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Genel 
Nüfus 

Kamutay Yunan Vehip(Paşa)1500Mak
-

Mıl . i mü~af l m3clis!nin hıl Vererek Çekilmiş .. 
.. 

Tıp 
Kurultayı dağıldı Sosyal işlerde denemeler, 

bi~i, üzerinde çok dütündü 
rücü rakamlarla kartılaıtı

rır. Grçeğe dayanan ve da 
Yanması çok gerek 0

1an bu 
rakamlar; sebep ile sonuç 
ıtraımdaki yolun. ıraklığı 

göstermek bakımından öne· 
rnlidir. Sosyal olguların an
latı l masında rakamm oyna 
dığı rol . hemen hemen baı 
toldur Bu; bır ulusun her 
f\landaki durumunu ilk ba 

T anm kuedileri kanununu 
~abul etti 

Ankara , 9 (A.A. ) _ Bu · 

gün yapılan Kamutay top
lantısında tarım kredi koo 
peratifleri teşki i hakkında 
ki kanun müzakeresi tamam 
lanmıf ve tarım lrn cı peratif

leri bir likleri teşld iı ıe aıt 

k onun müzakeresine gtçil 
miıtır, Kamutay cuma gü 
nü toplanacaktır . 

topta~tısı 
İstanbul , 9 tözel ) - Ati· 

nadan bildirıliyor: 

Ankara, 9 (AA,) - Altın . 
cı ulusal Tıp kurultayı bu · ltalyanlar da Habeş Askerinin gün 500 toplantısını yapmıı 

Yunanistan yüksek mılli 
müdafaa meclisinin top1atı· 

stnll ittirak eden baıbakan 
M Çaldaris; toplcrntıdan rn 
nra gazetecilere diyevde bu· 
lunarak demiıtir ki: 

- Devl,.tin emniveti için 
gereken bütün tedbirler 
1\ 

1 ınn.ııtır. 

kııta anlatacak kadar kuv · A' d d A d 
\'etli ve uzdildir. Ve onun ( en•ız e vrupa a 
içindir ki soysal hareketle · ' 

ti rllkamlar'a anlatm ıya çala · l B • c • h H b • • 
•~n istatistik ilmi; eski bir ' 1 r 1 an a r 1 n 1 n 
lilrih taıımamakla beraber -- -

•oysal yafayııta ileri gHm- ç k b k/ • l" •Jt J 
,, olan uludctrda kendisine 1 ması e enıyor. ııgı ereae 
çok önem ve çok değer 1 bütün dünyaca önemle karşr-
\'erilmiıtır . fstatıstık ilmi, 

değer, ilim1ere uman za 1 lanacak bir vaziyet hasıl oluyor 
tnan bir ıt•k ödevini görür 1 

Soysal müessese 'er; birbiri 'e· İngiliz kabinesi iş başm~an çekilmek mi istiyor' 
tıne karıılıklı tesir yaptıkla 1 İdanbul, 9 (Ôzel ı- Ulu- maklddıle bütün Angılıkan 
tına göre, her n üeases«-nin ılar sosyetesinın İtal ya ale- kiliselerin baıkanları top· 
fnoıfolojik durumunu bize yhine zicri tedbirlere haı Jant•ya çağırılmıştır . 
istatistikten daha eyi anla vurulması hakn dakl umumi Londra , 9 (A.A.) - in 
tlln ne va r?. · J k b · b ·· t 1 temayülü üz.erine Jngiltere de gi i7. a ın esı ugun op an-

Kültür ve ekonomi a la yep yeni ve bütün dünyaca mıı ve zecri tedbirler hak 
tıında; soysal, siyasal ve önemle karıılanan bir vaz.i kındaki lngiliz teklıf 1erint 
Ulu~I alan arda yapılan ha· ye hasıl olmuıtur ve İtalyaya karşı alınacak 
l'ekeı erin geçmiş ile hah Bu va?iyet ıudur. h P.r türlü ekonomik tedbirin 
karıı karııya veya yan ya- Zecri tedbirlerin tatbıki tasd iklnden geçmesi için 
tıa bulundurmak ve denet· baılıyınca , Akdenizde ve par'amentonun çağırılması 
lirrne yapmak suretile iç Avrupada bir harp çıkması me11elelerini de görüımüıtür 
Yiizünü en eyi anlatan bu beklenmektedir Buna karıı lıtllnbul, 9 f Özel 1 -
değil m ı? İıtatistik bize re da cok kuvvetli b ir lng iliz Şu günlerde İngiltere ka · 
llliteyi göste rir, istatistik bi kabinesinin it baıında bu . bines inin değiırr.e~i katiqir. 
~e bu realite karıısında lunması ve bu kabinenin Bunu da mAnisı. harbe htt 

zırlıktır ve büyiik bir sava· 
ı.lınm k 1 d.. harp patlayınca . tam bir ası gere o an uzen ıın yakında başhyacağıdır. 
~e tedbirle,ri, )Ötet 'eri düı kuvvet göstermesi lazım gel Yeni kabine 200 milyon İn 
'indü " V ·h diği kanaati vardır. rur e nı ayet ıslatis - giliz l i ralık çok büyük bir 
lik; ileri gidiş ve yükıeliı 1 u kanaat, fimdıki kabi- i11tikraz yapacak ve bunun 
için yarat ı cılığımıı.ı, enerji · nenin çekilerek yer.ne bütün önemli bir kısmını harbiye 
lnfzj d&ha gen: ş ölçette ~a- İngılterenin arzularını loplı büdçesine ayırarak avam 
l'~ke te getirir yabilecek muhtelit bir kabi meclisine ve lordlar kama 

8 nenin teıkili zaruretini orta ize bu yazıyı yazdıran rasına tasdık etdirecektir. 
'1•teınti çaJışmuını derin bir ya çıkarmııtır. llu hazırlığa bakarak bü 
•evgi ve saygı ile karııladı Londra, y (AA.) - lng- tün dünyanın kvrkunç bir 
ib~lllız. ve her müessesenin iliz Başbakanı peskaposu ar· durum karşısında bulunı4u · 

oyfe ç, l ışmaııını özden di · sıulusal münasebet ler hak · ğunu ve cihanın yeniden 
l .. d ~ 1 kanda hırııt iyanlık a~ lemı·ne k b v ı · " ıgimiz istatistik gene an'l oyana<'agını soy ıyen f lrektör l üğünün önümüzdeki bir beyenname neıretmek ler de vardır 
lkteırin ayında yapacııg_wı d b [ d k K ====:============ a u un uraca tır. uvve . Türk; bu soysal ödevi de 

lfenel nüfus sa · ı nıdır. k d timizi Yl\ ın an tanıycıcağız . pulak olarak yapacakt .r. 
Nüfus siyasası; her devle · G tı Ve bu sonuç; enel istatis- Kuvvetle inanı yoruz ki 

tl, üzerınde derin duyguluk tik direktörlü~ün iın de ya 
lfösterdiği bir styasadır Na· bu sonuç. nüfusumuzun ge· 

1 sasında çok güzel dediği çen yıl 'ard irn çok fazla ol 81 
öyle olmasın ki ultısal gibi, !toysal ve ekonomı·k t ı duğunu bize gösterecektir 0 1> uluğa yeniden katılan yu-ks·lı· ı ve -olgunlaRma ba - 1 b .. ~ 2d lktetrin 1935 ... . O 

lr kiıi gerçek bir kazanç kımından bize ne yapacağı 
lır k gü'le hazırlan arkadaı. Seni 

ve bir uvvet kaynağıdır mızı düıündürecektir () 1 o gün için bu ulusal ödev 
C\' etin bugünkü siyasasın· Ganel nüfus sayımı iti; 

da b k baıına Ç '\ğırı yoruz . Seni sü· 
ir itinin önemi, de · milli ödevlerin, l. orçların 

i, 1 h b e l a 'anda gördük, kazan · 
r i iç ir yoldan azla başında ge len işlerden biri · 

tıa ç k dm . . diğer alanlarda gördük 
j n •z ün ü o bir kiti , dıt. Ulusun her kişisi değe-

< evı t b görüyoruz: Kazıtndın, kaza 
b
. e yapısının etonarme rine son bulamadığımız ve 
ır t d d nıyorsun . . 

1 
eme ireği ir ,,.e sıığ çok eyi sonucunu c;ahırsı z lık 

ıt- d O gün bu ülke i~inden de 
1 ... evle t yapısı ona deni · la ka şı ıyacağımız ve bu 
ebılir ki milyon arca beto iti özden benimst> melicHr parlak bir zerimfe çıka c ak -

lt11r d ' ı_I d sı ·1 . D eği l mi ki Atatü r kiyPSİ· t nı~ ıreK ere aynmıı Ve bilmt:li ki genel nüfus 
il' sayımında !'ayım işyarlarına nin çocuğusun; bu milli öde 

Nüfus durumunu biıe an 1a . söv i veceği doğru ~öz, vere vin başına biz ç1tğırma sa le 
l'c•k otan genel nüfus sa- c•:ği doğru bılgi ile devlet da " kopcaktıın. Çün'<ü Türle 
~llllıdır Kitim izi, lluvveti yapım ı zın kaç milyon beto sün ve bi ' iyorsun ki Türk 
lltiıi gerçek rakamlara da narme direği dayandığının demek, Türk en bü,ük de 
~~narak tanımaldığımız, anlatı l masına çalı şmış ola- mektir .... 

'"1 nılz için gerel<tir, şart cl\ktır Rifat Necdet Erdemir 
lır. 

Ulusumu:rnn bu işi de fılre:wn k ıillıir direktöru 
Bu sayını sonuçlan bizi baıaracağı gün gibi aydındır 

)tni · ı · -d l k H b l k mı ı o ev er artısın- u smaçtan öy e çı an 
1-ı aı.ııtıl, l' ııııı ıı ı mu lıı rlıı· 
~u taralırııla ıı goııtlı•rıl nııııır . 

Yüksek Harp Kabi/iy_etlerini ı=v=e =da-==ğı=ım=ı§=tır=. = === 

İtiraf Ediyorlar. 
İıtanbul , 9 (Özel) -

Gene İtalya kaynakh 
rından verilen bir ha · 

bere bakılırsa Lugün 
İtalya Somalisindt·n mu· 
kabil taarruzcı geçen 

ve Ual ua· dan çeldlm ' ş · 
olan İtal yan kuvvet leri, 
Vehip Pll şa idar t> si ile 
kanlı bir muhan ~e 

yapmışlardır ha'yanhır, 
Vehip Pafan ın 1500 
maktul vererek ricat 
ettiğini bildiri)·orlar. Fa 

kat bu h cı berde İta l yan 
telefatı zikred i 1 m ı )or 

İstanbul, 9 {Özel) -
1talyanlar da , Habet 
askerlerinin yüksel< barp 
kabiliyetini itiraf etmek . 
tedfrler . Air ftalya n tebl iğin
de bı.ın" iıaret edılerek. 

Ha betler tes)ih edil 
mıılt:r ve kendileri de çok 
eyi muhariplerdir. Tarruzda 
muvaffak olmak için hazır · 

lanmak lazımdı r. Bu yüz 
den ileri hareketimiz bir 

müddet gecıkeceğe benzi 
yor 

Denilmektedir 

İstanbul. 9 (Üze l - ltal 
yan 'arın genel bir taarruza 
hazırlandıkları t ı omadan 
habt>r veri lmektedir. Adua 
ve Adigrata mühim miktar
da tank, top ve kuvvet gön
derilmi.tir 

İstanbu ', ~(Ôzel) Ajans 
Royter Ti~renin şımalinde 

baılamıı olan harbin emsal

siz bir dehıet içinde devam 
ettiğini bildirmektecir. 

İstanbul, 9 (Ôul) _ Ha 
beş ordusu Ogaden civarın
daki Bora tepelerinde yer 
leşmittır . İtalvanlar bugün 
buraya hücum edeceklerdir. 
Bu harbın çok ç etin o'acAğı 
tahmin e dilı}'or. 

Atina, 9 (A.A.) Yuna 
nistan yiyecek madde 'erinin 
ve ayrıca İtalya da katır ve 
e~ ek ihracını yasak etmiş 
tir 

Ha İstanbul, 9 (Özel) 
beş istan imparatc ru, Adisa 

babımm İtalyan\ ar tarafın · 
dan bombardıman edılebi 

leceğini göze alarak ıehtr 

halkını kurtarmak için her· 
kesin ıehri ıaran dağlara 
çekilmesini emretmittir. Aha· 
li yavaı yavaı dağl ara da 
ğılmııtır Ô yleki , İtalyan 
tayarelert bombardımana 

başlasa tar , şehirde. ancak 
S.ılip h a stanesini bulacaklar 

dır. 

fl ir habere gö re; Eritre 

cepesinde ııusuzluk , İtalyan 
ordusunu lt hdid t baılam11 

tır. Su yetiıtirmek imkanı 

bu1unamamaktadır Sıcak 

45 d erecedir. Su ihtiyacı çok 
fazladır . Her İtalyan neferi· 
ne gündehk olarsk ikiıer 

litre su verilmektedir. Fakat 

bu su, yalnız öğleye kadar 
yetiımektedir. Hütün bunla 
rdan başka Habeıler, çekti · 
dikleri birkaç yerdeki ku
yu 'arın sularını da ze hirle· 
miı' erdır . Bu yüzden İta l yan 
ordusunda telefat varc1 ır 

lstanbul , 9 (A.A.) 
Adisababadan bildirili yor: 

Ras Sayum İtalyanın Adua 
konsolosunu tevkif ederek 

beraberinde götürm fiıtür 
Adua bombardım anı sıra · 

sında Habeılilerden bir kı 

ııın halk ve aske r l tı:dyan 
konsoloshanesine hücum 

'k'~~-~~~7~~~~ı~~~~~ 

1 NÜFUS SİY ASASI ~ 
~~ Geçmişte ve gelecekte bütün ulu- 1 
~ sal ve soysal işlerin temeli nüfustur. 1 
~ Nüfus siyasası da ancak nüfusu ta- 1 
\ nımakla kurulabi~ir . . » 
ıi 20 ILTEŞR/N-P/1Z/IR ~ 
~ GENELNÜFUSS/IY/MI 1 
" Bize bu siyasanın yolunu göaterecektir . ~ 
~ . l~ AŞV EKALE'I' l\ 
~ İı-ıta ti :ı t • k Umum Mü·l iir l i iğ ii 1 
~~~~~~~~~~~~~· 

İran 
Afgan hududu 

Ankara, 9 (A .A ) - lran 
saylavlar kurulu İran- Afgan 
sınırı hakkında hakem he· 
yetimizin verdiii kararı 

onaylamış ve sınırın tesbit· 
ne b•ı\amııtır. 

Ale~san~rm ölümünün yıl 
dönümü 

Belgrat , 9 (A .A.) - Kral 
Aleksandrın öldürüldüğünün 

il k yıl dönümü münaaebetile 
bütün Yugoslavya ki heleri· 
nde dini ayınlar yapılmııtır. 

etmişlerdir . 
Ras Sayum hem hayatı

m kurtarmak hem de din 
de bir rehin bulundurmak 
için konsolosu tevkife mfC· 

bur ka lmıştır. 

İstanbul , 9 (Özel) - lngi. 
liz ordusu liva kumandanla· 
rından Rrigol Deyli Telgraf 
gazetesine yazdığı bir ma
kalede, lta lyanlar Afrikada 
ileri harekata devam etme
lerinin mümkün olmıyacak
ğını yazmakta ve Afrikada 
İtalya için çok feci neticeler 
doğabi 'eceğini i'ive eyleme 
ktedir. 

Londra, 9 (A.A.) - l~al 
ya Habeı h ırbi etrafında 
alınan son haberlere göre 
Eritreli askt-rler kaçmakta 
ve bazıları Habeıistana geç · 
mektedir. 

Lon<Jra . 9 A.A.) Ônem· 

li bir kabile baıkanm kuman 
daınnda asker . toplar ve 
mitralyözler'e Ma galle böl 
geslne gelmiflerdir. 

Londra, 9 (AA.) - Oııa 
ma bölgesinde 200 Erilreli 

silahlarile beraber Habeı ma· 
kamlarına teslim olmuılardır 

Roma, 9 ı A .A .) - İtalya 
nın Habeı elçisi hükumet 
merkezinden ayrılmıı Hab 
eşistanın Roma etçisi de pa 

saportunu almııtır. 

lstanbu' . 9 (Özel) - Al
manlıuın İtalyan1ara yardım 
edecekleri ve bu suretle si 
~ah ve milhimmat satarak 
sanayilerini inkişaf ettirecek· 
1eri ve hettl d e bir Alm11n 
İtalya ittifakı temin edecek
leri söyleniyor. 

t .. tanbul. 9 (Ôzel) - Ha 
beı ordusunun batında Ja 
pon Sübayları bulunduiu 
ve bunlardan bazılarının it· 
alyanlara esir bile dOıtüiü 
iddia edll~ktedir. 



SAYFA ~ 

Edebi Konuşma: -
ÜLKÜ EDEBİYATI 

YAZAN: 

Kulak Misafiri 

-ili-
- Size bugün daha ol 

gun geldim. Artık, üıtot 

kıpırdıyamıyacakıın z! Not· 
larımı araıtırdım . birçok in · 
celeme1er yaphm. Örnf'kler 

top ladım. 

- Oh ne güze' ! Demt-k 

bu gün de ıözlerinızden fay 

da'ancağım 

- Estaifurullah, (f ake ) ı 

diyor ki : "Edebiyat güzellık,, 

an lattığı zaman ahlaki bir 

imil olur İsterse o güzellik 1 

temelinde ahlaki olma un. 

İnsanı bayağı huyundan uz 

aklaıtırıp yüce duyulara 

kllvutturmak da ahlaki bir 

roldür . ... 

(Güstav Flober) de töyle 

demittir: "Sanatın eayesi 

kendindedir. Hiç bir zaman 

bir vaaıte diye anlaııla. 

ma:ı ... 

(Teofi l Gotya ) nın "hiç 

bir anlam anlatmayan gü · 

zel bir beyit, bir anlam an · 

latan daha güzel bir bE-yite 

üstündür,, sözü ünlüdür 

(Nedim) hakkında edebi 
bır yazıaını okuduğum (Sü 
leyman Nazif ) i - kendi di. 
li e - dinliyelim. Diyor ki: 
"Bugün bile bizde ve belki 
her yerde bir kı11m ashap 
edep - hem de bir kısım 
mümtaz - ahlak ile edebi. 
yat arasında bir münasebet 

tevehhüm etmektedir. Sanat 
ya1 ınız sanat için. yani fıt· 
rati beıerdeki ihtiyacı beda. 
yiperesliyi tatmin ma~sa. 

dıle YÜcude getirilir Hunun 
ahlak ile doğrudan 
dofruya hiç bir müna. 
ıebeti yoktur . Bir dutizei 
masumun humreti hica bile 
bir alüftei meı'umtm gazei 
nazre hıraşını tasvir eden 
fırçanın kud.ret ve muvaff a · 
kiyeti levhanın mevzu ah

lakitıle değil, mehareti ıbda . 
ın derecei feyzile taktir ol
unur. Bir neıidt'i garamın 

nağamah ihtiraaile bir i' a · 

hinin elhana zühdü arasında 
küti sanat - muvaffakiyet 
ifadeden batka - hiçbir 
zevk itilmez ve aramaz. 
Sanat ticaret veya memu· 
riyet deği 'dir ki ahlak on

un baılıca evsafı laziınesin 
d · n olıun ... ,, 

İtte görülüyor ki l-en id · 
diamda yalnız değilim . Bu 
örnekleri çoğaltmak da ko
laydır. 

- Evet, bu aynaıma es· 
ki Yunanlılarden biri dep
reıen bir aynaımadır . Söz
lerini söylediğiniz adamların 
ıahsiyetinden ziyade dedık 
Jeri üzerinde ciuraklıya . 
lım Ergemiz (ıı aksadı . 
mız ) hakikatı ortaya 
çıkumak değil mi? Yanlıı 

lak etsek de günaha girmi.t 
o'mayız Şu var ki ıize ön

ce bit iki laf söyliyeyim: 

Oğlum, ıarkta , garbda y 
etlımiı büyük adamların Ö· 

lmiyen eıeı lerfni bir gözd 
den geçirecek olursak görü
rüz ·ki her biri, her yazdıiı 
eıerinde mutlaka . bir gaye 
güt nüıtür. "Sanat ıanat iç
indir ... Sözüne uyan yoktur. 

Demek. sanat fiılen çözük 
~eğil, bağlıdır . Çözüktür a 
özü ölmüttür. Franıızlarm 

en ~üyük romancılarından 

bir ı Emil Zola) var, bilini· 
niz . 

Pu adamın yazdığı, bazan 
yazıları namuı düşüncesin· 

de bulunan aileler hala ev· 
lerine ıokmıyorlar Onun 
(meyhan ~) si çıktığı 7.aman 
Fransada kıya metler koptu 
( :u eser ahlaksızdır) dediler. 
Eğer "sanat sanat içindir" 
Düsturu - Jeğil ba,lca la 11 

tarafından Emil Zo!a g~ 

bi serbest dü§ür.en, (.n u u 

gibi hakiki hayal ı; a ( halaıı

nı bütün çıp laklıği e ya7n> · 
aklan çekinmiyen 1 ir ödam · 
Yl\nında bile kabul edılnııf 
olsaydı bu bağırış l ard karft 

onun verece~i cevap ne o -
mak gerektı? Derdı ki: "B . 
en ahlak ile, adetler ile ba · 
ğ l ı olacak kadar dar dü~ü
nenlerden detılim . Siz be
nim yazılarımda yalnız sa· 
nat arayınız. O yönden bir 
eksiklik, bir suç görürs <> niz 
o zaman bana çata bil irsi · 
niL!,, Halbuki böyle deme · 
dı. O yazının 'ahlaksız old -
uğu sözünden son derece 
tasalandı. ikinci basımının 
bat'angıcmda• kitabının ga· 
yet ahlaki olduğıınu, bu h • 
ükmün dütünmeden verildi · 
ğini, hikaye eyice okunursa 
ahlaka aykm gibi görünen 
yer1erinin ah aksızlığı hırp

alamakla ahlaka yardım et · 
tiğini yana yakıl a anl attı . 

Bu adamın her biri beı. a 1 
tı yüz sahifeyi bulan yirmi 
ci1tlik bir hikaye katarı var 
ki baıtan aşağı kendince 
doğruluğuna inandığı bir 
f ıkri ileri sürmek için yazıl 
mı ıtır 

Garbda ahlaki, nıil l i vat . 
ani sayısız bunca sanat ese · 
r 'eri varken, "sanat sanat 

içindir,. düsturu büyük bir 
çok'ukca koğu'urken, her 
edip, her yazman eserinde 
yüce, faydalı veya hiç olm 
azsa zar aruz gayeler göze · 
tir dun.:rken edebi , kütüp · 
hanemizin bu zügürt ü~ile 
ha a yapmadan yıkmıya 

çalııan bir batı boıluğa ke· 
ndim izj kaptırmamız doğru 
olur mu? \ Ülkü ı yolunda ya 
zılm ı t yazılarımız bugün bir 
mecmuayi bı 1 e doldurmaz 
Ad larını soy l f'diğiniz . söz 

!erini a n 'attığınız ad;ı mlara 
gelınce, (fake) : "Edebiyat 
güzellik anlattığı zaman ah
laki bir amil olur. O, İn!A · 

nı bayğı huyundan yüce du
yulara yüluelt ı r,. mi dt=miş? 

- Evet. 
- Çok güze'. bE-n de ~ u 

nun aksini iddia etn edim . 
"E<Jebiyat güzel lık anlattığı 

zam<tn .,. O, güzellık an 'at· 
mazsa zaten edebiyat ola 
maz G-izel ik diyince siz 
ne an l ıyorsunuz, bir f'llf're 
güze 1dır diyen kinıd ı r? . 

Zevki se lim. 
Pek iyi, timdı sorarım: O 

zevki selim maddi midir , 
manevi midir? 

Tabii manevidir, ruhi 
oir . 

(Sonu var.) 

TURKDILt 

1 . ·. . c.' . ~.'f - • 

'Bandırma -Gönen Yolu Küpeler Kamununda 6 
Tamiri ilerlemektedir. Zorba Bir Kızı Kaçırdılar 
Yolun Beş Kilometrelik Kısmı 
Tamamlandı. Tamir İşi Bu Yıl 

Bitecektir. 
--~~~~~------~~~~~ 

Bu ço~ önemli yolun tamirin~en Bandırma-Gönen, Ay-
~nmk halkı çok memnun~ur, 

...___; l .l: il \',.p1l111111\I ı oları ) olda 1 ır f411ılı)d 

Gönen, 8 (Gezgin ayları · 

mızdan ) - Bandırma - Gö· 
nen arasındaki bozuk kısım
ların tamir itine büyük bir 
hızla devam edilmektt·cl ir. 
Kırk giin önce baılıyan bu 
faaliyet ile yolun bet kilo 
metrelik taı kırdırmau dö 
ıenmesi ve sllindirajı ik· 
mal edilmittir. Dört kilo. 

nıetren in de biitün hazırlık· 

)arı yapılmııtır . Bandırma

Gönen yolunun bu sene bo 
zuk kısımları tamamen tt1-

mir edilecektir. Bu çok 
önem 1i yolun böylece güzel 
b ir tekle konulmasından ge
rek Band ırma gerekse Edin
clk , Gönen ha kı çok mem

nundurlar. 

Karatepe Bağlannda 
Bir Evde Olanlar .. 

Yol Kesen Bu Altı Kişi Kızı 
A 

Kavga ile Alıp Gittiler. 
Yakayı haber alan Küp-eler jan~arması ıa~ip sonun~ı 

zornılarm hepsini yakala~ı. 
Küpeler kamununa bağlı 

Çukur Hüseyin köyünden 
Durmuı oğlu Raşidin kı7 ı 
yanında amcası · Bayram 
ve ağabeğıi olduğu halde 
Ba'ıkes i rden kö ye cönerl t r · 
ken yo d d ö nlerine Kara · 
manlar köyün c en o duk < rı 

an l aşı ' an 6 ki şı çılc 
m ıı ı ır 1 un 'ar k ı z ı ·ı or lH 

kaçırma k istem i şlerd i r Kız· 
ın anıca~ı ve ağabE-ğısi lıu 

zorbal ığa l<arfl gelerek 
kızı vermemek içın çok uğ · 

raşmışlar bu yüzden her 

iki taraf arasında 
bir kavga ç kmııtır· 

Kavgada bu altı zorb•P•r'I 
bazıl a rı yaralanmıılar ve 

arz ul arına yine muvaffak 
ola a 1< k•zı kaçırmışlardır· 

Kızın anıcası ve a;abe 

ğisi h emen Küpeler jaııdar 
d. e· 

masına ba t 'urarak ha 11 

·· de yi anlatmııt ı r . Ayna gun . 
· yı 

jandarmalar bu altı kit1 

b•· de yakalamış ve kızı da 
basma teslim etmiılerdir 

!:>uçlular tüzeye veri\miftİ' 
--~~~~-.-~~-

Sari köyde M i r a s Yü-
zünden B i r Cinayet .. 
Bir ~ağı ar alarmda paylaşamıyan af m aileden ~ir a~ım 

~iğerini göğsünden ağır surette yarılad1. .. 
Sarıköy , (Gezgin ayları sanın üzeıine yürürrtllf 

mızdan) - Bura da miras ve tetiği çektiği gibi Ha•• · 
meselesi yüzünden bir aile nı yere devtrmlttir. Güğsii11 ' 
arasında kanlı bir vaka ol - den a ğı r suretle yAraia11•"'t 
muşt ur 1 kt Hasan Bal ı keıJir mem e 

Kamunun orta mahalles ıı·r hastahanesine gönderil mit · 
inden Nazif ile hemşlreı.inin 
dama dı Hasan e tlerinde mi 
ras olarak bulunan bağ ı 
paylaşamıyuak ara farında 
kavga ç ı kmış ilci taraf 
birbirine girmittir . Neticede 
Nazif elindeki çifte ile Ha-

Nazif de Jandarma tar •• 
fından yakalanmııtır. Gô~ 
nen genel savamanı Ahlflt 
ve hük ümet Doktoru l(aııfl' 
vaka yerine gelerek ilk tab· 

kikatı yapmıtlardır. 

Cumuriyet Güvenlik Bu Evde Kimin Koyduğu Belli 
Olmıyan in~kler Bulundu. 

Dün Karatepe bağlarında 

boı bulunmakta olan Budak 
oglu Tevfiğin evinin kim 
olduğu Lelirsiz k ı mseler ta
rafından kapısı kırılarak iç 
eriye iki mek konulmuştur. 

kıkata bat 1anmı tlır. Şu va 
ka ile önemli gördüğümüz. 

bir nokta üzeri r de durmak 
istiyoruz 

1 Bayramını kutlulamı kom- Direktörü ve dört komisıı 

Sabahleyin bağa gıden 

ev sahibi kapının kırıldığını 
ve içeride iki inek bulunm 
akta olduğunu ha_> retle görm· 
Üf hemen şehre irerek Vöziy 
etten urayı ha erdar etmit 

tir. 
Yakın köylerin birinden 

çalındığı umulan hayvanlar 
tehrimize getirılmiş ve tah-

• 

Mevsim dolayı .. ile fU sıra · 

da boıa1an bağ evlerinin 
muhafazası ve bazı düşün

cesi:ı. l er r n bu gibi hareket 'e 
rine mani olmak için urayı· 

ı:nız bekçilerini sı kı bir 
konturole tabi tutması çok 
yerinde bir harekd olacak 
tır. 

Şehrin her derdine yetiıen 
urayımızın bu iti de onara
c.sğı füphesizdır 

İdmanyurdu Pazar Gü
Edremide Gidiyor. •• nu 

Bölgemiz şampiyonu (dremitte 8 ~ümesi şampiyonu 
ile özel ~ir maç yapacak. 1 

Şehirimiz İ cl manyurdu 
özel lıir nıaç ya prnak üzere 
Edremit İdmanyurdu tara · 
fınrlan ça ğ ırılnııştır . 

Bu çağırıyı kabul eden 
Yurtlular paz;ı r günü on 
altı kitilik b r İ<adro ıle 
Edremide gitmeği kararlaı
tırılmııtır 

B. bölgesi ıampiyonu ol 
an Edremit İdmanyurdu böl-

gemiz şampiyonu olan şe 

hrimiz ldnıanyurdu ıle bir· 

incilik maçlarında da karı· 

ılaşmıt o valcit pek az bir 

f ark 1a yenılmişti 

O zamandan beri çalıım· 

aktll o lan Edremıl gençleri 
bılhass ı bu oyundan eyi bir 
netrce alacaklarını um ıı rak 

bu daveti yapmıılardır. 

itesinin çahşmalan. il~ayh~ça ta~tir edil~ilır 
Güvenlık Dirf'ktörü IJ. Cumuriyet bayramını ku 

tlulf'ma komitesi çalıımala· 
rına devam etmektedir. Ko 

i . 
Sait Ôzgür, birinci kofl' . 

'k'"''' &er Fehmi Kuabekir, ı .. , ,. 
mite dün de saat on yedide komiserlerdtn Ômer Y • 

Parti kurttğında toplanarak 
kollardan ge 1e n programları 
gözden geçirmittir . 

1 u arada muzika kolu da 
üze 

dareli ve Salahattin ôı;gerı; 
- - - k . ,.,.ehfl'e uçuncu omııer '"' 

. · te· 
Oğuz , ıehrin güvenlii1111 i 

progrd manı hozırlamak 
re akıam Partide bir 
lantı yapmııtır. 

min hususunda gösterdıkltf 
muvaff akiyetten dolayı ilb• 

top- lyıkça taktir edılm i şlerdit· 

Esrar 
içen üç ~işi ya~alan~1. 
Dün gece Martlı uramın 

da Tavanlıçeıme yanında 

Sahnisar uramından sa bıka 

lı H . Alı Börekçiler uramın · 
dan Yakup oğlu kunduracı 

Hasbi Yenice uram ından 

Nuri çavu şun oğlu yamalı 

Enverin esrar içtikleri görü
lerek ha ücü de curmümeı 
hud halmd c! yakalanmıılar · 

d ı r . 

Bunlardan H . Alinin üze 
rinde bir kaç parça esrar 
bu 'unmuıtur . 

Evraklarile be · aber ihti
sas mahkemesine verilmi~

lerdir 

i~m1ngücün~e: 
Sosyetemiz yıllık kongre-

Atanmalar 
at• 

Edremit 8dytarhğına f ıt 
nan Tercan Baytara 8 . S• r 

tı . 
yeni Vdzifesine başlaf11lf " 

·h cOıt * Kız orta okul tarı Is· 
raf ye öğrt.'tmeni baY• 11 t• 
met Ankara muhtelit ort 

~ıre 
okul lttrih cografya 0 

menl ı ğine atannıııtır 

Hal~evi baskanhgmdan: .. 
be gO 

(10 10 ·935) Perıem_ 11 ô'f 
· ız P nü akşamı Halkevırn 1, 

·· ı··k b . . rnutal • cu u ıu esmın d I 
0 

ııı· 

lık toplantısı var ar t.J 11'' 
1 . ..-.• 

beye yazılı üye erıP 
. . dı l eri:t. · 

evine gelmelerını 

. gu· 
si 1 ~ - 1 O 9 35 cumarte•ı 11., 
nü saat 21 de toplan~c• 

10
, 

d - 1 . . . o gtı11 • an uye erımızın ıerir'l 1 

yete miz evine gelP e 

dileriz. 
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................ 
Ki>yl ii ka rda~la r·ı uı ızla ~ 

korıuşıı ı alar. ı .................... 
Nüfus Sayınız 

Kardaılarıın; 

Geçen konufmamızda nü 
fus sayımı itinin ne kadar 
Önem i o lduğunu söylemiı 
tirn. 20 birinci teırin l 935 
Pazar eünü yapılacak sayı 
rnıda herkes - Her ne seb· 
ele olursa olsun dııarı çıkm
amak ıartile evinde bulun
acak sayım iıyarının (mem 
Urunun) gelmesini bekliye 
Cektir . Ogün dııarı çıkma 

rnak için daha bir iki gün 
Önceden evinizin lhlıyaçlar · 
lnı gerekli olan itlerini haz 
lrlıyacakınnız 

Hatta ogün için hayvan 
larınızın bile ihtiyaç 1 arım 
hazır '1Jm11 olac:\ktnnız Aksi 
h"lde tetbiraiz ' ığinizd~n do 
layı ogün sıkıntı çekersiniz 
Sözlerime kulak verin p ı 
rnanlak fayda vermez Hat 
ta çocuklarımzı bile evden 
çıkartmıyacaksmız çıkan 
Çocukların babalarına ağır 

Cezalar verilecektir. 

Sayım günü ıoka~a çıka- 1 

bilecekler: ~imendüfer, po 
•ta, ve telgraf, itfaiye, za· 
bıtalar lıyarları ile, çoban· 
lar, doktor. ebe, eczacı ve 
•ayım itini gözetleyi· 
Cilerdir. Trenden gayri bü
lün araba ve otomobi ler, 
kayıklar. bürün insan ve 
tıya taııyan ıe-yler yerlerinde 
kalacaklar bir tarafa gltm 
tı.ler Göçebe!er de bir yere 

Ridemezler. Yolcu ar olduk· 
ları yerde kalırlar hulasa: 
Ogün sayılacak bütün nüf
\lı hiç bir tarafa gıtmiyec 
tklerd ı r. Hu buyruğu din -
leınty en. kaçan, sayımda o 
rtaya çıkmı}an gizlenf'n k · 
im olursa olsun çok ağır c 
tıa görecektir. 

Sayım günü dııarı çıkma· 
la mecbur olan bu savdık 1 • 
llrım daha eve!Jen sayım 

ltıemurlarına haber Vf'!rmeye 
rnecburduı lar . Haber verm· 
tyen'er vt böyle meydanda 
01mıyanları sayım iıyarına 
•öylemiyen muhtarlar l-on 
torolda meydana çıkarsa a · 
aır cezalara çarpılırlar. Ün· 
lltı için herkesin bu ift çok 
•ıkı tutması gerekt ir . Cözü. 
rtlüzü açmalıyız 

Sayım günü ölüm, doğum 
\reya bir hastalık olursa "' 
Yırn ityarına hemen haber 
\'erile .. ek hal:~rsiz kimse dı 
tarı çıkmıyacaktar. 

Sayım günü sayılan yer 
de! bulunan yu'i, yabancı 
ber kim o'ursa olsun yazıl 

Dışarda Türkive: 

Türkiyede Fabrikalar 
Kuru 1 u yor. 

Türkiyede devlet eli ile idare olunmağa başllyan eko
nominin !nkışafl yalun~a mühim bir tuta~ teşkil eder. 

Berliner T ageblatt gazete· 
si İstanbuldaki ekonomi mu 
bırinden aldığı bir mel<tu'r u 
neıretmektedir. Bu mektup
ta ıöyl e deniyor: 16 Eylulde 
ekonomi bakanı Celal Ba · 

yarın huzuriJe ve büyük 
törenle açılıı merasimi yapı-

lan Kayserideki devlet teks· 
til kombinası Türklyede dev· 
let eli ile idare olunmağa 
başlayan ekonominin inktıa 
fı yolunda mühim bir tutak 
tetkil eder. Bu yeni fabrika 
beı yıllık eudüstri programı 
ile kurulması karar 1 aıtıran 

acağından bunlar ogün o'd ' 
ukları yerden ayrılamazlar 
Muhtarlar bu işin üzerinde 

1 

evf'linden tdbir alacaklar · ' 

dört tekstil fabrikasının ilki 
ve en büyüğüdür. Hu fabri · 
kanın gündüz ve gece çaht· 
tıracağı amele 3 bini hul 
maktadır yılda 30 milyon 

dır. 

Nüfusa kayıt olmanııı ol 
anlar da sayım d ı~ ııda kal 
mı yacak 1 ar, ve nüfusa ka· 
yıl cdılmedıklerindtn dola 
yı hctklarmda bir şey yapıl 
mıyacak tır . 

Bu itin sayımla ilgisi yo 
ktur. Onun ıçin ıayınıdan 
kaçınm4k fayda sızdır Dev 
lelin maksadı nüfuıa kayıt 

o nııyanları meydana çıka· 
rtmak deii 1, geçen konuım 
amızda anlatdığ ım z gı bi 
ancak Türkiye çevresinde 

yaııyan insanların sayısını 
bilmektir. 

Sıt.yım günü sayım yapıl · 

acak saat köylüye tellal v
eya baıka bir suretle i lan 
edılecek sayımın bittiği sa
at de a) rıca ilan edilecektir. 
Sd yım bitmeden ben yazıl 

dım diye bir evden diğer 
eve gitmek kom§uları dola· 
ımak ara kapıdan çitten 
divardan atlayıp geçmek y 
asaktır. Sayımın bittiği ilan 
edılinciye kadar her keK ye 
r inde bulunacaktır . Akıi h 
a l yapanlar cezalandmlaca

ktır. Hatta bu gibi hallere 

göz yuman bu i~ile i gili (ali· 
kadar) olan 'ar da ceza lan 

dm1acaklardar. Çünkü; bir 
adaman iki defa yazılmasana 
veya arada ka 1 ıp yazılma 
masına sebep olan da ceza 
görecektir. Zıra sayım her 
ev.n her çatının ıçindeki t: 

re aittir İti karııtıran ve 
bozanlara ağır cezalar veri 
lecektir. Kontr-> I çok dık. 
katli yapılacak ve bu gibi 
ha lerde bu'unanlar mutlak 
meydana çıkarıla<'ağından 

ona göre iti eve 'indtn sıkı 

tutmak gerektir. 

c~ı ecelc konuşmamızda 
bu konuya devam edeceğiz, 

hoşca kalın kardeılerim. 

Sefahattin Basgan 

metre bez dokuyacaktır. 
Bet yıllık p ' anla kurullY'aaı 

de ı p . ş edilmiı olan dığer 
üç fahrikanın da ikma inden 
sonra ki Lunlardan b risinin 
yeri Konya Ereğlisi, ıkincisı 

tı in yeri İzmir cıvarandaki 
Nazi 1 i kasabası ve üçüncü 
sünün yeri de Mdlatya olacak 

' tır Bu yeni fabrikalarla He· 
reke Fuhone ve Bakırkö 

yündeki esl<i folrikalar ki 

bunlar dahi ıon zan anda 
ııen i şleti l nı i ıtır. İmalatının 
memleket ın yünlü ve pam

uk u kumaşa olan ihtiyaç· 
!arına kif aytt edeceği umul · 
maktakt tdır ,, 

Mektupta bundan sonra 
beş yıllık p 'ana dahil fabri· 
kal rdan hangilerinin inıaatı 
bitmit olduğu ve hangileri
nin ne vakit biteceği hak-

kında tafsilat ve malumat 
verilmit milli balcanların bu 
plana ittirak hisseleri ve ke 
ndi'erinin finam,al durumla· 
ra mevzu bahsedilmiş ve 
ıunlar yazılmııtır: 

" .5ümer Bankla bırlikte 

it bankası Keçiborludaki kü
kürt madenlerini işletmekte 
ve Erpnidekf bakır made 
ni de iıletmeğe hazırlanmak· 
tadır. İı bankası "itibarı 
Mil i bankası,, nın ha ' efi sa-

1 

fa tile Ergani imtiyazını ha -

iz "e ıümerbank dahi timdi 
bu imtiyazda hükumetin 1 
milyon l iralık hiesesine ıa 
hipdlr. Erganiye giden de 

mir yo'u inıaall malum ol
duğu üsere hemen ıkmil 

edilmiı gibidir. 

Ziraat bankaımın beı yıl 
lık plandaki iıtırak hiss~sı , 

it bankasının hissesi kadar 
1 

büyük değilse de, yine ehem.I 
0

miyetli Jir, bununla beraber ~ 
Z ı raat bankası geçen yıl 

kllançosu henüz neıretme 

m ittir . Sanayileıme faaliye 

filllll BAŞAKLARIN TUZAGI 1111111 
Bir masa baıına oturdu

lar. yemeklerini söylediler. 
Gelen yemekleri. birbirleri 
ni seyrederek hızla, istekle 
yiyorlar, hiç konuımuyor 

lardı. Yalınız - hala hama
mın ılık havasının buğulan 

dığı yüzlerine bakıyorlar, 

bakıyorlaıdı. 

........... ---- KÖY VE FOL.KLOR ROMANI 

1'ıirkdili11i11 Tefrikası : / / 

Dudu bu ha'ile ne kadar 
tuzeldi. 

Dar, kara yeldirmesinin 
içinde kıvrım kıvrım kıvrı 
lan vücudunun bütün hare 
~etleri görünüyor, görenleri 
Çıldırtacak durumlar göste· 
ti Yordu 

Hele aysız gece reıı gi 
''çlarını yarı örten kaym"k 
t"ngi yaıınağı i'e yüzünün 
kırrnızı'ığı ne güzel bir bo 
)a uygunluğu yaratıyordu . 
)\ Duduyu bu hal le gören 

'Ya iıtensiz: 

Penbeleri geymişsin 
Penbe güle dönmütıün 

YAZAN: Osman Balkır 

Buralarda dengin yok 

Sandım gökten innıitıin . 

Manisini ağzından kaçır-
mııta . 

Dudu Kayanın ko'una 
girdi. Onlar da, köylüleri gi · 
bi aıevinin yo 'unu tuttu 
lar. 

Kaya Duduyu ıehirin en 
temiz, en güzel aşevi olan 
"Ongu aı yurdu ,, na götür. 
dü . Burası en özenli bir 
yer olmakla beraber yemek 
vakit 'eri dııında çok tenha 
olan ve yalınız seçkin ' er ın 

devam ettikleri bir lokanta 
idi, 

Konuımıyorlar, yalınızca 

bakıııyorlardı . Gözlerile bi· 
rbırlni earacaklarmıf gibi 
bakLfl yorlar, gözlerindeki 
karıılıklı atkın . daha doğ · 

rusu , güneıin yarattığı k ı zıl 

bakıı 'arla bakıııyorlardı. 
Yemekten ka lkmak üze 

re idiler. 

Şimdi ara'arındaki dur 
gunluk yerine, ıalonda Ka
yanm seıi duyuluyordu. Ka 

ya, Dudunun güneçten ba. 

htiyarhktan bir peri kanadı 

tinin beslendiği üçüncü bir 
kaynak da kredi operasyon 
lar öyle müsa ı t ıartlar al 
tanda vuku bulmaktadır ki 
mutat it Tranıaktiyonları 

bu ıartları temin edememek
tedir. 1934 yılında Ankara· 
da prolokolu imzalanan 8 
milyon altın dolar ık Sovyet 
Rusya kredisi, Türkiyf'nfn 
bet yıllık sanayileıme prog 
ramının tatbikına baılanma 
ıında baıhca amil olmuştur 
Baıka bu finansal ya rdımct 
tenkif yardımlar dahi terfik 
edimiı ve bütün bunlar her 
iki ta ·afın aralarındaki dos
tluğa dayanmab tadır . Bu 
dostluk her iki memleketin 
devlet adamları tarafından 
her fırsatta ve şimdi dt: Kay· 
seri fabrikasının açı ' ııı mü 
nasebetile ihzar ve teyit 
edilmektedir. Bu dost!uk 
te:ıahür' eri yalı'IZ sözle de 
ğıl bütün harekat ve mua 
melatla teyit o ' unmaktadır. 

Nıtekim Kayseri Tekstil 
koml::lr.uu ın açı l ış merasi · 
mine ftiftti.k içi ı gelf'n nğır 
Pjatako Wun baıkanlağı al 
tındaki heyetin 1 urada gö 
rdüğü eyi kabu l zikre değer 
Her İki tHaf ın memnun o!· 
duğu görünüyor. Sovyet R· 
us ya, Tüı k sana yiinin Sov 
yet Rus unayiine hağ'anm· 
asını kendis ı için bir n uva· 
ff akiyet uymaktadır Türk 
ge.1çleri ~ov yet Rus f abrik 
alarmda yetiıtirmek üzere 
Rusyaya gönderilmittir. Ruı 1 

mütehassıı amelesi de ıimdi 
kararlaıtırıldığı veçhile Rus 
planlarına göre ve Rus ma -
kineleri ile hurulmuı olan 
Türk fabrıl<alarına gönderi· 
lecektir. Türkiye müsaid ıa 
rtlar a tında bir teksti l en
düstriı kazandiğindan mem 
nundur. Ve kendini bu yol · 
da husulü muhtemel bazı 
ideolojik tesirlerden azade 
saymaktadır. 

Türk ekonami bakanının 
izahına göre devlet elile id· 
are edılen ekonomi dirije 
sistemi Sosya I isl M ak simler 
i e değildir Türk dev 1etcil
iğinde 1ah11i ve husu"İ teıeb· 
büs ekonomi bünyesinin h 

akiki ıeklini teıktl 
eder. Bunun'a beraber bu 
teşebbüs noksan yahut zayıf 
olduğu müddetçe devletin 
müdaha 'esi lazımdır . Daha 
henüz pek zayıf olan Türk 
ıahsi teıebbüs filizin in "ev
letçılik sayesinde hakikaten 
müsait bir inkiıafa mazhar 
olup olmıyacağı burada bir 
çoklarınca irat edi 1en b ir 
sualdir Türk tekstil endüs· 
tristnin kuruluıu iti. timdi 
ye kadar ~ovyc t Rusyaca 
inhiıl\r a'tına alınmııtır. 

denebili Türk tekstil fabri· 
kaları Türk 
ekonomi bakanının Kayse-

gibi çırpınan kalbinde kitap 

eden heycanla ve titrek se· 

aile konuıma ğa, aık ıiirl ~rf 
okumağa başlamıfh . 

Dudu, Kayanın du titrek 
ezgilerıni duymıyor gibiydi 
O kadar da'gm bir haldeki 
garsonun getir·p önüne bı

raktığı elmalara bile görm 

emiftf. 

Dalgın bakışlarını Kaya
mn aletli göılerine dikmif , 
boyuna bakıyor, dalıyor; ba. 
kıyor 1 bakıyordu 

Kaya da bunun farkında 
d~ğildi O da okuduğu aık 

ıiirlerinin. sevgi ezgllerınin 

etgisi altında ezilmif, ıerhoı 
takatsız ve yarı baygındı 

Nedc·n ıonra 
durgun halini 

ıordu: 

Dudunun o 
farketti ve 

- Ne oldun Duiu?. 

SAY~'A 3 

BAllKfSiR ASK[RJ SATINAlMA 

KOMiSYOHU ilANlARI .. 
2 1. Teırin 935 salı günü saat 15 te kapalı zarf usu 

lile eksiltmiye konulan 40:.l ton buğday ununa verilen fi· 
at layıkıhat görülmediğinden kanunun 40 ıncı madd a ıine 

tevfikan 11. 1 Teşrin 935 currıa günü saat J 5 te pazar! · 
ıkla alınacaklar . Alınacak buğday ununun tahmin bedeli 
42,000 liradır . Pazarlık günü tekarrür edecek fiat üzerin
den kati tt"minat alınacaktır . Şa rtnamesini görmek ısti 

yenlerin de o gün ve saatte komisyona müracatları. 

** ( 158 ) 
Sa ' ıkesirde yapılacak üç adet binanın inıası hususu 

7 1 T eırin 935 tarih saat 15,30 da kapalı zarf usul ile 
eksilt mi ye konmuı ise de vakti mua yyeninde verilen tek· 
lif mektubunda mukabil teklıfatta bulunu lduğundan ka
nunun 36 ve 40 ıncı maddeleri mucibince bu it 25 1-
T eırin 935 cuma günü 11aat 16 da kapa ' ı zarfa ihafe edi
lecektir . Tahmin bedelı 8992 lira 26 kuruıtur Teminatı 
675 liradır. Şartnamesini görmek istiy~n h~rgün ve ittirak 
edeceklerin vakti muayyeninden bir saat evel yani saat 
15 de zarflrala komisyona müracaatları 4- J -171 

Bürhaniye sul ~ukuk 
Mahkemesinden: 

Bürhaniye esbak mal mü 
dürü Bahaddinin hazineye 
olan 80 ira borcundan do· 
layı hazinece a leyhine ika 
me olunan alacak davasının 
cari muhakemesinde: 

İkametgahı meçhul bulu
nan m üddea leyh Bahaddine 1 
ili.nen gıyap kararı tebliğine 
ve muhakemenin de 24 1 O· 
935 tarihine müıadif perıe 
nbe günü saat 10 na ta1iki
ne karar verilmit o'duğun · 
dan mezkur günde gelmedi 
ği veya bir müdafi gönder 
mediği taktirde muhakeme 
nın gıyabında devam ede· 
ceği ilan olnnur. 

Bürhamye sul hukuk 
Mahkemesin~en: 

Burhaniye esbak kayma
kama Hüseyinin Vehbinin 

hazineye olan 14 lira bor
cundan dolayı veresinden 
karısı Zekiye ve kızı Zeyi· 
nye al eylerine ikame 

olan davada ikamet-
gahları meçhul bulunan vu 
karıda adalara ya'lllı iki Ze · 
ki yyeye ili.nen tebliğat ifa · 
Ama karar verılmif ol

duğundan mahkeme gunu 
ol ım 24 10-935 tarihinde 
p !"qembe saat l O Pürhani · 
ye sulh hukuk mahkemesin . 
de bulunmaları ilan olunur. 

ride söylediği gibi her gün 

daha ziyade samimileıen 
Türk Sovyet dustluğunun 

Bürhaniye sulh hukuk 
Mahkemesin~en: 

Bürhaniye de tahrirat ka

tibi Kemalin hazineye o ' an 

13212 knruı borcu o1duğun 

dan ve timdi ye kada ~ tedi ) e 

etmediğinden hazinece aley 

hine ikame o una n davan n 

yapılmakta o'an muhakeme· 

sinde: 

İkametgahı meçhul olan 

m üddea leyh Kemale ilanen 

tehliğat ifasına. karar veril 

miı ve muhakeme günü 7-
11 935 tarihine tesadüf eden 

perıenbe ıaat 10 na bırakıl 
mıı olduğundan mezktlr 
günde f' ürhaniye sulh. hukuk 
mahkemesine gelmesi ilan 

o lunur . 

Bürhaniye sul hu~uk 
Mah~emesin~en: 

Bar hani yenin Kocamı 

mahallesinden Nazminin ay
nı mahalleden Yusuf oğlu 

Hasip çavuı a ' ey hine ika
me e-yledıği 21 lira alacak 

davasının yapılmakta olan 

muhakemesinde müddea · 
leyh Hasip çavuıa ili.nen 
gazete ile tebliğat yaptığı 

h11lde gelmedığinden ve ika 
metgahıda meçhul bulundu
ğunda yine ili.nen gıyap 

kararı tebliğine ve muha. 
kemesinin 7 11 9J 5 tarihine 

tesadüf eden perıembe saat 
1 Ü na talikine karar verilmiı 
olduğundan mezkur günde 

birer abidesidir . Diğer sın 
ayi ıubelerinin liuruluıunda 
dığer mem 1eketlerde iıtirak 
etm ittir, bilhassa Almanya 
iç ·n bu sahada daha geniş 

1 gelmediği veya bir vt- kıl 

bir faaliyet sahnesi_ açılmıf · 

tır. 

Dudu bu suale de cevap 
vermiyor, dalgın bakıı 1 arına 

hali. ı ayanın aletli gözle. 
rine dikmif, öyle duruyor
du. 

Kaya Dudunun bu halin· 
den ürkmüıtü . 

Kalktı . 

Dudunun bazularını kuv
vetli parmaklarile sıkarak 

sarstı sarstı 

Dudu, karla bir kıt gf'ce· 
si karların altında kalmıı 

yersiz yuvasız bir öksüz gi
bi titredi ve kollarını - Kay 

anın boynuna atarak ağla · 
mağa baı1adı . 

Ağladı, ağladı . Hıçkırık · 

lar boğazını tıkay ı ncıya ka
dar ağladı. 

Kaya bu birdenbire olan 

değiımeden ıaıırmıt k1tlmıı
tı. Ne yaptıiını bilmiyor, 

göndermediği taktirde mu
hakemesinin gıyabında ya

l pılacağı i ' an olunur. 

ne de yapacağını düıenebi· 

liyordu. 

"Ungu aı yurdu,, sahibi· 

nin tavsiyesile, bir garsonun 

getirdiği ar1t baya bindire

rek doktora götürdü. 

Doktor hiç bir ıey olma· 

dığını söyliyerek Kayayı ya· 

tııtırabilmifti . 

Doktorun kabinesinden 

çıktıkları vakit ikindi ezanı 

okunuyordu. 

Hiç bir ı eye bakmadan 

köylülerin toplantı yerine 

dağru yürüdüler. Burası sık 

söğüt l erin gö gelendirdlği 

binbir çiçekli bir dere boyu 

idi. 

( Bitmedı) 
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