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Negüsün J)amadı Kuvvetlerile İtalyanlara Geçti . 
.,, ~ --·---~----------------------------------------~--------------------
2500 ltalyan Askeri Adua Şehiri Mimar GENEL ~üt"'US SA YJMJ 

Etrafında Kıhçtan Geçirildi. Sinan için Ankarada bir Nüfus Sayımı ile her~ 
anıt · yapılacak kes ilgilenmelidir. 

Ankara, 12 (Ö:ı:elJ -· Mi· 
mar ıinan için burada güzel /\.amutan Rassayumun idaresindeki kuvvetlerin 

henüz Aduanın güney sırtlarını tutmakta 
olduğu söyleniyor. 

-
ffa~eşliler ~utlu saydıkları Atsumun harap olmasm~an ~o. unması için bareKetlerini 

pek ma~~ut ~ir sa~aya in~isar ettiriyorlar. 
Londra, 12 (A.A ) - Habeşistanda 

iki gündenberi, yeniden başlamış olan 
nıuharebe henüz tamamile aydınlaş
rruş değildir. 

.\disababa, 12 (.\ .. \ ) - Ras Seyyum 
kuvvetlerinin henüz .\duanın güney 
sırtlannı tutmakta olduğu söyleniyor 
ve Habeşlerce ~utsal anılan .\ksu
nıun önünde de ltalyan tebliğlerine 
göre, şehirin harap olmaktan korun
nıası için hareka r, bu şehirin ce
nahlarında pek mahdut bir sahaya 
inhisar ediyor. · 

Londra, 12 (.\ .\ .) - Royter 2 500 
ltalyanın .\dua etrafında kılıçtan ge
çirildiğini bildırmektedir. 

Londra, 12 ( '. \.) - Yine Hoyterin bir t~line görP, .\duanın 
geri ahndığını bildirmektese de ve fakat ltalyan ajansı bunu 
Yalanlamaktadır. 

.\disababa 12 (A. \ .) - Negüsün damadı ve şarki Tiğre il-, . 
bayı Güksü yanındaki kuvvetlerle beraber ltalyanlara iltihak 
etmişi erdir. 

bir anıt yapılacaktır. Bu 
iş için lazımgelen proje ha · 

IS 

Maitada 
d~nizde. ~arada ta~kimat 

İstanbul , 12 (Ôıe1' İn · 
gi iz hükumetinin Maltada 
ki tahkimatı f vkalide ted· 
birlerle dt'varn etmektedı r. 
Addnın b rçok sal : ı l l e ri 

tel örgüle rle kaplanmı ştır 

Valette, Marsamdeto li 
manlarının methali çelik 

ağlarh kaı alılmııhr . 
İngil ı z Linko~ski ala vmm 

1800 kitidt"n mürekkep 
ikinci kıtası Maltaya vaı:ıl 
o 1 m•s şlur . 

Anavatan filosunun tah 
t elbahir1eri ve muhr ip filo 

t ı llaları n ütemadirf'n keıf 
manavra 'arı yapmaktadır· 
lar. 

Malta' a ) en den asker 
beklenm~k ı ~dir, 

lngiliz 
Taya re Baştamutam Mısı

ra gidiyor 
İstanbul, 1?. (Özel) Lo· 

ndradan haber ver;ldiğine 
göre, İng i iz tayart~ batka 
mutanı Mıs•ra mül evecci 
hen harektol etoıişt · r . Pu 
seyahate büyük bir önem 
verilmektedir 

~ 

Üç Habeş Kamutanı 100 Bin Kişilik ltalyan 
Bir Ordu ile Taarruza Hazırlanıyor Müstemleke ~a~ırı Afri-

• kaya gıtlı. 

Critrede italyanların 2300 Metralyöz, 230 1·0-
llu. Ve 92 Tangı İle Yüz On Bin Askeri· Varmış 

italya Genel Korumay Başkanı Doğu 
Afrikasına Gitti. 

Hoııaa, 12 (.\. .\.) - f ıalyan ~wııf•I konırnay ı.a~ka111 Uoğu .\frika~ıua 
gihııi~tir. . 

Lı > ıdı·.ı, L2 (.\ .\.) - .\ li~ .ıhuha tdµr·af111a nazaı·arı lla~ka~sa, B:ıs~ey~·ımı 
v,. Ha.srıı~i aralaı·uıda ta:ııbiı· irtilwt IPrı ı iıı t-lti~h1 11 ~oı·rcı J..uzP~ ('•·plu·
~İtıcle vüz. hin ki~ilik lıir oı·ıltı ·iP hı•dPfi .\duaıım istirdadında olan hir 

• • 
11 Hı kahil ı aaı·rnza lı~lııı·ln ıun~ıkta h rlar. 
. Lorıdra, ı 2 (.\ .. \. ) .lurııal Ditalyaııııı yazdığıııa ~fır.~ Eritrt'dt•ki 
haı~an kın ,· etlPt'İ 23CJ(l 1 11 iıı·tıl : üz, 2ö0 lop Yt' B2 Tank ilP 110 hin a~
k~r<l~u ibarcllir. 

CPne\' f"t', 12 (.\ . . \.) İı·tihal koıı ı İlt'~İ llaht'Şİ·t~ıtHl gi>ııdp1·ilt 1 <•Pk sı -
l:\fılard konulnrn.. Aıııht·ı·;!onuu kaldırıluıasıııa 't' hu .\ rııluır~orıuıı İt<ıl
Ya.ya kar .• ı muhtlfozasıııı ktıhul et.mişLiı·. 
l· CPııe\l't', 12 (.A .. \.) - Di~tıı· ıt\eı·i lt>dhirlt\l'İ tetkik t'hıı.-~ iizt•rt 1 tlt~ 
)trer tali komitP teşkil ediluıiştil'. 

İstanbul, 12 (Özel ) • İta. 
lyan müıtemlekeler nazırı, 

Romad&n doğu Afrikauna 
hareket et mittir. 

Yunanistan~a son~urum 
Atina, 12 (AA) ·- Yun 

an Kralı Yorgi Yu.nan pılr 

lamentosum·n krallığa ge · 
çirılmesi hakk ndaki karar 
dan resmen haberdar edıl-
miştir . 

Atina, 12 ı A.A . ) Kral 
geneloy şonuııa kadar Lan 
drada kalacaktır. 

lstanbul 12 (Özel ı - Dün 
topll\nan Yunan parlanhnto 
sunda yeni hükumet yemin 
etmitlir M . Çı.ldaris bu 
toplantıda söz alarak kür

süye g .. Jmiş takıb olunan 
uımle muhalif olduğunu sö 
ylemiş ve yanında bulunnn 
ü ç dört arkadaşı ile birlikte 
salonu terketmlştir . 

M . "etaksas yeni hüku · 
mete milzaheret edeceğini 

bildirmitlir General Kondi
liıı, y~ni hiikümt"tin harici 

siyasetinde hiçbir değişiklik 
olmıyacağını söylemiıtir. 

Nüfus sayımı bir ulusun özünü teş~if eden nüfusun 
durum ve mevcudiyetini kavramağa yara. 

A • Bu yı !ın birinci tef 
rininde Türkiyede bir niif us 

sayımı yapılacakmıf . Hatır 

ımda kaldığrna göre bundan 
8 yı l önce yine b ir nüfuı 

sayımı yapılmıfll . Bundl'n 

maksat nedır diye b r kaç 
tıiklı (münevver) dost una 

ıordum Sen bunu ıoıyal ve 
ekonomik (içtimai ve ikttı 

ildi) ıh n ı lerle uğraşan bir 

bılgine sor d ediler. llazır 

biraz daha konkre el ilte 

tutulur bir tarzda 6Öyleraen 

seni anlamağa ça 1ışacağım. 
Bu tedbirlt"r , bi ' gıler ve ka

nunlllr nası l çılcıyor? 

B - Nüfus sayımı bir ke · 
rre nüfusun durumunu bir 

kerre de nüfusun hareketi 
ni k~vrar demiştik Önce n· 
üfusun durumuna gelelim; 
ışte fe.rtleri ıaymakla baş ar 

Fakat mutlak rakamların 

görüşmüıken bunu sana so ekonom1k önemini anla ya -

rayım. bılmek için sayımı. hemen 
B Hu işe merak ettiği · bülün memleketlerin kabul 

ne ve Ut n i oııediğine çok ettiği şu be lli baılı tasnifle· 

m e mnun oldum. U 'usal bır ri tutmak lazımdır. 

mesele olan nüi us sayımı i ı Nüfusun sıkılığı , nüfufun 
le senin gıbi lıü tun vatand cinsiyeti, nüfusım yaşı, nü-
aşların ilgilenmesini a laka fusun medeni hali dedeğimiz 
d a r olmasını di 'erdim ) bak evli veya be kir oluşu . oku-

sebel>ini kısaca an\atayım: yup ya:-ıma bilmesi tıııhsil 
Haya tta muvaffak olan in deırecf"..si h11l11nduğu mcelch. 

sanlar h er şeyden önce ke- gibi farikalar nüfus sayımı-
ndini bi 'en insanlardır. Bir in· nda gözetilecek noktalar · 

san hareket tarzını tayin ede dır. 

hilmek için vapacağı ıey i , A - Peki, bun\an teıbit 

başknsının alncaRı vaziyeti etmek ' e ne olur? Bu sayılar 
bilmek için kendi m a nevi ne iı e yarar~ 

ve ma ddi gücünü bilmek B - Dinle, bunlardan 

gerektir ( Kendinı bıln. e ) nüfus sıklığı (kesafeti } me · 

keyfıyetl ulusla rda dıı ha Ön· mlekette kilometre baıına 
emlıd ir Çünkü utusu teşkıl dü~en nüfus miktarını gös-
eden fertlerin bütün hakkı- tPr r. Mesela bizim 1927 

nda bir fikir edinmek çok nüfus sR yımına nazaran Tü · 

daha güçtür . rkiyede kilometro baıma 

A Demek istediğin ıe · va.ati olarak 18 nüfus ha · 

yi anlıyorum U lus hakkın bet ediyordu . Yine o sene-

da b ı r fikir edınmek için lerde Almanyaya 127 nüfus 
bu nüfus sayımları yapıh Yunaniııtana 49 nüfus düı 
yor . İyi amma biz halkımı tüğünü bilmek , zannedersem 
zın u lusumuzun durumunu birçok noktalardan faydalı 
bilmez miyiz? A-ıizim, sen 
memleket in halini bana sor 
her Aıta.do 1 u seyahatimde 

neler görürüm. Bunu yaz 
nıa {iA toplama~a ne lüzum 
var? bu kadar külfete ne 

lüzum? 
Bu kE>,ki mese'esinin um 

du ğu kadar basit olsa bir 

ve ya birkaç görüıle t esbit 
edilebilseydi. Hayır azizim. 
nüfus sayımı bir ulusu özü 

nü tf'fkil eden nüfusun bir 
kere durum ve mevcudunu 
bir ke rre de hareketini ka V· 

ramağa yarar 

Bu ka vrayı~ sayılarla ra 

kamlarla t eıb ı t edilir. Bu 

suret 'e elde edilen sayılar, 

muayyen tauıiflere t~bi tu 
tu lduktan .sonra ulusun eko
nomik ve sosyal vakıaları 
ve temayülleri hakkında mu · 
ayyen fikir ve bilgiler verir 

Bu bilgiler devlet adamları

nın ilim adanıla.rınrn çok it· 
ine yarar. Snyıları eyi tef. 
sir etmesini h lenler bunlar 
dan bir çok hakikatler çı
karır , tetbirl er alır, kanuni. 

ar korlar. 

A - öylediğin feyleri 

o1ur . Sonra bu aayımlar ne· 

ticesinde memleketın mu-

htelif mınıtakaltrı ara-
sındaki nüfus kesafeti 
hakkında btr fikir 

edinilir. Hir vilayette k ilo-

metre baıına 5 diğer yerin · 
de k ilomelro baıma 30 kiti 
dü~üyorsa bu iki v ilayete 

karşı alınacak tedbir )apı 

lacak yardım orasında fark 

gözetilmif o1ur Bundan sa· 
kın hükumetin yapacağı 

~ardımlarda memleket par· 

çalarından birinı diğerine 

tercih e.tUği anlaıılmasın 
maksadım bu gibi yardım 

Jarın nüfusa ve ihtiyaca göre 

yapılacağını a n ' etmakhr. 

A - Pu kesafet mesele· 
gı nin önemini 11n'adım . Di 

ğ~r tasniflerdfn ma~ sr.t nf' ? 
B Nüfusun cinsiyeti 

demek memlekette ve mem 

leketin muhtelif parçaların

da ne kadar erkek ve ne 

kadar kadın var demektir 

Bunu da bilmek çok fayda· 
hdır. Bilha11sa nüfusun yaı 

lara göre inkisamında mu-

( Sonu üçüncü sayfada ) 
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SAYFA 2 
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Edebi Konoşn1.E:_ 

ÜLKÜ EDEBİYATI 
rAZA.\': 

Kulak Misafiri 

VJ-
(Emil Zola) nın, (Gü 

stav Flober ı in açık yazı 1a 
nnın yanında benimkiler 
daha tc::miı değil midir? H ıç 
ICımse o "damların sanatkar 
olduk' arını yad11am1yor (in
kar edemiyor) Edebiyatı ya· 

lnız sanat bakımından ince
lemekle berabrr onun ahla· 
ksızlığa yardım etmemesini 

istemelile ben de size uyabi 
lirim . Fal<at ben )azı 1anmı

zı her halde ahlald yazmak 
borcuna inanamıyorum . Za
ten (ıanat uağlı değildir) 

demenin anlamı da budur. 
Sız güze liği bayağı fayda 

ile ölçüyorsunuz. He~ geniı 
letiyorum Bir eser güzel, 
fakat faydauz o'abilir. Bu 
na "faydasızdır!,. diye sanat 
eıerl demiyecekmiyiı? 

S4natın kendinde ıiılt o· 
lan fayduından baıka - ki 
bu esasen mııksud delildir. -
•h1lki. felıeft, manllki , ik 
ttıadt, milli, vatani fay dala · 
ra da ıamil 0

1 ması ıüphe 

yoktur ki istenilen ıeydir 

Ancak bu is teme bir istt-m· 
eden ı ' eri geçeıne:r: 

(Yılan) ı örnek getirdi· 
niz . Bir reuamın bütün ıa 

nat ıartlarına, özen ve baıar · 
ıkla yapdığı bir yılan resmi de 
pek ıyı bir sanat eseri ola 
bilir. Onun zarar ' ı bir h ay 
van o!up olmadığının arat 
tarılması Aanatk <\ rın ödevin
den dııardadır. 

- Oğlum, Zolanın 

traılık . haklarında bir şey 
söyliyemem. Bununlu bera. 
ber on ' arın da, - kendiler· 
inrlekı bağlardan baı\<a 

fayda bağı ile dahi ayrıca 

bağl ı olmadıi?ına ınanamam 

Tutunuz k •, en yükıek bir 
mimar eli le. ya pılmıı bir e 
ser karıısınd"' bulunuyorııu 
nuz Au eser - söz gelimi 
- bir anıt !Abide! deği l , bir 
ev değil, bir kurul değil. h 

atta bır tavuk kümeı1i c!e 
defıl .. Hiç bir teye yaram1-
yan bu an 1 amsız ve gülünç 
esere (sanat eıeri ) diyebilir · 
misiniz? Yılan resminin ru 
hl tesir ve teessü • Ü de mod· 
elindeki soğuk'uğun örneğin· 

d"n baıka bir teY dt>ğildir 
Bunun'a bereber benim mü. 
llhazalanm yalnı21: edebiyat 
hııkkındad1r. Ben gayri ah. 
ll\<t demiyeyfm rı hlikı yı 
kan edebt bir eserin • dik~ at 
ediniz ahllkı vık1tn diyor 

t·m Zatındaki güullıflne 
ekli faydası olmııs" da eyv 
allah - Sosyeteyt:! v~rdlğl 

zararların ohirlninin ye.nan· 
da daha büyük, daha ya 

man olduğuna kaniyim. He 
rtey sosyete içindir, sanat 
da öyle Uluıumuzun ede· 
biyatı ulusumuzun tıpkı ha
yalt olmalıdır . Hayat yal 
nız havai ıeylerden, yalnız 
içk ıden ibaret değıl~ir . 

TORKDlLI 

.. il .. 11~ . , .,, 1111
) ı~ ıı~ı il "' il rı il jrııı ıı r. 

1 z c i le r i n K il del a rı 
Nasıl Olacak ? 

Bu yıl Cumuriyet bayramında An~araya gönderilecek 
olan izcilerin eloiseleri ~ir ~içimde olacak. 

Kü' tür · Bakanlıiı ilgıh o · 

kul ara bu yılki cumuriyet 
bayramı dolayısile Ankaraya 
gönderece kleri izci trin l<ıJı- 1 

kları hakkında birer genel 

ge göndern ittir. Bu genel
geyi apğıya aynen yaııyo -

ruz: 
Bu yıl bütün izc ıler aşağı 

da gö., terıldiği şekılde giyi 1 

necek ferdır . 

l - Dıt gömleii haki 
renkte sağ 'am yerli kumat 
tan, devrik yaka lı , gö~sij 

üstünde kapalı iki cep. ya
ka uçları ve tep kapaklan 

düğmeli. 

~ - BoyunbaAı: Tfirk 
bayralı kırmızııı renginde 

yünü kumaıtan ıekıen san· 
timetre en ve l:.oyunda. 

J Pantttlon : Diıkapa 

ğı üstünden keııık, koyu la 
civeıt yünlü kumaıtan kısa 

panta1on, yanlarda ve a r 

kada ikiıer cep. 

( ı( ül ot, golf ve uzun pa · 
nta 'on giyilmiyecel<tir. ) 

4 - BeJkemeri: yunları 

ha l kalı izci kemeri. 
5 - Çorap: düz 

renkte kalın yünden 
çarabı . 

siyah 
~ por 

(Çor t1plarda !Iİya htan ba . 

tka hiç bır renk görülmiye· . 
1 

cektir. Çorap bağları kıvrı . ı 
mın altında kalacaktır.) 

6 - İskarpin: Koyu kah 
ve rengi yahut siyah altı 

kalın 

7 
1ı haki 
sı . 

Şapkıt: Geniş kenar 
renk izci fapka-

(Şapka üzerine koza , pa 
muk tüy v. s. hiçbir ko 
kart takı l mıyacaktır.) 

8 - O.matı: Sopa; çan 
ta , çakı. ip, matara , dü 
rülmüş ikı battaniye, k c. zma 
küçük bata. düdük, azık 
torbaşı . e-lektrık cep feneri 

foto Araf. 
dıcinin kı l ı~ında üwmlu 

olmıyan. süs kabil inden hiç 
bir ıey bulunmıyacakt ır ) 

Bu kıh i< ta en k üçük bir 
değltiklık yapı anıaz ve bu 
ünıfornıa bütün olarak g iyl 

lır Şapkayı sırtta asma k, 
dııarda baş açık dolaımak 
veya yukarda yazılan in ık 
dıısnda kın izcı pantalonu· 
ndan baıka . pantalonlarla 
gezmek yasaktır. 

Takım komuta:u yardım· 
cm (oymak beyi muavini) 

ve bütün manga ~omutanl 
arı da izci eri kılığındadır. 

Yaln ı z takım komutanı (oy
mak bevı) haki, yakası aç
ık caket, aynı reı.kte göm
lek ve boyunbağ ı , külot pa-

ntalon g iyebileceklerdir. Ge· 
lr ve çi zme giymek, k ordon 
tabanca . dürbün, b.ı ston ta 
~ımak yaHktır. 

-'>elam eıl< i s i gi h id ı r 
1 

11°1 Jl lts IC il llıı. IC R l 
Genel Erdekte 

Nüfus sayımı ~az1rlı~lar1 
Şehirimizde genel nüfus 

sayımı hazır ık i arı büyük 
bır hararetle d~vam etmek 
t e dır . Sayımda vazife a lan 
öğretmen ' er ve işyular d ün · 
de nüfus d ırek l ö r . üği.ıne 

çağrıl l\rak kendılerinin han
gi IH\yım bö gelerine veril-
dikler i bıldiri n İ f ve sayım 
defter !eri ve ta ' imatname 
ler l dö ğ ıtı l mıştır . 

Necatibey öğretmen oku
lu ve Lıse talebesine de 
sayım i~yarlığı vazifeı.i ve 
ridiğinden ta lebeler de aynı 
feki 'de muhtelif bölgelere 
dağıtıl mıılardır . 

Sayım işyarlarından köy -
)ere ve kamun 1ara gide ce k 
olanlar gidecekleri yerlerin 
uz.t klığ na göre bir jki, üç 
gün evel yoli\ çıkmıı bulu 
nacak ' ardır, 

Kend )e rine ot m ob il , ar . 

abft ve hayvan temin edi 

lecek tir Salı günü Ha lkev· 
info yapılacak bir top 'n ntı. 
da s yım it leri üzerinde iş 

yarlara izahat verilecektır. 

Genel nüfus sayımı için 
bir toplantı yıp1l~1. 

Erdek, 12 (Özel a ytarı · 

mızdan) - Bugün burl'da 
ilk okulda ilçebay Esat On
atın Başkanlığı alt ında bulu 

nan sayım ve kontrol İf " 
ya ri uının iıtıraki i le bır 
top 'antı yapı 'dı . T .>plantıd• 
sayımda vazife a 'an işyar · 

lara bu hususta iza hat ver 

ıl d i İşyarlara sayım talirn•t 
namesi ıle diğer kağıt!•' 
dağıtıldı 

Parkm ~ir kısmı Cumuri· 
yet ~ayramma kadar ~ite

C?,~tir. 
Yapılmakta olan . parkın 

çiçek ve fidan eki mi bitrnif 
Ur. 

Yol ve diğer akıamının dıt 
faaliyeti devam etmektedir· 

Parkın bir kıımı 29 ilk · 
teır ine kadar bitirilecektir 

~~~~~~~~~---~~~~-~~~ 
A 

ilimizin Kamunlarında: 

Gölcükde önemli Bayı .. 
ndırhk Çalışmalan var 
Köy o~alarının nohan yeiieil tamamlandırıhyor. Çaltı 

avlular ~al~1nld1. Badana ettiriliyor. 
G ölcü !c, l ı (Özel ayları Kamun içersindeki bütufl 

Onun ucu bucağı bulun· 
mıyan enginler i yanında ha 
vafyyat ve ıarap zava ll ı 
b irer serap ka ' ır . A cunun 
en büyük inkılabını yarat· 
mıı o ' an bu ulus artık ve 
yalnız kendi inkılal ana yar-

aıık edebiyat bt ı yor . 

(Kadın) ı mı yazrı caks nız, 

yazınız . Şu var ki onu ~ôz 
gelimi · inkı l abın yüksek 
fazilet anlamile yu ğ t ru lmuı 

bir va lık yapmıya ça lıımak 

ıartile . 

Konakpınar Yolunda ı 
mızdan) - l' urada göze evler badana yapı l maktadır 
çarpan bir bayındırlık f aa - Pek yakında bu it de bJtiri 
liyeti vardır . lecektir. Hu maksatlll 

acile 
can doğurmaldır,, eli) e aı la · 

tıyoraunuı "Ruh heytcan, 
bedii,, kelimelerinin hepıi de 
manevidir. 

Reıim, mimarlık , heykel ı 

Uç Kaçakçı Yakalandı. 
(Sonu var) 

1 Somah olan taçı~çtlar şehirimize y&~ın ~öyler~en al 
dıklan yüz ~ilo yaprak tütün kaçınyorlardı. 

Yeni bir şehir bulundu 
Gırnatada birkaç asırlık 

bir ağaç kesilinc .:! İsanın 
doğumundan 2,500 yıl ön 
ceye aid hakikiğ bir ulus 
şehri bu unmuıtur. Ceıedle 

ri yabancı hayvanlardan 
korunıal< için tatlan yapıl 

mıt olan mezıular birer eve 
benzemektedir. Ceset1er yfln 

1 

yatırılmıı 0
1up dı z leri karın 

larına doğru bülı ü'müıtür. 
Her c~sedin yanında ıki va · 
zo bulunmaktadır , Granata 
ıehrinin halkı buradaJ..i eı 
yalardan çoğunu ev erine 

R~~;~;;b;;~;·sın ın altınları ! 
Romanya ulusal bankasının 

altın stoku 1935 yılının ilk 

İki gi.in önce Konakpmar 
) olunda üç kaçak çı tütün 
götürürken jandanl'a tara · 
fından yaka lanmışlardır. 

Kaçakçılar Soma ılçed · 

nı n Kare cakaş kö>· ündeııdir
ler. Halil o~lu Hüseyir , 
Mustafa oğlu Ön fr, Hüre 

yin oğ u Hasan çavuş a d a -
randa olan bu iiç kaçakçı 

ıehire yakan köylerde satın 
aldık arı yüz kiloya yal<ın 

kaçak yaprak tütünleri altı 

parça yaparak bir beyg ı re 

ve iki m erke be yükletere k 
i l kteşrin a kşamı ~omava 

doğru yola çıkmışlardır . 

Bir atanma 
Ba'ıkesir po~ ta gişt>s ı işy · 

arı Halıl İbrahim İst a nlul 
posta giıesi işyaılı iiı na ı t sekiz ayı içinde 367 mil ~ rn 

l~y artmııtır. Bu stok 1 ik anmıf g t ve vazıfesine 

inci ki.nun 1935 te 10,2P. 5, I mittir. 
milyon ley iken 31 ağudotı '--- ----------
tarihinde lÜ,645 8 !evi bul mııtır . Bura da , bu iş için 
muıtur. Aynı devre içinde yapı l mış ta• ,fo 'arl a çocukla 
tedavül eden para 555 mi ra, büyük Lir şehirde yürü 
iyon ley nisbetinde azalm1 mek usulü öğretılmektedir. 

ıtır . Ted;ı vü l r dt>n para 1 Bütün okulların talebeleri 
ikinci kanunda 22,306.0 mi· 1 
iyon i 1{en 31 ağuıto ~ 21 ,57 11 

mi1
) ona inmiştir. 1 

Yürüme~ öQreten bir o~ul 1 
Laipziğde bir okulrıa 

"yolda yürüme,,salonu açıl · 

bi r biri ardısıra bu sınıftan 

geçmekte ve öze ö~relmt• n 

ler tarafmd ırn v erılen ders 
leri dinlem t:kted ı r 'er 

Hu haberi veren Fra mız 
gazetesi nazılerin geçil ala · 
ylarındaki gibi sıra halinde 

Kona.kp:n ar kamunundan 
Balıkes ire gelmekle o lan 
! ' andırma karakol kuman · 
danı Ethem onbaşı ile Taı· 

köy yan la rında karşıl a tmış 

lardır . 

Şüphe üzerıne onbaşı ka· 
çakçı l arı yaptığı araştırma 

da durdurur hayva nla ra sa · 
rılı yüz ki lo tütünü mey da · 
na çıkarır 

Kendilerini önüne katar 
ve ı ehire getirır. İnhisarlar 
dirc : ktörlüğüne ü çünü de te 
si n ede r, l<açakçı ' a r hakk 
ında tüze" ta h kika ta l· aşla-

nm ı ştır . 

Sporcu la 
Dün izmire ~are~et ettiler 
İzm i r karııık takımı ile 

b ir maç yap mak üzere ça 
ğırıldığını yazdığı m ız şeh ir 

ta kımı on bir o yuncu iki th · 
tiyat ve Lir ıdare ci o 1mak 
üzere on bet kişılık bir kad 
ro ıle d ün İzmire gı tnıişler · 
tir . 

İ ki t ıdrnıı hugüıı saat ı s,:m 
da Alsanca 1< sıtadında kar 

ş ı la ı aca k 1 ardıt . 

ve düzgün ad ı mlarlh yuru 
meği de buradamı öğrettik· 

lerini soruyor. 

Kö y odalarının noksanla 
rı ta m a mlanrr ıt kta hepsi gü -

zel ve ek ~ iksiz bir hale ge 
tirilme kt c dir Çaltılı evlerin 

çaltıları söktürülmüı tamamen 
etra fına bf dıvar çekilmel le · 
d ir Bu su retle hem yan gınd 

karşı pek teh il,e li o 'a n Lir 
halin önüne geçi l miş hem de 
çirkin Lir görünüş ortadan 

kaldırılmıftır. 

kireç y akılmıttır . 

Telefon teıkilatı da gayet 
muntazam olarak yapı 1 nıal« 
ta ve eve ki hal'a r da yerıi · 
den esaslı ş~kılde tamir edil 
mektedir . 

Vel hasıl kamunumuzda ~u· 
sırada büyük bir bayındır 
l ı k ça ' ıtması göze çarpma" 
tadır 

B isi k 1 et Birin-cilikleri 
Ankarada Yapllacaktır 

Birinciliklere 26 Eylülde 
Başlanacak. 

federasyon kulüplere bunidair bir ganelge gön~eı~i. 
Bisiklet fedo rasyonu 935 

bi ı klet bi rincil ı kle rinin 26 
ve 27 ıl 1<teşrin c:l e Anl<a rada 
yap l ın as ı H \ kara r vermış l ir 

f ederasyoıı buna dai r bü
tün kulüplne bir gene lge 
gönd l rnıiştir. Bunu kısaca 
a şağH• a alıyon z. 

1936 Olimpyadı ve bu 
mevsim içinde memlel<e li 
mizd e ,· a p ı 1 mas ı d ütünülen 
Rus v : Romen temaslara 
için ul u ı1al bir bisiklet tn k ı 

mı seçılecek ve 1935 birin 
cılıklerıne krı t ı lacak bölge 
lc r şun1 arc! ır : 

A 1kara , Esk i şehir , İl:oı i t , 
Bursa , İ-tanb ul, Edırnt , Ba 
lıkes i r , Çanakkale, lzm ir, 
Den ız li . l< un ya , Adana , An-

talyadır 

4 Kilometre sürat birin 

ciliği 26 ilkteırinde yüz ki· 
lometre mukavem t- t b ir •Jl · 
cili ğ i '.!.7 i kteşrinde bö)gt 
biri ııc ı l ı k 'ere yaln ız nıüııısba 
k aya girecek ler gidecek'er 

dir . 
Müsabakaya g ireceklerif'I 

bö:ge formaları, f e J era•Y011 

ta rafından Ankarada kendi ' 
le r ine vt-rlerilecekti r. 

1• !I Mukavemet varı•ında • • ır 1 

tik patlama sındırn dolaYI< 
bisiklet de ğiştırılnı i yece 
am:ak bisiklet k ı rıldığı ıs.k 
man değiflirilecektir Laıt ı 
tamirı ko•ucuya hariçte~ 

y d'•' y a rdım eJ ı lnıiyerek kerı 1 

yapn ca •ı tır . 

17 İlktetrin tarihiııe k~ 
dar li~anı;larını ıkmtı l etrfl1 

yen lıö1geler . birinciliklere 

giremiyeceklerdir . 
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HabeŞistan ve İngiltere 
elindeki sömergeler. 
Bugün ingilteıonln işgali 8itında bulunaOva Habeşis
tan~an bin kat dahı müteme~din derletler mevcuttur. 

Uluslar sosyetesinin bu 
&ün geçirmekte oldu~u buh
ran ilk değildir . 

Japonyanın orduları Man
Çori kıtasmı ifgal ettikleri 
zaman , ulus'ar sosyetesi ga· 
Yet endişe'i bir dörtyol ağ· 
2•nda bulunmuıtu. O zaman 
~anksiyon ardan kimse bah
setmemifti. Japonyanın bu 
hl\reketinde mazur olup ol 
ıııadığam araıtırmak iıtemi 
Yoruz. Cenevre, Japonyar.ın 
hareketini takbih etmif fa
k at sank!!I von 'ar hususunda 
hiçbir tedbir almıtm•ftı 
Uluslar sosyetesi yalnız bir 
komisyon tayini ile ikttf a 
etrnit ve bu komisyonun ka 
rarmı da netice itibarile Ar 
flve geçmittir. O günden 
itibaren Japon Çin meıele 
•i u!us'ar sosyetesinde mev 
ıuubahı olmamııt ır. Avam 
Kamarasında ise Japon · 
Çin meıeleıinln dü ı elmi~ 
olduğu ıöylenmit li. 

Bu suret'e Japonya, Ma 
nçorl kıtuında yerl,.tmiı 

Ve iıtilasım geniıletnıi~tir 

Almanya silahlanma me 
~elt>sinde Covt nan tın ta ah 
hütlerini ifa elmemitlir . Bız 
bu hususta dahi bır hüküm 
\>ermek is+e .nlyoruz A'ma 
nyanın silah anması mese 
lesinde 16 mart tarihli ka
rarnamesi Uluslar sosyete~.i 

taraf andan takbih edilmif 
fakat buni\ karşı da ı.ank 
aıyonlar tedbiri hakkında 
bir tek kelime bi e konuş 
tllamıştır . iki ay ıonra İn
giltere, deniz meıe'eleri 
hakkında Almanya ile bir 
anlctıma yapmıı'ır . !>emek 
o uyoıki Büyük Rritanya sa 
nk~iyonlar yerine A 1manya 
ile anlaımalar akdetmittir. 
Büyük Brit :rnya bütün bun 
lara u luslar sosyetesi haricin · 
de yap .mıtır. 

Hahet mese 'es lnin uluslar 
•oıyete i haricinde halli mü 
tnltün değil diyorlar. 

Halbuki Almanvanın bü 
lün vahiın meıelele-ri . Ce 
nevre haricinde hal olun
rnu~tur ve bunu Cenevre 
haricinde halleden de fng ı l 
t ~re o" ınuıtur 

Bolivya ve Pdraguay me 
•!lesine de ayni ıey deni 
lebilir, 

Habeıistanın askeıi itgal 

altına alınmasını bu devle · 
tin erkinlığine bir tecavüz 
mahiyetınde görüyorlar Ha 
beıistan bir devlet deği l dir . 
Habt"tistandan bir kaç kat 
mütemeddın ve müstakil bir 
devlet olmaama rağmen, Irak 
Büyük birıtanyanm askeri 
iıgali alt 1nda bu ' unmak t a<lır . 
Uluslar sosyetesinde üye 
olan Hindıstan da büyük Bi 
ritanyanın süet ifgali altm· 
dadır Eski bir medeniyet 
sahıbi ve m üstakil denmekie 
olan \1mr da kez' lngilte 
renin askeri itga li a l tındadır . 

Hindistan Mmr ve lrakla 
kabul edi ip lngiltere tara· 
fından tatbı k edilen si.tem 
lerin, Cenevre tara 
f ı n d a n anarıi ve 
esaret devleti tanınnııı o an 
Habetistan için de, kabul 
edılmesine mani olan ıebep· 
ler nedir? 

Yukarıda yazd ı ~Iarımızd· 
an anlaıtldığına göre Cene · 
vre vahim meselelere, Sitil 

ksiyonları teklif etmemlf ve 
tetbiklni düıünmemitti r . Çü
nkü böyle hareketi i 1e Aı 
yada, Amerıkada ve Avru · 
pada olmak üzere üç harbe 
vereceğini hıktir ediyordu 

Son sö t. olarak tekrar ed 
e lim ki bugün İngilterenin 
itgali altında bulunan ve 
Habeıistandan bin kat daha 
mütemeddin devletler mev· 
cuttur . 

E~remit asliye 
ma~~emesin~en 

Edremidin bey oba61 kö· 
yünden İbrahim kızı Alime 
nin kocası o köyden Musta · 
fa aleyhine açmıf olduğu 
boıırnma da \'asının icra kı 
lınmakta o :an uıuhakemesi 
nde müddea aleyh M11stafa
ya çıkarılan davetiyenin 
nerede olduğu bilinemedi 
meıruhatı ile iade edilmiı 
olduğundan ilanen tebliğat 
icarasına karar veri lerek mu 
ha keme günü olarak 26 1 ı. 
935 Salı günü !aat 1 O a 
bırakılmıı olduğundan vak 
ti mezkurde ya bizzat veya 
bir vekil göndermesi akıi 
halde muhakemenin gıyabı · 

nda devam edec~ği daveti
ye makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur 
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Tıırkdiliflin Tefrikası : /!, 

Penpe kumaşı üzerinde ııık 
Rihi yanan pembe pullarıle 

ne güzel kaynaşıyordu. 
Dudunun anasını söylem 

esile iııtemiyerek pulluyu 
çıkardı Dürdüler ve sandığa 
koydular. 

Ortadaki eşya kaltıktan 

sonra, Kaya. fehirden getir 
diği çerezi çıl(ardı bır par -
Çitsını komıulera eıe do:ı:' a 
Ve yalwılari\ da ~ ıt.nak üze 
te ayırdı 1 ar , kalan kısmını 

da beraberce oturup yedi 
ler . 

3 
Eylül ortaları olmuıtu. 

rAZAN: Osman Ba!k1r 

Hazırlık bitmif , düğün 

okunmuştu. Fakat Kayada 
düğünde harcayacak bir pa 
f<l bile kalmamıştı . Düğün 

ıçi r, h ic olmazsa, yetmit li 
ra isterdi. 

Çalgı tutulacak. kom~u 
köylerden konuk gelecek. 
gür~ş yapılacak, cop ve ci
rit oynanacal, tı . Bütün bun· 
lar para i'e olacak şeylerdi 
Bu nun için ne yapup y;,pup 

p .ııa bulmak gerekti 
Kaya tehire indi. 
Doğru manifaturacı Hacı 

Abdinin dükkanına giderek 
ondan, kendisine lazım ola-

TÜRKDILI 

• Genel nüfus sayımı 
{Baıtarafı birinci sayfa fa) 

htelıf seneler zarfında nüfu · 
sun ne kadarı çocuklardan 
ne kadarı orta yaşlılar de
diğimiz 15 50 yaıında ola
nlardan ve ne kadarmın ih
tiyarlardan terekküp ettiği 
ni bi lmek içtimai bakımdan 
çok mühiındır . 

A - Ne dem~k istediğini 
an 1ıyorum . Ortd yaşlılardan 

ölüm daha azdır Çocuk ya
ılarmda ölüm n ı sbeti geçen · 
gün bir doktorun dediği ııı· 
bi çok fazla imış ihtiyarlar 
da böyle olacak. 

feklerin artması 11osyal iş b 
ölümü noktasından çok fay· 
dalıdır. Bir memleket nüfu 
sunun mesleği ne kadar bel · 
lı VP. devamlı oluna o mem -

leket o kadar medenileımit 
demektir. Türkiyen:n geçen 
1927 nüfus sayımında meale· 
ği bellı nüf uıun nisbetı yüz
de 4 ) mesleksiz nüfusun y-
üzde 60 idi Me1>leki malum 
olmayan nüfustan işi gücü 
olmayan kimıe csnlaıılma· 

mıı; bunlar da çalııan valen· 
daolardır Y almz ne var ki 
kendilerine mutad bir it tut . 
mamıf, muayyen bir meslek 
öğrenmemif . uzun bir gör · 
güyü iıttlzam ettirmeyen it 
yapan kimıel~rdir. 

Fakat uluıu ekonomik 
produktivitesi (müsmeriyeti) 
bakımından bu zümrenin 
meslekli nüfus azalması 
mat uptur. 

A - l'elki bu meslek is . 

B - Anlaıtığrn.ı za mem
nun oluyorum. Yalnız muh
telıf yaı ' aı rn dogum ve öl· 
üm nisbetlerinin mukayese
ıinde çok dikkatli olmak 
gerel<tir. Bu itleri layiklle 
an 'ayabi lmek ıçin istatistik 
daireleri grafiklerle nüfus 
ehramları çizer ve sair ince 
hesap' ara glritilir Bu işleri 
bu kadar kısa bir zam11nda 
ve yalnız sözler le anlatmak t~tist ği ile ziraatte ne ka · 
mümkün olmaz. dar, endüstri ve ne kadar 

A - Peki, bunları da az dev·et itinde fert çalııtığı 
çok anlar gibi oldum Hat da ötrenilmiı olur 
ti nüfuıun yüzde kllçınm o · B - Elbett~ hele yent 
kuyup yazma bilmesini de tes endüstri ıiyaaaıından sonra 
bit etmek her• halde önemli nüfuıumuıun ne kadarının 
o acak, fdkctt herkesin evli mi bu yeni a ana geçliğini ya · 

1 
bekar mı olduğunu bilmek 1 but günden güne ile r lr yen 
ne o ! uyoı? a . aba bekirhk · taıama araç l arında ve sair 
verglsimi koyacaklar? sahalarda ne !<adar kitinin 

IS - Hayır dostum me geçindiğini öğrenmek ne ka· 
rak etme. Nüfus sayımı dar faydalı olacaktır. 
halka zarar vermek ıçın A _ Sana çok tefekkür 
değil, halka daha faydalı ederim doıtum. cidden fay 
olmak ıçin yapılıyor. Evlen- dc:tlı ıeyler öğrendim. Şu 
me nisbetleri, nüfusun tktisa- halde nüfus ıayımı nüfusun 
di ve içtimai vaziyeti hak · d urumunu, kesafeti, yaıı 
kında bir fikir verir. Evlen . mesleklerj, tahsili ev' i veya 
melerin zamana ve meka · bekar oluıu gösteriyor. Nü· 
na göre değiştiği bugün 
herkesin malümudur. Acaba fus hareketi diye ayırdığın 

kısım ne ile uğraıır? 
bir kAç sene önce evlenme 
nisl ·eti ne kadardı? Bugün 
ne kadardır? Memleketin 
muhtelif mm' akalar arasm · 
daki nisbeli nedir? komıu 
memleketlerinde evlenme 
nisbetleri nasıldır? Ev'en
me nisbeti ile doğum nisbe · 
ti arasında derece nedir? 
Evlenme nlsbeti az ise, bu -
nu ne gibi tedbir v~ yar
d ı mlarla arltırmağa çahıa· 

lım. 
A Geçenlerde Lir ga · 

zetede Almanyada ve hal . 
yada evlenmeleri teşvık için 
bazı çarelere bat vurdukla. 
rını okumuıtum . Bu itin 
bununla i

0

ifiği var mı? 
B ·- Tabii dostum, bu 

devletlerin aldıkları tedbirler 
hep bu gibi nüfus &ayımla· 

B - Ondan da bir az 
ha.hsetmiıtim. Nüfueun ha 
reketi mesela evlemelerden 

doğumlardan, ölümlerden 
göçmenlerden ve sair sos· 
yal hadiselerden ve hare
ketlc!rden bahseder. l u ha · 
dııeleri. nüfus haceket'eri 
ecnebi bir tabirle Dinamik 
nüfus sayımanı kavramafa 
çal ıtır. EskJ devletlerin 
n ü f u s siyasası daha 
ziyade nüfusun kemmiyetine 
(KanUleıine) önem verildi, 
yegane gaye nüfuı mikda 
rını çoialtrr ak idi. Pugün
kü realetlerin nüfus ıiyaaa · 

u ige nüfu~un keyf iyetlne 
(kal ıteıine) önem vermek 
tir. 

Dr. Muhlis Ete 
rınm neticesidir . ı· t b / ı, san u tlniveJSiltsi cı<o-

A - O halde nüfusun mes nomi doçenli 
leklere göre ayrı ' ııını da 

anlatıver: 

B Bir memlekette mes· ı 

cak paraya, harman sonu 

vermek ıarl i' e iııtedi. 

Hacı Abdi bu parayı, ye 
tmiı lirayi vermeğe razi ol 
du. Fakat yetmit liraya yüz 
lira ürem istiyordu . 

On iki ayda, yetmit lira 
ya , yüz lira ürem pek faz

la idi. 

Kaya harman sonunda 
yüz elli 1 ira vermeğt razi 
idi, önergedi. Fakat Hacı 

Abdı: 

- Sen bilirsin oğlum. B 
enim çok bir param yok. 
Ben verirsen seni s~vdığim 
için, senin güzel hatırın için 
vereceğim . Hani Erge, köfe 
c ı lik etmek defil; it görüp 
sevaba girmek .. Diyor ve: 

- Bak, k~ndin bilin n 

yine. Şimdi para nerde? 
Baıka tarafdan bulabi1ir 

f cl;ıt ı ~tık IJrıııını 11111ılıirl11i:!11 
tarafınclaıı ı:oıııftr lnıi~tıı . 

sen ara, · al, ben darılmam, 

ama. nerde bulacaksınİ1 • Di · 
ye ilave ediyordu. 

Kaya ister ıstemez boyun 
eğdi . Çünkü düğün okunm 
Uf. pehlivanlar hazırlaıımıf· 
tı . 

Belkide yapdılar, ha.zırla 
dı 1 ar. Hacı Abdi, Kayaya : 

- Belkide hiç lüzum yok 
amma, uıul böyle. Diyerek 
belkide uzandı. 

Kaya belkide parmağını 

basarak yf'!tmi~ lirayı aldı 
ve hiç bir tarafda eğlenme· 
de.1 köye yol landı. 

- 4 
Düğünün en civcivi :r.a 

manı . 

Sah günü . 
Çağmhl11r geliyor, davul

lar ça 1 ıyor, kazanlar kaynı 

yordu. 
Davullar, boyuna köy ba · 

ı Edremit iora 
mımurlağundan: 

Bırinci artırma 11 11 935 
tarihinde pazartesi ıünü sa
at l 5,de lkinci artırma 26 
11 935 tarih 'nde salı günü 

saat l 5 de 
1 İıbu gayri menkulün 

artırma ıartnameıi tarihin· 
den itibaren 933· 93 numara 

i le Edremid icra dairesinin 
muayyen numı asında her· 

kesin görebılmeai için ar · 
tırma i anında yazılı olan
lardan fazla malümat isti
yenler itbu ıartnameye 933-
93 dosya numraaile memu· 
riyetimiı.e müracaat etmell 
dir . 

2 - Artırmaya ltlirak 
için yukarıda yazılı kıyme · 

tinin yüzde 7 .5 niıbetinde 

pey veya milli bir banka 
m ektubu tevdi edilecektir. 

3 - İpotek sahibi a laca· 
klılarla diğer alakadarların I 
ve irtifak hak sahiplerinin I 
gayri menkul üzerinde hak. I 
larnu hususile faiz ve mas 1 
rafa dair olan iddialarını 

itbQ ilan tarihinden itibaren 1 
20 ıün içinde evrakı müı· • 
bitelerıJe birUkte memuriy 1 

etimi-ıe bi 'dlrmelerl tcap 

e ~ er Aksi halde hakları ta · I 
pu sictlltle sabit olmadıkça 

aahf bedelinin paylaıma11n· 
dan hariç kalırlar. 

•• Bah~ısir icra 
memurluğundan: 

Balıkeıirde kasap Rlfata 
30 9 934 tarih ve 2175· 
89 Numaralı noter senedile 
200 lira ve ayrıca da reımi 
tahsil ve saireden bordu 
hükQmet caddesinde lezzet 
lokantası müsteciri lokanta
cı Hüseyin namın;1 yazılan 

6 8 93ö tarihli icra emri 
mahalli mübaıtri ve polis 
memurluğu yaptığı tahkikata 
göre borclu ha'en ikametga. 
hı meçhul bulunduğu anla 

ıılmakla b ila tebliğ iade 
emrı ve alacak 1ı tafebf üze · 
rine icra ıf as · kanununun 
57 inci maddesindeki cevap 
ve hukuku u11ul mahkeme
leri kanununun 471 ve 155 
finoi maddesi 2 inci fıkrasın
daki aalahata nazaran borç· 
lu mumııileyh hal<kında ill · 
nen tebllğat icrasına kararı 

borçlunun bu babda bir itirazı 
varııa ilan tarihinden itiba · 
ren 15 ıün içinde itiraz ı 

bilzzat ve bil ve ka le bildi · 
rmeıi ve bu müddet ı;arrın . 

da borcu ödemez ise rehi 
ay müddet içinde icra iflaı 
kanununun 76 ıncı madde : 
sine tevfıkan mal beyanında 
bulunması bulunmadıfı ıure· 

tde hakkında 337 inci mad· 
desi tatbı k edileceği icra 

emri makamına kelim o1m11k 

4 - Göateri 'en 

artırmaya ittirak 

eünde üzere ilan olunur. 

edenler 

artırma ıarnam~sini okumuı 

1 üzumlu malumatı almıı 

'e bunları tamamile kabul 

etmit ad ve itibar olunur

lar. 

5 - Tayin edilen zaman · 

da gayri menkul üç defa 
baılıncfıktan .. "' .. · - _ -- ' · 
artırana ihale ed ıli r ancak 

artırma bedeli muhammen 

kıymetinin yüzde 75 ni bul 

maz veya satış istiyenin al ' 

cağına ruchani olan diğer 

alakadarlar bulunupta be 

del bunların o gayri men· 

kul ile temin edtlmit ala · 

caklarımn mecmu undan faz· 

laya çıkmazıa en çok artı 

ranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 15 gün daha 

temdit ve ı 5 inci aünü aynı 
saatte yapılacak artırmada 
bedeli sdıt iıtiyenin alaca 
ğına ruchan o 1an diğer ala· 
cak'ıların o gayri menkul 
ile temin edilmit alacakla 
rı mecmu undan faz.la 
ya çıkmak ıarli 'e en çok 
artırana ihale edilir. Böyle 

ıından gelecek tabanca se 
sine kulak veriyor ve her 
tabanca ıe•inde sağdıç i' e 
berabu •~•in geldıği tarafa 
koıarak çağmlır konukları 

getiriyor, konakları yerleı· 

diriyorlardı . 

* Kadınl u ıehire "gelin ha· 
mamı,, na gideceklerdi . Her 
k,.s hazırlanmıf· kız evinde 
toplanm ıştı. Köyün bütün 
at Habaları, kız evinin önü 
ne geldi, kadınlar, arabalara 
binerek. ıehirin yolunu tut 
tular ve k .. tar halinde. ön 
ceden kirala nmıı olan ham 

ama airdiler. 
Yengeler, Duduyu, \<ular 

da birbirini yıkadılar 
Hamamın içinde bayram 

vardı ıanki .. 
İki kız ellerindeki defler 

le, ıöbek taıının üzerlnı~ 

bir bedel elde edilemezse iha
le yapılmaz ve aalıt tale · 
bi diıter. 

fi - Gayri menkul ken· 

diıinc · ihale olunan kimse 

derhal veya veri'en mühlet 

içinde parayı vermezıe iha . 
• .... •• -- - - - ,_ • .t • 

d ısinden evel en yüksek 

teklifte bulunan kimsenin 

üzerine ihale edilir Acaklı 

razı oluna buna razı olmaz 

veye bulunmazsa hemen 15 
günlük bir ilan ile ihale 

edilir lkl iha 'e araıındakt 

fark ve geçen günler için 

faiz ve masraflar ve dığu 
zararlar heıab edilerek ay · 
rıca hükme hacet ka lmak· 
sızın memurlyetimizce alıcı
dan tahsi l o1unur. 

7 - Bu ilanda gösteri len 

izahattan baıka daıremizin 
93 93 numara ile müracaat· 

, ları ve artırma ıartnameıl tari· 
hinden ıtibaren açı~tır. lha
le ı Edremit icra dairesi sa
lonunda taat 9 da icra edi

leceği ilan olunur. 

oturmuı, köy tirküleri ça
ğırıyor ve bu türl<ülere öte· 
ki kızlar da karıııyor, hama· 
mm kubbeleri, çın çın ötü 

yordu 

Söylenen her türküden 
sonra bir oyun havası geli · 
yor v~ bu havaya köylü 
kızlarının . hamamın ılık ha 
vasmda büsbütün pelteleıen 
kıvrak vücutları kıvrıla kıv · 

rıla karıııyordu . 

insan. bu görey karıısında 
kendisini bir peri düğününde 
ıanır. . Bir taraftan, köylü 
kızlarının tatlı sesleri ile 

kendinden geçerken, öteki 

taraftan yarı çıplak vücut
lardan çıkan ıhk buğu insanı. 

büsbütün çileden çıkaracak 
kadar beyni, kanı kamçılı· 
yor, harekete getiriyordu 

\ ( Bitmedı ) 
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1 1 1 1 m . . . . ı ı ı § lnsaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitlerin a 
1 Euiltm•1• konulan iş !lali.tesir. ~droınit yolu- 1 1 s T 1 F A D E N 1 z 1 ~-- -_: nazarı dı'kkatı'ne .· =--

11un 82+206 - 84+388·50 inci kilometreler arııs nd '-OSa a 

tamiratı esasiyeııi . 111 il : ::: 
Bu esaslı _tami~atm Jceşif bed··li J512 lirn 43 kuruştur. o u·· s u·· N u·· N u·· l ' = Her zaman taze çimento, Eskişehir§ 
2 - Bu ışe lltl şartnııme ve evrak: şunlur•iır: w • • ~ : kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya ; 
A ~ E~siltme şartnamesi. 1 • ._ : -
B - ~lukavelenume örnegi. 11 . ,.. ı•ı ı : çeşitleri. ~ 
~ _ ~~~:i i!~"~~.ş~:~i•i umumiy••İ. .. lstanbul ve_ I~mir depoların- ~ lnsaıta kullanılan Utün malzeme tophn ve pe- ~ 
P - K13şif cetveli ıa dakt ftatfarla, Z - k t 1 k · :: 
lstiyenler hu şnrtnam•·lcri ve evrakı En<"ümeni Oaimi nı a = ra en 8 0 3f8 • = 

ha klitihi lle N tfıa miluürlüğ'üne miiraca·-ıtla gö·eLilır'or. il Her neyi Cam, Ayna, kontreplak, 111 = = 
3 - Eıcsıltmc 14 ! 10 935 p:ız ·ırtt!si giinü sual 15 ıle k · I k I I k · · - Barıdınııa İ:--tıit'l Pa~a CaddP:-<İııd "" 

Vjltlyet Encüroinc · yllpılucaktır. Z '1rnej, stor, ap ama a ma IStıye- w = ::: 
4 - Ersittme aç!k eksıltme Us•ılile y .ıpılııcuktır. 111 nler her halde: ... il = ~ 
5 - Eluiltm<·ye girı.;bilmPk i~·in :?63 lirn 43 kuruşluk - Mı mHM, ETı NI:TR{. VE OGLU H ,t, M1Df•, :: 

muvakkat teminut vermesi, bunu JO boş kıt oşıığııl:ıkı v •s i- " f e§illi cıvannda Camci Hilminin : E lH l!J Hl l 1 rJ - - . tt fll - ! 
kalorı haiz olup gö~termesi lrlz mdır . Eksiltm• ye yol v.1 111 ııı - "" 
köprü i~lerile uğruşttğınn <l:ıir N:ıfıa müdürlüğıiııd ı n VtSİ- ~ü~~anma ugwramahdu. 1 == Den ıir hırdavat n1a[azasında bulunur. ~-
ka alabilenler girebilirler. 

6 - istekliler .Yukarda ü~üncü maddede yazıl sonte :ot •••• •ftf HM N•t t! ; E Sip<ıri~la clalıal lnştwl sahiplerine 11
1

• İ11§11af ::: __ 

kaıJnr Vılı\:yı· t encümenine nıiirucaat tıd• r!er . •• -~ - -- •• - ımı.'wl{erint; sıirallc udntlaitir ı•c ydişlirilir. "" ,, -- ,. ,= -
rT - Muvakkut teminat M..ılsandığınu yatırıl ı r . gn<·ii- 1 G •• / d b • J b k ' ""' 

menJe pn.rn Vtl trıhvilllt alınn az' ( 1-4 136) un er en erı açı mas1. e - ! E f. i 
lenen sağlık hamamı acıldı. 1 = ıatlır her mağazadan daha ucuzdur. ~ 

** 
1 - R~:&iltmeye .konultın jş B ılıke:sir - Rdremit yolunu 

66 + 885 • 63 + 234. 5 inci kilometreler arasıı du şosn 
tn'lliratı eansiye&i. 

Bu eaoslı tamiratın ketif becleli 3339 lira 47 kuruşıJur, 
~ Bu ış ~ ait şartnnmo Vi;J evruk şunl rdır: 
A - Eksi ltme şartnamesi. 
B - Mukavelename örnt'ği. 
C - Nafıa ışl~ri §ernitı umum· yesi. 
O - Fenni şnrtnnmH. 
F - Keşir cehPli. 

Şehrimizin en sıhhi ve ferah, temizlik~e ün al j : 8' d f d • • ~ 
mıı olan leıı;ki LAZL \R) hamam, zahire pazarı kar : ır e a eneyınız. i 
tısında Bozkurt soka~ındadır. 

1 

l.ıllllllllllllllllllllllllllfllllllllll'll 11-
KıymetU müoterılerimizi n istirahatlerini temin 

için bu defa yeniden tadilat ve teıkıla·t ile hususi ı . •JlD- ·ft(a91!• ......... ))., 
kamarAlar yapılmıı ve ayrıca banyoluk ihzar edil. i fi s A y 1 N ıl 
mit Bursa ve İstanbuldan yeni takımlar ve karyola • ' 

j tertıbatı temin edilmekle temiz: ıkte gayet titiz ha. 
reket edılmiıtir. 

Her gün öjlley~ kıı.Jar ve pnar günleri akıama 
ıkadar, geceleri tc1mamen erkeklere paz 1rdan mada 

lstiyenltır bu şartnumeleri ve evrakı ercümeni daimi. her gün öğleden sonra kadın ' ara açıktır. 
bııtk:ıtihi ile Narı ı müıiürlüRiin•• müracıı:.ıt'u görebılirler. ' u u 1 ug""' 111 

3 - Eksiltme 14. 10 ~35 Paz .ırtı si giırıÜ !IOUt 15 Je Kıymetli müşterilerimizin memnun 1 c z u -· 
Vıln!et encümenind~ Y· · pı l ncaktır. k 1 ki ·· h · d 

4 L'•- ., ı k k · ıt ı· ı ı kt ~ __ a aca arı şup_esız. ir. - "<- Zarafetı· •Te f - rası . rno arı e sı nP. unu ıy e yap ııcıı ır. il• _ '" y ~ 

5 - Eksiltmeye girel:ıilmtk için 250 lira 46 kuruşlıık "l~&.\~~~~~~~~~ri@·~lfr ' 
muvak.:ıat teminat vermesi bufültııı hn!ika a1 •ğ 1J.1ki Vc!S - ~ s M d • 
knları haiz olup ltö~term11si luazımıl r. {f. ~ ......... on o a 1 

fü:si!tmeyo Y'>l v~ köprü i !erile uğra \lığına daır Na- rffi HER EV. DllİRE VE DÜKKAN BİR g 1 m 
fıa miidiirlü~ünden vasika al:ıbil .. nlı·r !!İrf'hil iri"" ı~ T/Il<~'İ,'-1 E ı~ran rn•-: f lf\. ~ ;.,,,_ 114Q /fa Tl ı"fe fanıdzg.., ln lZ : 

t> - ht~klıl 1H yu~ar l.ı ü~~ü1cii ınııılıledu rızılı ~aate ~ Y ~ I 1.rıı il 
kadnr vifıiyet <-ncürııenine mürocu:ıt Pdnler • I~ EN G U""ZEL ve uc 1 'Z ~ ' I? ·ı lı ı· ı· ,.,.., •• •rş ·ı ıı I fi 

7 = muvakkttt teminut mnls"lndığına yatırılır ı ncümcn '~ V, ( ( 1t' ( 1 9 
do pora vo tohvilAI alınmoz (1 -4-137) ~ TAKVİM • f M 'f v ııJı 

Ekıi\tmiye konu1en İf .\yvalık Altınova yolunda 
Japılacak olan 0.60 lak bet ve :!.UJ metrelik üç menfezki 
cernan 8 menfez intaatı. 

Hu menfez inıaatmın keif bede' i 2402lira 5 11.uruıtur. 
2 - Bu İfe ait ıartname ve evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme ıartna mesi 
8 - Mukav"!lename örneğı. 

C - NAfıa it 'eri ıeraiti umumiyeıi . 

E - Fenni ıartname . 

F - Keıif cedveli. 

İıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı Encümeni daimi 
Raıkatibi ile Nafıa Müdürlüğüne müracaatla görehilır'er. 

3 - Ekıiltme 14 10-935 pazartesi günü saat 15 de 
Vılayet Encümeninindc: yapılacaktır 

4 - Eksiltme açık ekııiltme usu lile yapılacaktır. 
5 - Ekaltme;e rırebi'mek için 180 lira ıY kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi , bundnn baıka aşağıda~i vesi· 

kaları haiz olup gö termesi lazımdır. Eksıltmiye yol ve 

köprü ;ti erile uğratdığma da ir Nafıa Müdürlüğünden ve· 
ıika alabilenler girebilir 'u. 

6 - İ•tekliler yukarıda üçüncü maddede yazılı saate 
kadar Vi ayet Encümenine m.:iracaat eder'er. 

7 - Muvakkat teminat malıandığına yahrılır. Encüm· 
ende para ve hhvilat alınmaz. 4 ı 138 

Sındırgı Uray 'Başkanlığından 
Sındırgı kasabasına akıtılacak su lçın muktezi (7 l .sa

ntim kutrunda 14110) Kilo pik döküm font boru ;ıe (683) 
kilo sikletinde (21) adet vantoz~ tahlıy" ve tevkif nıuıı · 
lukları rapt aksamı ve üç ağız'ı ra.pt boruJan ( 17v2) hra 
bedel keşif ile 2 teırinevel 935 de batlayıp 2 l te~ıln 
evel 9!5 pazartesi günü saat 16 da ihale o"unmak üzere 

(lO g -ı 1 müddetle öçık eksiltmeye konuldu. İst~l<hlrr 24!10 

1ayılı kaııunda enva ve makatiit'i taıır . lı ve leyin olunan 
teminat ve vesaıkı ve receklerdir. E\<s1Jimenin Sındırgı 

belecliyeıinde yapılacagı, ıartnaTne ve peroje örnelc 
lerinin be ediyemizden a 'ınacağ ı i an o'unur. 

4 - ı - 148 

• anlazi am af ura e Kumaş Mağazasımn ı 

~ TOPTAN İÇf N; İstanbul Hüsnütabiat Matbaasına -f' ' 'J \ !\.t • ~ 1 

@ 
o 1 ıd ~ .1.;-,TO.LlKL.\H, ı•.\LTt)LlKL.\B, l·LB-, 
ua§vuru ma ı ır. ~ 8 

~ ~ SEi.ii\ f\l]l.\SL.\Hf .\ffZ (;t~LlJİSTİIL 
~.®~ .. <[5L~(iı~~~i)~~~. ~. ?~~-- •• )1. • •••• .ııe --., 
Balıkesir 

Sarbayhğından: 
L'lğım tnıaatı : Nafıa atelye caddesi lağtmınan Kasap 

lar dere kanalizasyonuna verilmesi malzeme ''e işçıliği ya 
pıcıya ait oln.a k üzere 65 ! lira 25 kuruşa taslağı üzerin 

den 16 10 93:; günlemecine denlu 15 gün rnüdd~tle t:ksilt. 

miy~ konmuştur İstekli ' erin uray mühendısliğır.e baı vur
maları . 

( 4 - 1 - 146 ) 
--~-------------------------------
Balıkesir Evkaf· 

Müdürlüğünden: 

--
BAllK[SfR ASKfRİ SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI .. 
Kolorduya ait bir binek oton obi ı 7 1 Teşrin 935 

tar . h i n~e temdıt suretile artırmıya konmuş ise de taliP 
çıkmadığından bu defa ya 21 1 Teşrin 935 günü saat 

15 de pazarlığ konmuştur Muhammen bede' i 150 lira· 

dır Mu \•ak kat teminatı 22,5 fredır . Talıpledn 0 guıı 

t~mloatlarile komisyona müracrı atları 4 1 170 

** Kor ihtiyacı için 16,000 kilo f ı örülce 7-2 . Teşrin 935 

~ Perfembe günü saat 16 da Kor satınalma komisyonunda 
"8çık eksiltmiye konulmuştur. Tahmin bf'deli 1760 liradır· 
Muvakkat teminat miktarı 132 liradır. Eksiltmiye it>tiral< 
edeceklerin ıartnamesini görmek üzere her gün ve ih11le 

gününde vakti muayyeninde teminatlarile birlikte Kor 
satınalma komisyonuna müracaatları. 

Evkaf idaresine ait Ye~illi caddesinde kain 31 numa · 
ralı dükkan yedi ay 15 günlüğü icara verilmek üzere ar· 
tırmıya çıkarılmışt iT'. İhalesi 15· l 0-935 salı günü saıı t J 5 de 
yapılacağından istek 1i bulumsn ların gün ve saalinc'e Balı· j 
kesir Evkaf direktörlüğüne müracaatları. 1 

** 4 ısıl 
Kor ihtiyacı için 50,500 kilo Bul~ur kapalı 7arf usu· 

lile 1. L. Teşrin 9 .... 5 Cuma gün ti SBat 1 s.:rn da Kor !'atın· 
alma. komisyonunda ekı.iltnıire lcoııuln u~tur. Tahmin be 
deli o.1545 l ı radır Muvakkat trminatı 340 lira S38 kurııf 
tur. Eksilmiye ittirak edeceklerin şaı tnamesinl görnıek 
Ü7.ere h er gün aat J 4,30 da. teklif mektup'arile birlikte 

3 - ı - ıos 

Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Kor Kıtatının ihtiyacı için 45 Ton un havası h ikemlye 
naktai nazarından munyene edi'mek ve iefaten verilmek 
ve bunun 15 tonu usığırlığa \'C 30 Tıonu l la lıkesfre ve 
nakliye ması afı müt~a hh ı de ait olın j( üzere 14 i Tetrin 

935 pazartesi günü nat 15 de ı: azar' ık .ı alınacaktır. 
Tahmin be.deli 4500 lıradır . fal iplerin pazarlak günü 

, vakti muayyenınde Kor şatınalma komisyonuna müracaat 
ı lan. 3 - 1 - 179 

koıni')yona müracafttlı:ırı ~: * 4. 1 . 189 
Kor ihtiyacı için l 7,400 kilo mercimek 6 · 2 Tetrin 935 

ÇUfamba günü saat 15, 30 da Kor satınalma komiıyoflll· 

nda açık ek~iltmiye konmu~tur. Tahmin bedelı 2262 Ur• 
dır. Mu va '<kat teminatı 169 lira 6 '.l kurutlur Eksıltınife 

İflirak edeceklnin ıartnnmt•sıni görmek üzere her gÜP 

ve ıh ıle gin de vakti muayyeninde teminat arife bir'ıkte 
komisyona müracaatları . 4 - 1 190 ._-

Baınnyert İl Matbaa11 
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