyıcı zaruriye - Yoş:ırık 

Hükilmet şeker ve tuz fıatlorını indirırken, 

~aJ,ğı işlerine ne kııd:ır il~ilenmekt~ olduğunu 
aösl~rm. §tir. 

h(tlkın ya
bır dnhu 

** 
Ilı.ısla, varsanılar ve göriim~üler içintlc bir 

döndü. 
deliye 

Üd\"mişo yazıldanrnaktan ne ç·.kor? Gele<'eğini hazırla! 
Siz bu işi üstenize nlmoktıı bir ~·e kinek µöruyormusu-

nuz? 
Ben kimserıİn konıınuğu değılim. 
M ısı r, Büyük Britunynnın konıı caklarındı·n biridir. 
Bir ö1s •zı ıle , b ış•m ı bôyıe bir f-.ılı1ket geleeeğini 

anlıyordum. 

Dııyganlık eyi bir ~·)yılir. Fokot lluyrııa('ıklı adumlurı 

hiç sevmem. 
Saylav orkadaşlarıınız son Husya gezisinden pek t:'yi 

duyu la rla döndüln. 
Son Fransa hAdiselerinin eyi hir özetini haz·rlayın z. 
Açık deniz pıslik, uy.ınık k of:ı sanıka tutuı.ız. 

Biitün öğretmenleri oğlunuzun uıg dim inden hoşuntl
urlar. 

En büyük sıkınçlar İ\·intl•• bihı kimsl}ye boyun eğme 

dim. 
!folk işlerinde hi~· bir zaman usığcıl olınayın 1 z. 

lralı adam, en çetin düşkiilori güliiınseyerek kubul eıler 

9u misallerlleki kelime knrşılıklur: 
Varsanı - Bersıım (hallucinrtiorı) 

Görümsü - Hayalet 
Yazıklanmak - Huyıflnnmak , tuldıhiıf etmek 
Çekinek - \Tahzur 
Kurunuk _ Mahmi · 
Koruncıık - Himayede olon yer 
Onsezi Hissikablelvuku 
Duyganlık - Hnssusıyet 
Ouymnctk - Sahte hassasiyet 
G :ı zi Seyahat 
Duyuş - intiba 
Ozot - Hu\6.!rn 
Snnıka llurnfe 
Uzgidim - 1 lüsnü h.:ıliı lıoruket 
Sıkın~: - lstırııp 

Astğ<'ıl - Menfaatperest 
Duşkü - Mağlubiyet 

.!.!.-.*' il' ~ " 

Kölwn, ~·ıkağ - \l e nşe 

Bu son ekonomi akımınınkökenll ri hukkınıla bilğileri

nizi söyler misiniz? 
Eski zııınrnl.ırda en büyiık devlet adanılurının çıknğı 

Enrlerundu. 

Bır devrimci ö düğ'ü z11mnn , urkasınılan ağ'ıt söylen
m JZ onun büyük harekette boş bırakt ğı yrr ıloldurulur. 

Ağıt - Mersiye 

Günde beş kelime 
. 

} irmi ikinci Liste 

1 Nakıiyat - Taşrn 
Nakil - Taşıma 

2 ı 'esaill nakliye - Taşıt (lcışuna tıraçlarr ı 
Örneklt•:: 1 - Rir 111c111/ekdle !aş111 İ:jleri. eko
ıwmik yeli~imle sıla sılaya ilryilidir 
2 -- Deni: /eşıllarr arasmda 1•11 llC"11:11 yl'lkı·n
lilerdir. 

.'I - ı~·mvali 111enk11le - TwjtlL 11ıullur 
I :muali" gayri menkııil' - taşı ısı: mallar 
Örnekla: IJ . .... Bılltin taşıllt ue Jaşılsı::. mal 
larwı kansı li:c. int' Çt'llİrdi. 

~ - Tedvin etmek - Deryimek 
J/ucfrouen - /Jcryin 

Örnekla: 1 1'11 rkçe ka m11s11. Şe 111sı·lli" Sa mi 
nin dergimiş old11ğıı t'st•rlain c•n iyisidir ı 

'l - A nm cler!lınleri urasuıda im isimde bir 
• halt rlaımyoru 111. 

:J - Kauanini mıiclwve11e111iz Dayin kan11-
11larum:. 

.> Hayal - Hayal ('r. l\ö ) 
Jlulıayyile - Sanaıı 
Örnekler; Siz bu ha.beri :wnayiııi:clc icat elmiş 
olmailsmı z 

()az:ıtcmize gönderile<'ı·k yazılımla lıu kPlimPorin Os
manlıcuları kullanılmamnsını rı<'a ederiz. 

TOKK DiLi 
• 

Haziro~ --t\ 
içişleri ..... ·--·· ··-----··- ~-··-- ··-·· ' ··-····-.. 

KENTTE VE VİLAVTTE J 
Bakanımızın 

Bir diyevi. 
(Başı birinci sııyfııdn) 

hakim onunln mukoyyet ol-

-··----
H 

---- ---- -- ··----··--· --·· ·--·· 
e gisi. e • 

1 
. 

maz. Binaenaleyh duyukln 
nlınan itirafııı hiç bir hü · D I S . ,gist ün acı an ressam . ırrının resım se 

Balıke;ir için bir varlıktır. Sergide doksan, do· kmü teMiri yoktur Eğer 

bnzı en h i llı:r ve gafiller, za-

b tai adliye ornsınd:ı bu usu
le devam ediyorlnrs:ı ıki 

türlü fenalık ynpıyorlt r de
mektir. Biri kendıleriı c za-

ksan beş izer gösteı,.ilmektedir. 
rı· i rııl r 

rar veriyorlar \:tinku suçun 
mahıycti ne olurs ı ol:3un 

lıchemeh.ıl mııhkemeye ve
rı'lccc<'ıne '"Öre neticede ke-::> n 
nJil .. rı ceza göreceklordır. 

1kınci Jufu zı.ırnr e<liyorlor. 
l:lukuka vo u<Lıletc dayan. 
mosı lfiz,rn"'olen muhakeme 

M 

usullerıui gayet iptidoi ve 
gnyri ins~rı'i bir usul gibi 
göstcrrııiyo vesile oluyorlı:.ır. 

ı1bıtai ndliye i~·in soyle
nen ve buzun bclkı da vu-

kua ~dlt;n bu .haJıseler i hu 
rirte Juyan dostlarımız se
vinme~inler. B,z memleket: 

ait olun hor \'Oknyı olduğu 

gıbi bütün <"•plııkliğılc hu 
kürsiııle miinakLŞ ı ctmeğe 

nl Ş(fltŞ ve bunılo foyllu '1ul-

muş bir nosıliz Cumuriye 

'.\ecatihPy öğret mı n oku
lnsı rcs"m öğ'retm<'nİ A. Sı
rrının re'-İm sergı~i diin 
H lkevinde ncıJınıştır Ser<ri . ~ 

1 bayımız Salim Gundoğnn 
tarafından a~ılm.ş. parti h .... -

:karıımız Dr. Lütfü Kınhr, 
Korkurmuy Emin Turhr, 
tüze ve ilbaylık ileri gt>len

leri, öğretmenler ve dığer 
l İr~·ok kimselAr de serginin 

uç imasında haz r bulunmuş-
1..ırdır. 

Davetlilere 11 ılkevj tora
f ndan limonata ıkram e•lil

miştir. Ha lkevi bandosu <ln 
hu sırodn güzel musiki p:ır 
çul.ırı çalmıştır 

Evin hiiyiik ı:; ,1Jonıı sngi 

Zir 

ye tahsis edilmişti. Sergid(l 
tr~hır edilen re. simler rlok

sun, doksnn bı ş kodnrılır. 

Yirmi, yirmi Lı ş tn blo yeni 
resim cereynnl:ırınn 

göre çn lışılrnış . Bu t:ü lol.. r-

da senntkôrın şuhı:1i kuvvıt. 

le tPbnrüz etmektedir MPv 

zulnrı hnlk h 1y.ıtındnn alın-

mış bütün hu tab~olnr 

üzerinde nyrı ayrı ılurnrnk 

tetkik ettik. lntihalnrım zı 

nyrı<'n ynzaruğız 

Sanatkar eıı pr< Sl) orıızm 

olorıanında do ~·ok muvaffok 

olmuştur. <;ok rolı~knrı irli 

sanatkarın l u sorg si Balı

kı·s r ırin b r v11l kt r. A 

ş b 

~ırının okula lıı~ ı c ' ~ rı 
z ın 

den nrt ıd ğı r k • '/ ıııırle 
r la C· 

lHdı hu kJdar JZ Jre 
tak 

ortı y.ı çıkın sı ıla 

Jeğ"erdır 1111· 
rl·~S~ 

~111tf"v112i <' }ı ... n bor\ 
mızı t~hrik ptıncği 11 r 

biliriz 

-
Bir tahsiMar ~a~anlı~ em-

rine alıncı. 
ııd ıı · ı ı ıorl·•' ~lolıye t, ıc;;ı 1

• zcrıfl 

Knıııf görülen Juzurıı 0 
.. ıır 

. ı uırı ~ 
bakanlık ı•mrıııc 0 b r 
Bu tahsildarın hc.fl 3 P1 ırı · 

k. 'k edı 
heyrt t:ırafınd.ın tet 1 

lmektedir 

tın duynndığ , doğru yolu 
bulmok için baş \'U rıluÇ!o 
on büyıik şey 1ı~r nıkn ve 

her hadiseyi olJuğu gibi 
ınılll!t v • cıhan mu vac~h J 

sinıie nıunnknşa ı~tmektir 
Bu hıziın kııvvt1 liınizın ıfa 
ılesidir. (Bravo seslrri). 

Bank~sı Milli ~uv~tle~ ca- 1 Bül~~si ıasd kten geldi. 
djasınde yenı ~ır bınay ~ .ırbn.yı.Jr 935 h_iıt<:l·.' 

dun t ı~ılıkton gelm ştır lçı 

oıar 
Tüze ve Kültür dire~ıorlü· 
ğü kadroları da g.Mı~\' 

I{ uıtur 
taşındı. şlc:ı Bı~konl ğı bıitce?'ı ol

Jugu gılıı kabul etmıştır 
Dun llo Tuz' ve ucııııır 

rektörL.ıvı.i kadroları :-ı 

tl rır mdws, hı•r vııku ve 
her mPmur lı ıkkındu hiitiın 

kanaatlerini izhar e.ler ve 
miıookoşa olunur. nundo 
kuvvet ıılaruk memleketin 
dohili manzarasını 

Z raJt hanku ı Balıkı s r 
~ııhesi nvlli kıı vvellı r <'ad
desınd j 1 lac \1ustrıfııya uit 
binnya tuşınnı ştır. B nn ge
niş ve hankunııı l ut un bro
lnrırıı toplu bir hııldH içine , 
aldığı iı;in hnlk hnnka ile 
olnn i~lnini şimdi kolavlıkla 
görcbilmektrılir. " 

Y 0111 hut<'e j,._, i hd.Js edi
len müf.:tt şlik, muhtarlık 

ve tt~mizlik işit ri gıLi ışyur
lıklıırın şu günlerde tayin 
teri yupılacuktır. 

Adliye Müfettişi. 

~ 

tJtl' ,,ore· 
Tıi:t.e kadro un" r" .c;r., c ~ 

lıkt-sirde Lir atılıyc < el ::ıı· 
. b' de rrcrı . 

men!ıüi ve ır I"' edı· 
t" • {," jhLlOS 

vamnn muavınlı~ı ıı&ıf 
tio ',. 

lmektedir Bu sure cef.ll 
r e cı za ışlt!rile us ıY b' itıdeıı 

. . ır 11 işleri bırı • ceı 

tır. 

gibi göstermek 
nldı nırlur. t;ür kü 

fenadır 

istiyl'nln 
her me- İdare kurulunda 

mlekPtlc oltiuğu hilıi eğ-er İı i :iare kuru'u dün ilbay 
hizclP de zabıtai · tlliye nra muavini Eki-emin b:ışkanlı-
sında cahilane ve ~af.lıınc ğında toplanaruk birikrn 

1 Bir müddet Bal kes rı{e 
ılbulunun .ıdlıye nıüfettı~i Jfo

hmi Anudu! buradnki tdtiş-
1 lerini bitirmiş ve diin Ban 

1 M~ıı· 
nyrılmnktat r. •Jtoıı 

. d sonrtı J 
hakyorı bun an bll~ıı· 

·t ·!';tere .ı 
nğır ctzayıı oı 1

":.> ııİ ue 
, cıYO(llO 

euk. oslıyH cez 1 r ctı~tır 
bir surette vnzıf,·lerini ~uii- ı ışleri görüşmiiştiir. 
st!mnl otrn işler vnrsa onlar [ 1, k 1 • d • f 
Jıırhol tık ip olunur ve {'0Z- 1 Vf31\ a eınm e tayın er. 
ıılurı vcrılir. Ank lmlunon ılhHyl k ı ,. 

11.• t k' k da ı L d ra k k.1lt mi kti tıpl•ğıııe Y~ı<jo-;'e e ım ur n ·~ar ııu os- . ı-. 
• 1 • r.ılnr kfitıbı M hmet Nesip y do kondısıne ı ııya k tıltı- t v ö 1 k · . - · 

T t nce, ı llr5<'1 nr iltıplı()'ıne 
r, 1 atfolunan ıı ı~ın ç·o.vuş •1 k k r-
t') , , namzet o ura evrn · mü vez· 
vo arkadaşları l uh r muh:ı· . 

11 
T h 

z ı nsan ur on, rvrnk 
kemcy4J ~lınııı şlnrıiır. (Bru- muv(•zzilığine de Şamlı bırin 
vo sesler~. ~lkışl ... r) ve mu- ci mıntnka köy katibi Ali 
hnkernenın ıcrnsı esnu:;ında Gezer tnyin edilmiştir. 
ki senelerıl<', iki :sene 1 

evel tahtı muhnkeml'_ 
ye nlııınıışlardır. Fnknt bun
lar ndenıi nıosul) d kararı 

ıılmışlnrıl r Bıı m11lıl nat ta 
ınamile M •t·lıse ltrZPdilmcıli
ği irırı bu noks mı ıkmd ot 
mck İstedım. ~forada burada 

h kıktıtt111 v..ızifosini suıistı
ınal eder•·k konunun, u~u

lün tny .n ettiği yol!Jrdnn 
.ıyrı 1 ırık g11yrı ın~.ırıl ve 

gayri şuuri h .. reketlere in 
tis ır eden mPmurlar vnrsu 
emin ıı!unuz ki onlar idn 

ılu lrnnunlıır rnüs ıid lir. l\n
nunlur tntlı.k C'tmek ıçin ol 
l11rin . vı'rıiiğ' miz urkad.Jşln 

rınız bu snl:l h iyctlc•ri t nm 
ol.ırak kull ın.ın k iınselertlır. 
Bu ıne 1ılekc-lll' işl•·ncn bir 

c>uriioı iı:ın konunun hüküm_ 
1 • r i ı i er lı :ı l l n t h i k t' d i 1 i r B ıı 

m mlekette bir <'Ürrne ittıla 

huı;ıl olsun ılo tnkıb edı -
rn esın, höylo şey lı ıtırll gel· 
ınoı Bizim iııkı:abı 
ııı '!. ıloğrııdan t!ogruy.ı aklıı. 

ruontığa, ızunu ve müsbı:t 
1 

ilimler<• rııüı-tenittir. Hepim. 
izin, hük u nıflt in vıızifösi yo
lsuzlu kl.ı rı gördüğıı vakit 
kanuni yollnrln onun teezi
yesinı takip vP tl:'min etnıı . 
ktedir Hu oı sel" ~t>çen cel 
s lle n(·ık kaldığı irin gerek 
rnıllL•l muvı:ı<'eh,•sinde, ~erek 

yiıkc:<>k huzurunuzıln. g-nek
s • cıhrın muvu<· lw-,indP bu 
:ır,k k::ılmı~ olan rne!\clcvi 

J 

twzih İçin süz ı lmnğa <'U-
rot ettim, urzı malı1ıııut et_ 
tirn 

ller ceza d · Vds.r.d ı. "'·el
ce rürıniı itirııf ı·tmi~ hir 
sudunun voyo. v"kilınin bir 

lllL'S lei rmisltılııre gibi rl l)'· 

ak ve tazyik kPyfıyf'tirıi öne> 
sürınesinı. k~nıli,.ine J ıy,1k 
veya l ızyık cür niı i~n.ıt t:.ll
ilenlerı dt•rh.ıl .. jdrletli taki· 

haıo tftbi tuıuıırıukln vo sn_ 
hit olınnzsa, hu curnıü z.ıb

ıtumız ı İt>ıınt eılc·rılı·r nleylı

ın ı• ıftiru davası :ı~·ııınkl:ı 

hl·lıouıc•lıal orLıııl.ın ku'ılırn 

cllğız (Alkışlar) 

1 J rmo tarofına ~itmiştir. 

ıalhe ta~sil müf ettişliöi 
B:ılıhesır maliye• tJ hsil 

müfı ttişı İhsanın Bolu l{tlısil 
mufetti ·ı ğine tı yio ('ıl ldiği 

Fınans Bok ınlığıııunn İlbny
lı~n bilıl rilm ştir. Bolıkesıre 
kimin tayin odıldiği biline· 
memektc.1 lr. 

k ı·olış0 • 
havınsız olara .. ";;'' 1 

:-ı • rn hJ k ıc ... Burııl · n boş 0 0tııı 
tu Zlı.ın 

rın o ayl ğı 0 ' · 0 inı 0 
muıl' ı <; 

be::: lır.ıya ve . ıt•İ lı• 
. . h'n yır 

aylığıd ı yırrnı 

lira va çık: rılnı ~l r.. gD l· 
J }tıtfll 

K ·ıı·· O rektor :ı ,, of· u ur oıı-S 

ı A de h l' rosu ne f..ız 1 n . 8,·ıı 
okılJID 

dır. Geren sen 
uır . 

--
F, ansa da faşistlik 

~1ıılhuz, )Ü (A.A.) Sos. 
ynlıst p.ırtj-1i gtınel St krcte
rı B. Pol For, p rti kurul 
tuyınıln derniştır ki: «Ş.ır 

b ıyl.k se~·iıni fJş zrnin tutu· 
n<ımıy. c ığ nı göstermi ·tir. 
6 şubat lıı1 liselerı yenı,h·n 

bnş gö~t rirsoPıris \O rc,
reı:ıindekı p olotnrya ku vet-

ktrı1 ı·· 
durınok ol cJ · H 

ı 1 it rı ,, .. ı 
P.ııtı ~ıvıı ... ı ı ,.,ı,·o' r· 
Ilı l'~ırlİOIO o"bl o ıım, 00 • ı;· 

k. 31,orı.ı . ı 
hak ın l ı ı r ·ıırıo!'ırıl 

ı · - · ·ı khııtelı ıg-ı ı e '1 ıı 

tcmı:stir ki: rıol ... ııı 
hır ft « BöylP ıı.· ıı r~ 

ırı 1.., ,·:.l 
partir n y:... . " r0 r l ı Jıı(f!I . . it 
rr.k o'.ın op t -: .. ,.rıı' 1, • ılO' • 
tır B r !.!un ı jı·ın 

iMİ, faşist ,ı.;1ldırımını ıhır_ · ' 111 ·lırı 1 
hı•roLPr yup l> r .. ı 

dıırncak gu<'Jodir P.ıris, 

dti ·mıın t ır ıfınılnn nlınsn bi· 
lt• s ıvıış hıtnıİ8 dc<•ı" I GOCJk . . "" . 
h ı<;la mı~ bn lu nu<"nktır . 

F s;st gruplur.11 snvtış 

plı1nını ·iındidı•n biliyoruz 
Bır r. ş'st nyaklonrnosı kar -

8tsırd:ı cıımurhıiıu ve ılemok· r-

r ısiyı kurturmuk stiyenlcr 

.. vur·lır . kCI 
rı·1 !uzum 1 ı>Y1 1 et 

1• crrP 44 1,.,lıtl 
\00:-- rU " 

2 698 ı)yl.ı ropo ,.,,~ 
. . ..... ; 

mı"tır. ••• ' •" •• • • t, .c-••······· ev! 
·: 1 f~ ~ l 

A ~OOlKAOIR pıff ~·ı"ı ! 
~1 J " \ : partimiz n yunındn yer nln - I > S \ il ı\~1A ; 

1 A " • , 1 K p :\. . •( ) ~ ; 
e..ıklard r K\RŞIS 1 \\IOf; f'~ 

İlk yoı)')('l}frııııız iş, t!ıı.,,-1 .1"~ ru . ,,,ı 1 ': 
., : T F 1 E F < •, ' 1 

·.,. <- ~ I' 
mı.ını haş eğ'rııl'k zorunda • ' "' , \lİH ' ' ' 
hırı:.ıknırık İ\ n 1'..ıriso gi ien ı=VE SAIH 'l \ •••••'•' 

1 . . d • ••••• bütün eop.ın • trı.ın erını ur •• •• ... •• • 



\l l\aynonuın hirkaç kez öı 
ç ~l ng <;lt. 'ül1erinin akını 
lıı~br~~ hn.nı:ı öylr ~ukt•, öy 

a.\, kı . 
t ~tt k dnyunamı:ıdım. ; t

llı ~ 1 Ynonnıno: 
Ben nnm .z 

il odnmı 
t j <r • i 1 ~ • 

l"I rın<·e o m "Jlu ~u 
\ı tdı K • b kl • 1 enci.mı. ra p 

ltı 'llııyeceğim c:nrııl m. No_ 
~o~ llıı kıldım Nc.ımuzd:ııı 

llt.ı 1. k 1 ıJ ~··~:nıtdım oıt ocn-
~"ıı,k,ynorı:ım ôleki o it.da ···o 
} 

1
ur homur hoınurd:ını

r ll: 

1 
yazan : il 

O. Balkır ı 
·=:z;.,,.,oc="""' 

- Bir knre hen krndinı 
göreyım diılını 

D ıyım nkşrıııı yemeğindon 
sonra aldı get;rdi. Ç vuş nıden geldiği kudar çalışıım 

yoruldum, dıdi. dim Şimdi 
b ni boşomı k h{jks·zlık olur. 
Gel ben g;tıııı yirıı ::; n de 
evlen. Aloea~ırı karı boş kö 
şeye gl çsın, b<'n kapı urdı_ 

nda kolayını. 
Çwuş: 

- tierrı{i yok knrı. Oedi. 
Ben: 

Yeni karın odanın k· 
inılc dursun. bı~rı evin önti
nd • koloyıırı, dedim Onu tla: 

- 1-stcmez korı d dı. Ben 
yine: 

- l\·ki.. Al c.ağın knrı 
evde dursun, ben d ırııd ı vu-

1 
tıp k ılkaylln, hu da olı;rnz 
mL'.1. Tı>k nvrıldı J •me8İnln ,, 

ı 
bano. J),..d ı ıı <;uvuş hu-
n 3 do: 

- Hoyır k:ır. j .. trmr ı ar· 
t k. iş işden u •rlı, <iedı \ti 

Jıö kür lıö ıktir .ığlamağa 
ba~I ııl . 

<;.ıvu .ıf!lırkrn hfnim j~ .. 
im bile LılrPm yordu Bulbül 
gihı şakıyor, rnvıışumu )0 1tı 
getırnı,ğe ~nl ş yordum Fa
kot o, nnas ndan okumus hır 
lurlii yola g.•lmiyor, ynt·ş· 
m IJOrdıı. 

Ben söyledım, ~·..ıvuş din
eıii nğlad.: o~ludı dinlt•di. 

en sooraı 
Jl.ıydi Akgi.ıll. D .. Ji. 

.Artık 1 u evde S<'nin ı in 
yok G t t<>yzen n evn.< .. !. 

- Bt n Jedım Bu kurun
dan ~.)nrı:ı nereye giderim. 
'l'a ı ola eyı olu . 

t.Jvuş du undiı: 

DoQru. lJedı Beıı gı

<liyo um. Tap nıık odoırn1du 
yntnrıııı Sen de trınlucok ~ı
.ı rsın. 

ı 

f 

ı 

ircıri girince bir köşeye 
büzuldiı. oturdu. Yiıztimc 

ba!:om.yordu Kırn bılir y.ı 
ptığındon mı utanıyordu yok· 
s t yine ban ı mnlılm ol
du~una rııı s kılıyordu? BiL 
meııı .. 

Sözii ben açtım: 
- Hoş gı ltlin ~·ovuş, 

didim O: 
- Hoş 1 ulduk Akgiı ı .. 

Ben yır" sann gt·ldim Ya 
rın gidı·lım, t \'rmız<.~ dönelim 
dıye bir siiru yulv mir 

O boyun ı söyliiyor, hen h ç 
sesimi çık ırmıyor, ne (olur 
ne ( olmaz ) di) o· dum. 
O söyldntlı. :söylendi. Henırn 
lıiı;· s s çıkıırmn lı~ m 
görünce sustu. 

Sonra l·rn ~öze bı:ışladııo: 
\: ıvuş!. Dıdiın. N ıs l son 

beaı arıyor,; n ben de seni 
nr.yoruın Cvjın götülllıle tii 
tuyor, 11 rnı köy :l rıvun J dö ı
düc~um ie ~ur(' ı b\Jrco ko11.u o 
sunıı Juyuyo;um. Seııı ı e\ o 
gitrnt k ist<: ı m. Ne y ılv::ır. 
mık, nede oğlunıak İı:<leriın. 

Yulnız bana h'r kimsenin, 
ı;özüne l.ıukrnoy .... <·uğın ı_, Len 
tlen bir d Jlın ayr lmayu~·ıığ 
na ..ınd İ('. hu ~eter. 

Çavuş ılizl .. rinıc kup ndı. 

Yiızlerce nn(l ı~·dı. () ı.ık-;nm 
tırtık ~.r.,km d nı. Evımde 
y ıtır.iım. 

Ertesı giinu yolu {'ık tık. 
köyümiize w·ldik. 

Köye g«>ldiktPn sonra öğ
rendım ki kocanı . bnşton çı
kar,11 beni unasi!c bir olup 
kocama b() · . ıtaıı k,ırı, :ıdamı
mu gıjlmı•ıııi , hulik ı b•r ko 
ylüyı• kn\·ı erıı.iş. 

Genel 
( Ü::.tarufı 

Eıı önemli i~lerJ ... n 
de sayımın St•beh ve gnyf•si 
hnkkınlln halkı aydınlatınıık, 
bu say m n yeni vergiler 
konulmak için yapıldığı ş k
lınde baz kimseı)er<len uya 
nah lecrk ~ ıpfie(erin yers z
liğını unlato+nk i in her ç..ı · 
rı.>ye baş vurmnkt r Seçimin 
doğru vo ba ır.h bır sonuç 
verehılmesi iç ıı heı·kesin so
rulacak sorulur.ı yi nıyetlo 
ve ll'ç çekinmeden cevap 

kanlarırıın t n göz• görü ür 
bir yerine osm k yııkümn· 
n lı:ı bulu .ne klır Ayrn· ı 

r..ıdyo istasyonlarınca yay m· 
l.ır yapılnc ık, k.rnrernnshır 
konuşmalar yapıl c• klsr. 

S..ırıııı guııiı h ·r bo1g ~ lıi • 
işyar t'lr..ıf.n Jua yoz ]Qc: ğı 
na gorı• bölg-o sayısı ko. 
J..ır i~y 1r bulundıırm ığ 

\~ıktı, gitti u 1 şılı:ıcıık ve lıunlard ın k Ne utanm.ız ne ynpı-
10.-; t 3 rı hu~ Adnm koğul-
'Y•~. •••le oturur mu lıir~ 1 

'lı ~k nrn ne e'k· 

Ertt sı guTıii hen kı.ılktım, 

teyzemi ı evıne gitt m öğle

den sonr.ı evdekı )'Ül-.iımü 

bjr W: <; komşu ılP uy rtt m. 
Araboya sartlırdıoL Köyü· 

(\ ay kadar yınfl beraber 
koygu.,uz yn:;o.ıdı'k: Fııkat uç 
aydan sonr ı eskı 'tasa yen•
llen meyd'lnn \0 ıktL Kacuın 
ve kaynananı hoyunıı rocuk 
istıyort r 1 . 

akşama knJnr i~irıi bititl' 
mıyeceklı·ı ı ~nloşılonlorn 

yard1m elmok ~J lıNhnngi 
Jİr s •bebtt: n tlol.ıyı oJev

!cri b.ışınu gelııııyenlı:ırin ~l '·~r h& 1l ÜyleJc ne· 
en ıc · 

tıı 1 
1 Foka t o l J d n n r k. 

~1~ Yor<Joın, yiııu ge'ıtlerdc 
'rıdu k . 

~rırı ıılırırn dıy~ korku 
ı ::rn 

\Q,s· 
l~rd 'Ye kadnr rıcııı cınn 
~ş ~ 1.'1 • .Yrıtsıdan sonra Ç ı · 

'ııı·" ~ 1 dı. Fuk:ıt yanıma ~e 
Jiırdu 

Sin· .ı\nos nrn odasında 
1 ~il. 1 

duyup <lııruyor<lum 
1 r. k' K i~ l zorumn g-ıttı ı. n 

~ ır ı~. k"~'.enin u tiiıı:; .. ~ö 
~ 1 °nkur uğlıı.dım Jçım-

('ıaı ı-
~.1 nı Losııltıım 

1~ ıın: n sonra kocom geldi 

...... ~ 
1

11 'lln hu .. oda n<' ııro)'Or
rı 

11 Yeı g ·lılırı dı<li. Be -

' mürı yolunıı tuttı,rıı. 

eu nyrılık honn ~·ok 7.0r 

gddi. Arohu ii:;tiınde hem gı· 

diyorum heın ılo nrkoma ba
kıyoıdum. C}avuş arkam lnı'. 
g-r>lıpte hrıni g11rı ı;cwırır mı 

dıy~ fokıtt orumud. lıılu. 

Hen gittim köyiııııe yer 
IPştim. Annaı n evıne . S..ınru .. 

Gece yarısını \Ok ;;e~·oıi • 
ti. Yıldız uyuklamJğa h:.ışlu 

ınışt. Akgül nine s ·s ni kıs 
tı. 

l:loydi, diJi, urJını da 
yarın ıınlnlır m. Ve kalktı 

evine gıtti 

Akgül nine kocasına yeniden 
döouyor. 

Bır kaç gün s mrnl.ı bir 
top uııtıdu Akµ-ul nine ynrı

ıln nıraktığı y:.ıı;ayışının so 
ııu u anlattı: 

Bir aydan tırtık dur· 
ın d.m kı>ndi köyiıııı le l~ t 
L;ö-ım1n ıı bflşıne. rriinu mii r- l"' 

no 11lı. KöylııJ •r haıı. · 
Akgul! S ninkı gl'lmiş 

dedıler, ben dı: 
Eh.. Banu nı::1 Kim 

bil r ne iş içın gdmiştir, b::ı· 
na ~elmocliyıı .. Diye karşılık 
verdim. 

f<1kul önünde sonunda be-
ni aray..ıcoğ nı dn 
·lum. 

bilivor 
ol 

Cünkü beni severii l•rge~: 
bann cfön<'Cf'ktı: 

Ndtbkim b.rny k.ıdıır son 
r.ı dıdığım ol f u. 

\;avıış gelmiş, doy.ınn be· 
ıı:m ~ö:ıniınıii yllpm·ımı yııl 

v.ır m ş clnyırıı dn lwnn söylr!· 
Jj, Dayıma: 

Akgül nine kocasını BYlrndiriyor 
Bir akşum koCı1ına d'ıd]ın 

ki: 

- ~; ıvu !. Gel soni ovle· 
n1lıreyıın. Ortrığ mın çol'uğu 
olursa onu ktjrıdı \'Oı·uğum 
gibi bağrıma baısoyım böy· 
lece hem dilden kurtuluruz, j 
hemıle se11 \'Ocuğa k.ı vuşmuş 
olu r~ıın 

Ç:H u~ önce (•Jlmaz!) JeJi. 
FakJt orıu kandırdım. 

Bfr kuç gün sonra ko)Ün . 
en dı>ğurgt n, dul lıir kud nu 
kocamı yavuklu l'ttim. Uağ 
lad nı eve grtirdım, koeon ı 
yenı lu.1rı81lc gth t")' koydum 
h ·lvnlnrırı kendim p şnıl.rn, 

1 t l\'ukl ır.ııı bon k zurıım, erte
sı günii s.ılar.ıı •s t p od ı 
!ar.na ılettım 

Oacelcrı bir OHle oturu 
yorduk So ırJlurı karı bcnj 
kocamdarı kıskunnıağn bcış· 
ladı Ben konJısine bır koca 
verdim, o kocamı bNhlen 
kıskanıyor.lu. ~...ı~ılac..ık ış 
değil nı1:1 

D.ı.lın ~onru evımızı nyır· 
dık; işi sıraya dôktıık. Ç ıvuş 
bir :ık:ıam benıll'. bir ak şnm 
ötekı kar.da k.ılıyordu 

Bu do sökmE:di. Karı: 

yorini tutm ık iç:n w·rekti· 

~i ıludnr yedl'k ışy::ırcl l y.mdon en az on gün önce 
l'l altındJ buluHdurul'.ıcak - b l lır •c •1deri ltsteler üzerirııı 
tır Bir hölg~de Y tt;r s•ıyını glıntı evlerinden çık. 
Jı}recede say co ııuıırı bul4_ abilAceklcrdır. Bu kimst:l1'reı 
rın cı,uzsn bır haftuyı gt!\'- I? ıh ~n czgÜ olmsf\, iize.rJ.ı 1'jr 
ıneınek şurtılu mt·ktcblerı ız rı ktl.!? ılı vcrile('t•ktir Kö-

k l l l . .... t y,a k oz ıd ollırme ve l ı e.>e urı Y••~r.len yalnız çobanlar siır-
sayım ışy:.ırl ğ'ında kullaıuıwlL. ~ 

1 
. . etmiy 

ti erıa ( ırı ııcaklari:lır. du ılbuy, İl\ebay vı; kamun- k h'I ki J' 
b ıylurın yctkısi içındeqjr i • ım gunu Sı 1a 1 fı~ ~% Y / ı IJ{6ydl>ld ~fldlWjtıf topla-

Sayııu ışyurlurın.n inık~n Say m .. ~~nü treıılerden nıp merkeze gö'.ldeıtilineıin-
b şlnr. bl!tun tnş t-ornçl-;rrr den mııhtaı:ınr soraVlnr ola-ölçti:5ıinde o Lölgüde otu ~ 
ın yolu çıkması yasak olıı- k L 

1 
..ıa ı'mk"n 

01
• r.ınlardun olmos.na dıkk:.ıt . en ve ııun .Jr n ıı • 

hı·r- c ıktır. Bır gıın önce yolP:lt h t' <l b k<göndı:,rilece· c,,di euektir. llorhur~i I . . J s e ıı. e ça u ... 
J . 1 lk '"i :•l nış o up soyırn gunu HL klerılı'r. · yor o verın ıa tn( ın sa- · 

reKet o lecek uz ık Y!>- J yım işyuriığı y ıpncc.ığ• yuler I SJyı:n <l ·fter'l [inin hepsi 
lculuk vupur •ırı i~··ııdfki 

derecen• ınsan t,ulurıJnı ızsn torıhınılıktnn sott'f'a ilbay ve 
nüfus kayded.Jdıkten sonra. 

lir ilin hır ilr9s nd •n diğer ı - ıkebaylor bunları tez elden 
yolu cıkrııas na izın verıleı .. 

ı'I~ sJyım işyarı gö ıdorilel İ· !!Özden g~çirterek il veya ktir. ,. 
lPe<"klır. .; ı\e m ırkezlerinin nüfus tu. 

Yeter derc>cede su) ım iş ya 
rı bJlunın ıyun ) erlcrJt• bi rı 
birine yakın b'r kn~· köye 
teılc !'ayım ışy ırı aytııuabile~ 
cektir. Aı.cuk hu köylerin 

~uyım güniı olaC'ak ölüm 
torını ayrı ayrı toplayarak ve dniğ b'lstalıklar için ş. c r 
bir k.ılemde Anrtırada istat-hir ve kosabulurdn gerekti_ ro 

1 istik ... ,crcnı·I direktörlü~üoe rrı kacJar ebe ve doktor yar:ı Eı 
~uruk bunlJr o Lolgl•ııin po· bildıreceklerdir. İlbaylnr ya-
Jıs nrnrkezinde seçim soı'ıurın lrıız merkez ve merkeze be· s.ıyım gıinü akş<tmına k • .ıılnr 

b şiarı h!lşıı doltııjtp ynzıl:;ı
hilecek kı:ıd ır birıhirine ya
k n olmusırı ı dikkat odebifo
noktir. ~orağ hali do bir 
ışynr say.m gürıuııden önce 
kôylerP g dip say m g:ınu 
akş ım hP1ısinı tıitirmış ol::ı 

1 
kadar hnzır bulıındurıılııc:1k ğlı yerlerin nüfu§unu, ilçeb · 
vo ıhtiyııç olan yerlere gu
nd •ril •eekLır. Bu iş İçın kc
nd lerınf' pnra verılmiyece· 
ktır. Ayr en her bölge için 
v r1.1ktiı-,.ı kadar ııçık ecza 

<'pkdır. I 
Bu holde nüfusuıı eksiksiz 

y.ız l:.ıl>.lınesı g·ın snyım 

:-> n 

evi bulundurulacaktır. ı 

Sayım güııii herkı sten şu. 
rıl ır sorulııp kuydedilecek:
t ir: 

nylur da ılçelerlnin bütün 
'nüfus tutı.rını bıldirecekler
dir K ımuJlıır ılcrterlerini ol 
duğu gibi ilçebaylarn vere
ecklerdir . 

Sny.m ~onucuntla istatistik 
ırenel dırektörlü~tino hilJir-
rı "' 
il.•n nüfus mıkt!ırının, genel 

.Sun y..ınımıl ı olm<ızsırn 
ben uyuyamıyorum d •nıiş ko_ 
c..ıınn. Bu kezdo u~·iımüz bir 
v.ı.takta yattık. Bu da "Jll 
bir kurun surdu boyl<.·. 

F.ıkut o karı ılu hır tiirlti 
do<rurınavordu 

ı"' J 

diğinJenbeti 

sanki .. 

l\<)caıııu ıreJ. r-, 

kısı rlnşmıştı 

Bitmedi 

ı~y ırının g"lt..!rı>ği gün bu itin 
ııufusun hazır hulunnınsı lıi. 
zumu ılaha iinceı köylere bi· 
ldirec •ktır. Bu köylerin nıu 
htırLrı s.ıvırıı günü s.rnunn 
kadar ol .cok ntifu"' doğişık 

lıklerini bildirecekler-

- S ıyım gtiri ü bu 1unduğıı 

Y<'rİn adresi, aJı ve !'ioyadı, 

;llurduğu. k{ırağın <'İnsi. h,ı. 
ngi dPvlet in uyrıı~u o1dıığu, 

h :ın~i dİillle bulunduğu. onu 
diliı nnadiljnden bo ka hilgj 
dil veya diller, nerede doğ-

tlıroktörhikçe yayım (YOp.lm· 
• 

ad~n öpfe hiç hirorun ,v.9ya 
~ah.sa vcr.Jınesi y~saktır. 

Rütiin sapm cetvelleri 
köy ve şehiı·ler ayrı ayrı 
olarak sandıklara konulup 
ist1tistik gent•l djrt>lttörlöğ· 
Üne göadtt~ · 
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ilan 
~ uyu enzı a an ~ .. ~ ti~i~rt~~~~d:e!s~ 
~ ri dört valsli un 

1 istifade ediniz! ı; ~:;:~E:~t~~~ 
~ mükemmel bir 

~ s o N M o D A ~. ~tz~:ıu::nÜ\'.t;~ 
~ Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk ~~=-"§ ııl:ın;uğım:~stı;~ 
~ / / ~ fabrika ve yüz 

~ ve mantolukla~ı ve en güzel yaz ık arı ~- :;.:~:tr.·~=~~~ ~/~ :ın, 
~ F A H R ·I T A V S A N L 1 ~= :;.:~;~:!.~;E::: ·~e~~,!..!....!et~. J!JL,botli.!,._.~.a:-=:-~-.. --=-,"'":'.::_'!9'_:_,._n_•J-8-

i Ticaret hanesir-1de ti ~'.~~1~:1~k.:~·'.~~3s ıçm ıu3umlulşyatan 
l İstP.diğinize uyğun olarak bulabilirsiniz. ';es ~~;:~i~:~.1:~~·:t;. :Buradan llcuf; ".7t.!rrıJ; 
'j I.ı°"' k I '' d t · ı ·' ll l 1 ~~ ı~teklil ~ rin fahri · B• _J B ~ •·C\T a a e enzı a ısa ış ara !~(k•y_ıh••,giio~ö- ızaeeneyi O!J~ 
• b· I• 11 l r ~ rebıtmesı mum YA.GL "R N ~ .aş anı ış 1 • r= ı kündür o.bu zi · rı. 1 1 
~ A y R 1 C A • §~ yado t.rsitıu al · 'Burada bu la b 1Iİ O ru 
ı Kaptan oteli altında yeni acılan t"A Hlll ~j ::~ 7;,l;:~ı:~~~ Bı'-, ko'' 1j/u" 'e,,,,,de 
~TAVŞANLI rrUHAFIYE ~ ~ Edremitteavuknt '- il 11 ~ i . maga zası- ~ H;yuti bıırbaros Pullu}\ ve o ene, b er Düzeniriı 
~ • • / a oglnna ve zey- ' ' P 
~ nı zıyaret edersenız memnun o ursunuz. ~ tinli keyünde ot· lHEp Buradan Ailrı-:r 
.--,----,-:iiiiiiiiliiiiiiiifüi ~;::.~,~~~~;8·;- . w ' ,,.._ fl 

~ '~og~~~m~m~m~~~oo~mooo~~ooo~o~@sB~~·~••ı 
Dikkat 1 Parça liıtları 11t,1111 il 

3 Aylık bir znman 1 Kr, fiil ın 
liJ Sivri mekik IOU Lı.!!-1 

için İstanbulılun ılııns mu· ~İl mi T_ op:ırlak » lüo Kooıııle ~l :a 
allimi gelmi~tir. r:':'I ~ · 1151 iğneler 2,5 makıneıu 601 

~folihur dans mütehu- ·= Kuyışlar ~ 5 ~ 1 
ssısı ve uzun sen~lerd r§ı Makine yağı l(oınple~ 1 
en ber i Paristen diplom. mı şişPsİ 15 \ıekrP 6~~- 1 
olı dans de. si veriyor . gn mi Nakış kosnuğı 25 ayuk i ~ 

r:':'I » mukası 35 kıo tlSı·lc ih' Lıil 
kolny vo en ~·ahuk bir 1::1 K Dl ' l!J <tn k ı 30 - 40 ° ı.. e"eli i:I 
mutodla öğretir l!I ı;e •ın ' ~ 

1 
Muhtelıf nakış ve ko.bine . 1ooil 

>ans etmesini bilmiy. jlil makine iplikleri makin.cifi ~ 
orsıınız ~P.hır kulubüne mü· ı= m:.ıkuslur vesuir Vodelışe· IJ 
racat edıniz. llİ teforruatı ılu bu raitle ~tl · 1 

Ders programı • niobetlo U<'ll2'1ur, ,;Jir, 1 
k·~~,::."••a1,~0:. 12 

.::: ' Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. 1 
ı 4 - 22 ye kaJar, ~ l( '!-kında_. mecc:anen nakış :yıırdu açılıy~~;1 ,,ı-1 

~~~-~ ........ ~~~ ........... il ~aglamlık mukemmelıyet, tasarruf ve işleıuesi kativf.n wnııua .1~ 1~ ~ 
Büıhaniye asliye ~ nıa~la heraher Erkek ve Katlıu lel'Z.ilerile tıllıise ·~(;İlf>rİ Vt~ fi• dt~ 1 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis-

liğin timsali olan Ej3 markasını arayınız 

U.\IMİ YİL .\ YET RNCÜMENINBE~: 
RaTİÇ bed4,Jı ozıımi miktnrı cinsi -04 2500 kuru soğan 

8 5o0 bulgur 
5 3200 patates 
8 500 mercimek 

24 1000 g~~ 
25 250 pırınç unu 
7 500 nohut 

25 1500 beyaz sabun 
t 8000 adet yumurta 

IO 300 kuru bezelye 
3 1500 nrpa 

1,5 t 500 irmik 
ı5 7JO Ç. üzüm 
12,5 7000 yoğurt 
8 9000 süt 

25 800 zeytinyağı 
80 1500 tereyağı 

8 600 kuru fösulye 
0.5 100000 odun 

38 2000 şeker 
7,5 200011 ekmek 

22.5 5000 kuzu eti 
· .. ·s 5000 Bursa pirinci 

2 90000 kok 11. önıÜI ü 
30 7700 koyun eti 
25 400 şehriye 
25 500 makarna 

Memleket hastahanesinin 935 senei malıyesine ait yu
kırJa cioa ve miktarı ve rayiç hedeli yazılı 27 kult>m me· 

• vo ılJı İRfe ve menruketın 2o _ 6 . 935 gününe ıastlıyun pn. 
§eınhe ı:?ünü eaot 15 de vilayPt Pncümeninde ih:ıle Pılilmek 
üzere 15 gün müddetle ekıiltmeyo konulmuştur. İstekli 
olanların yüzde 7,5 nisbf"tinde tPmİOAtı muvakkate m:ıkhuz 
ve mektublarile yevmi mf'ıkurJo \ 'P- şeraiti öğrenm,·k ist.i
!enlerin dahı evıl vilA1et encü11wnioe gelmeleri jlıln olunur 

&!:.I ' • • • • • • • 1 (~111 ~ mahkemesinden: mı saııa 1 ~adan ill'ııteıı bı r el ıııa k ıııesı fıatııııla olaıı (ic cek ıııt'lı 1 
i!! 

~ zarif vı! pratik liiks ıııolıilya ~eklinıltı hir · • ~ 
Bürhuniyenin Memiş ma· 1::1 R k • il? 

hallesinden muullim İlyas ~ us abine dikiş nıakine~• 1 
kızı Ayşe Mürvet taraf ndan l'::I L.,11 ı· ı · 1) l 1 1 I '' 1 1:1n= rJ < e etnw H ı r. a ıa ucuz arzu eden ert~ ya n '' • 1 
Susığırlığ . n Fırt nuhiyesin- I! 
den ıüf•:nk~·i ustası Ahnıet mJ 1 1 oğlu Muste!o aleyhine ıka_ mı El ve tek cek ıneceli ınakiııelt"f ~i•' ilJ 
me olunan boşama davası - l!I · · · d · " eni ııı• i r.:1 mızı tavsıye e erız. Eski makineRİ olupta Jeg-iştirmelt istiyenlere Y ı, ~ıs~ :iıll 
nm muh:.ıkemesmde müd- 1::1 ·ı· Dl ı..· . 1 ı ı o.1

8
,. ~lı r.: s: v ,rı ı•. :J. maa.ınesı o up~a ayak takmak arzusunda bulunanlara ya nı ıınfPO şe ~ 

deialeyhjn ikametgahın.n r::" mdu verılır. Ayrıca makınelerde tamir olunur ve makine alunlaru koli . i! 
mechul bulunması hesebıle iij ve .'lakış meccanen öğretilir. . . bııu· ı 
iJAnen tebliğatı kenuniy~ r::'I • F !atlar ucuz olduğu kadar tediyat da kolaylık göstorilir. Makineleriınızı•ı 11ere~ 1 
ifa edildiği halde muhakeme w · -1e rı :ı.ııı im mum yedek parçaları bulunduğu gibi her nevi mukinelere uyar mnkını! I!'.! 
uünü olan 4 haziran 935 r.:'I .. • d k" f " l .I f.11 n -=ı.=. parç~ uzer!n e ı .ıat arua yüzde yetmiş beş tenzilatla satılır. 1 
salı günü mahkemeye gel mJ , , E memiş olduğundan muhakc·- ffiJ SATI~ YERi: Jarll 1 
menin gıyabında devmıu mı K ~ d k d s b s r kıh ~~ kendiEıine gıyap kararının mi • .._,a ırvan arşısın a a Ti arıa [§Jlillil.,, 
~:~e:ain~~b·:~ine25 ve h~z~;:~ ~~o~ı:ı~~~~~,~~~r~~lill!lmımıınımıD· ıınA!lffiJG: ~ıınllillmımıl==cıınmıA:ı mı5t1mılını •l!leıııııı• 
935 salı günü soat 10 <lu de bir (~uh~ mu~ukemeye (iffil~mJmJ .... ~ 
talikine karar verilmiş oldu_ kabul rdılmıycceğı ve hak- ~ 1 ii~ 1 1 
ğunrlan yevmi mezkurde <le krndu !Azım gelen. urarın ffil K .. k.. . 1. k 1. l• l· ·, f hcil~1 

fi ·ı~ a 
muhak emeye gdmediği ve ve~ilect•ği te~_liğ m.akam.na mJ • ll l~I 1 ~.e t;P •. ~ O dil ( aµ , , wk, ~·~1 1'. 1 ~ 
~ıyap karurınu tebl iğden kaım olmak uzere ılan olu- [ı!ı ııırnel hır sıla verıd1r. llıcanıll )(,il il "ı~t·V 11 

ili 
itibaren beş g, ün içinde bir nur § · · ı , · 1 .. l <·ı· ri 1 ~ ·,,·r ~ ____________ ....;..,. __ . ---- mı Veı-iaın· la"ımları la Jllll~ e ' rıı11İŞ ' ~ 

İl Defterdarhğından: ~ ~ı·ıı~iiz ıararmıtaıı 1111 kere ikııı:ıt, ,<' 1 ;11 ii~e•ıı: 1 
Mııhammen Bedeli Mevkii Cinsi M i kdarı im o 8 ğ ~ 11 C 8 S 1 nda Jı~r. ~it'~ 

1 

jJ) Iİ ~ ~jhl 1 
Lira K Metre murabbaı mı nwl hul cak ve k<~ııdi C \ ıuııt t' IJ 
.i2 50 Sütlüco mevkii Tarla 3240 mJ l l k · · ıır · 1 Yukarıda ~iktar evsaf V'I muhammen bedeli yazılı Tar- ffiı nl ıat e( ece SllllZ. ıuH•ı&• 111 ( ıo I! 

lanın 18 t1azıran 935 salı günü sa•ıt on beşte deflerdor· mı Bah~.CSJI' ve Balya yolli.ll'I uıt . ıtiı~•·' il 
lıkta toplanacak satış k omisy)OU huzurile ihalesi iı'ra edil- !§1.: •• : Otouıohil ve arahaltır Slll't•tln , ,_. 

11 
llM_., 

mek üzere 3 6 935 ten 18 6 935 giinh•mrcine kadar on beş 1::1 t!lf'"' 
gün müddetle müzayedesi tem ı lit cJilnıi~tir mJ g~li p ~i t.nwk t.edir. (iJB!JliıP " 

isteklilerin yı>vmi mez\ni rdf' yiizcle yr.di huçuk tcınin :ıt m:Jl§J(§)ffiJ[!JffilmJ[§l(!)mJmJl!JriDl!DmlmJlillil tb"" ıı k~· P. l orile mPzkılr komisyona vo f:ızlu molumnt :ılmıık 8 . 1J'.•/ " et Ma i~tiyenlerin milli emlAk müdürlüğiine müracoatln rı. QSlffl yerı: Y l ay 


