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İtalyanların Daha İleriye Gitmeye Kamutay 1 Kral Kac , 
Kişiyiz? 

Rakam aramak. bulmak Niyetleri o 1mad1ğ1 Anlaşıhyor. Afyon kanunu üzerine gö-
1 

•e beğenmek hususunda ne 
Ve Gene/oy 

Londra, l 4 < A .A.) - Yu· 
nani•tanın Londra elçisi, 
Londrada bulunmakta olan 

lr,dar titiz davranırsak dav· • rüşmeler yaptı. 
tan.1am ıurasım teslım et Somali Cephesinde Italyan Uçakları iki Müs .. Ankara , 14 (A.A.) 
llaek lazım gelir ki memle · 

"•ue bir istauıuk hareketi tahkem Noktayı Sıkı Bir Bombardıman 
llyanmııtır ve bu hareketten 

Kamutay bugünkü toplan· 

tısında af yon alım ıahmı 

hakkındaki soruya karı ıhk 

vermit ve gündeminde bu

lunan lcanun layihalıırı üze· 

rinde görüımüıtür. 

Yunan kralı ikinci Yorgfye 
bir göret ziyaret yaparak 
kendisini. YunaniMtanda 
krallığan geri getirilmesinden 
haberdar etmiıtir. 

''•kadarlaran istifade ede · Ateşine Tuttular. 
t,urnesi için istatistik idare
•I rnümkün olanı yapıyor. 
Z.rnan zaman intitar eden 
~e her biri bir suretle 
Calibi alaka olan monograf 
1\er bir tuafa dunun, idare· 
'11ra yıllakları bu vaziyetin 
tlhididir. Memleketin nüf uı 
\'e sıhhatine, maarıf ve ad 
hYeıine , ziraat ve ıanayiine, 
llcaret ve malı ye sine , n ,f ia 
\'e ıalreılne ait ahval ve 
harekit hakkında yıl ı ıklar · 
tt.n mücmelen müstefit ol· 
"-ak imkanı bu'unduğu gibi 
tafsilat sahasında monograf· 
ller de çok f aıdeli birer 
'nercl, teıkfl etmekted·r. 

Memleketin istatiılık sa 
h,,ı üzerinde gözlerimi2.i 
dofaıtırarken bir takım ehe 
'btniyetli boıluklara da te · 
'-düf ettiğimiz yokmudur? 
Şüpheıiz ki vard ır. Umum 

"1ernlekete ıamil nüfus ha 
'ekatı, zeri yata, rekolteye 
l'rıüteallik rakkamlar bu 
'neya11da pek ali aayı 'abilir. 
F ~kat ~ insaf ile teslim etmek 
ı· . 
ll~am gelir ki bu noksanla-
tı iıtatlllik idaresine değil 

rtlernJekelte köy tetkilatman 
leıkilata mevcudiye rüıeym 
0lttıası lazım gelen köy ida
teıinın henüz taazzuv ede 
rtleıntı bulunmasana izafe 
eylernek iktiza eder, ve yine 
hiç ıüphesiz bu ve emsali 
rtlühim boıluklar yalnız ih· 
•ti zaviyeden değıl. dsha 
blltka ve baha mühim ba
htı bakımlardan da bir an 
evet izale edilmelidir. lıte 
0 boılukların dolmasına in 
liıaren bugün de iıta tistik 
~dlteıi, yukarıda irade eyle· 

1
1iitn..: ıualin . Yani mem · 
ekette kaç kitiy lz, ıualinin 
c~vabım vermeğe hazırlan 
rtla.ktadır . 

1927 senesine 
c· 1Ye kadar yukarıki 

gelin 

:'-ili~ kati bir cevap vermek 
brtıkana hiç yoktu 1927 de 
k '1 ıuale cevap verildi Fa· 

1 
llt aradan yedi sekiz sene· 
lk bır müddet geçtikten son
"" itiraf etmeliyiz ki ken 
dıflllıi bugün yine o 1927 
lltihtnden bir gün evelki 
\>lıiyette imiıiz gibi hisset . 
~ekteyiz. O kadar merak 
\t 
~~ adeta helecan içindeviz. 
Q ~fuıumuz.u'l mikdan nedir? 
b·lt huıuataki tahminler bir 

ltJni hiç tutmuyor. l 4 mil · 

~~ndan batla tarak, 15, , 7. 
• hatta 25 milyona kadar 

Ott fi llYa ral<amlar fttılıyor . 
lkikat nerededir, bılmi-

)otuı? M 1. - . d · · ese a uzeran e ne 
.. ( Sonu üçüncü sayfada ) 

Namık Zeki 

Londra, 14 ( A.A ) Nevyork, ?4 (A.A) - ı 
İtalyan kaynaklarından ge Nevyorkta faıist ve a 1eyh 

len haberlerde de İtalyan tarları araaanda çarpıımalar 
ların itaal ettikleri mevzi · olmuştur. Bir çok yarala va 
leri adam akıllı kuvvetlı-n- rdır. 
dirmedt'-n ileri gitmek niye Londra. 14 (A.A.) - ltal -
tlnde olmadıklarına ve yenf ya· Habef harbi etrafmdaki 
bir ileri yürllyif tçin bir iki haberlere gelince hlr kı•ım 
hafta daha beklemek lazım 1 • omali't talyan ıukerlerinin 
ıeldiğlnt bildtrJyor. 

Adisababa l 4(A.A.) - Habe ş Habeı saflarına geçtikleri 
topnkltıranı terketmeıi fçfn bildirilmektedir. 

hfiktlmetin yaptılı t~bliğe Adiaaba ba, 14 (A .A.) -
rağmen İtalyan elçfıf Adis· Cenup cephesinde Harrarın 
ababadan ayrılmak isteme hava hücumlarına karıı ko 
difinden maiyeti ile bir· runmau için yeniden cıvar· 
likte ve muhafaza altın · da ki yüksek tepeleıe toplar 
da Habetiıtanın müstahkem yerleştiıilmiftir. 
§atosuna götürülmüt ve el-
çilik binası kapablmışbr. Londra, 14 (A.A.) - hal · 

Londra, t 4 ( A A. ) _ yanın kuvvetlerinin Harrum 

Yine Somali ce . 80 ki1ometre yakınına 
phesinde İtalyan uçaklara lcadar geldikleri haberi ya . 
iki muhte1if müstahkem no lanlan, maktadır. 

ktayı sıkı bir bombardıma- Londra, 14 ( A A . ) -
na tutmuılardır ltalyan gazeteleri Habeş ıef · 

Londra, 14 (A.A.) - Ce - !erinin italyanlar tarafına. 
nevreden verilen bir habere 

aeçmekte olduklaranı ve ita-göre on sekizler komitesi • 
finansal tedbirler hakkında l yan kuvvetlerinin de: Adug · 

verilen raporu tasvip e 1 mir radan ileri yürüyife devam 

lir ettiklerini ve güney cephe · 
Londra, 14 (A.A.) - İn · sinde de İtalyan kuvvetle 

gilterenin Roma sefiri Adi- rinin Hararın seksen kilo 
sabaha ile birçok ecnebi erin 
oturmakta olduklara yerlerin metre yakınma geldiklerini 

açık birer şehir oldukları hu· yazıyorlar. 
susuna ftalya hükumetinin !'erlin, 14 ( A.A. ) 
nazarı dıkkatini çekmiıtir. Dün Alman istihbarat brosu 

=====-========-===== 

Tarihsel Eserler Okul
larda Toplanacak. 
---- ---

Toplanan eserlerin ~ir listesi ~er üç ay~a bir Kültür 
8akanhğ1na gönderilecektır. 

Kültür Bakanlığı bütün 
okullara yoll11dığ1 bir yayım 
da: Öğretmenlerin kendi 
muhitlerinde rastlıyacakları 
veya tal~be vasıtasile top 
latacakları tarihsel eserler
le okullarının bir tarafında 
bir mü:ı:e yapmalarını bildir
mi~tir . Bundan baıka ögret · 
men ler her üç ayda bir 

defa toplanan eserlerin bir 
listesini haı.ırlıyarak Kültür 
Bakanlağma gö.1derecek1er
dir 

Kültür Bakanlığı da bütün 
eserlerin listelerini topladık · 
tan sonra öğretmenlerin bu 
nlardan derslerde ne ıuret· 

le istifade edeceklerini göste 
ren bir brotur çıkarıl, caktır. 

Adisahaba Habe~ mehafili
nden alarak verdiğı bir ha
berde Adua yakınında tid · 
detli bir muhapebenin ba,
ladığı ve İtalyanların mü · 
him zayiat verdikleri bil -
dirilmitse de bu haberi te · 
yit edecek baıka hiç bir 
malumat alınıırnamııtır. 

Cenevre, 14 [A.A. J-Zecri l 
tedbirlerin ;lk tatbikmdan ı 
olarak uluılar soıyetience 

anbargo kararım İta 1 yan 
uluılar sosyete11i nezdinde 
protesto etmittir. 
1\ 

Türkiye 
Suriye arasındaki emlak 

Ankara, 14 (A A) - Tü. 
rkiye- Sürye arasındaki em~ 

lak iti lafının merlyeti 11 
birlnciteırinden itibaren üç 

ay daha uzahlmııtar 

Kralla görüttükten gonrrı , 

elçi ~u diyevde bulunmut .. 
tur: 

"Krala, hUkumetimln hür• 
metlerini bildirdim. Krla da 
Elen uluıunun birliii ve re• 
fahı tomennlıini tekrar etti, 
Kral feneloy sonucunun 
kendıslno btldMlmeıine ka· 
dar Londrada kalacakhr. ,. 

'%•--,_. 

Sovyet 

ihanet Edenler Rusyanm biı teklifi 
Cenevre, 14 (A.A.) - Ce· 

nevreCf eki Rus de' egeıi bir 
tek 'if yapra~ sade balyaya 
karft değil , ayni zamanda 
tedbirlere iıtirak etrniyen 
devletlere karşıda ekonomık 

Ne Kadardır? 
-------

1500 Sitahh 20 ~abile reisi 20 aöu makineli 4 ~ıu ... 
tedbirlerin tatbikini ''temit· 

2 hafif top italyaya geçti. 
lstanbu l, 14 ı Ôzel) - İ lk müseJlah asker. 20 makinalı 

tir. 
~nkara, 14 (A .A.) - Dün 

teırinin on birinde saat on 

üçte Adigrad ıehirine giren 
haki üniformalı ve arkasın

da 20 kabile reisi ile 1 50C 

• 

tüfek, dört dağ iki hafif 
top bulunan Babeı İmpa· 
ratorunun damadı Göksan 
General . De Bonoya deha 
let etmiştir 

lstanbulda ~ovyet tak1-
mile lıtanbul muhteliti ara-
11nda yapılan futbol maçanı 
takımımız iki bir kaybtt
mittir . 

ltalya Yaralı Askerlerini Taşıyor. 
6 O O Yarah On iki Ada Yolunda .. 

-
Habeşliler Ceııup Cephesine Olan Asker Sev-
k;yatına Her Gün Devam Etmektedir. Bugün-

lerde İtalyanın Taarruz Etmesi Bekleniyor. 
Londra, 14 \A.A.) - ı lstaııbul , 14 \Ôzel ) - Ro · anın beı senedenberi bu ha 

lngiliz gazetelerinın verdik madan bildiriliyor: Popolo rbe hazırldndığını. bütün 
leri höberlere nazaran on D'İtalia gazetesi zorlama 1 ihtimallerin matematik bir 
iki adaya götiirmek üzere te~birlerinden bahsederken kesinlikle derpif edildiğini, 
600 yaralı İtalyan askerini diyor ki: "Aleyhimizde ah korkacak birıey o l madığını 

nacak tedbirl~rin bize zara-götürmekte olan iki vapur 
dün kanaldan geçmittir. 

Londra, 14 (A.A.)- Ha · 
betlerin cenup cephesine 
doğru olan asker sevkiyah 
her gün devam etmektedir. 
Ş imdiye kadar ufak tefek 
harekAta sahne olan cenup 
cephesinde bu günlerde bü · 
yük bir İtalyan taarruzu 
beklenmektedir. 

Roma. 14 (A A.) - İtal · 

yazıyorlar. 
rı dokanmıyacak , bilakis 1 
faydaıı olacaklar. Zira hal· stanbul, 14 (Özel) - Ko 

tidyen gazetesi büyük har 
ya kendi kendine kifayet 
edecek bir duruma çıkmak pte Almanyanın ablokaya 
için herıeyi yapacaktır. rağmen iaıesini temin ede· 

Diğer gazeteler de f taly· bildiğini ve timdiki durum-
=======,=======I da İtalyanm hemhudut me· 

G. Kondl•ıı•s mleketlerden mal alarak 
zorlama tedbirlerine kartı 
koyabileceğini yazıyor. 

BJ!ıa~!~~.nl!~ d,~! •• ~ld~ Has Seyumun ~ildiriöi 
Ras Seyum, bütün cep 

Amiral Dusmanis bahriye 
bakanlığını kabul etmemiı - hede harbin Habeı silay · 

yan kuvvetleri umum ku· 
·.;~~~~~~~~~~'M:..~· d G l D 11:- -ı r man anı enera De ı>ono 

~ Genel Nüfus Sayımı « dün ıs96 da ltalya · Habe~ 
~ harbinde Aduada ölen İta 1. 

11. 20 ilkteşrin - Pazar Günü ~{ yanlar tçin dikilen anılan 
~,. ~Sayımın bittigi haber verillnceye ka- ·~, açıh~anı yapmııtır. 

, Cenevre, 14 ( A.A. ) -
~ dar evden çıkmak yasaktlr. Çıkanlar ,!; ı Davaro fatistci gazatesi ze· 

~ için para ve hapis cezası vardır. '1' ~r~den~;~:i~:~'r"ud::t~i=~~~~ 
~ ~I 
~ BAŞV EKALE'I' ~ ya bir .harp hareketi olaca-
1'! ı· t t" t k U :ıt1 ·· ı · ı ·· a .. ~ ğına. lngilterenin kattyen 
~ =- , , ı" 1 . rı unı . u ur u"u . 1 1• 1 ~ iJ emın o ması azım ge ece-

«, »:ı,t~~~~1PC~~~~'1 ğlni ıyazıyor. 

tir. General Kondilis bu lan lehinde inkiıaf etmekte 
bakanlığı da üzerine 1.lmııtır. Qlduğunu . bilhassa . Adua 
Ft11ani ~akl\nhğma Papatanaı yakınındaki muharebenin 
Girit genel flbayhğına da şimdiye kadar görülmemiı 
Vardas atanmıflardır. bir şiddet kazandiğını bil 

İstanbul, 14 (AA.)- Bet· dirmiıtir. Habeı kuvvetleri
bakan Ge1teral Kondilis Dıı ni mevzilerinden çıkarmak 
bakanı Teotokis münakalat için yapılan hücumlarda bin· 
bakanı Mavro Mihalis dün lerce maktul ve yarala ve · 
Cumur baıkananı ziyaret ren İtalyan kuvvetleri, taze 
ederek vukubulan siyasal kuvvetler gelinceye kadar 
değitikliği ~nlatmıılardar . taarruzlarına keımiılerdir . 



~A 'iFA ~ TORKOILl ilk Teorin 15~ =-
Edebi Konuşn1a: -

YAZAN: 

Kulak Misafiri 

vıı-
Futbolcularımız O ü 
i mirden Döndüler. Dün akşam H-;;ike-vinde köylil· 

Köylüler Ha~ evinde 
(Şarap) bı mı yazacak· 

sınız, hay hay! Ancak onu 
gençlığe sağlık vermek için 
değıl, gençliği tik~indirmek 

için yazınız! (lçgi) nin rns 
yal varlığımızda açlığı kor 
kunç gedikleri sanatkar ka· 

yazı 1 arı okuyalım En bağ 
sız göriinen adamlar bile 
Türk düşmanlığı, yarıımda 
birinciliği kazanrr aya çalıı
mıılardır Ulusumuzun eko 
nomik, ilmi, soysal, sosyal 
ahlakı 

,. . .- /erimize bir frlim gösterildi. Sa-
lzmır-Balıkesır Macıcok Heye- h kk d b · .. l ·fdi· 

l Oldu. 1
... . ı'·ı' D·· yım a ın a ır soy ev verı . 

leminizle anlatınız! 

1 
(Gül) sizin yalnız şairlik 

zevkinızi okıamasın; o, söz ge I 
li'Yli ekimcilikteld yükstk le· 
c ım ve ekonomik durumile de 
gözünüze ilitmi~ hem sizin 
bir tek (gülü) nüz yok, kos 
koca bir (gülüstan) mız var 
kf o, güzel yurdunuzdur! 
Onun (bülbül) ü sizlersiniz, 
ıiz eençler, siz ıa iri er, siz 
yazmanlar, ıiz hikayeci er 

siniz! Yurdun saadetine ı Ne 

Jim) iİbi ıaloyımz, dertle · 
rıne (Fuzuli) gibi yanınız . Şu 

var ki ne (oh) larınız dakma 
olsun, ne de (ah) larınız ya 
pma! 

Yort, ulus, cumuri} et! iı 

te sizin en kudsi ve en ve· 
falı (yar) ınız! "Bın bir ko
cadan arta kalan" yosma 
jcanlml ı neyleyim? Ben 
onu çoktan loşadım. Soğlık 
veririm: Siz de boşaymız . h
em tiksinerek boıaymn.! 

.. Bu, bir zevk iş ı , şaırı 

bağ1ıyamazıunız , ıaire zinc 
ir Url\mazsınız 1 

n Ne a ldıı tı

cı bir söz! Hu sözünüz eski 
(beylik sözlerden) dir. Bir 
öksüzün suçsuz göz yaılını. 

nı yal:"nak, bir düşkünü ko
llamak, bir genci cumuriyet 

yurt, ulus Aıılarile aıılamdk 
şair için az mı zevk verici
dir.? 

Yüce ulusumuzun o yaman 

Savaıları bugün de dev
amdadır Bunlar karıısında 

seyirci kalmak ulueculuk a 
dına çirkindir. 

Edeı,iyat lerbiyeJe öne· 
mli bir etkedir. Yurt h izm 
etinden ulus kaygısından ka 
çan adam 1&rın yalnız maddi 

ve tehvaı i eserleıine 11anal 
eser eri diyenin dılı yanar 
Bız hala (~anat s<ıııcıt ıçin 

dir) dü11lurunu kalul etn e 
kt~ vc::ya onu (sanat ahlakı 
yıkmaktır) diye anlamakta 
ayak diriye im. Bi1e l:.u gıbi 
yaldızlı hapları yutdurmıya 

çalııan dütman yazmanları 
hi.li. kendi düımanlıklarını 
yazmaktan, ha 'a uluslarını 

bizim zararımıza kamçıla · 

maktan vaz geçmiyorlt\r. 
Sayın bir yazmanımızın de 
dıği gibi "ulusumuzun ede · 
biyatı şampanya gibi yalan 
cı keyf verıci değil et suyu 
&'ibi besleyici ve güç!endiri 

ci olmalıdır .. 
- Sözleriniz beni bayağı 

büyü'edı! Bütün amacım ei 
zi söyletmek e ızi dinlemek, 
sizden okumaktı Tereddüt
lerim kalkmııtır. Söz veriyo 
rum Yurtda bir {ÜLKÜ EDE-
f\ JYTI) yora'n• ıya canım 
tenimde oldukca ça'ııac11ğ 
ım . Sosyeteye faydası olmı 
yan (edebiyat) yerin dıbine 

batsın. 

dertleri, ihtiyaçları l•ar~ısm - SON - ı 

da ıeyirci kalmanızı - ba- 1 
fış'ayınız - hoı göremeyiz .. ~~~......,.-~-~'='"",.......,.._ ... 
u uıun de ·t'erini. ey uluıun Un ve zahire f ıatlan 1 
temiL çocukları nhretde nıi 
yazacaksınız? Bütün bir 14 Ukt&Şrin Pazartesi 
u us hava tehlikesi önünde Unlar 

Can l ZmlT l er orde Halkevi bu pazartesi ak-

KaTŞl Bir Sayı İle Galip Geldiler. !~::tze :e~;:r kö;l;leri~~~~ 
Cumartesi günü İzmir şe· bu suretle oyun J e ka'rtı 4 I bir fılım göstermektedir. 

hir takımı ile bir maç yap ıayı ile İzmirin üslünlügü Dün a\I~am d 1 500 kadAr 
mak üzere İzmire gittiğini ile sona ermiştir. Son dev ı köy 'üye Emil ve Arkadaşları 
yazdığ1mız karma talumımız rede takımımız bir penaltı f ılimi gösterilmiştir 
dün şehirimize dönmüşler kazanmışsa da eyi çekileme Filımden Önce Halkevi 
dir . diği için gol olmamıştır başkan veki i B. Feyzi Sö 

Pazar günü yapılan bu Takımızım, 1-4 İzmir mu zöner köylü erimize 20 ilk· 
maçta lzmirlılere çok güzel hteliline yeniİmiş olmak la teşrinde yapılacak gerı E' I nü 
bir oyun gösteren t · kımı beraber y0ıne her cıhttçc fus sayımının önemi hakkı· 
nıız İzmire karşı şu ~ekılde öğülmeğe değer olduğunu nda bir söylev vermiş ve 
çıkmı~tır: da bilhusa söylemek iste· bu söylevinde sayımıu 

Hasan, Münip, Mahmut, riz. Çünki gidiş acele oldu niçin yapıldığuıı, 0 gün ne 
Şevket, Orhan, Fethi, 1 lü ğu için futbolcularımız da tekilde hareket edi' nH' Fi 
sey.in, Şemsi, Rıdvan, Necati ha fazla t'ksersiz yapmak lazım geldiğini açık bir ifa 

İzmir takımı: için fırsat bulamamışlardır. de ile anlatn11~tır. 
Cemil, Cemil, Ali, Adıl. Buna mukabil İzmiz tak· içlerinde birçokta bayan 

Hakkı, Şükrü, Basıi, Saıt, ımı Rus futbolcularına kar - bulunan köylüler filimden 

li Ff'\ zı • ozuııe r 

ı bir mem~uniyet içersınde 
ayrılmıılardır . Muzaffer, Fuat, Hamdi. . şı şu günlerde çıkacağı için I sonra Halkevinden büyük 

.. :·~~~·.~·~~m .. ~·.··::· ·:a·.~. ::u~ir·::::::::;üb:·· .~:~:.~: C ut · u ri ye t-B--a y r a m ı 
bir oyun oynamıştır altında çok eyi Lir şekılde 

Bu devre O - 2 lzmirin hazırlanmııtır . İzmir takı· p H ı d üstünlüğü ıle sona ermiştir. mı yine bu maksatla geçen rogr mı azır a ı. 
İkinci devrede O)ıın daha gün Manisa muhteliti ile de 

he yecanlı bir safhaya gir kartılnşmıı ve or.u daha bü-
miştir. Çoktanberi kampta yük Lir farkla yenerek cid 
hazırlanmakta ve eks~rsiz di bir eksersiz yapmak im -
yapmakta olan İzmir takımı kanını bulabilmiıtir. 

Bayramı ~utlulama ~omiteSldün parti ~urağrn~a to~~ 
lanarak kollarm haznladığı progu mı gözden geçiroı. 

galibiyeti elden ka~ırmamak Bütün bunlar gözör.ün Cumuriyet bayramının tesi dün bu dok uz koh.ıll 

için bütün gücünü vermiş · bulundurulursa takımıın1·1.1n on ikinci yıl dönümü bu yıl hazırlamış olduğu progra11
' 

tir Bu ı>Uretle lzmlr altıncı İzmirde hiç de fena bir çok parlak bir törenle kut · farı gözden geçirmiş, baY 
dakikada üçüncü golü yap- oyun oynamadığı pek güzel lulanacaktar. ram programile kotların yo·~ 
mışlu · anlaşılır. Komite faaliyetini do- pacakları itlere karşılık olf11tl 

O tuz dördüncü dakikaya ıı· rıı·'K-Yurt t.u·çu·kıer"ınin maçı :. kuz kola ayırdığını ve bu üzere istedikleri pdrayı te
5

• 

doğru İzmir lcalesıne bir fi 1 kolların progrmlarını hazır bit etmiştir. 
rikik çekilmiş, bu flrikiği Pazar günü General Ali lamak'a meşgul buludukla- Her kol yarından itibllfe11 

Mahmut güzel bir vuruşla Hikmet stadmda 1 irl ık v~ rını yazmı§tık. kendi işleri üıerinde faali · 
İzmir kales;ne sokmuştur. Yurt küçükleri l\raı;ında Bayramı kutlu 'ama komi· yete geçecektir. 
Stadyomu dolduran binlerce özel bir maç yapılmıştır -------- ----

halk bu golü uzun uzun al Küçüklerin maçı çok ıa- Kaçak sa öl 1 k 
kıılamııtır.. mimi ve güzel geçmiştir. & 

Bir hata yüzünden dör· oyun 3 - 3 beraberlikle so- - -

düncü gol kalemıze girmiş nuçlanmı~tır. Rakı çıkuanlann muha- Va sosyal yardım direktir· 

Şarbay Ur ay kemesine başlandı lüğünün tetki~leri 
vArını yoğunu ortaya dök
miye çalışırken ıiz ha'a 
"sanat sanat içindir" dıye 

b 
· '\ havailik erle mi ug~ 

72 lik bir Çuval un 

60 Randımanlı 
70 
80 " 

Kuruş İl ' 
680 

~ 
1 

Gö~köye su inşaatmı 600 
540 
jQQ ! 1 dün görmeğe gitti. 

Sürel komisyonunun top
lantısı 

Bir kaç gün evelki sayı

mızda Havranın 1 ekke ma
hallesinden Haiil İbrahim 
oğlu İs mai\ ile Havranın 
Kozcağız köyünden Ahmet 
oğlu Adi in birlıkte kaçak 
rakı çıkardıklarını ve bun 
lara ait a etlerin jandarma 
taraf mdan yakalandığını yaz
mıştık. 

Sağlık ve sosyal yard
1111 

direktörü okulları ge1111ek' 

te ve talebeı. in 1a~lık clıJ 
ruınlarını tttkıkte de~ll111 aı~~ . 

k 
"\ız? (Şair) demek 

raşaca ıı .. 

h h ld b mu demektir? 
er il e u . · 

Hani yurtsal şairıe.-imiz ha-

n1ıi ideal ve aletli ark~~~aı 
larınaz? Şiirleriniz hikayele!! · 
riniz, eserleriniz iniltileri d 
urdurmalı, sosyal yafaylşi 

mizin her yüzünü ap aQık 
g6steımeli, hurafelerle pen · 
çeleımeli, bu yaman hayat
ta üstün gelmenin yollarını 

anlatmalı, birşeyin eyi veya 
kötü olduğunu açığa urmalı 
sözün kısası bir gaye, bir 
maksat göı.etme'i. O yolda 
ki eseri okuyanlor dima 
ğında yeni bir inkılap: y<'ni 
bir uyanma, yeni bir heye 

can duysun. 

Ga bi taklit edt·ceksenlz 
.onun havaiyatcı . çıplak, 

çapkın, azgın ıiirlerini delil 
samimi, fazı leli sever, yur· 
du sever, feylesof, edip v·e 

ıairlerini taklıt ediııiz! Hem 
11 kı§lıyarek, ıaygılıyarak. 

Ulus l savnıımızın her 
yüzü de biLi yazı 'arile in 
citen, zulmü, alçaldığı yal 
nız suçsuzlara yüklenıiye 

aavaoan Avrupa .yazmanları 
nın yamanmış oldukları ul 
ueları çıkarma yazdıkları 

" 
Kırma 

NOT: 

Bu fiyatlara yüzde on 

muamele ve çuval · 
da 140 kuruş buğdayı ko· 

ruma vergisi ilave edi lir. 
Zahir~ f ia.t arı beher 

kilosu: 
Cinsi Kuruş: 

Yumuşak bu. 6 
Sert n 5 

Çavdar " 
4 

" 
3 
3 

" 
4 

" 
3 
2 

BUG 
Şif 

c 

50 

25 
50 
75 
75 
50 

Eczahane si 

Nöbetcid·r 
~ 

Dün akıam geç vakıt İl 
ve Şarbayımız B Salim Gün· 
doğan şehre getirilecek o1an 
Gnkkö , ııuyu faaliyetini } a 
kından görmek ve ile elemek 

üzere Gökköve gitmittir. 

Uray sürel komisyonu 
dün ~arbay B. Salım Gün
doğanın başkanlığında belli 
olan toplantısını yapmış 

ve şehir iş l eri üzerinde gö 
rüşerek kararlar vermiştir. 

- - ----

llsürel 
1 

11 Komisyonu dün topland1. 
i İlsürel komisyonu dün 

lıbayımız 8. Sa i'11 Gündo-
ğanın başkanlığı altınde to · 
p 1 anarıtk il ı mize ait işler 

üzerinrle görüşmüş ve kar 
ar'ar vermiştir 

Bu nrada Rçılc ek11iltmede 
bulunan Ra\ıltt>11ir Edre-
mit Ayva lıv, Altınova 

yollarındn yapılacak tami· 
rat ve ı afıa işlerine istekli 
çıkmadığından ihale on gün 
daha uzaıılmışıır 

Bundan baıl\a her yıl ku
rulmakta olan ehli hayvan 
tiergisi için etrafdan gele· 
cek hayvanlar için yaptıra· 

lacak pavyonun inşası ışı

nın açık eluiltmiye çıkaral 

masına karar verilmittir. 

Tıp 
Kongresine giden oktorlar 

döndüler 
Ankarade toplanan tıp 

kongresine giden doktorla · 
rımızdan çocuk doium ve 
bakım evi doktorlarından 

Memdu Ôzçam ile, Memle 
ket hastanesi iÖZ uzmanı 

İhsan , iç h stalıkları uzmanı 
Raif, kulak boğaz uzmanı 

Kamil Sesli dün Ankaradan 
şehrimize dönmüşlerdir. 

i~mangücünün kongresi 
lslecek pazara kal~1. 
Pazar gunu yapılma11 

kararlaştırılan ~ehrimi:ı İd 
1 manıücü senelık kongresi 

gelen üyelerde tkseriyet ol-

1 
madığı için yapılamamış ve 
geleoek pazara bırakılmıştır. 

Kaçakçıların ihtisas ma 
hkemeı;inde muhakemele. 

rine başlö nmııtır. 

etmektedir. 

Y l ki 
.. u~ıerı 

apı ması gere i a-or 
1 

itler tesbit edilnek ait 0 

la· 
duğu makamlardan bufl 

dir· 
rın ya ı ılmtısı istenmekte 

Şıındıye kadnr MithalP~ş· 
ıa, Alişuuri, Altıe) lul ve 

zi okulları gezilmiıtir· 

Genel Nüfus Sayımı 
Ô 

. deı1 
nümüzdeki pazar gunu ayrılmaları icap etliğ•Jl .. 0 

genel nüfus sayımı yapıla- yarından itibaren biitLI 
caktır. eu önemli gunun ılk okulların 2~ ilkteşriJl ftl 

yaklaşması dolayısile nüfus bahana kadar tatıHeri karıır 
direktörlüğünde sayım iş laştırıln ı~tır . 

1 )erinin büyük bır kısmı Nüfus direktörlüğürıd~ 11 

başarılmış buıunmakta<lır. Lü ı ün işynrlar g.:celi glıfl 
C.ı·mdıki halde bu-tu··n sa l d 1

'" "' düzlü ça ışarak elleri e r:ıe 
yım işyariarı ve kontrolör ı an son işleri ,ı e bitirJJlCP. 
in bö gelerini öğrenmiş l erdir. gayret etmektedirler. 

Pazar günü birçok if}ar 
lann tatilden istıfade ede· 
rek ellerindeki listelere göre 
kendilerine verılen evlerin 
nere 'ere düştüklt'rini öğren· 
mek üzere dolaıtıkJarı gör · 
ülüyordu. 

Kamun lara ve köylere 
verilen işyarlar da kendi 
bölgelerini daha önceden 
görmek ve öğrenmek üzere 

savımdan birkaç gün önce yola 
çıkmıı bulunacaklardır. 

Yine bu maksadla ÖRret
menlerin ödevleri başından 

Acıkh bir ölüm ~ra.1s 
Yıllardan beri il oıJ lı· 

direktörlüğü kaleminde çıı h'" 
~an ve son zamanlarda B~ııı 
nüfus İfyarlıRı yap1"8 

.. 0 
o 1an Mehmet Öz evelsi S

0
1 1 • 

rahatsız bulunan ailesin~ r 
yMete geldi9,inde kalp il 

nıasından ölmüştür 1 _ • 3 r111r 
Cenazesi nufus ışY dıııl 

ve arkada~ları tarafın 
kaldırılmıştır ıı· 

Aileıine başsağlığı diler 
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Acun Basınının Genel i 
Görüşleri Etrafında · 

--- --------.....--
Akdenizde bir gün ~uden bire toplar atı ~maya ~aşla- ı 

ymca f ransamn ne yapacağı ön planda soruluyor. 1 
Pester Lloyd "Rudapeıte ,, rtulmuı olacağı fakat İngilt-

den: erenin İtalya tarafından m · 

~ Habeı meselesinde F ran 
tanın güttüğü siyaset m evzu 

baha edılmekte, Framnnın 

bütün politikdsıncia g özetti 
ğı hedefin kom~uı;u Alman 
Ya tarafından yapılma s ı 

rnuhtemel bir taarruza kar· 

ıı hazırlıklı bulunmak oldu 

iu kaydedilerek u lu slar sos· 

Yelesi te~ekkülünden, kol ek· 
li f sistemden Fransız İta ! y 
an ve Fransız · İngi iz mün· 
a. sebetlerinden ve son had ı 
:selerde uluslar ımsyetesinin 

rolünden etraflıca bnhs edi · 

lc.likten sonra "uluslar sosye 
lesinin ıimdiki ıekli ile sonu 
ıelmiı olduğu, fakat onun 
Yerine menfaatlerini birbir 
ine d aha sıkı bağlamı~ olan 

milletlerin teşk~t edeceği bir 

birliğin a 1 acağı,, hükmü çı 

karılmak tadır . * Nevyork Heral Tribune 
gazetesinin pazar günleri 

çıkardığı ve beı milyon nu· 

sha basan Magazınifl bat 
Yazıcısı ve tanınma~ A meri· 
kan gazetecisi Madısm V.B. 
Meloney ey"ul ortalarında 

Mussolini ıle bir mülal< a t 

yap .mf, bu mülakatı aynen 

neıredılme' tledir . 
Cenevreden al anım haber

lerde be~1er konıilyonunun 

tekliflerinin Habeıista nca 

kabul E.' di diğ i 1fon anın re· 

smi cevabını talik ve karıı 

lıkh anlaıma ıeklinclt ki hal 
tarzanm kahul edılmiyeceği 

ni ihsas ettiği , Fransada h 
alyn lehinde sempatik tema

yüllerin tekrar baıladığı ka· 
Yıl edilmektedir 

A'man basını 
Volkischer Bcobachterden: 

Kendisini içten F rans<ı ya 

ve Fransanın Avrupa polti 
kasına bağlanmtf olan ltal 

Yanın timdikı vaziyette ne 
Ye karar vereceğinin birkaç 

hafta içinde belli olacağı , 
ulus'ar sosyetesi teklıfi l:\o· 

rnaca kabul edilince mesele 
kalmıyacağı fakat bu takti · 
r-de "bütün Habeıislan!" 
PMolasile ifade edilen mak· 

!\adın husul bulmuyacağım, 

lngi' terenin bütün Af rikada 

kı prestijinin bu suret 1e lrn· 

ağlup edıleceği ve Romanın 

İngilterenin yerine geçeceği 
rüyasını görenlerin haya\ 
kızgınlığına uğrıyacaiı eve! · 

ce Fran ada İtalya ile mü~ 
terelcen İngiltereye karşı ko· 

yabılnıek düşünülmüt ise de 

birçok sebepler dolayı~ile 

bunun tahakkuk etmediğiı 

çünkü Frans:ımn he,· ıeyden 

evel İngilterenin Lokarno 

muahedesi çerçivesi dahilin 

de uluslar soııyetesı dosluğu 
nu kaybetmek istemediği, 

Romada İtalyanın fngiltere 

ye karşı Akdenizde faik 
olduğu yolunda garip bir 

idd iA serdedild i ği, halbuki 

lngıliz filo takviye kuvvetle · 

rinin Akdenizde ilk görü 
nüşte halyanm 7.İmemdarlar 
muh 1lini umumi bir telaş 

istila ettiği yazılmaktadır . 

Dail} Telegraphın verdıği 
habere atfen 1930 danberi 

çığ tarzında büyüyen hal 

yan bütçe açığı eğer tam ., 
vak tinde ' durdurulmazsa İl· 
alyayı iflasa götüreceği, hal · 
yanın ham maddelerden 
çoğunu evel ve ahir ha 

riçten a lmak mecburiyetin · 

olduğu , ltalyamn ne Lo 

ndra . ne Pt. r is ve ıı e de Ne
vyorkla kredi bulamndıjı , 

İtalyanın kısa bir harp de 

vresi için kafi miktarda 

hllm maddeleri varı::a da uz 

un müddet sürecek bir har . 

bin İtalyayı müthiş bir eko 

nomi ve finans buhranı 

na götürt>ceği bildırilmekte · 

dir. 

Gazetenin Paris muhabi · 
rinin 1 9_9 tarihli tPlgrafın · 

da İngiliz fılo ~ unun en bü 

yük bir k"mının toplandığı 

Akdenizde bir gün birden 
bire toplar atılmıya başla
yınca f rnnsanm ne yapnca· 

ğı sualinin Pariste ön plan · 
da sorulduğu Franııanm ica· 

bında nihayet finanııel ve 

ekonomik Sanktiona i~tirak 
edip fakat hiç bir suretle 
askeri harekata iştirak et 

miyeceğinin mukarrer old· 
uğu Lavalin Eden ile yap· 

tığı çetin müzakerelerden 

sonra beşler komisyonu 

1111111 BASAKLARIN TUZAGI1 1111\l\ 
<> -

......... KÖY VE FOLKLOR ROMANI 

1'urkdilinin 1'cfrilwsı : J.) 

İkindiye kadar süren bu 
hnmam eğlentisi yengelerin 

hatırlatmasile sonlandı . Du 

dunun haşından son bir kez 

Ve türkülerle bir t a s daha 

1\1 dökül dükten sonra bütün 
kızlar ve · kadınlar 
l\llı yeıi li, morlu çe 

Pken1 erin i geyerek hama m · 

thn çıktı 1ar ve l<Ö} ün yolu-
1i U tuttular . 

Köy kıyısında onla n çal· 
gı ' ar bekliyordu . Çalgılar 
0 Ynak oyun havaları çala. 

tak on' ara kız e vine getir 
di. 

YAZAN: Osnıan Balkır 

Kız evinde birer yorgun

luk kahvesi içen hamamcı
lar gece yapılacak eğlenti -
de yeniden toplanmak üze
r ! dağıldılar 

* Perşembe günü. Kuıluk 
v;ı kti . .. 

Cop oynayacak genç1er 

atlarıııa binnıiş , l<öyün cop 
alanında atlarını ı1ağa sola 

ko,turuyor, oynatıyorlardı . 

V Rkit geldi. 
Ala na on metre aralık ve 

beş metre yükseklikte diki 

len iki smğın ucuna u rgan 

lar, urganların bir ucunada 

TÜRKDILt 

Kaç kişiyiz 
(Baştarafı birinci sayfa.fa) 

kadar tevakkuf edilse, ne 
sabırsız) ık gösterilı;e ka 

dar yerindedir. Nufusumu· 

zun miktarı milli hayalın 

hangi faaliyet şu besile a la

kadar değildir? 

Klasik bir tasnif ihsai 
ameliyatı dörde a yarar : İl)ti 
hzar, tadat, te fik, istintaç. 

Bunlardan hiç birinin ehem

miyeti diğerınden az 0
1ma · 

makla beraber denilebilir 

ki iııtihzardan vuku bulacak 

en ufak bir falsonun müte · 
akip djğer üç ame 'iye üze

rinde müessir olmaması, 

bunların cümlesini birden 

az veya çok tağlit eyleme

mesi imkanı yoktur . İstaliıı 
tik idaresi işte şin.di bu 
istihzar devrcsindedır. İdare 
ihsa mevzuunu tesbit, planı· 
nı tertip ve vesaiti maliyesi

ni temin eylemiş; 20 teşrini 
ev~I gunu yapı1acak as:l 
tadadl\ ajt vesaiti o güne 

manen maddeten hazırla 

makla mefguldür 

Nüfus sayımı hakkında 
İstat istik idaresinin ihzar 

etmiı olduf,u talimatname 
daha doğrusu iki ta 'imatnamc 
yalnız tadat güaıü bu işle 1 

meşgul o 'acak kimselere de · 

ğıl naı.ari ameli istatistikle 

uzaktan yakından alakadar 

herkese şayanı tavsiyedir 

Kay1p mü~ür 
Muharrem adlı mührümü 

kaybettim. Yenisini all\Cllğı · 

mdan eskisinin hükmü kal 

madığı ilan olunur. 

Aktarmadan Ali oğlu 

Muharrem 

teklifinde Necaşinm nezdine 

ba ımüşavir yahut Vali ünv · 

anile gönderilecek uluslar 

sosyetesi komserinin Fran 

sız İngiliz yahut İtalyan 
tebaasından olmaması kay . 

dının dcilştirilme 
sine muvaffak olduğu 

Meslek zevkini duymuş herJ 

kimse için kendi şubesı ıh

tisasına ait bir eser o kim . 
seye bir şiır manzarasile gÖ· 

rünür: Bu hal her şubeler 

münatesiplerine ne kadar 
garip gelirse gelsin Biri 50 
ve diğeri 25 maddeden 

müteıekkil bu sayım tali · 

matnaınesini istatıstikçiler 

işte o kadar Zl!vk ile mü 

talca ve tetkik edebilirler. 
Talimatnftmelerin yalnız ki 

tap karıştmlmak veyahut 

masa başında yalnız aklı 

selime müracaat edilmek 
suretile vücude getirilmediği· 

hemen her sahifesinden an· 
l aşılır. Burada hiç bir mad

de laf olsun, diye konulma- ', 
1 mıştır. Sayıma. sayım gü · 

nüne ait olarak hemen he· 

men hiç bir ihtimal gözden 
uzak tutulmamış ve bu ih 

timal 1erden her hangi biri 
nin tahakkuku halinde itti · 
~azı zaruri veya münasip 

tedbirin iraesi ihmal olun 

mamıştı. Memleketin ahval 

ve icabatı; halkın ruhiyatı; 

kalabalık bina'arın, ıehirle

rin, merkezden uzak vila · l 
yellerin hususiyetleri; geçen 
tahririn tecrübeleri .. Bu 

talimatnamelerde ayrı ayrı 

nazarı itibara a 'ınmıt oldu
ğu görülür. Mesela talimat · 

ta yaş meselesine mütea llik 

birden nazarı dikkati cel · 
bedecek bir madde göze 
çarpmamak mümkün değıl
dir Geçen tahrfrde de ya · 
şa ait sua ' : Tarihi tevellüt, 

şeklinde irad edıliyordu 

ve nazariye itibarile şüphe· 

siz kı en sağlam sual ıek'i 
değiştiri l n· iı olduğu görüli· 
yor. H iç şüphe etmiyoruz ki 

ista tistik idaresi bu defa su . 

al ıeklini değiştirmekte mü

him sebepler görmüı olacak 

Tarihi tevellüt deni lince 
garp memleketlerinde hatıra 

üir tek tarih gelır: Miladi 

tarih. Bizde ise bu hususta 
kaç tarih mevzuubahs ol

maz: Hicri tarih, ruhi ta

rih, miladi tarih Tahrire 
vasıta olacak anasıra sonra 
ıhsa mevzuu olan ferde hic
riy i, rumiyi , miladiyi , ara

larındaki gün ve sene fark 

!arını anlatıp da bunlara 

ha len meri ve mevzuuba hs 

olan miladi tarihe çevirtmek 

hatta bir İtalyan zabitinin 

Habeşistanda en niyeti umu 

ıniye iıler inin b<ı ıana geti 
rilmesi ihtimali me\ cut ol 
duğunun Partirax ve Petil 

Parisien tarafından bildiril· 

diği. Pariste beıler koınis· 
yonu teklifler!nin büyük bir 

devlet için bile ıerefsiz ol

madığı fikrinin hakim olcu 

ğu ve Fransanm Ronıa nez 

dinde beıler komisyonu tek· 
lifleri lehinde tavsiyelerde 

bulunduiu, La val ve Edenin 

Akdeniz n .eselelerini görüş · 

tükleri yazılıyor . 

E. E. 

1 ve ondan sonra vahi tada 

dm yaşını bulup teshil et 

mek hususundaki müşkü'a 

ta bilhassa uzak vilayetlerde 

bu vilayetlerin hücra köy . 

lerinde tasaYvur ediniz. Bir 

gün içinde olup bitmesi 

cobunu organdan aıırtacak 

olan ulıya verilmek üzere 

bir lop kumaı . bir gömlek 

ve baıka armağanlar bağ 

lan nııtı Gençler atlarını 
yirmi otuz metre geriye çe· 

ktiler. 

Davullar "Köroğlu" nu 
çahyorlardı . 

Gençler sıra ile atlarını 
sürmeğe, dört n'lla ko~tur· 
mağa ve coplarını yere vu 
rarak urganı aıırtmak için 
uğraımağa ba,ladılar 

Bütün köylü heyecan iç· 
inde ko~an atlıları seyredi 
yor, fı'anın oğlu kazanacak 

yok fılan kazanacak, diye 
oranlar yapıyorlardı . 

Beı on kez gidip geldık 
ten sonra kara, yafız bir 

ata binen Aslanın küçük 
kardeşi Erdoğan, cobunu 

uream atlatmağı baıardı. 

Ve kumaf topunu aldı. 

İl<inci atlatan muhtarm 

oğlu Gündüz de gömleği aldı 

ve c op oyunu bitti. 

Cobcular aldıkları öndül 

ve armağanları atlarınm 

boyunlarına bağlıyarak kö

ye girdi'er. 

* Çağrılıl ar geldi, 

Davullar çaldı . 

Zeybekler oynadı, 

Yendi, 

İçıl<li. 
Cirit oynandı. 

Cop oynandı, 

Pehlivanlar güreıti, 

Ve Kaya güvey airdi 

Düğün bitti. 

* İki yıl gizli gizli seviıen 
ve ancak kimi geceler bu 

luıup konnıabilen bu bir 

SAYFA 3 

Genel Nüfus sayımın
da-Neler Vapılmahdır?. 

. 
HALKIMIZA BiR KOLAYLIK 

Sayım günü yaklaşmaktadır. Nüfus sayımı için her ta

rafında hazırlıklar devam ediyor 
Sayım günü olan 20 ilkteşrinde halka bazı sorular 

sorulacaktır. 

Biz, kolaylık olmak üzere soruları okurlarımıza veriyo-

ruz. 
Sayım günü sayım iıyarları tarafından sorulacak ıoru: 

1 - ViJayet ismi 

Kaza ismi 
Nahiye iıımi 

Köy ismi 
2 - Bina numarası 

3 Adı ve soyadı 
4 Oturduğu binanın cinsi 

5 H.ıngi devletin tebaasıdır. 
6 Hangi dindedir 

7 - Ana lisanı nedir. ( Ana lisanın maksat aıle için· 

de konuşulan lısa.ndır.) 
8 - Ana lisan ndan ba~ka hangi lisanı konuşmasını bilir . 

9 ~erede doğmuıtur. (Ecnebi memleketlerde doia-
nlar için .ne.nleket ismi Ti.irk iyede doğanlar için vilayet 

ve kaza ismi yazılacaktır.) 

JO - Kadın mı Erkek ' mi. 
1 1 - Görünür ve vücut sakatlığı varmıdır ve nedir. 

12 - Kı,.ç yaıındadır. (Bir yatında küçük ço< uk ise 

kaç aylıktır.) 
13 ~ Rekar mı, evli mi, du\ mu . boıanmış mdır? 
14 - Yeni harflerle okumak bilir mi? 

l 5 - Yeni harf lerle yazmak bilir mi? 

16 - Muayyen bir mesleği, vazifesi veya sanatı varmıd · 

ır, varsa nedir . 

17 • Muayyen bir rr esleği. vazifesi, sanata veya meı 

galesi yoksa ne ile geçinmektedir? 

mültezem bir tahrir için ida 

renin o klasık şekli suali 

ı bka etmeğe güvenmediği 

anlaşılıyor. 

* * • 

Demek isteriz ki talimat· 

~ameler uzun uzun tetkik· 

lerin, tecrübelerin ve belki 

de uzun uzun münakaıala

rın mahsulüdür Fakat ista 

tistik idaresinin istıhzaratı 

ne kadar geniı ve ne kadar . 
ciddi tutulmı olursa olsun 

ve tahrır günü adeta onun 

emrine geçen bütün tetkila · 

tı hükdmet vazifesini ne 

liadar dtkklltle yaparsa 

yap~ın bizzat halk gerek 
tahrirden evel Ye gerek tah · 
rir günü bu sayım itile biz

zat ö.l8 kadar olmaz, istekle 

ıuurla idareye yardım etmez 

de bu hususta bikayt dav · 

ranarsa tahrir itinin ıuradan 

buradan aksaması ve ahna

ca k neticeleri rı z çok ıaıırt. 
ması gayri mümkün değil
dir. Bunun için memleketin 

bilhaua okur yazar tabaka· 

ıı bu iıe daha bugünden 

çift köy genci , bugün üç 

yavrunun cıvıldadığı bir yu · 

vada mutlu ve bahtiyar ya 

şamaktadırlar Yalınaz dü · 
ğün harcı olarak Hacı Ab · 
diden aldıkları yetmiş lira · 
nın yıldan yıla artan üremi · 

ni ödiyebilmek için herha
rman sonu ürünlerini Hacı 

Ahdinin dolmak bilmiyen 

anbarlarına taııyorlar . 
Üç yıldır ödiyemedikleri 

bu borç her yönden ekı;ik· 
siz o 1an gönençlerini bozu · 

yor. 

Zaman oluyorki, Dudu .. 

- Ah Kaya!. diyor, ne

ne gerekti senin bu kadar 
gürü1tülü düğün yapmak . 

Bak bir düğün bize neye 
mal oldu. Üç yıldır Hacı 
Ahdinin, o yılan herifin uı · 

ağı gibi çalıfıyoruz ve yine 
de bu bitmek, tükenmek 

zahir olmak lazımdır :lO 
teırinievel adeta bir se· 

ferber' ik günü olacakbr. 
Okur yazar tabaka için 

o ıün sayıma filen maddeten 

yudım etmek adeta milli 

bir borçtur Bu borcu eda 

edebilmek için de mevzuu 
bahis ta baka talimatname

leri evela kendi okumalı, 

sonra sayım gün6 bunu de· 

rece derece alleııi , mahalle· 
si, semti halkına tatbik ede
bilmek için elinden geleni 

yapmalıdır. Ta ki zahirde 
sanıldığı kadar basit bulu

namıyan ve hemen hemen 
hiç kimııeye beı para veril 

medigt halde memlekette 

bedavaya mal olmıyan bu 

sayım iti için muhatsas ya
yarım milyon liraya karip 
masraf da son ıantimine ka
dar mahalline masruf olsun 

yani fU yurdda kaç kiti 
y•ııyoruz, bunu hatasız mey· 

dana çıkarabilsin. 

Namık Zeki 
Ctinwriyel Merkez ban 

kası mali müşaviri 
lst a tı~t ık Uıu ııuı n ıud 11r l 11jt ıı 
tarafııırl an goııılerılm ıı:t ır. 

bilmiyen borcun altından 

kalkamıyoruz . Kimbılir da

ha kaç yıl o mendebur 

herife uşaklık edeceğiz Ne 

diyeyim, Tanrı öyle herifin 
boynunu deviuin. 

Kaya, bu acmtıh sözlere 
karşı cevap veremiyor ve 
yalınızca: 

Ne yapalım, 

Tanrl böyle istemiı, 

o1du. 

Dudu?. 

böyle 

Diye boyun büküyordu. 

(SON) 

Yıu~ 
İstanbul ticaret mektebin· 

den evelce almış olduğum 

belgemi yittim. Yenisini illa · 

cağımdan eskisinin kıymeti 

olmadığını bildiririm. 

İhtiııas mahkeme· 

sinde F eridon 
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ffi İ S T İ F A O E N İ z İ ili ~inşaat sahiplerinin. müh.endi~ Ye müteahhitltıiıı § 
8AllKESiR ASK[ftj SATIHAlMA 

KOMiSYOHU ilANlARI .. - 1 1 § nazın dıkkatme : i 
Kolorduya ait bir binek otomobilt 7 . l Teırin 935 111 wı : :: 

tarihinde temdit suretile artırmaya kt'.>nmuı ise de talip o u·· s u·· N u·· N u·· z ' E ~er z~~an taze çimen~o, ., Eskişehir : 
çıkmadığından bu ·defaya 21 · 1 Teırin 935 günü saat : • • • -. : kıremıdı, cam ve en eyi yag ye boya a 
J 5 de paz~rlığa konmuıtur. Muhammen bedeli 150 lira· 
dır . Muvakkat teminatı 22,5 liradır. Taliplerin o gün Z : : çeşitleri. ::: 

t•mlnatlarıle komisyona m;;aatı .... 4 - ı -
1
10 L İstanbul ve_ i~mir Jepolarm-11 ~ inşatta hllanılan bütün malzeme ıopt2n ve pe- i 

Ba'ıkesirde yapılacak üç adet binanın inşası hus~su = dakı fıatlarla, e = k 1 1 k • i 
7 1 Teırin 935 tarih saat l 5,3U da kapalı zarf usulıle a a - ra en 8 0 ara • -
~ks11tmıye konmuı ise ~e vakti muayyentnde .. verilen tek ili Her nevi Cam Ayna kontreplak 111 E ; 
lıf mektubunda mukabıl teklıfatta bulunu 'du~undan ka- • ' ' • • ' : Bandırma · İsmet Paşa Caddesinde: :: 
nunun 36 ve 40 ıncı maddeleri mucibince bu it 25 1. ı• k ')fnej, istor, kaplama almak IStıye- w = :: 
Teırin 935 cuma günü saat 16 da kapa l ı zarf.a ihale edi- 'ffi nler her halde: 1 .. 11 = : 
lecektir . Tahmin bedeli 8992 lira 26 kuruştur Teminatı = Mı . EıH·_Mi EJı \liJ;f Rı·. v·E ~G' rr u· HA1

. u:n~ :: 
675 liradı.r. Şartnamesini ~örmek i_s'tiyen hergün ve . İflirak ı· Yeşilli cıvarm~a CamCi Hilminin = nur, nı l' llJ ':l - fı ftilt ~ : 
edeceklerın vakti muayyenınden bır !;aat evel yanı saat -. Z : :: 
15 de zarıı.aıa komisyona ;~•caatıan. , 4 - ı- 111 ılll dükkinına Uğramalıdır. 111 ~ Demir hırdavat mat;azasında bulunur. ~ 

Kor ihtiyacı için 35000 kilo kuru f asu ye kapalı zarf 1W w : Siparişler der/ıal inşaat stılılplcrine ve İl1§Cllli :: 
usulile 3t llkteşrin 935 perıembe günü saat 15,30 da Ba - ·~· t_!t_! ~ftf tfH tftt --~= = mahallerine sıiralle vönderi.'ir ve ycllşllrillr. = 
hkeıir kor komhyonunda~eksi tmiye konmuştur. Tahmin be· 

1 

~ . ~ : := 
deli 4725 liradır Muvakkat teminatı 354 lira :~s kuruı- 1 Günlerdenberı acılmas~ bek-' = ·:: 
tur. Ekıiltmiye iıtırak edeceklerin ıarlnamesini görmek 

1 
: f iatlar her mağazadan ~aha ucuzdur. :: 

üzere hergün ve ihale gününde de vakti ınuayyeninden lenen sağlık hamamı acıldı. = = 
bir aat evel yani 14,30 da teklif mektuplarile I< or ko· Şehrimiıin en ııhh'i ve ferah, teınizlik~e ün al = a· d f d . . :: 
misyonuna müracaatları ** 4 - 1 - 177 mıt olan \eski LAZL 'R) hamamı zahire pazarı kar : ır e a eneyıntz. ,ı 

Kütahyada yapılacak olan iki pavyonun kaplllı zarf ~mnda Boıkurt ııoka4mdadır . .11111111111111111111111111111111111111" 11 11111 
uıulıle ihale günü olan 10 Blrinc:iteırin 935 tarih ve saat · 

dd Kıymetli mOtterilerimiıin istirahatlerini temin 
t5,30 da talip c;ıkmadı~andan kanunun 40 mcı ına e .... .. O(lt ............... J) .. I 
ine tevfikan tekrar kapalı zarf uıulü ile 28 Birlnciteırln içtn bu defa yeniden tadillt ve teıkılat ile hususi • s A y 1 N 

935 pazartesi günü ıaat 11 de ihalesi yapılacal<tır. Keıtf ı kamaralar yapılmıı ve ayrıca banyoluk ihıar edil. ' ' 
bedeli 5994 lira ıt8 kuruıtur. Teminatı 449 lira 5~ kurut· 1 mit lluroa v• lıtanbuldan Y•ni takımlar •• karyola • a 
tur l.t ek iller ıartn a me pi 1 i.n • keti fna m e •e fen nl ı• rtn a · 1 terli bal• tem 1 n edil mekl • temizlikte ıra yet titiz ha· • • 

::~;~.~~:~:: :i:·:: .~e:v:~~e~~/'::~~tup~:~~:d~or v:a::t 
1 rek:e:d~':.:

1

·:
1

;;eye kadar ve pazar günleri ak,. ma ! M u·· ŞT ER 1 LE R 1 M 1 z E 'ı 
nalma komisyonuna müracaatları 4 - 1 - 192 ·I kadar, geceleri tam•men erkeklere, paz .. dan mada 1 • 

Erket orta otuı satınalma kurulu baştanhğmdan: her gün öğleden sonra kadın'ara açıktır. ' Ucuzlug~ u ' 
ı - Pansiyonun (Ekmek, et , koyun, kuzu, sığır, sade· Kıymetli müşterilerimizin memnun • 

yağı, Zeytinyağı , Heyaz ve kaıar peyniri, Patatıs, ~üt, kalacakfan şüphesizdir. • 7 r t • ır 9 
Yoğurt, Kuru fasulye, Nohut , Kuru soğan, !::>ahun, Un, ~- -= - '(,. = L..araı e ı Ye ' 
Makama, Şeker <Toz ve kesme) tuz) gibi bir yıllık ıhti- --~~~~~~~~~~~~;* • 
yaçları ç.ık eks;ltme suretile. ·~ ~ .. • Son Moda ,-

2 - Mahrukat (Açık Eksiltme.) ........ ~ li 
3 - Okulun !448J lira ketifH içme ıuyu tesisafı !Aç.ık ~ HER EV, Df/İRE VE DÜKKAN BiR ~ ' 

Ek iltmel •' TAKVİME MUHTJ1ÇTIR. ;;/. Malları ile tanıdığınız a 
4 500 liralık Sıra yazı tahta ı ve aire [ "'çık ek ~ ~ 8 • 

~ EN GÜZEL ve UCUZ t; 1 Fahri Tavşanlı 1 ıltmel 
Yukarıda yazıla dört maddedeki ıtlerin münakasası 

l6 · ılkteırin .935 cumartesi günü sacı. l 1U da yapı acaktır. 
5 - 1 Mercimek, börülce, bezelye, 6arımsak, bamya, 

soda , çay, ih 'amur, şehriye, fıatık irmik, .sirke, zeytin da · 
nesi , yumurtn, limon, baharat, ile yukarıdaki maddelt r 
dııında kahn kıt ve yaz •ebze ve meyvalarının da J pazar
lık suretile temini kararlaıtığından bunlarında pazarlığı 

gene, 26. IU-1935 cumartesi gür.ü yapılacaktır İsteklile 

rin baı vurması . 

~ TAKVİM ~ • f antazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasının • 
1 · " · • ti SON MODA 1 
~ MiLLi TAKViMDiR. ~ iTHiKoT.\.J Kı::;uK 11oııtl·K rüı'\ı;·ı.mıC 
~ TOPTAN IÇiN: İstanbul Hüsnütabiat Matbaasına ® 1 ~L\NTOLCKLAH, P.\LTOL[KL.\B, ELtlİ-
~ 8a§vurulmalıdır. i)i.. Q . 1 a 
~ • ı~ i!1 SELi K Ke.\L\~L.\ nn11z GELlll~T ıt .1 

____________ 4_-_ı __ ı_ss_ ~,l(gy.~~ ~~~~,~~~t~@~l- ı•-a• .. •lllD-•:Jı• .... _...-.~ 
ı~ll~lli!25a~g.?.s~~i!ra25~~lli$2!~~eu~i!2li~~~~ 

E~et ~ ~'J 
ıçin Lü3ümlü[~yafarı 

~adan Ucu!J 
0

c7f fmJ 

BizJe en eyi Boya 
YAGLARJNİ 

'Burada bula blli1Joru 

Bi~ kOylülerde 
Pull_ u R. ve R. enç her Dü~enin·ı 
HEp Bura.dan A!trı'L 

j~j Halkevi Bakıevi ılı 
1

1 Halkevimizin Sosyal yardım komitesi taraf:ndan eski Uray Dispanseri yap~ ı~J 
uol sında açı l an bakıevinde aıağıda yanlı günlerde doktor arkada~larımız fakır 1 
imi halka bedava bakacaklardır. Halkırnızm bakıevimize ba~ vurmalarını diler·z. 

ınu 
UDi HASTALIKLAR BAKI ZAMANI UZMANIN ADI ~ 

ımı iç hastal,kJ.., Pazartesi günü saat 14·15 l!ay Dr. Medeni Altk•nt ~ 
ımı Göz haatalıklaro • • • 15-16 Bay Dr: lhoan Oıkay ~ 

1 

Ku'uk hastalıkları Salı .. ,, 15 16 ,, ,, Dahi 

1 Cerral.i hastalıkları " " • 15-16 • • Sadi ÖLatay 1 
iH Kulak, boğaz , burun H. Çarıaınba ,, .. 15-16 .. ., Kamil Sesli oğlu mı 
m Çocuk hastalıkları. ,, ,, ,. 16 17 ,, .. Memduh ıml 

'1™~ ~ 1 Deri hastalıkları Per~embe " ,, J 5-! 6 " .. Mehmet Alt ım 
I ı Doğum ve kadın H .. ,. ,, 16-17 ,. ,. Halit Üzel 'ıWI 

um ~ 
MJJ lç hasta1 ı'<ları Cuma " .. 15-16 ,, ,, Raif Demiralp ~ 
mı . Cerrahi hastalı it la" " • • 16- 17 • • Ali Riza Tezel mı 

ım: Halkevi Baıkanlığı ıraı 

~!®;;!-~~=Öğ~~~~~~~2~$!$!~~R~ll§~~~~ -·r=-
Basın yeri il matbaası: 


