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Ha • 
eş ıs 

Bir dostlıık 
Anıtı 

Kayseri kombinasının açı
lı~ı dost Sovyet memleketi
nde geniş sevinç yarattı So
"Yet tekniğinin, böyle büyük 
bır eseri, beklenen kapasi 
tesiyle çizilen günde başar
ltıası dostlarımız için gerçe
kten övünülecek bir şeydir. 
Sovyet teknisyenleri, Orak 
Çekiç damgalı bini aşan ma· 
kinayı, ana fabrikadan uzak 
bir memlekete taşıdı, 
kurdu, şimdi bize hepsinin 
ince bir ahenk içinde bütün 
tandımanile işlediğini göste
riyor. Onlar, Kayseri kom

binasını, büyük endüstri ha
teketlerinin yeni bir başarı
sı saymakt ve bundan ayrı 
bir tat duymakta ne kadar 

haklılar. Ancak dostlarımı
ıın sevincini yRlnız bu bakı 
tlldan ölçmek çok yanlış 

olur. Sovyetleı in büyüle ese 
tlerini, dostlarının iş etkili
ğine bırakırken gösterdik 1eri 
sevinç kuruculuğun kendile 
tine verdiği övünç dugyusu

t\dan daha yüce olmuştur . 

İki mem 1eket büyükleri 
tıin, kombinanın açılışı üze· 
tindeki duyuı ve görüşlerini 
kartılıklı telyazılarında oku
duk. Molotof yoldaş, Baş 
bakanımı2ı kutlarken Türk 
~ndüstrislnin daha bayındır . 

la.şrnası ve iki memleket ara · 
&ındaki ôiyasal ve ekonomık 
Çalışma birliğinin sürekli 
~ellşınesi dileğinde bulun 
du. 

İnönü; cevabında iki hüku
trıetın bütün alanlarda ger· 
\!ekleştirmeği bildıkleri veri
tnli ve sıkı çalışma bir l iği 1 e 

l\ayseride tük.el blr anıt yü 
kselrni§ olduğunu söyledi. 

Başbakanımız, Sovyet 
l\ğır endüstr.si askomiseri 
B. Piyatekofun başkanlığın· 
daki salgıtın açılma töreni 
tıe gel nesini de derin saygı 
beslenen çalışma bir'iğinin 
bir belgeıi saymıştır 

Geniş ve sarsı 1maz dost 
luğun yeni an'amını B Pi 

Yatokofun İstanbul dan ayrı 
lırken Türk ha ınına verdi
ği diyevde buluyoruz: 

"Yeni Türkiyenin Sovyel 
birliğine karşı beslediği de· 
tin dostluk duygularını yur
dun hftr yanında yakından 
Rördüğünü" söyliyen asko 
ll1iser; İstiklal ı;avaıanm çe 
tın yıllarında savaşlar içi· 

tıde genişi il en dostluğun 

l(ayıeri kombinasında ki eko 
llomik ve teknik çnlışma bi · 
tliğiyle daha derinleştırdiği 
tıi kaydetmiştir. Bay Piyatak
of, memleketinin duyğularını 
l\nlatmak isterken şunları 

&öylemiştir : 

"Biz ım de büyük komşu 
ltıu.ıa kartı beslediğimiz o 
t\isbette derin ~eınpali ve 
dostluğu . • herkesce bili . 

t\diğinden zaid olma-
kla beraber - burada bir 

• 
e e Seferberlik ilan Etti . 

. 
ltalyan - Habeş işi ne halde? .. 
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İstanbul, 30 (Özel) -

Romadan haber veril. · 

yor: 

12 Adaya asker gön 

dermesi için İtalya hü 

kümeli taraf ı ncian tt>d· 

bir1er alındığı ve 1 u 

hususta bir kararnnme 

neşredildiği anlAşıl m ş· 

tır. 

İstanbul, 30 (Ôzel)-

12 Adanın, İtalvanlarca 

tahkim edildiği ve bu 

halin, hükumetimizin 

gözünden kaçmadığı ve 

tarafımızdan mulrnbıl 

tedbirlerin ılınmış ol 

duğu bildiriliyor. 

Cenevre, 3n (A A.) 
Bugün Romadan alınan bir 
haber lta.lyan kabınesinin 
dünkü top antısından sonra 
çıkarılan resmi hildıriğın 

ltalyanın Afrikaya yapıl
mak için a 1 d1ğı kararın lrnti 
olarak gösterdiğini, faalh e 
tin sanıldığından çok önce 
başlamam;ısı muhtemel ol 
duğunu bi ldirmektedir. 

Diğer yerden a 1 ınan bir 
haber Habeşistanın umumi 
seferberlik ilan ettiğini ulus 
lar sosyetesine resmen bil 
dirdiği haber veriliyor. 

Parıste fena ffsirhr 
İstanbul. 30 (Özel) - Fr

ansız kabinesi önümüzdeki 
hafta zarfında önemli bir 
toplantı yaracaktır. İtalyan 
knbınesinin hugünlcü karar-

ları Fransada \.·ok fena te 
sir yapmıştır. eilhassa ulus 
lar kurumunun yapacağı 

tekliflt>rin krıbul edılrnıye· 

ceğine dair verilen karcı.r 

f ramız siyasal mehafili ta· 

rafından çok frna karş1
1

an
mıştır. 

İtalya abluka edılirse 
İstanbul. 30 (Ôzel) - iıal 

defa daha teyıd elıı (kiste· 

rim .. 
Bütün bu söylenenlerdC', 

başındakılere yürekten bağ 
lı olan iki mem'eket halkı

nın temiz duygularını bula

biliriz. 
Atatürk geçen mayısta 

Büyük Parti Kuru ltay:nın 
açış söylevinde Sovyetler 
Birl iğine saygımın önemle 

anmışlardır. 

"Sovyetlerle dostluğumuz 
her zaı--anki gibi sağlamdır 
ve içtemdir Kara günleri -
mizden kalan bu dostluk 
bağını Türk ulusu unutulmaz 
bir hatırn l:.ilir. lkı memle 
ket arasında her yönlen 
degetler sıkılavmakta ve ge· 

il ' r il b. .ı \I \ ı"' 

yan Habeş anlaşmazlığından· 

bahseden De) lı Telgraf ga
zeteı-i şunları ynzmaktadrr: 

"U uslar kurumu İtalya 
ya karşı zecri tedbirler al 
mayı kararlaştıracak olursa 

ltalya abluka a ltma a.lına 
caktır. Ablul<a ışini ingi ız 
ve Fransızlar deruhde ede 
ceklerdır Ru işe Japonya 
ile Amerikanın da iştırak 

etmesi için Tokyo ve Vaşin
gton hükumetleri nezdinde 
te~ebbüsat yapılacaktır. 

Diğer taraftan İngiliz hü 
kiirneli Fransaya müracaat 

ederek Akdeniz harbi çıktı 
ğı talc ird • Uluslar kurumu 
taraf ınden verilecek karar 
ları tatbik için Fransanın 
ne kadar kuvvet tahsis ede-

bileceğini sormu§lUr." 

Adisıbabada parlak bir gdç:t 
resmi 

Adisababa, 3U (A A.) 
Dnn İnıpardtorun gözleri ön 
ünde süel bir geçid töreni 
yap1lm1ştır. Hu tören bir 

buçuk "aat sürmüşlur 

Yol ÜLerinde dizili, coş· 

kun bir ka 11halılc, '\ vrupa · 

nişlemektedir . ,, 

Sovyet halkı; Türkün her 

şeyde ve her zaman büyük 

Ôııderi gibi düşiinüp duydu 

ğunu bir dost olarak çok 
yakın ve çok iyi bılir. Bu 
sebeple kendıleri !çin sÖ) le 
nen saygılı sözler de Ata
türkün her sözünde o 1duğu 

gıbi - bütün ır:emleketin 

sesini duymuşlardır. 
B. Pıyatakof, Sovyet ül 

kesine. Türl<iyenin derin say 
gısını götürüyör. Sevimli 

konuğumuzun değerlı hatı· 

rasını her anışta dostluğunun 
bu eserini de unutmıyaca 

ğız. 

Ken1al Ünal 

6 

ıi cı·rili)·•• ·. 
la arın yetiştırmiş oldukları 

modern taburları bilhassa 
alkışlamışlardır Havanın 

bozukluğuna bakmıyarak 

yapılan bu ge\ id töreninde 
n düzgün geçen er, izciler, 

az d edilmiş köleler, tımar 
cılar, malcıneli tüfekçiler, 
süel olmlalar ta. leber:I ve 
lmparalornn özel muhafızla 

rı olmuştur. Alayın üzerin 

de il~i de uçak dolaşmıştır. 

iıaıyada yeni sevkiyat 
Londr;\, 28 \Özel ı Bu 

gün Napo1 iden doğu Afrika 
sına 10 bin lta yan askeri 
claha gônderilmiştır. ilk de 
fn olarak Lır gün zarfında 

bu kadar fazla miktarda 

asker gönderilmektcdır. 

Hudutlar= gözetlenecek. 
lstanbul, 30 (A.A. ) Da 

ily Telgraph gazetesinin 
yazdığına göre On üçler 
komitesi Eritre ve Somalı 

deki Habeş hal~ an sınırı 
na gözçüler gönderilmesı 

hakkındaki Lir planı incf>· 
]emektedir. l'u gÖLcüler 
uçaklar i:e sınırın durunu
nu ve oralarda çıkabilecek 

hadise1e ri gözetliyecekler ve 
sılahh bir nnlaşmr.zlığı ön 

iemeğe çalışrıcaldardır. 

Ankara, 30 (A.A) Cu 
muriyetin on ikinci yıl dö
nümü lrnllulama programını 

hlzırlamak üzere ilbayın 

başkanlığında muhtelif ba 
kanlıklar, ordu ve Halk 
evi mümessi' !erinden bir 
heyet bugün ıllc toplantıyı 

yapmıştır. 

Varşova, 30 (A.A ) 

Almanyanm Memel işlerine 

müdahale edeceği hakkında 
haber dolaşmakta ve bu 
müdahale karşısında Polon· 
)' rı nın alncaqı durumun is 
k ndıl edildiğı söy 1e ni)·or. 

Memelde diyet kurulunun 
üyelf"rinin seçimi yarın ya
pılacaktır ve sonucu birkaç 
güne kadar i an edilecektir. 

!'erlin, 30 (A.A.) - Ma 

car Ba~kanı Gömböş bugün 
Hitler tarafından kabul edi · 
lecektir. 
Gömböşün ,.Jmanya gı>zi 

sine Macar basını özel bir 
mahiyet vermek istemekte 

dir ve bu ·ziyaretin Maca 
ristan, Almnnya ve Lehistan 
arasıııda bir hava paktı ya 
pılm uını gözettiği hakkında 

ki haberleri yalanlamakta 

dır 

Roma, 30 (A.A ) - Mus 
solininin bildıriğini inceli
yen İtalyan basını ltalyanın 
u luslar sosyetesinden çıka-

( Sonu üçüncü sayfada ) 

üfus Sayımı Ve 
Fayda 1 arı · 

Nüfus sayımı istatistik ar· 
ayışlarının bir nevidir Mu· 
ay yen f ası 1ala rla nüfus rn 
yınıı yapmak artık medeni 
u'uslarda bir ihtiyaç ve ka
ide olmuştur. 

Hakikatte tarihin en ka -
dim zamanlarında bile ulu
slar bu işin lüzum ve fay
dalarını anlamışlardı. Tarih 
gösteriyor ki daha Mısırlı

lar, Sumerliler, Yahudiler, 
Roma 'ıla r ve ba§kaları nü 
fus sayımı yapn akta idi 
ler. 

Türklere de bu a<let ya
bancı değildi. Sel\.ukilerin 

İranda, İlhanilerin Hintte 

ve Rusyada sayım yaptık

ları kuşkusuzdur Osmanlı 

dcvletirıde de bu adet var 
dı. (Neta yic.ülvukuat) Süle -

yapılmış 

bir sayımdan bahseder~ 
Garpte ise bu adet 14 CÜ 

(Louis) zamanında (Kalber

le) baş'ar. Fakat bugünkü 
ilmi manasında bu iş 1846 
da <Ketle ) namında bir al· 
imin teşebbüsü ile Belçika· 
da kurulur . Bu alim aym 
zamanda sayım ameliyesi 
nin ilmi temellerini de 
f\ttı. 

Sair devletler d.: bu işin 

faydalnrım kolaylıkla tak
dir ettiklerinden sayım yap· 

malt kaidesi çabucak bütün 
medeni dünyayi aldı; öyle ki 
bugün bütün dünyada bir 
tek medeni ulus yoktur kı 

muayyen fasılalarla sayım 
yapmasın 

Bununla beraber sayım 

iti çabucak bir uluslararası 
( Sonu ikinci sayfada ) 
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A ltıncı Balkan atletizm .. 
mtı-

sabakalarının sonuncusu 
zar günü yapıldı. 

pa-

İstanbul, 30 {Özel) - Pa 
zar günkü altıncı Balkan 
atletizm ınüsa bakn laril e bü· 

tün Balkan oyunlarına nih 
ayet veri lm iştir. 

Pazar günkü son at1etlzm 
müsabakasına altı Balkan 
devleti iştirak . etmiştir: 

Netice! ri bildiriyoruz: 

110 metre manialı koşuda 
Birınci seçmede: I nci Yu 

nfl n Kopoş 16,4 sanı ye 

il lncı Yugoslav Bolkos 
17 saniye, 

lll ncü Romen 17 ,4 saniye 

İkinci seçmede: Birinci 
Yunan Toyodis 16,2 saniye 

il nci Türk Faik 16 8 
saniye 

111 ncü Romen 17,5 sa-

ni)·e 

110 mek•re manialı koşu 
Fınalinde: Btrincı Yunan 

Patea 15,5 10 saniye 
11 inci Yunan İtiyacHs 15.9 
10 saniye 

Ünilormas1. ~ütün tale~eler 
okul içinde ve ~ışmda izci ' 

el~isesi geyecekler 
Ankara. 30 lÔzel) - Ôğ· 

rendiğime göre, Türkiyedeki 
bütiiıı okul talebeleri kız 

ve erkek bu yıldan itiba 
ren izci elbisesi geyecekler· 

dir. 
Kültür Bakanl ığı, ı'tci el 

bisesini okul üniforması ola· 
rak kabul etmiştir. Talebe. 

ler okul içinde olduğu gibi, • 

okul dışında da izci elbise 

lerile dola~ı>caklardır. 

Ill ncü Yugoslav J 6,2 10 
iV üncü Romen Mak-

simos 16,5 1 O saniye 
V inci Türk faik 
VI inci Romen ~eeu 

400 mef re final 
1 inci Yunan 

53, 7 1 O saniye 
il inci Romen 

Mandıkas 

53,8 10 
!la niye 

111 ncü Yunan 54,9 - 10 

saniye 

iV ncü Yunan Zamidis 
5~,9-10 saniye 

V inci Homen 
Vl inci Yugoslav. 

1500 metre koşuda 
1 inci Yunan Y orgopopoliı 

4,23 5 10 dakika 
il inci Romen Manca 

4,26,3- 10 dakika 

111 ncü Türk Galip 4,26, 
5 - 10 dakika 

iV ncü Yunan 4 35 dakika 
V inci"Türk Hecep 

o.t. 

VI Yugoslav 

10000 metre koşuda 
1 inci Yugoslav Brükan 

36,3,4 1 O dakika 
il inci Yunan 

36, 18 dakika 
il inci Romen Kristiot 

:16,33,8- IO dakika 

iV inci: Türk Rize 
36-53· 2 - ıo_ dakika 

V üncü: Yunan Gutiı; 

VI nci Romen Romaneıko . 

- -·3 adım-uzun atlama: 
l inci: Yunan Lambrakis 

- 14. metre ı 9.s santim ~ 
11 inci: Türk Pulyos - 14 

metre, 9,5 santim. 
111 inci: Türk Zeki - 14,6 

metre. 
iV inci Yugoslav • 13,99 

metre. 
V inci: Yunan - 13;51 

metre. 

( Sonu üçüncü sayfada ) 



Nüfus Sayımı Ve 
Faydaları 

( Baıtarafı Lirinci sayfada) 

meselesi oldu 1853 ııenesin
den baılıyarak Avrupanın 
muhtelıf yerlerinde sayım 

kongreleri kuruldu f ütün 

m\!deni uluslar tarafından 
gönderilmiş mütehassıs mü 

messiller bu kongrede sa 

yım mesel'!lerini ılmen mü· 
zakere ettiler: Herk~s ken. 

dı tecrübe ve bilgi!lini or
taya atarak. uzun arayişler 

ve tetkikler yapı1 dı ve ni 

hayet nüfus scıyınıını rnua · 

yyen, i 1 nıi esaslara bağlı 

yan ilmi bir nazariye ku-
ru du. 

Bu nazariyenin nüfus sa· 

yımı hakkında tavsiye etti 

ği esas'ar tunlardır: 
1 Sayımın aynı günde 

memleketin her tarafında 

yapılmaıı) 

2 Muayyen f asılalarla 
yapılması, alelumum bu fa

sıla 1 O yıldır. Fakat her üç 
yılda bir yapan ülkeler de 
vardır. 

3 - Nüfus sayımı yapı 

lırken kaydedilmesi lazım· 

gelen müddetler, 

A Herkesin adı, soy· 
adı. 

B Cinsi; 

C Yaşı; 

D Evli olup olmadığı 

E Ne iş gördüğü . 
F Dini 

G Dili (ana dili) 

H Okuyup yazmak bi 
lip bilmemesi 

İ Ulusu 

J - Nerede doğduğu 
K - Bulunduğu yere ı.e 

için geldiği 

L - Vücutta nokı;anlık· 

ları (dilsizligi, l< örlüğü ab
d8:1Jığı) 

M - Nerede oturduğu 
Şimdi bu sayım ne için 

yapılıvoı? 

Bir devletin başlıca ö:levi, 

idare ttliği ulusa hizmet 

etmek, onun menfaatlerini 
korumak, eksilderini dütün

mek, dertlerine çare arama 
ktır. 

Açıktır ki devlet bu va1i 

felerini yapabiln ek için ~. er 
~eyden eve) ulusun ne ka 

dar olduğunu, artıp artma
dığını. ilerleyip ilerleıııed ı ği 

ni bılmek mecburi} etinde· 

<lir Punu bilmıyen bir dev· 
let karanlıkta iş görmüş gi

bi olur. Bir fabrika müdü 
rüne benzer ki fabrikanın 

ne olduğunu bilmez; böyle 

bir durumda olan bir dev 

l~tin bütün iyi netice1erine 
bakmıyarak hata 1ar yapm· 

ası yanlı§ hareketlerde bu 
lunması pek normal olur. 

Bu suretle ulus hakkında 
malümat veren sayım, dev 

leli bu gibi hatalardan, ya 
nlış hareketlerden korur \'e 
ulusa kar~ı ödevler;ni ya. 

pabilmek yollarını göste 

rir 

İşte bunun içindir ki de· 

vletler u'us için değil, ulus 

lar devlet içindir. Kaidesı 

haldm iken devletler sayıma 

önem verm~zlerdi. 

Kaziye tersine döndüğü 

zamandanberidir ki devlet· 

ler, s-tyım gihi, ulusa iyi 

hizmet yollarını gösteren 

Vclsıtalara baş vurmağa baş· 
!adılar . 

Şiındı bakalıın qevlet sa· 

yım sayesinde ulusa kartı 

1 
ödevlerini nasıl iyi yapmak 

imkanını hu' uyor . 

f arzediniz ki bir sayım 

halkın sa~ ısının ondan ev
elki sayımdaki mikt&rdan 

daha az olduğunu meydana , 
koyuyor. 

Hunu gören devlet adamı 
derha l nraştırn ağa başlar, 

ctcaba azalma. ev!enmelerin 

azalıı ış olduğundan mı, ya 
ölümün doğumdn.:ı çok ol · 
masından mı, veya g:ddnm 
kifayet elnıecliğind( n mi 

veya ml'haceret vaki odu 

ğunclan mı? İ eri geliyor. 

Araştırma IR rın 50nunda 

bu sebeplerden her hangi 

birisi kendisini göslt r. rse 

devlet dt:ı hal o sebebin ıza· 

lesı çarelerine bakmağa ba

şlar. 

Mesela farzedıniz kı ölüm 
doğumdan çok olduğu anla-

şılıyor. O halde devlet he 

men sıhhi kurumlarının l<i 
fayehizliğine ve) a gıdanın 

azlığına hüküm verir ve 

derha 1 sıhhi kurumların iyi· 

feşmesi ve çoğalması ya gı
danın bollaşması, ve ucuz'a 

ması için tedb ı rler alır. Çü 
nkü biliyor ki almazsa git 

gide bu sebep 1er lrnvvetle 

nir. Halkın azalma hadisesi 
büyür, soy inkıraza doğru 

yo 1 alır ki dev 'etin kendisi 

nin de inkırazı demektır. 

Keza, farzedini~ ki il<i 

sayım arasında okuyup y<L · 
zanların sayısının azaldığı 

veya durgun'uğu anlaşı 1 ır; 

derhal <lev1et buna karşı 

tedbır'er a 1arak mekteplerin 
çoğalmasına btıkar. 

Bu suret1e ulusal hal \'e 

durum hakkında sayım yo

lu i e ma lümat a 1an de\ let 

adam l arı derhal en çok fa. 
alıyetlerini en çok ve en 

önemli eksildik iizerinde to · 
plar ve uluım tutu lmuş 0 1d 

uğu arızadan kur tarmağa 
çalışır. 

Görüyorsunuz nüfu<s sayı 
mının önem ve değeri bü 
yüki.ür ve bi lhassa u 1us için 
büyüktür Zaten böyle ol 

ıncı ay<lı bütün medeni u · 

us ar Lunca zahmet 'e r ve 

paralar sarfederck sayım 
yaptır r 'ar mı? Ôylt ülke er 

vardır ki her üç yı 'da bir 

bu yolda büyük paraları sa 

rf~ lıneldedirler. Fak at o 

paralar kayıp oluyor, yüzde 
bın fttiz 1e geri alınl\or 

işte bu gibi yerlerde halk 

sayımın fayda 'arını o kadar 
iyi anlamış ve taktir eyle

miştir ki de.vletın bu alan· 
daki faalıyelini kolıtylaştır 
mak için elinden gelen ya 

rdımı esirgemez. Halk k('n 

disl bizz11t •ayım listeler ni 
doldurur, doğru ve haki 

ki malümat vermeğe dik
kat eder. Çünkü bıı malü 

mattır ki devlete önderlik 
edecektir. :\çıktır ki alınan 
malumata yalan veya yan 

lış şeyler M.arışırs" masraf. 
lar ve zahmetler badühava 

1 o ur. 

Hiç şüphe yoktur ki Türk 

ulusu da bu önemli ve er· 
dem ' i işle dev let·n yardımı · 

na koşacak ve işin muvaf 

fdkıyelle nelicelenn.esine 

her türlü himmet sarfınd<ın 

g~ri durmıyacaklır. 

flhnıet flğaoğ/u 
•t ıl lrt1. il 

ı .ııalııııla,ı 

ıı ıı ıı ıııl ırlıı;..ı 

gurıfdı ılıııı~tır. 

,. ...................... ,.. 
: Şundan bnunda : 
................... c ....... 

Habeşistana akm 
~ Habe• ordusunda çalış · ~ S' 

mak üzere 500U İrlandalı 
Habeıistan hükümetine baş 

vurmuştur. 3000 f ıansız 
yüzlerce İngiliz ve Rus da 

böyle bir müracatta bulun· 
mutlardır. Hükumetin neşre · 

ttıği bir bildiriğde, bunların 

arasından pek azının müra · 
caatı kabul e<li eliği bildiril

mektedir. 

Zengin ~ir ~ilençi * Geçenlerde Berutta ölen 
Salih Abdülmecid adında 

bir c-lilencinin, ölümündr n 

sonra açnıasını vasiyet ede 

rek, oğluna bıraktığı üç a~

ma kılitli bir l<üçük sandık 
açıldığı zaman için<lt>: -.5 ta 

ne 1E86 ve 30 tane 1911 

tarihfı Mısır kredi fons ye 

obligasyonu 6000 Mmr ' ita
sı 750 Lübnan lirası ve 25 
altın Türk lirası bulunduğu 

görülmüştür. 

Arnavutlu~ta ~admlara öz· 
gürlük veriliyor * Dail Heı aldclan: Tirandan 

alınan haberler Kral Zogo 
nun Arnavut kadınlarına 

verdiği özgürlüğü ıöyle ta 
rif etmekt~dir: 

1 - Peçe ve yaşmak ka

ldırılmı~tır. 
2 - Arnavut kadınları 

hususi mekteplere devam 

edecektir. 

3 - Kadınlar hükümet 
dayrelerinc!e hizmete alına 
cak tır 

4 - Aranavut kadını 

kendı istediği erkekle evle

nmek hakkına sahip olaca 
ktır. 

, Suriye - iran anlaşması 
::; Suriyedek ı Fransız yük 

sek komiserliğiyle lran hü

kumeti arasında yapılmakta 

olan konuşmalar bitmiş ve 

iki mt"m 'eket arasında bir 

tecim anlaşmcısı imzalanmış· 

tır. Bu anlatmaya göre Fra 
nsız mandası altında Lu!u

nan ınemleketlerin hana 
gönderecekleri mallar müte 

kabıliyet şartı altında nor 

mal tar.feden istifade ede 

ceklerdir. İran. manda altı 
ndaki menı eketle rden gön 

derilmiş veya transit sureti 

le buralardan geçirilmi' mat· 
lara genel k ontenjanın yüz
de 10 nunu vnecektir. 

Suriye de 
~ 1936 yılının ilkbaharı . ,.. 

nda Şamda Şam panayırı 
adı al tında bir panayır açı 
lacaktır . Endüstr ı ye mahi 

yelle o lan bu panayı rın bir 

de turizm kısmı olac11k ve 
Suriye hül<ümeti buna Ta
rım kısmiyle iştirak edecek. 
tir. Panayırın ınrısraflarını 

karıılamak için 1 UO,ooc; Su· 
riye lira l ık bir piyango ya 
pı 1a aktır. Bu piya ·ıgo bile 

llerinden satılanların değe. 

rinin yüzde 45 i ikramiye 
olarak dağıtı 1acaklır. Avrıca 
hükümet '.20 ('00 lıralık bir 
para da ayırmış 0

1up pana. 
yırın kurulnıan hakkındaki 
l<ararnaıre kabul edı : ir edi 

lmez bu para panayır ko 

ınitesıne verıleceklir F ran 
~ız yüksek koıniserliğı de 

pıınayır ıçin Suriye hükünı 
eline 42,000 lıra vermiştir. 
Bu, panayıra çağırılacak 

devet er ıırasında 'I ürkiye <le 
bulunmaktadr ı 

Kültür 
Dire~törümüz An~ara~an 

döndü. 

l\ıı!ttll' IJııPldo• 1111ı1 b '-ıı 1 ıı \talık 

İlk okul öğretmen had

tastık rolarının Hakanlığa 

ettirmek için bir hafta evel 

Ankara ya giden Kültür Di

rektörümüz B. Sa ' im Ata · 

lık, pazar 

dönmüştür . 

günü tehrimize 

Üç gün evel, ilimize, yir· 

mi yeni mezun verılmesi 

üzerine i!k okul öğretmen 

kadroları tekrar Bakanlıkça 

tetkık ve tastik edilec~ktir. 

Okullar 
Dün acıldı , 

Dün biHün İlk . Oıta okul

hırla Lise ve Öğretmen okul· 

ları a<,ı ' mış ve 935 936 ders 

yılına ba~lanmıştır. 

Gönende 
Bir ~ırsızh~ ve ~. ça~çıhk 

Gönende tülün tecimerı 

Ali Kahyanın deposundan 
78 denk tütün çalınclı~ı an · 
!aşılmış ve derhal tahkikata 
girı~ılmiştir. HırsıL.ların Gö
nenin Tırnova köyünden 
Osman oğlu FerhRt, İbra · 
hiın oğlu M~hmt-t, Sadık 
oğlu Mehmet, iHiai oğ u 
Mehmet, Ali \ e Zekeriya 
oldukları meydana çıkaı ıl 

mıştır . 

Tahkikat devam etmek 
tedır. 

Bir kaça~çıh~ ~a~a 
Gönenin Suçıktı l<Ö) ün 

den İsmail oğlu Osman, ka· 

çak tütün getirirl,en yaka 
lanmış ve altı ay hapise ma · 
hküm olmuştur. 

Kayın ağcçı 
Susığırlığın Kocapınar kö 

yünden Huan oğlu Musla 
fa, Balıkesirin Ayvatlar kö 
yünden Koca Mehmet oğlu 
Mehmet ve Koca Mehmet 

.: ' ..... ,: .{ ~" .J. <: • • • ~. •• 

General 
Ali Hi~mat Ayer~em 

Bir müddetd ı·nberi şehri· 

mizde bulunan Gaziantt'p 

Saylavı hemşerimiz General 

Alı Hikmet A \erdem dün 

Kütahya treni ile Ankara ya ' 

gıtmi9lir. 

8. Hayrettin Karan 
Bir aydanberi i

0

imiz köy, 

kamun vc i 'çelerinde incele 

melerde bulunan Saylavım · 

ız B Hayrettin Karan, ine· 

d - L e 1eme erini bitirmit ve un 

Ankaraya dönmüştür 

Orman dire~törümüz 
Şehrim i z orman direktö· 

1 

rü H. Cemal Değer bir ha· 

fta mezuniyet1e dün İstan 

bu1a gitmiştir 

Direktöriin İst;ınhulda bu 

lunduğu günlerde kendisine 

birinci sınıf orman ınühen · 

dislerinden Selim Erim ve· 
1 

kalet edecektir. I 

Dairelerde 
Çalışma saatleri değ!şti. 

Gün'erin kısalmaı:ı mü 
nasebetile işyar ların çalışma 

saatleri değişmiştir. 

Bu günden itibaren. işe 

saat Y da ba~lanacaktır. 12 

de öğle paydosu ... 13 de le 

krar iş ve 17 de de günlük 

çal•şma bilmif o!acaktır. -

Veni sağlık 
O !re~törümüz dün gel~i. 

S Y8al 
Sehrimiz Sağlık ve 0 

ya;dım direktörlüğüne ata· 

ld d -v · ·z p/Jar ndığıoı bi ir ıgımı r 
k - .. DoklO din sağlık dire toru l. 

B. Fiiik Yargıcı, dün ge 
. . . b -Ja rn•f mış ve vaz•f esıne aş 

tır. 

Yeni yl k ycal ya· sag 1 ve so • . 
_ .. .. ödevı· 

rdım direktorumuze 
nde başarıklar dılcriı.. 

::~ .~~ '•" .. ,. ... üt 
Ek. yl k •· ktöıulll s ı sag ı aıre bir 

do k tor B. Yunus Vasıf, . 

1 Mardıne kaç güne ka{ ar 

gidecektir. 

~kspres günleri aynca pos-
ta trenleri de işliyece~ ... 

İlkteırinin birinden jtjba • 

ren İzmir Pandırma 

t . kspre• 
Bandırma · zmır e tle· 
günlerinin muayyen ıaa . 

t nlerı· 
rinde ayrıca posta re 

1 ret e 
de i,liyecektir. Bu su l 

1
• 

.. n er 
pazar ve çar~amba gu dsfl 
şehrimizden, Bandırma .. 
. · u dırrna lzmire; lzmirden 11an 
ya çift tren geçecektir· 

Neşriyat: 

Yeni Adım 
_ 1 bir 

9 l inci say111 guze d • 
ın e şekilde çıktı. Bu sayın İs· 

ğerli yazı ları arasında 
1 Y . neli e 

mfli l Hakkının enı 
1 

··r 
I/' ·· tU 

Yeni dil yazısını, "'u .. 
· okU tetkık ve tenkitlertnı 

b"fha•· yun uz. Yeni Ada mı 1 

1 ti . mlere ve 
sa genç ere, mua ı 1 ra 
kültürle ilgisi olan 8 

tavsiye ederiz. --
Güç - Yurd Maçı 
J\ılac 2-1 ldn~anyurdun11 •1 
iist i"i ıı I İİÜ.'İİ il t~ s<>ıı 11(~ 1 <• n'I 1· 

CJ J ~ 

'C'lı ı· ıı /. 

Pazar gunu yapılan Yurt 
Güç maçı, heyecanlı olmuş· 
tur . 

Siyirciler arasında. Gu:i 

antep saylavı General Ali 

Hikmet Ayerdem de gö-ıe 
çarpıyordu . 

Yurddan, Birlikli Şevket, 

4 

f 

ı ıı:ıı ıı.ı·.ııı K .. ük 
penaltıdan bir gol ve uç • 

ı·· atm•f Celal de diıler go u 

tır. 

Güçten de yegane 
golü 

atan ~ahridir. 
· · bir ha\'• Oyun çok samımı . 

· tır içersinde cereyan etnıı§ 

HALKEVJNDE SİNEMA··· 
Dün akş11m Ha lkevi salo· 

nunda gfüterit kolu tara· 

fından halka ( Hintesrarı l ad 

lim gösterilmittir. '"r· 
B k üzel filim, go 

u ço g birkaç 
miyen halka daha 

d"lecektir. ında Türkçe izahatlı bir fi gece tekrnr e l ~ .... 
- . - ..... ...... 

-- ······· . biraderi İbrahim oğlu İsma 
il, Çataldak ormanından ke 
!ilikleri üç arnba dingillik 

Kayın ağacını şehrimiz pa· 
zarırıa satmak üzere getiri 

r lerken sabaha karşı orman 
merkez muhafaza memuru 
Aydemir tarafından yaka 

,. ...... ········•····••••····•···•··· : 
• • 

1 i 20 ilkteşrin - Pazar i 
i GENEL NÜFUS SAVIMI i 

lannıış'aıdır. 

Kereste' er ornrn n idaresi 
deposuna konmuştur Kaça 

kçılar hakkında tahkikat 

yapılmaktadır. 

• • 
• _.J "U • i Yeni. yabancı herkes o gDn bulnnuug ! 
! yerde k;ndisini yaLdıracakftr. . /"/' i 
• ll.4ŞVEKAI. ~ , . -~ . • . ~ ı ·· /ıi!]ll .... • hiulislik Uıwım Mm ur -• • ••• ~ . ············ ~································ 
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Türk-Alm·'ln Ekonomisi 

Türkiyenin i s ti h sa 1 
M adde 1 eri Nedir?.. 
Ekono .'11i Bttkanı 8. Celal Bayar 
bu hususta izahatta bulunmuştu 

Münchner Neueste Nach· 
richten "Münich" den 

Türkiyer.in de~erli Ekono 
•ni Bakanı Mahnıut Ce al 
Bayar geçenlerde İzmir 
ı>anayırıı ın açılışı müna· 

sebetile bazı eı;aslı izahat· 
da bulunmuş ve bilhassa 

ekonomık lıberalizme kar 

fı tamamile muhalıf bir va 
Ziyet a ' mışdır. Bakan, lu

nun hiç bir fayda temin 
etmesine imkan o1 madığını 

\'e cihan ekonomisinde de 
h.tnami le terk edildiğine 

&öre bilhassa Türkiye için 
Çok gayri müsait olduğunu 

Ve ancak devletciliğin Tür · 
kiyenin dıt tecim siyaırası 
lürkivenin istihsal maddele · 

tıne öyle gen•ş sürüm a la 

nları bulmuıtur ki bunların 
doğrudan doğruya serbest 

tecirnle elde edilmesi kabil 

değildi. Şimdi ihracatcı lara 
di.iıen ödev hahsediltn imk· 
anlardan istifade etmek fak at 

llYnı zamanda bir ulusun 
gen ' iğin in bütün özel kaza 
nç arzularına takaddüm 
etrnesi lazım ge 'diğini unut 

l"taamaktır . Yani bazı fevka 
iade . şartlardan fstifade 

İçin fiatların kasden yükse· 
tilrnesi yasak olduğu gibi 

ayn; zamanda tam bir te 

l"taiz\iğe itina etmek her 

tecirnerin ödevi olmalıdır. 
Gaye bir def alık bir vurgun 

Vurmak değil, daimi müşte 

tıler tedarik etmektedir . Bu 

kararlara aykırı hareket 

edenler ~nu~amahasızca ce 

ıalandırılmalıdır ' a.r. Memle

ketin dahili ekonomjsıni de 

~iikümet idare edecektir, 

Çünkü halkın iktisadi men 
r ~atine hangi tedbirlerin 

daha uygun :;eleceğıni an 
Cak o bilir. 

Biz Almanlar. bu kadar 

l'tıaı<ul esasları memnuniyet · 

le karıılarız , esaııen Ti.irk 

Alman tecım ınünasebP.tl eri 
l\ydan aya genişlemektedir. 
A.lınaıı yeni t e dbırler saye 

&inde, hüküınet umdeleri 

tıin hilhas~a üçünün pratik 

teıirleri bilhassa bet yıllık 

endustri planile 

tebarüz etmeğe 

dır. 

l:üsbütün 

baılamış · 

Türkiyenin yeni madenci 

l ık hukı ku, bu alanın yüz 

de yüz uluslaştırılmafına 

karar vermiştir. Maden oca 

klarında ve) a bu işla ala 

kadar diğer gruplarda çalı 

şanlar (bir kstç istisnayi ha · 

ller) tamamen Türk tabiye 

tinde bulunacaklardır. Bu 
yerıi karı unun hüküm ' erine 

uygun olmıyan maden ocak 

ları , ufak bir tazmınat mu 
kabilinde devlete geçecek

tir. Devlet, yapılan araştır

malarda ve umumiyet le ida 
re işlerinde daimi bir mura· 
kabe hakkını hi:ı olduğu 

gibi icap ettiği zaman mü 
dahale etmek salalıiyeline 

de sahiptir. Yabancı tesirle 

re yer bırakmıyan yeni 

kanunun esas hatları bun· 
dan ibarettir. 

A ' ınan tedbirlere gelince 

bunlar da kısmen ulusal 

müdafaa ve kısmen eko· 
nomi meseleler bakımın · 

dan düşünmüşlerdir. Türki 

ye kömür ocak 1arındaki 

faa ' i yet gün geçtikçe artı· 
rmaktadır 1925 deki yıl 

' ık istihsal ancak 958,000 
ton iken bugün 2,ı9 mil
yon tonu bulmuıtur. Türk 

kömürü sade İtalyaya ve 

Yunanistana gitmiyor Bük 

reşe, Budapeşteye , Vivana 

Havagazı Şirketine - ha 

tta kahve ile mübadele edi 

imek üzere ta Brezilyaya 
kadaragönderiliyor. Bunurıla 

beraber bu işlere önemli 

mıktarlar da Fransız ve İtal · 
yan sermayesi yatırıldığına 

göre şimdi yapıll\c"k şey 

oldukça kıt olan Türk ser 
ma ye:sinın yeni açılan bir 

faaliyet alanına kafı gelip 

gelmiyeceğini beklemektı r 
Türklyenin devletleşmetıile 
Alman endüstrisine gerek 

m e vcut tesisatın daha mo. 
dern bir şekle konulması 

ve gerek yeniden vücude 
getirilmesi suretilt · bir çok 

yeni imka nlar doğacağına 

da şüphe yoktur. Krom is 

1111111 BAS AKLARIN TUZAGI 1111111 
.......... -> -
~--====== KÖY VE FOLKLOR ROMANI 
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CüzeJlik tanrısının ayak
"rına sarılıp ondan bir az 
"cınıa , sevgisine azıcık sevgi 

~: kar, ı ık dilen ~n imrenin 
a,ığın) bu göreyi ne kadar 
~tliscıesine, ne kadar güzd 
Ve 

ne kadar hoıtu. 

3 -

l\.nya silkindi, Dudu ür 
llerdı. 

ICaya gö7.1erini açtı, Dı du 
ırn~ıe . . d 

tını yum u. 
ICaya ayı1dı, Dudu ba · 

Yıldı 

ICaya ayt.ğa ka l ktı, Dudu 
)ere çöktü. 

rAZAN: Osman Balkır 

* t • 

Kaya silkindi, gözlerini 

açtı, ayıldı 'e ayağa kal 

ktı. 

Dudu, yorgunluktan. Ka· 

yanın tunç kıskaci e kıskıv 

rak bağlanan ayaklarının 

ağrısından ve Kayanın sil· 
kiniıinden ürperdi, gözleri 
pi yumdu, bayıldı ve yere 

çöktü 

Bu çöküş, yıldırım çarp 

mı§ bir gül fıdanmın çökü 

şü kadar hazin , köle üne ci · 

va dökülerek kurutulan bir 

kiraz dalınan boylu boyun · 

TÜHKDILl 

Yeni keşifler 
Pravda "MoskovA,, dan: 

Moskovada petrol gazla

rından ispirto istihsali usu

lü keşfedilmiıtir . 13 Eylül · 
da ılk defa büyük mıkyas 
ta istihsalat yapılmıştır . Bu 

güne kadar ispirto gıdai 

maddelerden çıkarılıyordu 

ve bunun için de pahalı 

idi Yeni usul, ispirto fiatı 

nı çok indirecektir . 

Aynı zamanda Pey az Ru · 

syada yoncadan lifler e ·de 

edi lmesi usulü de bulun-

muştur. Yoncadan üç cins 

lif imal edilebilmektedir. 

t ı hialindeki durum da aynı 

dır; nitekim l 934 de 135.0oo 
ton krom istihsal etmek 

suretile, Türkiye dünya krom 

istihsal eden memleketle
rin başına geçmi§tir Alınan 

ikinci tedb ir, pamuk tarımı 

nı yeniden organize etmek 
suretile gert k memleketin 

kendi ihtiyacını, gerek çıkat 

için lazım gelen n ıktan le· 

min etmektir. Hükumet ta 
rafından açılan bir çok yeni 
pamuklu fabrıkalar sayesin
de mevcut iğ adedi 3 yıl 1 

için1e 115,000 den 231,900 \ 
e çıkacaktır. Almanya, yılda 

16,000 ton t l 9J4 3:'» pamuk 

almak sureti 'e Türkiyenin 
en be ' li başlı müşterisi sıra- 1 

sına girdiği gibi uzun zaman 

daha fazla pamuk almaya 1 

hazır olduğunu da bildirmiı· 

tir. Tarım Bakanlığının beş 
yıllık plana bu iti tanzim 

edecektir. Bu hususta daha 

fazla izafıat vermeğe imkan 

yoksada kısaca hulasa etmek 

lazım geldiği takdirde kısa 

lifli yerli kalı tenin yavaı ya · 
vaş iyi kalıtedeki Mısır ve 

Amerikan tohumlaıile islah 1 

edileceğ i ni söyliyebiliriz. 

Esasen en bel li baş ' ı pamuk 

alanlarında {Kilikya, İzmir 1 

hinterlandı , Sakarya ovası) 1 

1937 yılına kadar 2Uü,UOO 1 

hektarlık bir arazi üstünde 1 
pamuk yetiştirilecektir. Fakat 

bunun 'a da iktifa etmiyerek 
orta. güney ve doğu Anado 

1 

luda bir çok yeni pamuk 

tarlaları vücuda getirilecek 

tir Bu tekamül hem Alma· 

nyada n ~bati kumaşların 

SAYl1'A 3 

Gönen icra v. -- - -----=.< 
ınemurluğun~an: 1 ! Günlerdenberi açı/mas« bek-

Gönen maliye mutemedi ı Lenen sağlık hamamı acıldı. 
Hasan Onatın masraf ' 

(2631) lira alacağmm temi· I Şehrimizm en sıhhi ve ferah, temizlıkte ün al 
ni için borçlu Akçali ma 

mıı olan {eı-kı LAZLAR) hamamı zahire pazarı kar 
hallesinden Mustafa oğlu 
manifaturacı Abdullahın şısında Bozkurt soka~ındadır. 
ipotek etmiş olup yeminli Kıymetli müşterilerimizin istirahatlerini temin 

üç ehlivukuf taraf ır. dan için bu defa yeniden tadilat ve teşlolat ile hususi 
\2000 ) lird kıymet taktir kamaralar yapılmış ve ayrıca banyoluk ihzar edil. 
edılen mahallede bulunan 

maa müştemilat bir bap 
hanesi karar veçhile açık 
arttırma ile satılacaktır 

1 - Açık arttırma Gönen 
icra dairesinde 25·? O 935 
tarihine müsadif 14 den 16 
ya kadar yapılarak üç defa 
bağıttırıldıktan sonra en çol< 
arttırana verilecektir. Şu 

kadar ki arttırma bedeli 
muhammen kıymetin ~ üzde 
75 ni veya satış istiyenin 
a1aca~ına rüchani olan ala· 

cakltların alacağının mec 
muunu bulma'Zsa arttıranın 

teahhüdü baki kalmak şar· 
tile satış geri bınkılarak 

on beı gün içinde 2 nci ar 
ttırma . yapılacaktır. Yine 

zikredilen bedel e 1de edil 
mezse satış düşer ve iha ie 
yapılmaz . 

2 işbu gayri menkule 
ait şartname 15 10-935 ta 

rihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için icra daire

sinde açıktır. 

3 - Arttırmaya iştirak 
için alıcı muhammen kıy -

metin yüzde 7,5 ni~ betinde 
depo akçesini veya milli 

bir bankanın teminat mek 
tubunu icraya vermeğe mec 

burdur. Bunun haricinde 
pey kabul edilmez. 

4 - ipotek aahibl alacak
lılarla diğer alakadarların 

ve irtifak hakin olanlar ve 
bu ga vri menkul üzerinde 
faiz ve masrafa dair iddia 
lan bulı nanlar ilan tarihin· 
den itibaren yirmi gün için 
de evrakı müsbitelerile bir 
likte icraya müracaat etme
leri icabeder. Aksi takdirde 
hakları tapu siciliı . e müste

nit bu unmıyanların para 
pay 'aımasından hariç bıra 
kılacaklardır. 

5 - Gayri menkul üzeri 
ne ihale edilen alıcı derhal 

veya verilen mühlet içinde 
satıı bedelini vermezse ihale 
bozularak kendisinden evel 
en yüksek teldıfde buluna 
na bu da razı olmazsa he · 
men on lıe~ gün müddetle 

tekrar arttırmaya konur ve 
en çok. arthrana veri ' ir ve 

miş Bursa ve İstanbuldan ytni takımlar ve karyola 

tertibatı temin edilmekle temiz 'i kte gcıyet titiz ha. 
reket edilmiştir. 

Her gün öğleye kadar ve pazar günleri akıama 

kadar, geceleri tamamen erkeklere. pazardan mada 

her gün öğleden sonra kadın 1 ara açıktır. 

Kıymetli müşterilerimizin memnun 
kalacaklan şüphesizdir. 1 

)t.::- -_ j\ 

Balıkesir 
Sarbayhğından: 

Lağtm inşaatı : Nafıa ate, ye caddesi lağımının Kasap 

lar dere kanalizasyonuna verilmesi malzeme "e işçiliği ya 
pıcıya ait olmak üzere 651 lira 25 kuruıa taslağı üzenn · 

den 16 1 O 933 günlemecine denlu J 5 gün müddetle eluilt 
miye konmnıtur. İsteklilerin uray mühendisliğine baş vur
ma,arı . 

( 4 - 1 - 146 ) 

Altıncı Balkan oyunları 
( Baıtaraf ı birinci sı yfa da) 

VI inc ı: Yugos1av 13,50 1 

metre . 

Gülle atma da 
1 inci: Yugoslav Kobako· 

viç 14,43 metre yeni l<al 
kan rekoru. 

ll inci: Türk İrfan 13,72 
metre. 

111 üncü: Yugoslav (Me 
rankis) 13,6 - 8 metre 

iV üncü: Yunan <Foero) -
13,52 5 metre. 

V inci : Rome n(Moryan) -
13,0 6 metre 

VI ıncı : Turtk (İbrahim) -
ı 2,84 pı etre. 

Çekiç atma da. 
1 inci: Yugoslav ( Goiı) -

45,57 metre 
JI inci: Yugoslav - 45,9 

metre. 
lil üncü: Yunan (Letropu 

los ) 43,30 metre. 

iV üncü: Yunan ı Mitro 
pulos} - 42,57 metre. 

V inci: Türt (irfan) -
34.86 metre. 

Yeni Türkiye Rekoru. 
Vl ınc1: Romen (Molya) 

- 26,90 metre. 

4 - 100 Bayrak kOŞUSd. 
l inci Yunan-45, 1- 10 

saniye. 

il inci Türk - 45,6 - 10 
saniye. 

111 üncü Yugoslav45,8-10 
saniye. 

iV üncü Komen - 46 ıa · 
ni o1e. 

Vinci Bulgar - 45, 1 - IO 
saniye. 

'--~----ita/ya - Habeş 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

cağından bahsetmektedir. 

Bunlardan Tribune On 
üçler komitesinin faaliyetini 

gülünç olmaktan ziyade fe
na bir komidya olarak tav· 

sif edıyor Ve ulus1ar sos 
yelesi kendi istikbalile oy. 
namakta olduğunu yazıyor. 

Paris, 30 (A.A.) - Fran · 
sız baaını ise hild iriiin İ ı al· 
yanın A vrupada zatflemesi · 
ni intaç edecek olan Habeş 
itinin uyandıracağı akisler 

den enditeli gözüküyor. 

dokunmasına e verişli ham 
maddelerin tedarikini ko 'a 

laştır.nak bakımında, hem 
de Türkiyeye yapıl.an satış 

lan contre partisini teıkil 

etmek bakımından, her me 
mleketten evel A lmanyayı 

m e mnun edecek bir keyfi 

yettir . 

1 iki arıt rma arasında fark 
edEcek bedel ilk müıteıiden 

hükme hacet kalmaksızın 
faizle birlikte tahsil olunur 

arttırma J J-11 935 pazar 
tesi yapıl a caktır . Fazla ma · 
lum a t almak iıtiy enlerin 

vaktile icraya ve satıı gü
nünde hazır bu lunmaları 

Roma, 30 (A.A .) - Dün 
Napoliden Doğu Afrikasına 

hareket eden on bin kitilik 
kuvvetle berıtber yabancı 

basın ve ajans mümessilleri 
de Ooğu Afrikasına hareket 
ettiler. 

ca uzanışı kadar acıklı i~ . 

Dudu ye rde boylu boyunca 

uzanıyor , Kaya baş ucunda 
dim dık ayakta dikiliyor 

du. 
Bu görey de pek hoştu, 

pek güzel ve pek artiscf"· 

sine idi . 

Dudu genç yaıında haya · 
ta göz yuman bir se vgiliyi, 

Kaya bu ölü sevgiÜnin me

zar ı başına dikilen bir me 

zar taıını andırıyordu 

Kayanın dudaklarından 
hiç dütn.iyen ıu mani gibi: 

Balıkesir yolları 

Sallan görgen dalları 
Mezarıma taş olsun 

Sevdığimin. kolları .. 

Kayanın dudaklarından 

hiç dütmiyen bu mani bir 

hakikat. canlı bir hakikat 

olmuştu. İşte kendisine ula 

6 - Birinci arttırma geri 
bırakıld ğı taktirde 2 inci 

şılamadan ölmüı bir sevgili : 

Dudu . Ve işte onun meza 

rına baş taşı olan imre 
Kaya .. 

Bu göreyde pek hoş . pek 

artisce ve pek güzeldi. 

"' • • 
Kaya cami dıvarına ya 

pışık çeşmeden ıapşak ile 

ıu getirdi ; Dudunun yuzu- 1 

ne serpti. Şakaklarını bilek· 
!erini uğuşturdu, saç'armı 

çekti 

Ve dudu ayıldı 
Dudu Kayanın koluna 

girdi. 
Kaya Dudunun belini tunç 

kıskacile yakaladı . Yürüdüler. 

Dudunun evine doğru yürü- 1 

diiler . _ 

Dudu, kolu Kayanın ko· 

lunda, beli tunç kıskacında 
1

1 

ürperek, titriyerek yürüdü; 

ilan olunur. 

Kaya, tunç kıskacı Dudunun kanatları çırpındı, kalpl~ri 
be' inde, kolu sevgilisinin çarptı ve ... 

kolunda baygın yürüdü Kalpden kopup gelen çılgın 
Ve Dudunun evine ge ' di bir istek ile sarıldılar, kalp 

ler. leri birlefti, dilekleri birleıti, 
Kaya Dudunun belini, dudakları birleşti. nefesleri 

Dudu Kayının kolunu bırak· birleıti . . 

mak istemiyordu. Bu )ev . Uzun ve ateşli öpüıtüler , 
hanın, bu sahnenin biraz öpüftüler. 

daha canlanmasını, biraz da- Dudu ürpercli . Kaya sil· 
ha yaıamasııı ı istiyorlar- kindi. İki ateıli duduk ay -

dı . rıldı Dudu kapıyı açtı, Ka-

Bu görey de pek hoı. pek ya arkasından b.ıktı. 

güzel ve pek artitıce idi. Sonra isteksiz. adımlarla 

Gönüllerinde uzun yılla·· uzakJaıtı, istemiyerek uzak. 

rın özleminı tıışıyı.n sevgi ' aştı, Dudunun Evi önünden 

vurgunlarının yıllardan son gönülsüz ayrıldı. 

ra birbirine sarı 'ışlarını Ayın so1gun ııığı ile yarı 
gösteren, dey imle~tin n bu karanlık bir h1tl alan tıokak-
görey de pek artisce, pek ları iri adımlarla arşınlı-
güzel, pek hoı ve pek canlı yarak düğün evine doiru 

idi. yürüdü 

Dudakları titredi, burun ( Bitmedi. ) 

• 
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Balıkesirde inşa ettırılecek olan üç pavyonun ihalesi 11 o u·· s u·· N u·· N u·· z ' 111 - --

KOMiSYONU ilAHlARI .. 

7. 1 Te§rİn- 935 perşembe günü scıat on beş buçukta ya· - - ••• - ~ Her zaman taze çimento, Eskişeh;r : 

pılmak üzere kapalı zarfla eksılfn eye konmuştur. Üç 

1 

.. 

11 

• A 

1

.

11 

_= kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya~ 
pavyonun keşif bedeli 899~ lira 26 kuruş olup muvakkat J b l J J / -
teminat miktarı 675 lirl'dir. İhale lcorsatınalma komiS)'On stan u ve zmir epo arın- = çeşitleri. ~ 

~~n;:ı:a :a:~~~::~~ır~~~~er~':ler ~::::~:~pii::~~~::::~~: \:il daki Fiatlarla, l:ll § insaıta h'lanılan ~üıün maiume 1optın ve pe- ~ 
görebilirler Taliplerin muayyen gün ve saatten bir saat Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, = k t 1 k. ~ 
evel teklıf mektuplarını komisyona ve~m_:_Ie~i. 1 ı9 : k ,rnej, istorı kaplama almak istiye- ... = ra en e o ara . : 

Edremit asliye mahkemesinden: ı 11 n ler her ha ide: 111 E lla 1111ırn1 a i" ııwl paşa Ca ( lılt·" imi• : ~ 
ki::~~e·~:h~~:::~d~: ~:- ~::~ı~~jl:~,~aa:~I: !ı~~~~~~ 1:11 Yeşilli_ cıv.arında ~amci Hilminin ... 111 E MEHMET NURİ VE OGW HAMDl i 
seyin oğulları Kadir ve lh- rı davaya karşt müddeaale· dukkanma ugramalıdu. ı E ~ 

. bl - -- -san ve Ziynetin tarihten hlerden lbrahim hazır u u· Ct tttt ~· tfM tCtG tO : Dernir hırdavat n1a~azasında bulunur· ~ 
35 sene evel ölmüş olan nduğu celsede berveçhi id • T A N B U L - -
murisi evelleri Kepsütlü dia murisi evelleri Abdülka· r 1 s .. ~ Siparişler clahul inşaat salıiplai11e IJC irışaal : 

~~:~ı~:dşi~~u kı~:dr:yi::fr~t~l ::~~:it:i:fa~~:~akn1i so:1::.ı::: y E o i Kul E 
1 

~ ııwlwlleriııc sıiralle yii11dai.ir ,,.. yetiş/iri lir. ~ 
sene eve erifenin e ve a ı e taksim ve muris erine en te· -

oğlu ~fustafaya ve Mustafa- yzesi Duduya tefrık o lunan G z Es 1 = f iatlar hgr mağazadan daha ucuzdur. :::: 
nm da vefatile karısı Naciye ınüddeabıh bahçe ve ılıca A H N : : 

ıı dd 1 h d b k l = . . -ve oğu arı mü eaa ey ime mevkiin e ir ıta zeytin ik : Bir defa deneyınız. ,,.,,_ 
Cemal ve İbrahime on iki se· ve hekimzade mahallesinde Bilhassa demir işlerinin hüsnü muhafazası • 

Of! evel Hüseyin de vefat ı bir bap hane veraset muci için şayanı tnvsiye .. 11111111111111111111111111111111111111111 il 
edip karısı ikbal ve kızı da· hince hissesini yüz beş liraya M 
vacılar kalmış metelesi 320 1 satmış olduğu kardeşi diğer Paslanmaz Siyah Boya •:JlB-H((·-- ......... ,) .... 
hisseden ı O hisse Nnciyeye müddeaaleyh Cemal de üçü liİ 
ve 35 ıer hisseden 70 hisse ncü şahıs Mustafaya satmış Stoklan daima hazır bulundurmaktad1r. ' ucu z1 ug .... u " 
müddeaaleyhima Cemal ve olup müddeilerin h•sselerini Tııfsilat ve siparış için: A a 
lbrahime ve 20 hisse İkba 1e satmadığını beyan t!ylemiş • fj 
Ve 28 hı··se Zı'nete ve 14 - - - 1 ı. ı Fabrikaya: Telefon: 22072 ' • 

D uçuncu sa llS Velii i Yusuf Sag .... 1 am lıg-1 ..,.,. 
der hisseden 28 hisse Ka Yılmaz da mübrez 28 mayıs Metro har11na : Telefon : 44800 • a 
dır ve İhsana bunlar ara a · 933 tarıh ve 144 numaralı .. M .. t } .ti ii! 
randa birriza taksim ettik· tapu senedile müvekkili mü· u racaa o un ması ' 
~.:~::?ı~:·E~:~·::~r:ash: •. :m· ::~~~y~~~1~:~~'.mb:~ç:;i r~· ~ '®'~@·~~j:~~,.~~~ Zarafeti,-
ve kendisinden •v•• vefa• ~k~.y~: .. ~':,:.~·~~11 ~:~~·.1~ ~ 11114,lJ~;ır J!\IF Jl IIJ~;tlfn:ll,,. ~ ı 
eden baba ana bir oğlan ka fları tapuya müstenit buiu ~ y 41 
rdeıl Hüseyin evlatları mü- nduğundan müddeilerin mü ~ DİKİMEVİ İŞÇİ ARIYOR.. ~ 1 (1ı(I fJ ı• İ ,..f (l \f~(l I) l 1 1 
ddeiler Zinet v~ kadri ve dahale erinin meni dileğile ~ rf ili 6 ' 
İhsan ılekendisinden evel bilmukabele açmış olduğu~ l,İkİlll('\'İlllİZin temiz iş Ve·~• .a 

kardeşi Şerif enin oğlu Mus leyhler İbrnh1m ue Cemalin ~. kaba iş j t (' y ~.· (.' ı· i il de çalış- > ij F a n t a z i k u m a ş ' vefat eden ana baba bir kız davanın tevhiden müddeia· ~ \ ı ı ~ fi (1 

tafanın evla..f'arı müddeia'e· gıyaplarında açık olarak ~~ '- 1 /' 
yhler Cemal ve İbrahim ka yapılan muhak, me sonunda ~ ma H üzere TEHZI kalfası Ye yar- ~ A a 
lmış bunun mirası 16 hisse filhakıka 9 dönümden iba· ~ dımcısına Liizuıu vardır. İsteklilerin Pos- ~ il VE (1 

~~~::i.•eib~. ~·,·;· V•M~ı~•;;~; ::~,b~~d.~-:.ı~:~ A :;~;~:~~ @ ( a ha n t' so k a A· ı numara 13 rJı ' 
8Seden 6 hı ... Hüseyin ev- dn 35 sene evel vefatıle ~ ~~ - T uhaftye mağazalarında ~, 
ladları müddeiler Kadir ve oğlu Hüseyın ve kl71arı Du- ~-!:',) M,USTAFA u·· "~EL Dl' Ki. MEVI.N'E .. :--
ihsan ve Zinete ve 3 çer his· du ve Şerifcye kalmıs bun ffl U l' 

1 

_Hl . ~ 1 
seden 6 hısse müteveffiye ıarın 25 sene eveı yaptık· MÜRPıCf1!1T ETMELERİ ~ 8 bulabilirsiniz? a 
Şerıfenin oglu Mu laf anın ları taksimde 6 dönümü Du i :) ~ ii ,i-
ev adlan müddeialeyhler du ve Şerif eye ve 3 dönüm '/t./ :.U ~~)·w~Ô.~·i.@l,ô.:~~ (~~~ t~.ı~ ~U~'i;. '.:jJ) (1(.. ..-ılB B .al~~~d 
~i:m~lk;ı:!~r:~·:~i ~~::r:~· ~:~~si~~ ~~s::i:a:~~: ~~1 ,. - --.. ~'<?.O!!i!ii!i!..~ô!!i!!§;S.:. ~ ~ i!.!ii!!i~ı<!iC!.i!S~ii"!.cı>i!Sl!ıi ~i!t ilı.i!i>i!!ıl!O!jjjL;ı!!~~ıiJI 
da bulunan bahçe tarihten cı Yanaca satmış bun'ardan , )()K,..f()I\ \i{) ... ll Ha/kevi Bakıevı· ılın,., 
35 sene evel vefat eden de- Şerife de ölmüo:: münhasıran 
deleri KepSÜl·Ü oğlu Abdül- oğlu Mustafa Mustafanın da 1 m 1 
kadirin uhdeitasarrufunda vefatıle karısı Nacıye ve oğ KA DR 1 YET KİN ı~! Halkevinıizin Sosyal yardım komitesi taraf:ndan eski Uray Dispanseri yetP' ,}1 d 1 fakir llt! 
bulunan mezkur bahçenin utları ibrnhim ve Ali Cemal UDi sın a <lÇı an hakıevinde aşağıda ya7Ilı günlerde doktor .arka faşlarıın_ız 1n.ıı ., k k b 1 d N İç hastalıkları n.iitelıa· llMI h Ik b d b ı z ml.!lı ~ar ı ar garbi hacı Mehmet kalmış un ar an acıye M il K a a e ava .ıkacaklardır. Halkımızın bakıevı·nıı···e ba"' vurmalarını di erı · 1 

ss sı i i uvvet lcr cad " " 
'ı:.imalen yol 1 9'>9 temrnuzunda hissesine ln!I ' 
'.Y ' cenup e yevm .., desinde Yeni 1 ürkiye ec- '"" 1 
sütcü Hüseyin ve Ramazan muknbıl hekimzade mahalle · d , .. I H A S T A L 1 K LA R B A K 1 Z A M AN 1 U Z M A N l N A .E.-- 1 

zanesi üsün eki muaye· riJI I"' 
ve şeytan İsmail i 1e mahdut sinde bir hap hanenin sene- nehanesinde her gün sa HD ını 
müfrez bahçesi tarıhden dıni almış müteveffiye Şe bahtan akşama kadar ha· jMJI Göz hastalıkları p, zartesi günü saat 15_16 Bay Or: ihsun o~kaY ı'~I 
·25 sene evel berveçhibala rife ve Dudunun nıüddeabıh stnlarını muayene ve le· lınl 1 
evlatları arasında yapı an 6 dönüm bahçenın yarısını davi ecler Cerrahi hastalıkları Salı 15-16 Sadi Ö:ıataY l~İ 
taksimde müddeilerin baba· kendilerine intıkal tden Ali " " " " 
ları Hüseyfne tefrik olunan Cemal ve İbrahimden her S.. --~ Kulak, boğaz. burun 
üç dönüm hissesini Hacı birerleri iki yüz lira muka bahçenin Dudunun yukarıda hastalıkları. 
Yanaca ferağ etmiş müddei bilinde üçüncü şahıs Yusuf yazılı veresesi namlarına te-
alyhler Cemal ve İbrahimden oğ u Mustafaya satnıış olup scılıne nıasarıfı muhakeıne 
her birerlerine intıkal eden müddec-.bih bahçenın yarısı ile ilam harcı olan( l 22U) ku· 
Şe~ifenin hissesi olan üç dö· Dudu hıssesinde ipka edil ruşun müddealeyh er ıle 
nüm le muris1eri Duduya tef. diğı yalnız Şerifenın J ısse- üçüncü şahısdan ortak alın 
rik ve Şerifenin üç dönüm sinin sah n ış olduğu tapu· masına 21 n ay1s 935 tari· 
miktarile hudut teşkil eden dan gelen cevaptan anlaşı hinde kalııli temyiz olma~ 
Dudunun sebze bahçesindt'n lmakta ise de üçüncü şal.ıs üzere verilen l<arar müddei 

rüç dönl\m hissesi müddeiley- rrnınına verile tapunun ıktisap aleylıleriıı gıyap'aranda mü 
hler murisleri nineleri Şeri hanesinde Duduı.un hissesi ddei erle üçüncü Şbhıs veki· 

# fenin gösterilmek suretile de dahil bulunduğu anlaşılan line alenen tt-fhim olundu. 

üçüncü şahu Mustafaya ferağ tapunun sarahati karşısında Diye yazılı olan işbu ka 

• . etmif bulundukların<lan cel · müzefckere cevabının sehh·dt n ra r suretinin neşri tarihin· 
pl ... rıle-bilmuhakeme müclde- ibaret bulunduğu m<>puhat den ıtıba,.,en on beı gün zar
abih bahçeni., üçüncü şahıs tan anıaş1 1 dığından mübt< z. fında l<amın yollarına mü· 
Mustara yedinde.ki tapunun 6 dônümlük tapunun ptalıle racaat etmesi alts ı halde hü 
pitali e kendilerinin yukarıda yazılı Dudunun lmıün ıktisabı katiytl tde· 

halalara Dududan irsen gelen msıf hissesi olan 3 dönüm ceğf ilan olunur. 

Deri hastalıkları 

Doğum ve kadın 

hastalıkları. 

İç hastalı•<ları 

CerrAhi hastalıkları 

Çarşamba ,, 

Perşembe 
" 

Perşemht! .. 
Cuma ,, 

Cuma 
" 

" 
15-16 .. " 

" 
15-!6 

" 

16-17 
" " 

" 15-16 .. " 

" 
16-17 

" 

Kö.nıil Sesli 

Mehmet Ah 

Halit Üzel 

Raif Demiralp 


