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.... ZAR.TESİ::OEN ÖZGE GÜNLER.D E VE SABAHLARI ÇI~AR.. 

Yasıf Çınarın ölüsü J)ün Büyük 

Yıllığı: 800, altıayJığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru; 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

Törenle Kaldırıldı. 
Hava Tehlikesini İngiliz Fra Komu tayda Görüşmeler .• sa da 

• 

Bilen Üyeler Çoğahyor. 
l11a tehlikesini önlemeklçin yüz yirmi hin liralık 
Jı~~ımda bulunan Naci Oeminğ yfünini teslim etti. 
leh~kar~·.7 (AA.) -- llavn gozt·t<>si muh ıbiri 20 895 
1\ •kasını önlemek kin 1' MehmC't Ahmet lrarılo-
Yllr~ı na 120 bin liralık ~ler Giimiilciot•li fabrikı.ıtôr 
ltı' rnda bulunan Noci De Eskişehir ıoon 896 
l\ırağ bugün Türk lfova Ou;nı uş M i ha h (l c· i k 1 i 

Ururnu k . " k . . v k leaı· mer c-zıne yu ennıı ·~~ i. ehir 5<l 897 Mı•s-
8 ~,rn etti. Ve kurum başkanı hın Kabzimol 66 898 Der
~Q ·Bulca kurumun murııe.· v r ş k ernste<'İ 40 897 İ !:!mn
laL rnadalyasının göğsüne il Küfıüznde ıOO 900 Hüs-

•arak L ı · .. !Xı ı a.enl ısını kutlula- tem Feyzi doğruma fobrıku 
§lır. 
8 sı t 00 901 Aziz Uz de 

bir · Naci bu yarJımda hiç Eskişehir 25 902 lh 
liy Usnemalli olmudığını söy· san 25 9 ,3 Kadri miite-
llıil~~e~ büyük bir ııkıık gö- kait miralay 20 ~05 

ı\Uluk göstermiştir. Naci Berlas T. il. K. İzmir 
kuı~n~.ııra 7 (A.A.) Hava Başkiltip 20 906 S ıim 
Yılt~bu yeni üyeler üye mn kuscın T. H. K. İzmir tnlıs.L 
~ 11 ~ 11 Yekunü 878 Şoller darı 2o 907 Abılulluh 
~ilk\ ra ~1erkez hıfzızıssıhn Ozkent Jzmir piyango.3uııda 
lııetı şefı 29, s88 Fr!\ay 20 908 l~min 1'ecar T il K. 
~ll olu llııvalı 881 İzmir piyangosu 909 bay:ın 

ıt ı fa G J ''-'ııe e ltL post- Nimet derli 1' . H. K İzmir 
~Uh 2o 882 .;evket Uğur piyango~unıJa 9 .o n. 
~ti abere m. 20 883 F ı. Fransez Ycrusamut İzmir 
~or ~llrrıl telt'fon M. 20 885 30 912 Nııfıs mıntuka 
t~ \'ana Ye Hancnel Aka- lzu.ir Kfığıt tüı·ı" rı 30,913 
ıııa;ehberi ticaret tuhufıye Mustaf ı Izmir \diğ t 
''ıı ·• aı 100 886 Türk tüccurı 20 914 l> .ı" it 
'l; Uıtıum kongreler cemiy- Muiz lzmır deri tiicc::ı 
ı.11}. 50 887 Eskişehirde rı 30, 915 ~1ı.lı sin I> ı· 
bır 1~1 bildirmek istemiy• n nop s ğorta Tür A. ~ lzmır 
~et{/Yıın 52 888 K. Ge. acentesi 20, 916 Alal..l'•Y 
~ . Naci Tınaz Eskişlhir MurrJa T. il K. mı.hast bi 20 

C:ı rı 
ije-. Kor K. T. 90, 889 g l 7 An kara Aktar oğullurı 
hir·~>a.ı~rlı Must:ıfa EskişP. Tccimgt>si 500 
llıııt •rı.nı~ Brın 40 890 Ah- · Kayseri, s {A.A) - Bu 
\'eli Sefilizade 50 890 r~ıl:ı Lıılunon Aılıı-
~e~ Yumurtocı 20 89/. na dokuma fubrikosı 
~'deQı(lt Akşohirli Yazıc ı ortoklarındun Mirza oğlu 
~~ta.t eskişehir 80 893 Mustafa ve lla~rnn oğlu Nuri 

~894 ~·~~~~u :(~ömülcineli T. il. Kurumuna elli bin lira v ~ Sakarya (Devumı ikinci sayfada) 

asıfın Ölümü Büyük 

1 
Törenle Kaldınldı. 

''~tııııız Hayrettin Karan Vasılın kabrine Balıkesir· 
~n~ lıleı adına güzel bir çilenk koymuştur. 

~~) llra, 8 ( Muhıtbir i mizd
~ ...... ~ 
b111ıi~ y ' 0 skova Büyük el-
~~tın tflsı f Çınarın cenazesi 
~ıt~i renle Ankaraya ~et-
\l.ı ' \'e b • .. L t .. b l{ıtıt uyu11. orene 

~ı\~lltı ltıhttır . Törende Baı;; -
e 1111.' Oltnn\ar, s:ıyladur, 
~~ , \'e b. b ı llt ır çok hıılk u 
: ~ tnerhumıın kaLr i-
~ b11.Ye~rtelif kurumlar 
~ ~~u er ad.ınu çolenklor 
''I L tlur 
t 

1 1l(leitı · Bu mayanJn 
'ıt)l ıler adına Bııl ke-

~~~llze~\'ı. Hayrettin Kar:m 
bır çelen k koymuş-

\ı 
"•ıt 

~"' Cırıurın ··ı· ·· b" ~ '"&ıxıı o umune u 
~~il-ara e;et nğlnmıştır. 

' bij :. (A.A .) - Mos-
:\tı .. Juk eldmiz Vası f 
~ '4 Ö\.. .. 
~~t 1\ Urnu ılol::ıyısile 
~ bn ~8Y8 komiserler ku

.. t~ ~nı Molotof ile sü 
b'tba <•eneral Voro~iloL 

kail ismet loönüne, 

'lcı·hıını \:ısır ı;ııı:ır. 

.\fossolini ile Sovyetleriıı Po.· 
ris büyük ekisinılon Homa
nyanın, ltalyanın Mo 5kovn 
elçilerinden l\·işle ri Bakanı 
Tevfık Rüştü Arnso bıışsnğı 

Ka~inesi 8. BaMvinin ~aş
~anhğm~a ~urul~u 

\. 

Yeni Ua~\ı;ıl,:ııı il. Ralıh ın. 

Val§İngton, S (A.A) - İn· 
giliz hükumeti ı5 h ızırantlo 
günü gelen hnrp horc;l&rınu 
k:ır:;;ılık hiç bir para ver-
miyeceğini bildirmiştir. 

Londra, 8 (A.A.) - R. 
Baldvin yımi kabineyi teşkil 
etmişt'r. Eski Dışişleri B:ık
anı ~ayınen kişlerine 
gelmh;; eski rlindiston Baka
nı S::ımücl O şişluri bok-
ıınlığına ge<·miştir. 

to 1 grofları gelmi~tir. 

Ankurn, 7 [A. .A J - Ekimiz 
Vasıf yınnrın öliiırıii dolnyı 
sile Il ~isicumur K. Atottirk 
Sosynlist Sovyet cunıuriyet 
leri Birlı[d mrırkezi ıC'r.ı ko
mitesi bnşkonı K·ılenin 
:ırngıncJa ('ekilen t clgr:ı rl:ır: 

l'iirlciye Cıımıır rei~i Kam!il 
Alntiirk Anknra 

Türk İY''. Cuınuriyetinin p~k 
kıymetlı büyük <'l~·i. i \'asır 
ı:ınnrın vakıtsız öliimü dn'a-
l 

yısile duy1 luğum:uz oc:ı ılilrİ
nJir. Siz o Y A biıt ii n Türk ul 
ıurnna en İ<;lcn gelen lıaşs
nğımı sunarım 

Kulemin 
Sosyalist Sovy<•tcilMi B rliği 

mrjrkez icra komilt•si h ış 
kanı Sonckslnus Kulrnin Mo
skovn: 

Vasıf ')ınnrın vakitsiz 
ölümü dolayı::;ile uğrndığım
ız yası p ıyla~tığınızdon do
layı kendım vo Türk ulugu 
aılın :::ı teşekkür ederim. 

KaıwH A talrirk 

Ka~ine ~uhram önlendı. 
B. Lavala güveniç gö~~Brildi. 

P.ıris. 8 (A A.) - :)aylav
lor kurulu Lavnl kabinı·sinin 
iRtcdrği geJm:~ yı~tkilrri on
aylnnmışt•r. 

Paris, 7 (A ı.\ ) - B Lu· 
v:ıl snnt yirrııiJe kabineyi 
kurmayı kabul etmışlir. Ln
v.ıl g.ız itOcİl>!ro şunları sö 
ylı-ımıştir: 

Durumun oğırlığı kıı

r~ısırı~ln üznirıe ılüşon öl-
<'VdC'n ka(•mı yo hakkım 

yoktur Kabineyi Lu gc>ce 
kurmaya dönecı>ğim. Fınu

ns B 1kanlığınr bir tt kniksi
yene Vl'rt•crgıın 

l'..ıris 7 (A A ) - B L::ı

val k'.lbioesini cumur bo~ka 
n•na tanıtın ;;lır. Başbakan 

ve Oışişleri B ıkonı L'lvaldır. 
llrrİ)'O. ~1arin ve Flı1ndin 

(fC\'let b 1kanlar dır. Pietri 
D..ıniz B ıkanıdır. 

P.ıris, 7 (AA } - Yeni 
kuh ine ıl.:ı lıa lıu gece,len top
lnnm ış b1konlur lıiıkılınctin 
bil iiriğı hakkında görü~müş 
lordır. Bu~iin )'npıluı·nk ~ a
binP toplnntısınıla bildiriğ!n 

ınPt i knrıırlnşlırıl..ıcoktır. 

f>llrı~ , 7 ( :\ A ) - L:.ıval 

knhinosi \ıiı, bir fırk •.Y ı b .glı 
dm yan Saıııııo uye. ıni inn· 
c olan u~·uııc·ii k .binodir Lu 
vnl k.ıtıinı sı Steez k hine si 
nin ·lü~mesindrn sonra ku 
rulıı uş ,.o 1931 ilkkfınm.

dan h ızironn kadar ş baş n 
dl kulmışlL ~İnHlıki k bine 
Ü\·Ün<'ii Cıımuriyı~t.n 99 un· 
cu k:ıbioesi ve p::u Jfimenter 
devrinin 1 O uncu kabinesi
dir !\·inde dört tlytın üyesi 
ve 16 saylav vordır 

r ... r ..:, 8 (A A.) Pıırlfl.m-

cnto L3val kalıinesine rrüv l"l 

eniç göstermiştir. 

Keçi~urlu kü~ürl fa~ri~ası 
lsprırto, 7 (A .A ) - lJ U

sal bankalorınıızın ele aldık-
l.ırı vo işletmiytı hn~lott ğı 

Ke\·İborlu mudeninde yopıl
mukto olan Ke{'iborlu kükürt 
madenindo yapılmakta olan 
kükurt f JbrikrHıının yapı iş

leri tamamen bitmiş ve işlo 

ıııiyı• ba..;lamıştır. Fabriku 
kıs~ hir zamancl:ı i>nemli 
mıkdnrJu kükürt üreterek 
bunları İımir hııvalısirıt• göıı
dorm!şti r Folırikanın \·alıı;

mnsı gıinılen güno ilerlemek. 
t eılir . 

Erzincan~a şid~etli ~ir 
zelzele 

Erzincan, 8 (AA.) -- Bu 
snhnlı 7 30 ılrı hr:ş saniye 
devıun eden şıtldetli bir yer 
ıl(I prnn me~i olmuştur. B;r 
ev yıkılmıştır. insan knyıp 
yoktur. 

8. Benes Moskova~a 
Mo:=ko\•J, (A A.) - Ç~-

kosl vak ya D.şişleı ı llakanı 

B Bene~ ynnınıl:ıkılerle hir· 
likte burtıy::ı gelmiştir. 

Sanat Okulalannın lda-
Bak anlığa Geçti. • 

resı 

Ka~utayda onanan ~ir ~anunla sanat o~utla&nmn ~ilgi yöne
lim ve paro işleri Kültür Bakanlığı tarafından ~örülecf ktir. 

Ankur. 7 cA .A) · - Bugiin 
Fıkrot Sııayın başkanlığındıı 
toplanan Kamutoy<la Ankara, 
.\ydın, Bursa, Diyıırbokir, 

İzm r, Edirne. t~tanbul , Kus

tumonu. Konya, Bolu sanot 
okulalnnnın kura gurubunden 
başka bunt eşy:ı avadanlık 

mnkino öğretimi kayHrları 
ilo birlikte Kültür Bakıınlığı
rıa devir ve naklederek 
bu okululcırın bilgi yönetim 

\'e para ışlerinin Kiiltılr Ba
kunlıf, ınca görülmesi, 
ktınunun birinci maddesi-
nıle yazılı ol ın müJdetin beş 
yı 1 ıla ha uzutılması ve Cu. 
mur Başkanlığı dairesi 

Sason 
-

Sason ~a~ isesi nasıl ol~u1 
Ajansın ~erdiği raYsitaf 

Ankuro, 8 (A A ) - 11.ıb

er g ızc>tesinin 6 6 935 nush· 
asındu neşredi len SıJson va
kas nın öbür şeklı şöyledir: 

~Json kaymakam vekili 1 

Hidvan suyımı ve gizli niıfus 
yazımı i~leri İçin 21 5 935 
de ynnına S.ı@on müftüsü, 
belcJiyo katibi, maliye tahs
ıld::ırı vo b;r müfreze jnnd r. 

mn olarak Göyköyüne t;itm. 
iş ve bu köyde ikon Barbut 
köylüleri taraf ndan kendi 
köylerine davet edi lmiştir . 

l\ııymakam vekili bu davete 
J ~üfrezesini çok geride bır
akurak arkodaşlnrile bero.b· 
er gitmiş ve gııceyi Harbat
la gerırmiş ertc~i gün köy 
( Devam ı ıkinri sayfııcir. ) 

Günde beş kelime 

tcşkil:\tı hakkındaki kanun 
5 ci maJJesinin değiştirilm· 
esine ait lrnnua lAyihaları 
kubul edildi. Bu işler 

içinde belediye bir imar 
heyeti teşkil olunacaktır. 

Hundan sonra dang hast
alığında memleketl11ri karşı

lıklı korumak üzere yapılan 
arsıulusal· sözleşmenenin on
nylonmnsına tababet ve şu
beleri sanatlarının yopılması 
tarzına dair olan kanunun 
birinci maddesinin değiştir

ilmesine ait kanunla sıtma 
ve frengi hakkındaki konunu 
da tasvip etmiştir . 

Kamutay pazartesi günü 
toplanacaktır. 

===---=--=:· 

Alman 
Have Ba~ani Belgratta gö

rüşmeler yapıyor. 
Belgrat, 8 ( A.A.) - Salta

nat naibi Prens Pol dün 
Prusya Buşbakonı ve Alm
an llnv.ı Bukanı General Gö
ringi kabul etmiş ve kendi
sini öğle vem~ğine alıkoym
uştur. 

Bt lgraJ, 7 (A.A.)-Göring 
karısı ve maiyeti dün 
akşam Mostardon gelerek 
uçak meydanına inmişler. 

dir. Söylendiğine göre Gö· 
ring cumartesi günü Ber
line gidecektir. Kendisi re· 
smiğ ve nezaketli karşılan· 
mıştır . 

Göring 
levde: 

verdiği bir söy-

--- Yugoslavya ile ancak 
(Devamı ikinci suyfadıı) 

Ondokuzuncu Liste 
I - Tcf euvuk - Üsgelmek, ıistolmak 
Faik, ıl/üıefcvuik - Üsgelnu, üs/olma uslrinltik 
Örnekler: I - /Jıişmww yalru: silli/lça de!}il. kafaca 

ela üslvlanlardır ki harbi kcızamrlar 
2 Hu işle A/11nrl, ,}felımele üs/yeleli. 
.1 !Jıiş11w11rn risltin ktlVLJt'llcrinl da!/ıtiık. 
~ lsfrdi1/lml-:. Ttirk yerıçllfjinin yalnız :ekd değil 

ıra ıislüııltif/tidıir. 

;.! - Tekaddıim - Öngelmrk 
.ıuileka<ldim - Önceki öngclen 
K1<lem - Öncelik 
Örnt'kier: ı Niçin lıu işle benden öngelmek f::;ll-

yor::;ıınn::. 

2 - Mülckaddim ari:ernclc bildirdiğim ~ ibi - Önce
ki Sllllllllld(l bildirdiğim gibi., 

:; - Asker erecelcr!ndr: (rtilbelerinde) öncelik, başlıca 
cscıslard • .mdır. 

3 - İhtisas - U:uğ 
Mtile/ıassıs - Uzman 
Örnek/er; 1 - Asrınu:, Jıu şeyde u:ufi asrtdır. 
2 - Hkorıomi Bakanltfjına yud bir Alman uzmanı 

gelmiştir. 
Gazetemize gönderilecek yazılarda bu kelimeerin Üı;ı

manlıcalcırı kullnnıloıamasım r1<·a ederi.ı . 



TOllK DiLi ·Hazir 

Dil işleri 

Kılavuz icln dersler 
Genel 

~ 

- 26 Nüfus sayımı nas ti ~apıf acak 
Acaba, denildiği gibi. Muh::ımmet Yolvoç 

kimse miydi? 
oa.usun bir 

Cuınuriyetin başlıca ödevlerinden biri okusuzhığu gı
dermektir. 

Su genoyu Almanyadan yana sonu~·landı ... 
En çok kar ştırdığ m z yt>nİ kelimelcrdrn hnı Osmanlıca 

umumfojn karşılıklarıdır. Uenel b 1şka, knınusol ho~ kadır. 
Amme anlamından gole crnmumi)) EOZÜ içın ıkinci kdimeyi 
kullun 'lcağız. _ 

G •nel direktör, crumumi müdür» korşılıgıdır. 
«\1enfo ti umumiye» daki ctumumn aucnk «kamuğ» 

kökund .. n ulınan cıkamu ul» ile Türkçeye çevrilebilir: Ka
musu\ as ğ fakat çok kullanıl r lıir ter ım olduğu için l u
nu K ı l ıvuz «ko.muğ'::ıs » djye k saltnı ışt r, Bu kelimelf ri 
Fruns ıcol.ırı ile kıyoslayınro daha eyı unlars.nız: 1 irı 
general öteki publipue demektir. . . 

e<Umumi bahçe» eğer mPsela halk bahçesı dıye dnhn 
labiiğ bir kar~ıl k oramazson ı z oncnk kt mu!:!ol hı lı~·e dıye 
hirkç·eleşAbilir. Fakut biz bu gibi publipuo leri htılk 
kelimesiyle karşı larnağı d:ıho. hoş bulunuyoruz: <dlulk mey
danı halk bahçesi»! 

Bu işin kimin üstesind<'dir:• 
lLı ttimt) bir lnrdusü, iınüme, bir ö lev aıJım 
Atatürk Türk kurtuluşunun bütün davalarının sembo-

1üdür. 
Kimseyi aş!Jğsamoyınız. 
Bu mısJllerde geçen kelimo karşılıklorı: 
Okusuz Ümmi 
Okusuzluk- Ümmilik 
Gonoy - Reyifim 
Gonel- Umumi c~Genorab> 
Kamusal - Umumi «Publiquo» 
(~ste - Uhde 
Sembol - Timsal 
Aşağsamnk - Tezyif etmek 

Modern mımarlıktu uykıı esas şartlardan değildir. 

'.\'!odorn mimarlık rasyoneldir. 
Beni bu hnstJlıkton sağıtan hekim sizin sağlık vermiş 

olduğunuzdur. 

Atatürk adını tarihte benginleştirt n eserler arasında 
size, en buyüğü hangis dir? 

Türk Bava Kurumunu veritte bulunmak herkes kin 
borçtur 

Yurı.ldaşlnr aroı:;mılu ynrdımlnşnıu ve ı.layunışrna 
Bu ev, sizinki ile Jengeşmez. 
H 1r basınr, ergeç bir tepki doğurur· 
Yund,lığı y..ıno Laz, I.ğn kadar götürmeyiniz! 
Kırılan kalb onarılmaz 

esastır. 

iç Bakanlığının u1sal törüye ktır§İd y~z.lur hı kk nduki 
son g ınelgı.ıt. ini okudunuzmu? 

Böyle kanunlar herkesin nnlıycıbileccği öğrenc.klerle ta-
mnmlırnmalıdır. 

Bu misdtlerdekt kelime karşılıklurı: 
Uyka Tenazur 
S:ığıtmnk Teılavi etmek 
Bengileştirmek - 'l'cbid etmek 
Verit Teberru 
YarJımluşmn Taavun 
1) Jynnışma - Tesanüd 
Dengeşmek - '1 eoclül ~tmek 
Yantn - Tadgir 
Onarmak - Tamır etmek 
Genelğ~ Tamim 
Ôğrenek: 'l'alimatnoıne 

B. Misolınin yeni bir söylevi 
B. :\lussolini İtalya ıle 1 

11 ıbeşistna münase brıtı hnk_ 
kında P·ırıste çıkrın Le Jour 
guzetı~si muh'lbirine şu be 1 
yan ıtt.ı bulunmuştur: 

- <( 1928 yıl nda llQheşlil. 
erle ılostluk o ndl ışması ya 
P ~n benim bu undl ... şma yir
mı sone sürecekti. Zannrcl 
e~.i~ ki tnrihte böyle b•rşey 
gorulrnomiştir. 

. Ben llobeş'ston; büyiık 
hır meın\eket ynpmok iste
miştjm Bizim yardımım z 
bu eski milleti gen~· bir me~ 
deniyete götürecekti . Fütü 

h t ve birırnyt• esl<i ılevirlo. 
re ait sözlerd:r. Bir millct1 
c <ıir etmeden bP.rnbPr çalış 
mak kabildir. 

llabeşlilf're denize inmek 
idn Sl'rbest bir mıntaka ve
rdim . Vadettiğim şoseyi hu. 
dutlarına kodar yaptırdım. 

Fııkat onlar birşey yap
ın ık i tem •dıler. işte o zam
an pek geç ol ırak anladım. 
ki llabeş lmparutoru millet 
inin işini benimsemek iste-
miyor 

Bugün Habeşistanda yar-

ılını:.ı nrnhtn~· on nı iyon nü. 
fus vardır. Onlara dcğ'.luk. 

ları iı l ket.lo serbestlik iınkfı 
n nı vermekle beraber yalı. 
on cı toprak in rıl :ı \'D l ı şnı ok 
m1;;c~uriyetindc bulunan ita 
ly.ınlarn do ekmek "Vercceğ
ım. 

italya H lbeşlılt>re karşı 
~·ok sabır ve tah ... ınrniil gö
stermiştir. Faknt bugün bu 
meseleler hususi çerç,.v<'lı'° 

rini nş trok Fransoyı ve bi 
lh::ısso İngiltereyi ııltikndnr 
rıdiyor İo.giltere hu durumn 
knr ı tPtik davranmazsa At 
rikunın göbeğinde bir gün 
d, nız aş.rı im paratorlug-uru 
hnv'lyn uçurubilecek bir di 
namit potlnmosı tehlikesıne 
uğram1sı iht.mııli vrırrlır. 

Hahrsistonn ynp.lıın silfih 
ve mühimmat ku~·nkçıl tr nıı 

t) 

göz yumulduğunn ılerin bir 
teessütle görüyorum. 

Fransa bilmelidir ki ilah 
eşist.,na gönderilen her sil· 
alı Jınrışın rnulıaf::ızJSlnda 
matuf mıişt.erck cephede iş 
görebilerek üç askeri öldü - j 
rebilecektir. 

ilbay'ığa gelen talimetname 
20 Birinciteşrin pazar gü· 

nü hiıtiin Türkiyede genel 
nüfus sayımı yapılucaktır 
Bunu duir ilhayl ı ğa gelen 
ek talimntnomede sayımın 

birincı günü yapılacak iş

ler şöylece anlat ılıyoı: 

Sayım memurları o günün 
snbohı en geç saat sekize 
k ı Jar vazifeleri baş nda 
bulunoco.ktır. Sayım memu 
rlar-.n n mu ıyyen saatte va 
zıfe hoş nda olup olmadık

larını kontrol memurları ko· 
rıtrol etmekle b!lraber oyrı· 

en ılboy, ılçebay ve nnlıiye 

direktörlf ri de kentli hulu 
uduklurı yerlerdeki bütün 
hölgı~lt•rde sayım işinin no 
durumJa olduğunu teftiş 

edeceklerdir. 
ilbay. ilçebay ve nahiye 

dırektörleri ve kontrol me
murlarının teftişleri sırasın

da vazife baş na gelmemiş 
olan sayım memurları bulun· 
dıığu görülecek olurstı bun
ların yerine ihtiynt bayım 

memurları <rönılerilrce k tir. 
t'> 

Aym·ıı nüfusun çokluğu ı-e 

bebile yardımcı soy m me
muru icnb edPn bölgeler içın 
tnhsisodilecı.:ktir. S 1y.m baş 
1 ıtlığı sırad _ı hor nüfus hak _ 
kınd.ı sayım d.·fterlerine ~u 
malilıııat yoz locaktır: 

Bulunulan yerin adı. hi
nnnın numnrnsı; ycızılunın ndı 

ve soy:ıdı, otur doğu binan ın 

cin~i, tfih:ıs•, Jini uile kin 
dı1 konuştuğu Jili. 
bildiği ya hancı 
dıller , nereıle ıloğduğu 

görünür viicuıl ~ukatl ğı va
rsa ne ol luğu, kuılın veya 
erkek olJuğu. yoş • , evli mi, 
bek fır m •, <lul mu veya hoş 
onm::ı mı olduğu, yeııi h'lr r 
lcrlo okumak lıilip bılmedi. 
ği, m e~d gi, v. zift>sİ veyo 
işi yazılacJklır . 

Sayım ve kontrol memur· 
lurını rı zıyuret etti kled Lina-
1 ır lla oturup sohhtt etınele_ 
ri, yeınrk yemeh-ri meşru

bat vosnir ikramlur kabul 
eyltmeleri, velhasıl vııkıt 

k::ıybettirecek. voz'folerini 
geçiktiroeek herturhi hare 
ketlerde bulunmııları yus!lk 
tır. 

İlbay, i1!:eh .J y ve nahiye 
direktörleri kı>nclilerinin va
:r.ı fel cr11l i 1 ccek ler i meınu rlur 
veya kontrol ınenııırlarırı . n 

ilıburı iİZ t' I nJ h~bcr 

al rlnrsu bu gibi yol· 
suzluklnrı y3pı:ınl r hokkın· 
du ayını kanununun 6 ıneı 
maddesine göre puru cezası 

tertip edeceklor<iir S..ı

yım morııurlorının ziynrı:-t 

edecekleri bııınlorJ::ı oturme.
yıptn köprü ultı, cami avlı

sı gihi a~·ık yeri ·rde v~yn 
taşım vas talorı . kiı1tle ve ) a
lı ut yollnr iizerinde oturan
lar vnrs•ı hıınlıırııı da snyımu 
iıllı:ıllcri lilz mdır. ~ayım gü. 
nii bu gibiler z ıbıtn nınrife· 

tile meydana çıkarıl r, sııyı 
ma s ,kulur Sayım günün<l •n 
önce yola çıkmış oluptn sa
yım gtinıı subahlayrn veyn 
daha sonro şehırlero ve ka 
sabalara. at, arabn, knmyon 
otomobil Vt's:ıire kara toş.m 

(nakil) vastnlıırile ve yaJııHl 
yaya olar ık. veytı tuyare ile 
dışardtın gelerPk giren yolcu
lar tin snyını df'!fterlMine ilti· 
ve edilecektir. 

,--.. -··--··-··-----··--mır.ı-··------··------··--.. 
: KENTTE VE VİLAYTTE 
1 -··--------------------··------
Güreşler 

Es~işehirden dön~ü. Dört 
güreşten ancak bir güreşi 

kazanahil~ik 
Eskişehire giJen gıiroşçi 

lerimiz dönmüştür. Güreşçi
lerimizin ilk defa olarak 
yaptıklar bu gc>ziden iyi bir 
intiba ile dönmüş bulun· 
maktadn hr. 

Gureş takımımız E::ıkişe

hir takımı ile yaptığı dört 
güreşlerin ancak birini 
kazanmıştır. Bu <la yetmiş 

iki kiloluk güroştir ki galip 
Knraılı:ığlı ~ustafadır. Güreş· 

cilor Eskişehirde ı·ok usta 
güreşcilerle boy öküşmek 

mecburiyetinde kalınışlıır bi
nnetice maçları kayip etmi 
şler<lir. 

Parti Baş~anımız hastaha
neyi gezni. 

G. 11. P. Buşkonı ve Kütah
ya saylnvı Doktor Lütfi dün 
momlrket lıostnhllnsini öğle. 1 

den ov~ 1 ziyaret etmiştir. 
P.ırti başkanım•:~ doktorlarla 
görüşmiış ve hostah:ınenin 

her tnrcıfını gezmiştir. 

KirBz ~ayramı 
Ertleğin meşhur kiraz bay

ınmı bugün yapılacaktır . Çok 
eğlenceli olacağı ::ınlaşılun 
bayroma şehrimızılen de bir 
~·ok ailolı r iştirak rıleccktir. 

Birlı~ -Orta o~urarar ara 
sın~a~i maç 

İdm ırıbirliği ile O to oku 
lalar muhtelit arasında dün 
ÖzPl bir maç yupılmıştır Gü_ 
zel bir oyundan sonra orta 
okulalor muhteliti 2 - 3 ga
lip gelm işlerıl ir . 

----.. -&·---
Alman Hava 
Bakanı 
(Üstarofı birinci sayfada) 

,Jar bir andlaşmn yapnrağız 
bizim ger~·ck dostluğumuz 

hor zamun Macaristnn yö 
niindc ol cnktır. demiştır. 

T a r 1 a 1 a r d a V a n ----
Dün i~i yerde yanğın çıUı. Birirde bir bucak 

yer yan~ıktan sonra sindürü~ü. . o· 
Hasat mevsimi olduğu şu Horozoğlu llattnnın bır ;. 

.. ı c1 r r ıc d .. .. , .. k k · tsf1• ~un er e tnra tara yon ..._~O'·n- ç:u onum u e ın 
v • , •• 

lar çıkmaktadır. Dün biri yandıktan sonra nakhY8 ; 

öj!leılen evel diğeri öğleden buru askerleri ve iafaıY 
sonra iki yerde yangın çık· taraf. ndurı söndürülmüştür· 
m ştır. Öğleden evelki yon- ikinci y mgın Halalca k~ 
gm tren yolu üzerinde ve Ça yiindedir. Burada dıkk8U' 
kmJk mevkii denilen yerde Jık netjc:esi on, onbeş Jooo• 
trene atılan ateşle başlamış lük bir arazi yarimıştır· 

tır. Yangın Okçukarn mahal Bundan başka şehir "';!, 
lesinden D. ğirmcnci oğlu rındn iki glihreliktede 8 .. 

·· do· ~lustof ıya oiıl t:ırlanın anızı çıkm•ş isı>de hrmen soP 

ile Umurhey mahallosinden rülmüştür. 

Erdeklilerin Hamiyeti 
Erdekliler büy/ik bir istekle /ııt 
va k..ırumuna üye yazıyor/o~ 

g.rdek öz ·l aytarı mız bi- Te<"imen ZekAİ 
60

, 
ldırıyor: tecimen Fehmi Teker b· 

Bu ~ün sa ut 1 O Ja ilk fubrikatör Müsbyin 60 la· 
okula 'konferans solonundrı rikatör İbrcıhim 60. ,,,cı; 
Erdek tııynro yönetim kur. men Mehmet 20, Ta.{~. 
ulu topl::ınorak hovn telıli- Kurumu h ışknnı R. ~srn;ı seıı 
kesini hilen üye ynzımınıı ba. Mıılmüdürü B. Nurı 2 • '/JJ• 
şl::ımıştır. !lnlkımız büyiik dıkemini B. Ali özde~. 'JJ 
bir istekle üye yazılmakta. hokkol Tikveşli B. A 1 dı 
dır. Belediye başkanı _ıır~ı-

llk parti olarak taahhü - Yücel 6. tahrirat kııtıb acı 
ıle !!'İren ve üye yazılan va· dayet Oğuz 3 manilatdf 2 .. • . o··~ell 
tandeşlnrın isimlnile taahh- B. Şuuri 6, foto Alı u 1·ııi Jjke8 üt mıktnrlnrını :ışağııla gös. lira vererok havil teli 
tı•riyorum: bilen üye olmuşlardır~ 

Hava 
Tehlikesini 
Bilen üyeler. 
(Ü,:,lur::ıfı birinci sayfada) 

vermişlerdir 

Bayburt, 8 (AA.) - ~ar

bnyl.k işyarları aylık l:ırınd

an yüzde hirini Jevumlı ol
arrık huva kurumuna verme· 

ğı karurloştırmışlurılır. 

Rize, 8 (A.A.) llbnylı· ı 
kta ynpılan bir toplantıda 

biitiiu işy::ırlar het yıl ay
ı klıırının aslı kısmını hnvn 

kurumunu vermr.6i yiiklen 
mişlerdir. 

Sason 
Hadisesi dıa) 
(Üstarafı birinci sayfa erli 

den ayrılış akabind~ iuıer 
memurlarla bazı koY ••• 

b. murı• 
arasında şahsi ır k•IP 
vukuu sırasında kaya>~şke· 
vekili de yarolanınıŞd~tllllJ 
nc.:e ve ölmüştür. j'JO 

yok.tur. , 

B. Edenin diyevı "· fld· 
LonJrn, 8 (A A ) - ftol1 

en avam kamarasında ~ ıııll 
. ıl•f'! 1 

an - Uabeş anlaşama . •O-
. · bır • 

borıa sever süreklı . ur• 
y 'ki .. 

nuca boğl.ınması ve. 
1 ıı"' 

·ı~Jfioııı 1~ '1 afın dostca il~ lrı~ıl· 

Ancak bunların ynz lnra
ğı kısmu (sayım bölgele· 
ri Jış •ndn bulunan nüfut1) 
diye şerh verilecektir. Sa· 
yımdon önce trenlt} yola 
çıkanlar ş ıyım günü uğrı

yocoklcrı ilk jı.:;tasyondn 

t ı>scil c>dileceklerdir. Sayım 

dqn ovelki g"ceyi denizde
ki bir taşım vast11sında ~e 

ı;ironler ilk limrınJa Myımn 
"okuloclkl.ırd r bunlara sa 
yım guo·ı vcyn ılnh::ı son· 
ra ilk uğrıyacnkları limandn 
tBkrar suyım <lefterine kny_ 
dcdılnırmeleri H'İn hir vesi
ka verilir. O gün hor mev 
kide me'< cud bıitün bölg-e· 

1 Sivas Hal~evinin seyahatı 

en başlamasına iad~k ~j~· 
tereye k vonç vere . 

J~iftır· 
bir şey olamaz 'si 
lehisıanda cumur 1~ 

~ 

lerde s ıyımın bitt ği hakkın -
da ma!Uaı::ıt nlınınca hulu
nulnn yerin on büyük mul· 
kiye nrnın urunun emri:e top 
veya bomba atılmak veya 
dellti.l çağırtmak V '} duvul 
~·ı:ılılırmok surctile sayımın 

billiği illln eılil 1 r.ektir. llalk 
ııncnk bunılun sonra sokak
lara \01kahilıwek ve toşım 

(nokil) vaşıtolcırı da ~·alışa 

bilecektir. 

Sivas, 7 (A A) - 11 ılke

vi köyciıler kolu biri sekiz 
kişilik münevver bir grup 

ilo Kayadibi nahiyesine gı· 

dı·rek dört köyıle 16 fakir 

çocuğu sünnet ettirmiştir. Bu 

çocuklaru yemiış ve hirer ta 

kım elbiseh•r vererek: sevin 

dirmiştir. Bu vo <liğn köy 

~·oc11klarıno du kitap kalem 

ve s.ııre dağltmı~tır Gene 

bu köyde .ü~·yüz kişi üzerin 

ılc sıhh 'it yoklaması yapıl

mış icabeden tedbirler alın

mıştır. 

Grub tır.Jsıoda bulunan Dr 

B ısri köy kadınJnrına açık 

hir dille suğlık bilgileri ı;ö 

ylemiştir. 

Grub tuzun ucuzladığını 

köylüye ınüjılolemiş ve bu 

müjlle lıütün köylüleri sev in 

dirmişt r. Köyciiler kolu ~·:ı

lışmolarınn başka nahiyoler

de de devam edeceklerdir. 

seçimi t1ilku· 
V .ırşova. (A,A.) ı.opıP1" 

· boŞ• · 
met bloku, cumur kkınd•~1 

. .. · ha d ıeo nosıl seçılecegı 
1 

e ı 
. . d kobu ·ye· bır h·ızıran a .. 0 d• 

· · bugu konun proı' esını . u· 
te verecPktir- yeııİ 0 

. göre .... or Bu projeye ı.j cd ... 
b. · es.. 1 1e 

mur ba~kanı r~ do ö•e o· 
b.ış konı ve öteki r odllfl gJ•" 
\'im kon- ites i tor9 1 

ars•ı'\ 
·k· atlsY ~tı • stArilecek ı ı ,ıece 75 

. . 1 ylo seç . 
pleb!sıt yo u ..,.jıe•I ııa· 

y • ko..- bOI> Uzel s~~·ıoı "e .,, 
üyeden kurulacak 25 i ~~er 
r n 50 sı Jıyet·ı"c8ektır· ·,.r 1 c .. ,,., 
tnrafındun seç d • g" .ti 

k 8 o, ~&lıt 
Cumur b.ış onı ~as ~--der-
mek h3kkında0• 1 i1411 e .,,ı 

· · b'll··~ıe ., ... ,, nı btr ı ı ırıtt k0111 ı..- ;' 
s", özel se~·ıaı . pteb ~ 

·1 ektır. 111 
atlaya seçı ec 

4 
afıo• ~·P 

kad.n erkek 2 Y ..a ~ 
h klarıır-miş soysal n d f ~ 

her Lehli vatan 
8 

cektir. 



---- ------ -
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11::~ al A ". I N. 
ftJllKD[LI 9 Haziran 

. 
koy olkıisü . . gu ın 1 

yazan: 
O. Balkır 1

1 Araba köyün bozuk kal
dırımlorındn bir kör gibi se
ke seke ilerlıyor; bir sağa, 

Oı~Ulan Yıldız köye geliyor. 
lbır 1 \ek.erli kağnı bozması 
boz ~abıı. ağır gıcırtılarla 
ilı·r~ ' çamurlu bir yoldan 
1eo !0 r Yatak saralı olan 

gın ·· bir uzerine oturmuş gen~: 
bayan .ı- - · • b nd k" ' uırsegını yonı 0-

day ıı 1 delikanlının dizine 
,

11 
arnış, batmak üzere ohm 

Ilı neşe, batıdaki boya uyu-
Uno. .. 

şuncer g~zünü dikmit· . Dü. 
B 1 hır duruşu vnr. 

\'İr ayan ara sıro başını çe. 
Ya 

11?r, yanında ·i delıknnlı. 
Yın ır .~fikırdı ediyor, sonra 
nr e Rozlerini, bir benek 

ıır gV 
dllı 1 ı, ilerlero dikiyor. 

[)~~.r ve düşünüyordu 
dıı. ıkanlı da çok Jurgun-

Be.tan .. . ki 
llıor gune ın yo uğu, 
Uıij ar~n dağların serpt'ği 
ltııııtn ıki. ini Je Jilsiz yop. 

't 1 u k' G. n ı.. 
'as ııneş artık büsbütün yu 
tııı ~n çekilmiş, gözden ırıl
'..ı'l ~çamurlu ve bozuk yo 
hot er İki yanını knp\ıyon 
lardur Ct>lı yığınları, ıızak
b1 °.rı bir adam. hir dı v gi-
~.0rtinüyorlordı. 
uır ·r bu b çı t korndn mnndanın 

tntı Ozuk yolJa zorlukla RÜ 
ed·-· 

'lti 11
' 1 arobn, tnştna ta~u 

\"Yor; bir bat yor, lıir çı· 
J0td 

~ t' u. Yolun en bozuk 
'ilde 'd't O e . ı ı er. ğleden beri 

hl 1nce yar,.mur S"rpen 
'I UtJ :ı 
~ ar kalınlıklnrını artır-
~ t~ Riik yüzünü büsbütün 

rtnı ı ştı 
Ort 

)~r nlık, gözaözü crörmü -
1 d r:ı n tt 0necek kadar koran 

~~
1 

Araba, şimdi, dönemeci 
1 boz k b · · · d · ı · bil •. U ır ınış tı ıı ı. 

~ 1 ' 0 ylo bir yerdi ki so-
~ıu/alçın Vti sarp bir dağ, 

nr u ıia boş döndüren bir 
n Uıtı SÜ lüyordu . 
•taz d. . ı -4r ınmış o.an yng· 

ltıla,\ Yine baçlamış; ırı 
1
1 1 Otla akmaö-J, yolcula-, Q ~ 

Hır tına ğa ko);Ul muştu . 
~j·Ynnuan )'Oğmur boskı· 

tı /~er yandan bulunduk
r ter, gönüllerine derin 

t,~ ~orlu vormı~ti. Hele bu-

hr, 
0
°rkusundon tirtir titri - 1 

a~~ nu yavaş ses?e avut- ı 
t 1 rı ~lllışan deliknnlıya büs
Y<>ı St\kuıuyordu . 1 
t ~Qll~tık çek:ilmiyecek kn 1 

) ~tıı t tık vermişti. Oelikon 1 
\ ra nrabac.yo seslani- 1 

< ı\ra.ı \t ıu•!ı! Yolumuz duha 
ttı :ı • 

~tllb ı nıye soruyordu . 
r~lıla.at·ı bu jçJcn gelen 
~' YQ;n nlıJırış !Jile .etnıi
c. ko 11 z, böyle sorguluı la 
~'lı ~şılaşmış piskin bir 

l{ıb ·. , ~ 
\' ı. 

OJt ~ 
§u • 'g m, oz kaldı. 
• ı 81'-'ri tepeyi göriıyon 

t Şto . 
cett1•• onun dıpcezınde 

C: iz it·· 
~ ~e · oy .. diJordu. 

ı~la, O~rJukca ilermişti Or
~~u~ ır ok gibi sıı<';tı so. 
' "nn ö 'Qt 8 gece kulilarının 

esle . 
~'lkt rınden başka bir 

't'tik bu. Artık vo•~·11ur Jn 
~ ~, tıl J ~ 

~ Utlor oçılmagr:ı ay 
, YQ" ' · 

!\ a gulmeğe br.şln-
~nt. ~ın solgun ışığı, da
\td0 Uzere olan inee bu· 

~ }ıklltı, toprağın çamurla· 
t, ~uk ister gibi süzü-

ttQ ~ırı · 
t,~ 0 rı knronlıktı n 

tdu. Y3 rı karanlık yapı-
~ 
) Rüt 

hQ" ltıeifo b şlud•ğından· 
lu JUnın do .. .. ·· ı S yuzu gu • 
IJd~g~nki biraz öncoki 

ıldi o .. GonlünJeki 

hü•ün üzüntüleri. yüzünde 
iğreti bir maske gibi duran 
tnsn kırışıkl:ırını ntmış, gü
lenç bir duruş takınmıştı. 

Biraz önceki iizüntü ve 
tusalnrJan o kollar kurtar-
mıştı ki kendini .. Dört ya
nıııo şo~kın şaşkın ba ıyor, 

ince ve tatlı bir sesle yanık 
türküler söylüyordu Türkü
nün durak yerlerinde deli
kanlıya dönüyor ve: 

- Ç~tin! St! n do söylonn 
bernbn .. Dıyor, yirıe tiirkü. 
sune dönüyordu. 

Kurun kurun değişrn tür 
killere o kfülar dalmı~lanlı 

ki .. Köye yuklnştıklarını bile 
~öremem işlerdi. 

Yüz adım kadar ilerde köy 
evleriıı in ırıiniı:ik penı·erele-

rinden sızım bir mum ışığı 

kadar EÖnük ı.;:: klnrı HÖrmP-.. ~ 

mişler; köpPklcrın. yakin~· 
tıkça urtan havlamalarını 

işitmemişler<li. 

Onları arab rı eının kılın se-
sı uyun lırılı dulg nlıktan: 

Uyudunuz mu he! De· 
m in soruyordunuz yn. i:-ıtı~ 
gohlik köye . 

Şuynn Yıldız yüı ndım 

ilerisinde sönük ışıkları gö· 
rünce yerinden z plnm :;ş, urn
badun inmeKe kalkışın !itı. 
Çok özlediğ'ı köye uuha çu
'buk \'Ormuk istiyordu sonki. 
Fakat arabacı onu durdurdu: 

- Yook boyan!. O kndor 
olutlnmn. Eğer inersen dohu 
köyün i\'İne varm::ıdnn kö~ 

pekler seni parçalar .. 
Arab::ıcı lakırtısın: bitir-

memişti ki ırı, ulüca bir 
köpe.k ar.ıbon•n yanında be
lirdi ora bacıya değil, araba · 
nın üzeriudekilere ntılmıık 

istedi Arabacı kalın se~ile 

köpeğe bağırdı: 

- Alaca!. llnydi bokrm ye· 
rine g-it!. 

"-' 

Köpek arabacının nynklQ-
rına sürtÜn•Hek yaltuklunı

yor, onu tanımış görünüyo· 
rJu 

~, "'* #'T' , •• 

Bayan köye okutan olarak 
gönderilmişti. O, bir çok 
kenıllerde okutanlık yapın · 

ıştı. Fakut o, kendlNin gü. 
rültülü yaşayışından bıkmış, 
usanmıştı. İstiyordu ki köyl 
erin sessiz yaşayışına ntılsm. 
köy okutanı nrlrnduşl:ırındnn 
dinlediği köy giizııllikleri 
iç'ne dalsın, bütün kurununu 
bakımsız köy yavrularına 

hnrcıyarnlt dnin hir kıvanç 
du ·sun .. 

İ';'te bu gi.in bayan Yıldız. 

yaşayışının bir tek dileği 

olan köye kavuşmuş. köyün 
bu yoldu ya ·ayı~ınn atıl

mış, kentlisine bön bön ba
kan temiz gönüllü köyliil<'r 
in arnsına knrı ·mı tı. 

Köy<le tnnıdığı kimse yo
ktu. o=utona konuk olacak. 
tı Okutanın eYini ne kenıli-
ı.i, no de nrobocı biliyordu. 

Bozuk kaldırı rnlı da rocık 

köy Sl)kakl:ırırıdıı kimse ı·ikler 

yoktu . Ne ynpncaklnrın ı dii-
ünüp ıhırurlarken basık bir 

kupıılnrı bir Jelikanlı ~:!ktı. 

Ar.ıbncı delikanlıyn seslcne
rr.k sordu: 

- lhksnnn oğul!. Okutanın 
evi nerede? Delikanlı köy
lülere öz bir konuk severli· 
kle: 

Epi uzak, siz yolu do
ğrultamuzsın z, hın sizi gö
türürüm dedi ve arabanın 

önüne JüştCi. 

bir solu yanlıyordu. 
lfo son okutanın evine vnr

<l Jnr ve orada konuk oldular. 
Eski ve yeni okutanlar bir

birlerile tnnışm.ş. köy, köyl 1 , 

okula ve çocuklar ıçin konu 
şuyorlnrdı. ATtsızın knpı a~:ı-

lnrnk ireri hir köylü kadını 
girtli: 

- O .. Konuğuz vor .. Diye. 
rek bır köşeye biizü\dü. Bu 
kadın, üstü bnşı ı;ok temiz 
bir kndın olmakla beraber 
!!erek Cotin ve ""rekı:.ıe Yı\. •. .. l:'! 

dız üzerinde (_•yi bir duygu 
ynrntmnınıştı ilk önro . Kor
kul c:ak lıir kılığı ,·ardı. He-
le b:ı 1 • Sanki bnşınrı hüyük 
bir tencııro geymiş gibi ko· 
camorı ve korkun~·tu. 

Oktay, eski okııtnn, gelon 
kadını bnynn Yıldıza tanıttı: 

- Köyün bir1cik temiz 
kudını Akg-ül nine. Ne olursa 
söyler~eniz yap•ır, hi1,· yapu
mom ıleınrz 1 çok doğrudur 

Ocdi k ton sonrll Akgül ı 
nineye dönılü: 

- Bak, ı\kcrül nine! Dc:ı İ 
Bu h::ıyıın siz~ okutnn geldi. 
Ben O'jdivorum Benim işle· 

l:'! .r 
rimi naHıl ynptıııs:ı b:ıy.ının 

i~lerini ılo öyle yap! 
Çetinle Yıhlız birlı•rine ua-

kıştılor. ~anki: 
Bu mu köyün en te. 

·ı (). miz vo do<rru kr Jını. . ıye 
l:'! 

<7özlcr ıle soruşuvorlnrd ı. 
n " 

Akgül nine ils dosluk 
Akgül nine. gerçekdf:n 

temiz ve dıJğru bir kntlın 
olduğunu serin bir evılo gös
teroı ışti. 

Bayan yıldız kendi~ini o 
kndar sevmişdir'ki. kulaymı 
buls ı, hi\~ yanından ayırmo
yacaktı. Çok znmnn beraber 
bulunuyorl ır. hernber yomek 
yiyorlardı 

Ak gül nine, altmı~ ya§t 
na ''İl' mis olmak la bern her 1"'I ;) 

dnha on ~ekiz va~ ndoki bir 
kız kadar ,lin\·ti Ort.u hoyıı 
dolµ-un teni, birı'r gül nçmış 
gibi pembe durnn y.ınaklorı, 
temiz ak p:.ık ellerile pek 
çok. kızlara t •Ş çıknrtocnk 
kad:ır güznldi de 

Köyde cıou sevmiy"n yok 
gibiydi l)iinkü 0 1 hi~· kim· 
senin söziinii kırmaz. kim 
nederse ynpnr, bir ~·ocuğun 
bile gönlünü rlmağa çalışır
ıl 1. 

350 ılen artık olan köyün 
hiç bir evi yoktu ki, o bir 
i~ i~·in girmemiş olsun. ilan· 
gi zaman nramı~sn evin<le 
bulunmnz O, ys bir eve hoz 
~·evirmeğe gitmiştir, y:Jhut 
her hnngi bir g'"'linlık k zın 
hakla vasını açmoğn . . Bunun 
kindir ki köylüler ona: 

Köv knzon Ak ..,ül nı· 
... ' ""' 

ne de onun keprı•si.. Der 
(erdi 

Etinden gı•lmiyen lıi~· bir 
i!i yoktu . Çok başarıklı hir 
kadındı Hagtularo yctiliir: 
okur, üfler, tütü yapJr. ila~· 
Jar ılüzor . ı;Eırpılanlara ko · 
şaı: yarım pabucilo onları 

siyahlcır (sıvazlar). Dt1hıı ne 
ler, neler .. O köyün, lwr 
işini gören. br>c·eren. bitiren 
bir k:.11lınd•. 

Boyan yıldız onun bo~ın· 
don ~eç<1nleri çok ılüşunü. 
yor her ne değAr;ne olursn 
olsun öğrenmek istiyordu. 
Akgül ninede ynnından ge-
~·enlerde gizli benekler varsa 
gibi sôyleıuek istemiyor, sn. 
klıyofllll Bir g-iin nnsıl~n, 
bu köylü olmoJıgı, buraya 
on iki yuş.ndn iken gelin 
geldiğini. haşınıl:ın pek çok 
işkence gAçtiğini nğzındnn 

kaçtrmıştı. 

( HJTMEDİ) 

Mı da 
Heler oluyor1 

Bu memleket anay~sa~a uygun 
bır hayat sürecek derecede 

oıgonlaşmadı mrı 
Sonpostn ile gelen ~ir lst 

deq.~isi «~1ısır tln dursuzluk» 
b.ışlığı altında ynzdığı bir 
betkede diyor ki: 

M:sırda ki durumda dur-
suzluk dı·vom ediyor. Bir 
yerJ<.' durumun sonuna ko 
ılar dursuzluk vo belirsizlık 

irinıle sürüp gitmesine im
k:'l.nsız göıii ile bakılır. On 
üç yıllık erkınlık hııyntında 

M sır iki ano ynsu, birçok 
da~ı\ma ve seçim kanunun-, . 
da dört, beş def ı deği me 
g"<:irmiştir. 

o tor 
Osma Gü ak 

Balıkesir Hükumet caddesi 
No. 56 

Yeni 
nesinde 
aksa a _, 

açtığı muayeneha
her gün sabahtan 
kadar hasta kabul 

ve tedavi eder. Civar kaza, 
nahiye ve köylere de gider. 
ağrısız şırınğı.Jlar tatbiki ile 
fre gi ve belsoğukluğ da 
tedavi eder. 

Biitün bunlıır bu memle 
ketin ıl ıhn unu yn::,aya uy· 
gun bir huyat sürebilecek 
dore<'eıle olgunlıı~mom:ş ol 
dugıınu göstermektetlır. 

Bu durumu incelem k İç

in Mısırın 1923 vJ 1930 
yıllarında yopılı.ın ana yas.ı· 
ları arasında hir kıynslamn 

ynp iması okln gelebilirse de 
,1cııl gereken M sırın on iki, 
on ü~· yıllık nkin hoyatın

ıl.ı bütün k.ınun <lcğişmc· 
melerini vo burılnrın ~ebrp 

l •1 rini araştırmaktır. 

l._,,__..~----.1 

~~ısır do büliin ötnki iil· 
keler gibi el•ntlck i en eyi 
kere~·lerden kurulmuş yet· 
keli ve namu lu bir lıiı~ ti 
met~ ihtiyaç duymaktadır. 

~\ısırın bugüne kıulor hu 
işi yCıp • ..-.oğn nlveri~li hükil · 
mot ve devlet n lnmı yetiştı

rme .liği gözo \·arpıyor. 

Bir örnek olnrnk ulusun 
ı·oi•unui'runu kendisine ynr
~ b ~ 

<lımcı ve yordokçı olarak 
gösteren verlı partisini ol
alım Bu p'lrli bile son defa 
iş başına geçtiği zaman hu 
yörıetim erkini gö~torebimi· 
ış midir:• 

O <tÜn bugiindür hu pnrti 
t") .... 

de en eyi üyelerin~ kaybet-
miş buhınmnktndır. Yarın 
eğer Vefd bir hiikumet ku 
rncok olursa o zomnn bunun 
içindeki bakanlar ı n memlek
ette en eyi kofa sııhibi ki
mseler olduğu savında bul 
unamıyncaktır. 

O hol •lo ~lısır kenllisin e 

gerPken bir 
bula l!a k tıı? 

hükumeti nas 1 

Eğer hir parti i..ıyeleri bir 
kabine kuramozlarsn akla 
ilk gelen partılerin knrı~ık 
olarak bir kabine kurmaları 

o\nr. 
B<iyl11 bir kabineye . g-irnn 

bütiin b tkonlorın pırtı nyrı. 
lığı dü:siirı meksizin e\;it olar~ 
ak ralışmnlurı ve bütün va
rlıırını meml ·ket hizmetine 
vermeleri gereklır. 

.. Eğer bu düşiince doğru 
ise o zumun Mısırın gu,ie. 
coği yol ve siyasa :ı~·ık do. 
mektir 

1923·1930 an:ı yasalarına 
gelinf•e bunların memlekete 
gerekli olun yönetimi getir
melliği ortaclndır. 

Röylo bir nisbet i<·inıle 
seçim yupmak bnkımınclnn 
~1ısır s '\' meni• rı siy" sal 
eğitimleri çok kıt vo geri 
hulanmuktndır. 

l\öylor, bütün sosyetenin 
özü ve ı;.ıkirdC'ği olduğuna 

göre burnılnki holkıu jlorhle 
kuvvetli ve bilgi\j snylnvlar 
seç·obilecek ikinei sermenlo
re oy vermelc>ri gerektir. 

Sonra purltlınentoyn 1 

• 
1 1 ef er r ığınd n: 
Mııhammen 

Lira 
Bedeli 

1( 

!\fovkiı Cinsi ~1ikılorı 

8vlek Dönüm 
3 ı .J2 50 Sütlüce mevkii Tarla 

Yukarıda miktnr evsaf v~ muhammen bedeli yazılı Tar
ıu nın 18 .iaziran 935 snlı günü sa ı t on beşte defterdar· 
lıkta toplonoc:ık S9tış komisy mu huzurile ihalesi icra edil
mek üzore 3 6 935 ten 18 6 -935 günlemccine kadar on beş 
gün ınü ı lJ ltle müz yetlesi temılit edilmi~tir 

lstoklilerin yevmi mezktirJc> yüzde yeıli buçuk teminat 
.ıkı;clcrile mezkfır komisyona ve fazla malumat almak 
istiyenlerjn milli emlak müdı.irlıiğtine müracaatları. 

Göne ş r 
Gönen kaplıcalarının bir senelilt kirası iki bin lira tah

minli ve uçık artırma ile ve kaplıcnlordo yeniden yapıla
c..ık ap ırlmanların inşssı ise 6500 lira keşif bcdelile ve 
kopalı zırfln 20 6 fl35 perşembe günü saat 14-15 le ihale 
cdileceklerjnden isteklilerin Şarbııylıktan istediklerini 
sorabilirler 

nnsıl bir biç:ım verileceği de 

bir. meseledir. Şımdiye kadar 

p.ırlftmentonun (mebusun) ve 

(~iyon) Jiye ikiye ayrılmo

sındun da bir osığ ve başa 

rı çıkmadığı anlaşılmıştır . 

Onun kin ~lısırın yeniJon 

seçeceği pnrlamen1onun yal· 

nız bır tek kamutay olmosı 

ıloha ıloğru oincaktır düsün. 

ecsindeyiz Bu Bu kamutay· 

da senanın yerini tutmak 

üzere ynşlı diplomatlnr ve 
eski bakan ve başbuk·ınla r 

Jn bulunılurıılahilir. 

Böylo bir kamutuyın 150 
kişi olacağını kabul eders k 
bunun iiçte ikisi serbest se. 
çimle yu pılnbilir ve geriye 
kalanlar do bu yoşlı vd es. 
ki tlevlot ndomlnrı urasınJn 

ato.nobilir. znmun biı· ulu-
sun osığlıırını gercıgi gibi 
koruyabilecek bir kamutay 
e 1 do od i 1 m iş o 1 ıı r 

Yeni nnn yasa ile yeni 
seçim kanunu bug-linldı hü
kiinıet tnrafındon kaleme 
alınabilir. Fakat bunun ge
reğince hareket etmek yeni 
kanıutrıya ve onun güvenini 
bil lirı>ceği hükumetin işi 
olmalıdır. 

Eğer bu esas üzerinde 
vo yoldu hir Mısır kobjnesi 
kuracak olursa o zaman 
bundıın mernlokotlorine vo 
uluslJr.nn yakışan ve onla
ra :.ısığ veren hizmetler 
beklenebilır. 

(268 . 4) 

Susığırh~ ma~~emesinden: 
Sındırgının Kurtuluş ma

hnllesinden Ahmet kızı lles · 

no tarufınJan kocası Akhi

sarm Güdük minare mnhol. 

lesinden Mehmet oğlu Şaban 
oleyhino Sındırgı asliye hup 
kuk mahkemesinde ikame 

eylediği boşanma davasının 

müddeialeyhin ikametgtlhı

nın me~·huliyeline binaen Bıı

lıkcsirde ~·ıknn 13 mayıs 935 

tarih "" 9ô.~5 sayılı Turkdili 
gıızı>tesile ilanen tepligat ifa 
eılild:ğ'i h ,ı lıle duruş :..a gü

nünde miiddeialeyh bızzat 

gelmemiş olduğu gibi 

vekıl Jahı göndermemiş ol

duğundan davacının ta

lobile miiddei aleyh hakkın

dcı gıyaben duruşmanın yo· 

pılmosına ve gıyap kararın

da yine Tiirkdili gazetesile 

ilfinen tepliğat icrasınıı ve 
ıluruşmanın 24 6.935 tarihi· 
no talikine karar verilmiş 

ve celsei ati yede şuh ut isti
mn ve· süvori SJire tetkik 
odileceğinden tnrılı neşrind
en itibaren temJit olunan 13 
gün zorfındu ~ıyap kararı· 

na itiroz etmedıği surette hu
kuk usul ve muhnkemııleri 
knnu nunun 4o5 ncı maddesi 
mucibince hir daha m a hko
meyo lrnbııl edilemiyeceğinin 
tebliğ makomınn kaim olm 
ak üzere iltln olunur. 
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Bandırma elektiri şirketi'nden: 

Fabrikamızda sureti mahsusa da vücude 
getirilen tesisatla BUZ imal edilmektedir. 
Her tarafa istenilen miktarda gönderilir. 
Buzun kilosu Bandırmada teslim altmış 

paradır. 

Grevciler Yeniden 
işe başlıyorlar. 

'l'oledo, 6 (A A) 

- Elektrik işçi

lflrİ grevinin ba-

~ f (EM•Lı HASAN 

...1 y DEMİR HIRDEVAT 
va.BOYA YAPI 

' RUl~BER OÜZENİ 
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şlangıcından beri 
daha 24 saat ge

çmeden işçi sen

dikası delegeleri 

toplanmışlar ve 

işçi gündelikler -

inin yüzde 20 ar
ttırılması isteği 

üzerine başhyan E~er ~'~'J 
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a in r ı n so · 

'c1dan UcuJ ·vr.ımJ =· B k T ı -- nunu beklemek 

=~ üyü . enzi attan i ~~:ı:;:~~·~.::: 
~ istifade ediniz! !- - ı vermişlerdir. 
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M DEN UYU 
Mİl>F, B.\(;ı H .\1\ . K.\ H.\CİCTEB, BÖB
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KIZILAV 
Naınırıa İmlivazı ,·prilt•ıı lıu nıadPıı ~'" u-. . 

mın talılil raporu ~işrlPt'dPki Ptikt.•tlPrdP y:ı-

zıhdır. 

Bu ~u' uıı haviliğiııi ancak nnılıteı·t•m . . . 
lıalkıımza hir hizııwl olmak iizpı·e aldım. 

Fi~atlar PlıYP11diı· fıf':-:at knrıı·nw\lrıız. 
• • 

Yeşilli caddesi No. 21J 

Yağcı İsmail 
Muhamme:ı kıymeti 

Lirn 
30 

:\levkii 
Sahniaar 

Cinsi 
Moğoza 

Bi~ k.Oylü/erde 
PulluR. ve f.\.ençber Dü~eninı 
HEp Buradan A!trıL 

• Mıktarı 
Metre S. m. 

ı l 55 

ef 
Muhammen bedelı 

Lira 
42 

a ·ı ğından 
~lcvkii Cinsi 

Ay gören Hane 

Yukar11Jn ınıkd ırı evsarı ve mevkii yoz 1ı hazineye 
ait mnğ ızanrn hir senelik İ<'arına müzayed·~ ve temdit 
mü hlotleri zarfın la tnlip çıkmadığından artırma ve eksilt
me kanununun 43 Ünlü o addesinde yazılı oh kamu göre 
J 8 6 · 935 giinlemecine nıüsadif Solı günü pazarlık su
reti le ihalesi icrıı edilmek üzere on beş gün müddetle 
t •mdit edilmiştir. 

Yukarda evsa f ve mevkii ynzılı hanenin bir sen(-)ik ica
rına on beş günlük müzayede mudJetİ zarfında ta)İp Zil 

hur etmodığindon nrtırm:ı ve eksiltme kanununun m::ıddrıi 

m hsuslsı mueibınco 12 · 6 - 935 poz.ııtosi günü saat on 
beşte defterdarlıkla teşekkül ederek satış komisyor. u hu
zurile ihalesi yapılmak üzere 3 6 - 935 ten l 2 - 6 9J5 

lstcldılorin yevmi mezkürde yüzde yedi bu~'.Uk 
trminnt nk\'alarile nıüzkur komisyona ve Cazla mhlmat 
istiycıılınin Mılli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

turihine kadar on gün uznt•lmı~tır. isteklilerin yev. 
ıni mP.zkfirdn sutış komisyonunc. ve fazla mahimat istiyen
lerin Milli Emlak Müı.lürlüğüno miiracaatları. 

Hazir•D 9 rtll!!lf//I' 


