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ltalyanlar DünAksum Ve Bölgesini Q~ işgal Ettiler. 
Türkiyeyi 

Yaparken. 
Bir devir, bir asır, veya 

bir medeniyetten yer yüzü· 
tıde güzel sanat eserlerin · 
den kitaptan ve yapıdan 
baıka ne hatıra kalabılir? 
Ulusların ve devlttlerin ol 
duğu gibi, rejımlerin tarih 
ve d~~erini de ancak onun 
bıraktığı bu hatıralarla mu· 
hakeme edebiliriz. 

Bu memlekette eski Türk 
ıtıedeniyetlnin bütfin bırllk 

tıkları i1e göğsümüz kabarıı. 
6vünüyoruı Şunu söyliye
ltrn ki yeni medeniyetin es· 
•rlerf eıaslı olarak, bizimle 
baılamıttar Osmanlı imrator· 
luğunun garb medeniyeti çer 
Çlveıi içindeki eıerleri pek 

hazin bir dütükHik manza· 

'••ı göıterir Ne ünlverılteıi 
tıe mimar1 ığı ne reslml ne 
llluıiki8i baymdır' ık ve kül · 
liir bakımından övünülür 
leyler değıldir. O vakitten · 
bert de lıtanbulda ve büt· 
Ü11 impatorluk ıehirlerinde 
büyük yapılar. kasabalar, 
bahçeler dekoraıyon, her 

tey yapı'mııtır. Fakat bug
lhı bize zevkli garb adam\ 
lttntn tavsiyesi, w Para h 
lrcanan bu eser eri yıkam 
lıaınız . Hiç olmazsa kül re . 
"ti badanal , rtle ıehirlerlni 
ıe hakim olmaktan mene 
diniz!., Sözü olmaktadır Bu 
Çirkin yapılar, daha asırlar · 

ca Türkiye manzarasını bo 
ıup gidecek kadar da ıağ 

l,rndarlar 

Eski l'fürk medeniyetleri • 
bin Anadolu ve Türkiye 
lllan'Zaraıı ile son asar Os · 
t'tııtnlı manzaralı arasında 

~tatürk Cumuriyetinin ma · 
t\ı~rası ne o l acaktır? Has

aele bir kasaba meydanına 
koyduğunuz anıt. geliti gü · 
lel kurduğunu'Z yapı bir de
\tlet yapısı içine astığınız 
teairn, açtığınız sokaklar, 
Çi~diğfnlz bahçeler, hep ay· 
tı ayrı bir manzaranın bi· 

ter parçasıdırlar Hep bir 
'raya top1 andı~ı zaman Cu · 
t'tıuriyet devrinın kültür ve 
ıeykinin muhakeme tdile · 

Ctği eıaslar bunlar olacak · 
tır. 

Niçin ıehtrcilik, mimarlık 
~e heykel tenkıdleri için bu 
~adar yoru'up duruyoruz? 
a_ıiıiye karakollarına, Sul· 
t,n Hamit kıtlalarına düy . 
lltıuumumiye ambarına, es · 

~i Poatane uydurmasına, ev 
af hanları tskancCalına bak· 

~•iırnız vakit imparatorluğa 
k ''tı duyduğumuz hiddetli, 

endimiz hakkında çocukl 
ltırrııza ~duyurmamak için! 

Yapacağımız, kuracaiım
ıı b ~· ırakacağımız her ıey 
lhlıel, kültürlü ve zevkli ol· 
"1alıdır. Dava bundan ibar . 
ttlir. 

liıç bir dem!\gojinin dal 
ha 1

"• kapılmıyarak, bu 

'"' ~ nıesuliyet <!uyguıundan 

'11dinıizi kurlarmaöa sa va -
lttı ~ b alıyız. Eğer Türk genci 
tnüz tehir ortaım konabi · 

Dışbakan 
Tevf ık Rüştü Ar as Cenev

reye gitti 

f,tanbuJ, 8 <Özel) - Dıı 
iıleri Bakanı B. Tevf ık Rüıtü 

Aras, Toroı ekıpresıle An· 

karadan buraya gelmittir. 

Dıı Bakanımız, çarıamba gü

nü toplanacak olan Uluslar 

Kurumu asamblesinde bu 

lunma k üzere Cenevre ye 

hareket etmittir. 

Türk Tıp kurultayı 
Ankara, 8 (A.A.) - Al 

tmcı ulusal Türk hp kurul 

tayı bügün öğleden önce 

ve sonra yaptığı iki toplan 

tıda gündeliğindt ki rapor 
lar etfarmda görüımelerlne 
devam etmtıtir . 

Öğleden sonraki toplan· 
tada R. Soydam Kurultaya 
ittirak etmek üzere bu sa 
hah şt ·hrimize gelen Sovyet 
Rusyanın tanınmıt bilginler· 
inden üç profesörü kurultaya 

taktim etmit ve sürekli al 
kıılarla selamlanmııtır. 

Türk 
Tan~i araşt ırmılar. 

Ankara. 8 tA.A.) - Türk 
tarihi kurumu Yozgat cı· 

varında AJııcahöyükte bugü
ne kadar Anadolu hafriya. 
tı tarihinde ra 1tlanmamıı 
I< etifler yapmııtır. 

lecek bfr heykel yapacak 
halde değilse var ku~veti 

mizle onu bu hale getirmek 
için çalışarız . Bız ancak hiç 
bir ıehlr meydanını ona 

öldürtme yiz . 

Sayın Bayındır ık Bakanı 
devlet yapı işlerini düzen 
lemek itini üstüne almıştır. 

Ôzel yapı i§leri urayların 
kontrolü altındadır Alac11ğı 

mız tedbJr için düşünceler ol
gundur. Tedbir ıudur: Tür · 
klyede müsabakasız yapı, 

resim , heykel meydan, park, 
hiç bir ıey yaptırılmaz. Bu 
müsabakalar hazan hiç bir 
sonuç vermiyebilir: O zaman 
yabancı artistlerin yardımı· 
nı araı ız . 

Türkiyenin inıasına çalı

fl\cak -0
1an unsuru organize 

etmek lazımdır. Kalfasından 
büyük mimarına kadar, hep· 
s ı ni, avukatlar barosu gibi , 
bir~.organizaayena bağlıya

caksınız . Bunların smıf sınıf . 

alac4kları p 1an ve kontrol 
ücretleri kanunla tayin olu-

Habeş Seferinin Birinci Kısmı Genel Nü.f us Sayımı 

işgal Edilen Toprak- 20 llkteşrinde Ozeri
larda Verleşilecektir. mize Düşen Öd ev .. 
reni ve ileri bir hıre~ete ~aşlanmadan önce Süel faa· Sayanların ve sayılanların ödev
liyet bir mü~~et için duraca~ ve italyanlar esası Ha- leri yurtta ulusal ve kutsal bir 

beş ordusile ~undan SO:lr8 karşıfaşacaktlr ödev olacaktır. 
2\l birinciteırin 1935 pa

zar günü en 1ıeç sabahın 

Cenevre, 8 (A A) - İtal
yanların buıüne kadar Ha 
beıistana karıı yapmıı ol 
dukları taarruzların netice· 
sinde kuzey cephesinde 
Adua, Aksum, Adigrat gü 

ney cephesinde de Grolono · 
gonobiyi iıgal etmit bulu
nuyorlar. 

nacağını ve Habeşiıtana gö
nderilecek silah 1ar üzerine 
konan ambargonun kaldı

rılmaaı meselesini tetkik et· 
mektedir. 

CenevrP, 8 (A A.j - Lo· 
ndrada A lmanya ile Hirle · 
tik Amerikanın da zecri le · 
tbirlerin planı tanzim ede· 
cek komite ile birlikte ça· 
lıımağa davet edilmesi iht 
lma' lnden bahs edilmekte· 

ı saat sekizinde, yurtta genel 
nüfus sayımı baılıyacaktır 

Bu it, ayni 1ıünde kaıam 
karanlığı baımadan sonuç· 
landırılmıı bulunacaktır. O 
gün, ana yurt içinde nüfnıça 

Londra, 8 (A.A.) Ro · 
madan bildirildiiine göre, 
Habt>tistan seferinin birinci 
safhası bit mittir. Yeni bir 
ileri harekete batlanmadan dir. 
önce işgal edilen topraklar· İstanbul , 8 (Özel) - Adu · 
da yer'eıilecek ve ıüel fa- anın zaptı hal:eri İtalyada 
ali yet bir müddet için du- tasavvurun f evkınde sevinç 
racl\k ve İtalyanlar esas le karıılanmııtır . Bu haber 
Habeı ordusu ile bundan gelince bila istisn., bütün 
sonra karıılaıacak'ardır . İtalya ıehirleri baştan bctıa 

Londra, 8 (AA.) - lngi . bayrakltırla donatılmıf, alay-
liz gazeteci\erinin süel mu- lar tertip edilmiş, söylevler 
harrirleri ha kı ltalyan1ar verilmif ve halk Kral, M. 

ıayımızı ve sır1tmızı saph 

yacağız (tesbit edeceğiz). 
İnsan sayımı, insanın yal

nız sayııını değil, türlü ha 
kımlardan, değerini, lrasını 

(vasıf, st>ciye) ve sırasını da 

a 1ana çıkarır. Şimdi ne hal 
de olduğumuzu bilelim ki, 
bundan sonra olmak istedi 
ğimizi gerçekleıtirebilelim 

Bu öğrenti, gerçekten var 
olmakta bulunanı, olduğu 
gibi ve kusursuz bize bildi· 
rilmelfdir Ve artık bundan tarafından elde edilen mu Mussolin.i ve İtr. lya ordusu-

ff k 1 f 1 k ıonrası için de, her zaman va a ıyet ere aza ıymet nu selamlamıttır. 
x d t d . her defakj nüfus durumumu vermeme~e ave e ıyor. İtalyanlar bu muzafferi 

P · 8 (A A ) f ,zu göz önünde bulundura 
arıs , · - ran· '"'yehi 1896 tarihindeki mağ· 

sız gazeteleri de İtalyan mu · .ı l. b· t t 1• f· . k cağız . u ıye acısının e a ısı ıe · 
vaff akıyetinin ~iyasal du- l d t l" kki t kt dl l 1 -
rumda değitikliğe yardım ın e e a e me e r er . evimiz, 

Yerimiz, yurdumuz, 

konumuz nerededir? 
Adımız. soyadımız 

hduada bu tarihteki Habeı 
edf>ceği düşünceıinC:ledirler. 

Cenevre, 8 (A.A ) halyan harbinde ölen ltal-

Ulus1ar sosyetesi asamblesi yan askerleri namına büyük 

yarın toplanacaktır. bir abide dikilecektir Abi-

Cenevre, 8 (A.A .) - Lon· de hazırlanmıt. ve bugün 
dradan bildirildiğine göre, 
zecri tedbirlerin tatbiki için 
sosyetenin genel bir hat ka
bul etmesi bekleniyor. 

Londra. 8 (A.A) .......: ln
giltere hükümeti ıı:ecri ted 
birler meselesinin teknik 
cephesini 
tecimel 
dilleri 

ve bilhassa 
ve finansal teh· 
nasıl tatbik o u 

nacaklar. Yapılacak olan 
her eserin altında bu oda 
ya kayıtlı olanlardan birinin 
imzası bulunacaktır Her 
hangi bir sebep1e meslek 
ıerefini bozanlar cemiyetten 
çıkarıldığı zaman artık if 

yapamaz o'acaklardır. 

Geri olan unsurları (me 
seli; bahçevanlar. kaldırım · 
cılar, kuyucular, v.s.) Açıl · 
acak olan kurslar~a terbiye 
edeceğiz Teknik ve sa· 
nat okullarından yeni um· 
urlar yettıtireceğiz. 

Baılaca lt1erden biri, ihti 
sas• onda tutmaktır Mühen
dis mühendisliğini, mimar 
mimarlığını bahseci bah
çecilığini ve ürbanist ~ehir 
ciliğint yapacaktır. 

Mes de yeni Türkiyeyi g 
üzel kültürlü ve zevkli ola· 
rak yapmak ve yapıcıları 

yetiftirmektir Olmı1an için 
kendimizi zorlayarak, eseri 
mizın büyiik birliğini şuna 

buna bozdurmamaktır 

F. R. flTf/Y 

tayare ile yolf\ çıkarılmı§hr. 

Baıbakan M . Muasolini 

de fevkalede seri bir taya · 
re ile (belkide yarın) Adu
aya giderek abidenin kü. 

ıad resminde bulunacak ve 
bu vesile ile önemli bir 
söylen verecektir. 

İsta~bul, 8 (Özel) - Ame 

rika cumurbl\şkanı M. Ruz· 
velt bugün İtalya . Habeş 
anlaşmazlığının doğurduğu 
vaziyet üzerine önemli bir 
beyanname neıretmit ve 
harlki memleket için silah, 
mühimmat ihracına ambar
go konduğunu bildirmiştir. 

M. Ruzvelt demiştir ki: 
- Son durum liarıııında 

bitaraflık esası üzerine am · 
bargo koymağa mecbur ol 
duk. Bu harbin önüne ge. 
çi 1ebi'eceği hakkındaki ümü· 
dlerimize ve bu husustaki 
gaytetlerimiz<! rağmen maal
lesaef her iki devletin çarpı
ttıklarını görüyoruz. Silah 
5evkinin devamı, bizim bi 
taraflık kanunlarımız bari 
cinde bu'unuyor Bu ,artlar 
.altında amborgo koyma~a 

mecbur olduk Hunlarclan 

hangi bir devletle temasta 
bulunan tacirler, ambargoya 
dahil maddeleri çıkarır 1 arken 

bu maddelerin balya ve 
Habeıislana gitmediğini is· 

bat edeceklerdir. 

2 -
nedir? 

3 - Evde konuıtuiumuz 
dil nedir? 

4 - Yabancı dil bilir 
miyiz? 

5 
6 

yiz? 

Nerede doğduk? 
Kadın, erkek mi· 

7 Sağlam ve esenlik 

limiyiz? Yoksa hasta veya 

sakat mıyız? · 
8 - Yaıımız kaçtır? 

9 - Evli miyiz , dul mu 
yuz, bo~anmıı mıyız, bekar 
mızız? 

10 Yeni harflar la oku· 
yup yazmasını bilir miyiz? 

1 1 lıimJz, gucumüz, 
geçimimiz nedir, işsiz miylzİ1 

Sayım günü sabahın saat 
sekizinden baıhyarak, konu · 
muzda sayım memurunu be · 
kliyeceğlz . Sayım memuru · 
nun sorgularını din1 iyeceğiz 

ve doğru cevap vereceğiz 
Sayım günü sabahın seki 

zinden akşamın karanlığına 
ve itin bitimine kadar yurt
ta bütün vatandaılar, yalnız 
ve yalnız bu ulusal ödevle 
yükümleneceklerdir. Şarda , 

kentde, köyde, kırda. dağ

da ormanda, evde, handa, 
otelde. kulü bede, çadırda 

yolda ve be ' dede karada ve 
denizde, vapurda ve ıimen 
diferde; hep ayni ödevi 
ödiyeceğiz. Özel kanununun 
taııdığı dılevlere göre ve ön
ceden hazırlanmış bir düzen 

içinde sabahtan akıama ka
dar ses yok, çit yok, gitme 

gelme yok, dolaıma yok ... 
Herkeı ve her arda (aile ) 
olduiu yerde; evinde; otaun· 
da ( ikametıah) konıunda 

oturacak ve sayım ifyarları · 

nı bekliyecek; ıorulacak 
ıorau1 ara, savsaklamadan ve 
dojruyu hfç aak1amadan, 
itin yilkıek önemini bilerek· 
ten cevap verecektir. 

O gün için, sayanların ve 

ıayılanların ödevleri, yurtta 

u 'usa l ve kutsal bir ödev 

olacaktır Yurtdaılar, daha 

ıimdiden bunu akı11arına 

yerleıtirmelidirler. O gün 

gelmeden, bütün yurtdaılar, 

Türk toprağında oturan yer
li ve yabancı heırkes; bu 
yönde yazılacak, ıöylenecek 
bildiri1ecek öğretileri ilgili 
gözle okumalı, can kulaiı 

ile din1eme1fdirler. Bu itin 
nası 1 baıarılacağını öjren
meli ve bilmiyenlere, öjre· 
nemi yen 1ere öğretmelidirler. 
O gün sabahtan akıama ka
dar, yurtta bütün yurtdaılar 
için ödenecek tek ödev var 
dır: Nüfus sayımı ödevi. 

Sayılacak olanlara, saya-. 
cak olanları tanıtalım: Her· 

yerde, devletin yüksek res-

mi orun'an (makam) tara· 

fından, yurtdaılar arasından 

daha önceden seçilerek ve 

belli edilecek İdmseter~; sa· 

yım memurlufu ve sayım 

kontrol memurluğu işleri 

yükseltilecektir. Bu itler üc

retsiz olarak görülecf'k ve 
yalnız zorağh f zarurıJ maa 
raflar ödenecektir. En çok 
2·)0 kitinin bulunabi1eceğl 
her bölge, bir nüfuı sayım 

bölgesi olacak: her bölge· 
nin bir sayım memuru, her 
bet bölgenin bir sayım kon · 
trol memuru bulunacaktır. 
Bölge dııı sayımlar da, özel 
tedbirlerle ıağla nılaca ktır 
(temin etınek) sayı'an)ar . 
sayanların öClevlerini her ıu 
ret l~ ko laylaftırma lıdırlar. 

20 ilkteırln 1935 pa:rar 
günü ıayım memurları ıa· 

yı m kontrol memurluı bu 
iş ' e ilgili reımfı orunlar, bü · 
yük ve küçük ityarlar, 
ıayıma girecek bütün yurt· 
daılar ve yurt da oturan ya· 
hancılar; bir tek ödevle yü 
kümlüdürler: Türkiye de n · 
üfus sayımı ödevi. 

Dr.C. Savran 
Ziraat HanklJsı İdare 
meclisi reis vekili 
1 t ıı t ıst ı k Umum mUdürlU· 
au taıafıııdaıı gönderllmııır . 
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Edebi Konuşn1!!.:. 

ÜLKÜ EDEBİVATI 

-//-

}'AZAN~ 

Kulak Misafiri 

yıkımı dır . ., 
Hi:ı.im bıldiğimiz ıudur: 

Edebiyat h ç bir şeyin uyr
uğu olnmaz . Onun öreii, 

TORKDIL\ ilk T eırin 9 __ -
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Şehrimizin O r d i ı ·. tiziN ıiüYr~Etıi~D~ 
de Halledilmekt ir. 1 Sanköy Kamununun 

9 Kilometre U~k ıkta bulunanı Güzelleşmesi için .. · 

- . ""' -- ·. 

- Oğlum, Dünyada bağ 
ıı:ı: bir özgenlik {hürriyt't) 
kuralı · dünya kurulalıdan 
beri kabul edilmemiıUr Ev
renlerde hatta her zerre 
bir yasaya , f kanunJ bağlıd 
ır. Sizin ed,biyat clediğiııiz

fn çatısı §U bildiiimiz 1 söz) 
değil mı? Öyle ise ıoruyo 
rum: Sen, evet Oıan 

olmazdan önce de, Ozan ol. 

duktan ıonra da ve sonuna 
değin de iman olan ve bö 
yle olmakla so~yal !,urum 

içine katılıp ) a~ıyan ıen her 
hayalini, hn duyuıunu her 
ökemini 1 muhnkeme] o sos 
yal kurumun içinde föylıye 
bilir yaza bilirmisin? ~öz ge. 
limi: Kendi ulusun içinde, 

kendi ulusunun zararına dü
ıman bir ulusun umuy arına 
yardımcı olabilirmisin? Acaba 
söz ıanata dediğiniz o ede 
biyatı kendiniz o sanatın 

kurallarına aykıra bir bağs· 
ıı:lık hl\vası içinde yaşata 

bilırmisiniz? 

yalnız (bedii heyecan ) dır s s ş h.. G f • ·ı · 
Sizin değini2e göre, söz geli- Oma UYU e lTe e lrl ıy,OT• Sarıköy bayanları da üslüğli 

attılar. 

- Ama siz hem !edebi
yat = ahlakıyat) değ ldir 
dediğiniz, hem edebiyatı 

bayağı sanattan ayırarak 
onun suçsuz boynuna yavuz 
zincirler vurdunuz! Ben ne 
diyeyim?! 

- (Edebiyat :::..::: ahlakıy
·at değıl demek) {Edebiyat 
= ahlaksız ık J demek değ
ildir. 

- Şu var ki edc::biyat da 

en son sosyal kurumunun 

bir doğmuıu değil mi? Eğer 
bu sanatta bir eksiklik. bir 

ıuç iÖrÜyorsanız onu yaz 

manlarda aramamalııınız. 
<Nedim) i yaratan Nedinıin 
devri idi. 

- Madam ki eClebiyat 
sosyal kurumun doğmuşud· 

ur, öyle ise o sosyal kuru -
m 1arı yaıatan yasaların dı
tına çıkamaz. 

Bununla beraber yazman 

yalnız sosyeteden aln.az, fa· 
kat daha çok sosyeteye ve· 
tir •. Söz gelımi Franaada 
yaııak olan boıanmayı sos 
yeleye, hatta o soı;yetenin 

siyasal kurum lama kal ul 

ettiren yazmanlard:r. Padi
tah yönetgesinde ölü~le 
pençe'eıen Türk gt>nçliğinin 
ulusal ve yurtsal duykuların 
ın koruyucusu (Namık Kemal) 

di. (~edim) in takarak estt· 
1 • ..... 

r.erı onun devrimin mahsu 
1" 1 u 0 makla kRlmamıı o es· 
irler çevremizde bir meyha 
ne, bir köıne ıehvet edebiy 
atı yaratmııtır. 

mi i-.ıedimi sanatkar, Ozan, 
yahut yazm1ın tanımak ge-

l rek .. Halbuki bu, yazman· 

lar cumururun EÖzüne tıpa 
1 tıp avkındır. 

- Ben, edebiyatın ereği 

(iHYt sı) ahlaktır. demedım 
(S~nat ela ııo'\yetenin tabii 

sosyal yasalarına baRlıdır 

batı boş değild r) dedim 
Bir edıb de, en son bir ins 
andır .Soysal bir idin.enin 
maildir O, yalnız kendi kö 
sm k hırs 1ar nı değiJ. f aİ<at 
daha çok ulusunun faydn -
larını, ihtiyaç1 arını düşünnı· 
eye borç1udur. 

Af ederseniz ya, siz hem 
{edebiyat bağlı değildir) di 
yorsunuz, hem de onu. yalnız 
boş ıey 1 ere, ıehvete . ıevgiyP, 

kadına, içkiye ... bağlıyorıı 
unuz, işiniz, dev i ıinize uy 
mıyor. Madam ki edebi)•a.t 

bağlı değildir, onu neye ya 
lnız boş feylere bağlı) ors 
unuz? 

Bu bir tahakkümdür, tar 
afgirlıktir, egiyit (inhisar) 

ı 1 ır. Bom boı ıeyler roluoda 
bir çok yazılar doğuran ka· 
leminizin faideli, hiç olmaz

•• zarar vermiyecek konu 
lar karşıııındaki bu kıııırlı 

imı eksinllğinize (aczinize) 

değil, kı"a duruıunuıa (kı 
sır himmetinize) yorarım . 

(Nedim) zamanın en yük 
ııek ve ıakrak bir ozanı idı.• 

Kimbilir. eserlerine, "güzel,, 

de demişlerdir Fakat, l u h

üküm ancak ont..n zamanı 

na göredir . 
- f{ir e~er bedıi anlamı 

ıle güzel olursa, ona her de 

virde sanat eseri derler Güzel 
likte , ayrıca f &) da da aranı· 

yorsa ki bu sanatın anlam 
ında yoktur. 

İşte o göz.ellik. işte be· 

dıi here tn l<ökünden başlı 
başına bir f aidadır. 

Güzellık .. Ôyle mı? 
Bunu açıklıyayım {Bu sıra 
da bir konuk çıka ge ' ir, ko 

nuşnıa ikincı duıuşa kalır . ) 

( Hitmedı ) ,.- . ·- _, 
Un ve za~ire f iatlan 

5 Birinciteşrin Gumart esil 
Unlar 

72 lik bir Çuval un 

60 Randımanlı 

70 / .. 
80 

" 'ı Avrupada bir zaman ÇO· , Kırma 

Kurut 
675 
560 
510 

2j5 
ğalan ö 1ünç (intihar~ ların 
kıyasa! olgunların (cinai ha 
diselerin) ıebeplileri o zam· 

anın sayılı bir kaç yazmanı 

idi. Büyük bir uzanımızın 

dediği gibi "bir ulusun ru· 

hu edebiyatında okunur. 
Sosyal ruhu yükselen ulus· 

ların bağrında ahlaksız ed 
ebiyat türese de üreyemez. 

bu doğrudur. Şu var ki ul· 

usun ıosyal eyıtimini yük· 

ıe:tmek, yüce ve sağlam fı 
kirleri öz dil deyimin büyülü 
etkisile (tesidle) hır d1:1ygu 

haline getirmek ödevi de ya
zmanlarmdır Bu ödevin sa 

~OT: 
Bu fiyatlara yüzde on 

muamele ve çuval· 
da J 40 kurut buğdayı ko-
ruma vergısi ilave edı ir. 

Zahire fiat ar beher 
kilosu: 

Cinsi 

Yumuşak 

Sert 

Çavdar,, 

Arpd 
Mısır 

" 
" 

Nohut " 
Bakla ., 

l<uruş 

5 
5 
3 
3 
3 

4 

3 

Santim 

50 

25 

75 
50 

-----~ 

On beş gün~ür yapılan araşt,rmalor eyi neticeler verdi. 
OereçiftUk boğazm~a ~a eyi bit su ~ulun~u. 

Bu yılki kuraklık netice 

si sulaı ın azaldığı ve bu 
arada şehirımi7İn ele su az ı 

ğından darlık çeklıği malü-

mdur. Bu ıııluntı ı durumt. 
sonuç'anıak lizc re 111 ay ve 
~arbnyım zı H Salim Gün 

doğan g"celi gündfz ü şelı 
rin uzn I< ve vcı k n ht r yönii 
nde- su Araştırmalurı ~aptır 
makta ve şehrın her n:i 

g bi su işini de haşar nalc 

azmindedirler Pu n im bugür 

'ahakkuk etmiş denebı 1 ir 
Çok eski yıl'arda ~ulunı p ge 

tirılen Sonıa wyu şt hire 9 
kilo metrrde 0 ·1·p val-.tıle 
ydptlırn geniş su şef--ekesi 

yılların ihmali için~e harı:ıp 
olmuş ve şehrin suyu da <ıra 

zi içinde kaybolmqtu. Gök· 
köy yakınında 15 gündür 

yapılan büyük dırınaj ve 
aramalar sonuncla bu günl Ü 

Soır a suyunun ıki mislı ço 

kluğunda sekiz d.- mar daha 
bu 1 unınuş ve Sorra suyuna 
katılması işine başlanı 1 m ıştır 

il 

Aundan 
altındaki 

başka Dtreçiflık 

boğ;ızda 15 san-
tim kuturunda yeni bir su 
daha bulunl\rak şehirimize 

getırilmesine Çalışılmakta

dır. 

Muvaffak şarba yımızı 

kutlular ve yeni başarımlar 
dilerız 

İlimizde Ruam S vaşı 
Bandırnıa, Gönen, Sus1ğ1rl1h, 

Ayvalık Balya İlcelerinde Ve 
J ,. 

Şehrimizde Savaş ilerliyor. 

İlırniz çevresinde 

savaşına büyük bir 
devam e1ilmeklt'ldır 

ruam 

ılgı ıle 

Yapıl 
an sava§tan evi bir sonuç 
alınacağı şimdiden lelli ol 
maktadır. 

Hu hafta içe fin le Susı 

gyır'ık, Ban·'ırmn, Gönen . ' 
Arva 1 ık. Balva ilçe erinde 

ve şehrimizde ru. m savaşı 

es slı bır şekilde baş 1 amıı

tır. 

1 'u ıı üddet zarfından bu 

ilçelerde ve şt•lırımizde yir

miden fazla tek tırnaklı hay

vana yapmak suretile n ua· 

yene edilmiıılerdir 

••••••••••a-••a11 •••.:ıo•• .cs••""•e •••11••••••11••••••• • • 
~ Genel Nüfııs Sayımı i 

ı : Türk ulusunun dirim hareketlerini : 

• • • 

: hiç söz götürmez sayılarla göstere- • 
1 

cak bir belge olan nüfus sayımına 
her Türkün canla başla ve tam bir 
doğrulukla yardım etmesi, kendi sağ
lığının izlerini görüp anlaması de
mektir. • • • • • • • • • ı .. t ıti.,t k l ııııııı Muılurhığu 

vsası (ihmali) uluaumuz.un l~..,ıı::--·------~ -~ ~ ... ""·· • • Ilı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Birçok ~inalar Ylktuılar&k pazar yeri genişletil~i. Ka
munun sokaktan muntazam~tr ve kalduunh~u. 

Sarıköy, 8 (Gezgin ayta · 
rımızdan) Arazisi bere 
kelli, Zt ngin ve şirin ka · 
mu 1l"rıınızdan birisi ele Sa 
rıköydür. 

Sarıköy Urayı kamununun 
güzelleşmesi için bü} iık tir 

faaliyet göstermektedır. Bu 
defa hirçok binaları istim 
lak etmek suretıle pazar ye · 
rini geniş'eım•ştır. Pazar 
yine cıvar köylerden birçok 
köylüler gelmekle ve yine 
alış veriş olmaktadır. 

Kamunun ba§lıca geliri 
kozacılık, kavun l<arpuı• 
f asulya, misir, buğday ve 
tütünı:lür. Ha1k çok çalıtk' 
andır 

Kamunun sokaklerı dıt 
çok muntazamdır Heınell 
hep kaldırım döşenmiştir· 

·ıi Sarıköy bayanları da 1 

mizin diğer yer1crinde old~ 
uğu gibi çar~af ve üslüğU 
almışlar, hepsi ın•:c!elli 
kıyafete girmiıılerdir. 

Ü c Pin a r~Köyündeki 
C i n ayeti n yaptığı .. 
Köyde evelsi gün tabanca ile 
vurulan Hüseyin dün memleket 

hastahanesinde öldü. 
Dün Üçpınar köyünde 

Ar f oğlu l·fü~e yin ile ayni 

köyden Ali oğlu Hasan, 
Mustdfa oğlu Fettah ile di
ğer arkadaşları arasında bir 
kavga olduğunu ve bu kav 
gııda Arıf oğlu Hüseyinln 
tabanca ile karnından ağır 
surette yaralandığını dünkü 
sayımızda yazmıştık. Has· 

h ld ... gu·· ... dell ta aneye yatırı ıgı •· 
beri tedavi altında bulı.1 11 · 

k H 
,,.,.. 

ma ta olan üseyinin J 

. e· 
rast ağır olduğundan vazıY 

ti gittıkçe f enalaımı§ ve Jiill 
kurtarılamıyarak ölmiiıtur· 
Cinayeti yapanlar hakkı11d• 
özel tahkikat devam et111el« 

tedır 
~----~~--~---------,-~-----

Maliye 
işyarlan arasmda değişiklik 

İlçelerimizin maliye İ§yar
ları arasındci bıızı değiş k 

lılder yapılmı~lır. 
Pand.rma mal direktör 

lüğü muhasebe katıbi Hüse 
yin, Balya varidat katipliği 
ne, Bal} a muhasebe katıbi 

Mehmet Sındırgı muhaselıe 
katıpliğıne, Sındırgı muha · 
sebe katibı Murat Bandır
ma muhasebe katipliğine, 

Dursunbey muhasebe kati 
bi Osman Nuri Balya mu· 

hasebe katıpliğıne, Erdek 
muhasebe katıbi Kamil, 
Dursunbey muhasebe katip 
liğine, Susığıı lık n uhasebe 
katıbi Fahri Erdek muhasebe 
katipliğine verilmişlerdir. 

Hal~evi Başkanhğm~an 
9 10 935 Çarşamba gü 

nü akşamı saat 1201 de Ha 
lkevirniZin kitapsaray ~uhe 
sinin genel top ' antısı vardır. 

Bu şubeye yazılı olan Ü)•e· 

ler n Hl •t vine gelmelerh'ıi 

Yeni Türk )1e 

Eczaha·nesi 
J\föbetcid!"r , 

R 

İvrindide 
Baymdnhk işleri . 

İvrindi, 8 (Özel aytarıf1'11ı 
dan) Kamunumuzda b;,. 
yındırlıJ... ça'ıımaları yolull 

bur· 
gitmektedir. Şu sırada I< 
ada bir de otel yaptırılrrı" 

1 111'' tadır. Bu otel tu mam arı cfıa· 
kamunun.uz için çok faY . . cfı· 
lı olacakt ı r. Çünki ivrıll 
nin henüz bir ote'i yoı,tı.ır 
Hundan sonra dışarıdan P:ı.ı 
zara gelecek yofcularırı 

•• 
c.teJde çok kolay o'a.rak. 1 ~. tırahat 1 eri lemin edıleb• 
cektir. 

Haikevinde tale~eye '1 

halka gösterilen filinılır 
H l. . d - d.. okul· a kevın e gun uz ,. 

lara geceleyin halka sine~I· 
gösteri meıdne deva~ ;kı.1 
mektedır. Dün de Gazı r· i· . k . 1 
lu talebesine Ba ı esır ·rıı•· 
mi i 1e diğer kil'türe' fı 1 

ler göster:ilmiştir. fıl 
Ta ebeler bu gilzel ve ,le 

if,ıdeli fılim'eri alakll 
taldp etıniş 1 erdir. ıer 

fl'rP 
Geceleyin den vnı 1 1 

t ·r 
halka tekrar edilıni~ 1 

·bir tütün kaça~C~!0.u 
Eski kaçakcılardan Ji&İ 

l .. l H . de eve ... o t asanın evın 1ıır 
gün c:kş;ım }apılBı• M"ırrı•f 
ma•la 4 Ll gıram k•Y

1 uır· 
kaçak tütün bulunrııll~·pti• . ı·ı.te ı 
Hasan evrakile bır 1 ı·rrı 

tl"• 1 
sas mahkemesine 

edil mittir . 
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r~ ........... ~ ....... ....a~,. ................................................ .. 
t Kövliı kar<laslarımızla' :ı Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 
t . • 1 .......... ........................................ ... 
l ..... ;:::;~~,;~~-J Habeşistan ve Kayseri 
"'~~~~':' ışı Köle olma( istemiyen Anadolu köylerinin çıplak göüüsle1 

•. ~::· b~::;,,:i::ğ~·~~~~:~n~: yaptıklaaı çarpısmanııuonu Türk ulusunun zat eri ile bitti: 
faydalı bi lgileri söylüyorum. lzvestiyadan: rikanın tek müstakil dev!e-

Dünkü konu§mamızda her Kayseri Kombinasının aç tini) mü~temlikeleılirme ha-
rıe sebeple olurfa o 1 stın tek ılması töreni münasebetile reketi ile Türkiyenin :mo yıl 
bir ki~inin sayım dııında ka . Moskova Türkistan gazete · süren müatemlikele~ti rilmesi 
imasına sebep olan sayım lerinde çok önemli makale arasında b:r mukRyese yap· 

1 

Kayıp mühür 
Halil adlı mühürümü ka 

ybetti m. Yenisini alacağım· 

dan hükmü olmadığı i an 
olunur. 

Ômerköy kooı;eratıf or
taklarından 18 numaralı 

Mehmet oğlu Halil 

* Mustafa ad ı mührün. ü 
kaybettim Yenisini alacağı· 

mdan eskisinin hukmü olm . 

adığı ilan olunur. 

SAYFA 3 

BAllKESIR ASKlRİ SATINAlMA 

KOMiSYONU iLANLARI .. 

Kütahyada yapılacak olan iki pavyonun tO 1 Tepin 935 
perşembe günü saat 15 bııçukta ihalesi yapı1mak üzere 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur iki pavyonun keıif 
bedeli 5994, lira 48 kuruı muvakkat teminat miktarı 

' 449 lira 59 kuruıtur. İhale korsatınalma komisyonu bin· 
asınd~ yakılacaktır. İstekli 1er şartnamt", pilan keşifr.ame 
ve fenni şartnameyi Kolordu satınalma lrnmisyonunda gö· 

rebilirler. Talip lerin muayyen gün ve saatden bir tmat ev~l 

tc.klif mektuplarını komisyona vermeleri . 
itinin karışmasına velevki ler yazılmaktadlr. Bunlarda mak mumkündür. Türkiye 

b nin eski müstem'ike duru 

Bakacak köyünden 

Mustafa oğlu Mustafa _____________ ı 
4 - 1 - 124 

ilmiyerek engel olanların Sovyetler birliği endüstri As-
mundan yeni bir istiklal ça-

ka kındı. 
Avrupanın altı büyük ka

pita 'ist devleti son otuz bet 
yıl içinde ( l t- 76. 1914 kendi 

müstemlikelerini 40 milyon 
murabba kılometnden 81 
milyon murabba kilometre 

ye; ve müstemlike nüfusunu 
da 273 milyondan 523 mil 
yona çıkardılar . Daha tak 

sım edılmiyen ve müstemli

ke haline girmıyen Çın Si

yam, Afganiı,tan, Habeıislan 

ve İran ülkeleri vardır. 

Ceza göreceklerini söy 1~ m iş
tim. ı ~ u ceza1ar l.ıeş liradan 

Yirmi lira ya kadar para 

Cazası veya beş günden bir 

~ya kadar hapis cezasıdır 

Bunun itirazı, temyizi yok 

tur. Saymaya kasten enge ' 

o!anlar da l O liradan 50 li· 
raya kadar para ile , parayı 

Vermezse ha psen ceza gö 
tür ler. 

Biraz düşünelim: Para 
Cezasına veya hapsine çar 

r>ı ' an adam bir de devletin 
bu çok değerli işinde u ' usa 

kötülük ettiği için ve ulu&un 
hayati işi o'an bu işi l<arıı 
lırdığı ıçın, hem yaptığı 
a:ara · dan dolayı Allahına ve 

hemde vicdanına l<arşı da 

Yükümlü (mesul) dür . lıte 
lfÖrüyorsunuzya, sayım ne 
0!acakmıı dıyüpte geçmeyin 

Size bu itin ne dereceye 

bakanı Pivatakof salgıdının ~ • k I b' ı ' 
gına anı ır savaşa u aş 

Türk Ulusu tarafından sami· 

mime kabul edılmesi ve K· 
ayseri Kombinasının Türk -
::iovyet dostluğunun b ir le· 

mel taşı mahiyetinde ol d u 

ğu iıaret edilmek ted ı r . 

Kral Rııdek Habeıistan ye 

Kayseri baılığı altında vaz 

dığı bir betkede Hı ueş ista 

nın şimdiki durumunu Tür

kiyen n istiklal savaşından 
evelki <:turumu ile karşı ' aı · 

tırarak diyor ki : 

Afrikada 50 senedenberi 

ması onun "Ynı zamanda A-
rsıulusal bir iş birliğine ka · 
tılmasını da temin etmiştir . 

Vakıa okuyucular kü ltür ve 
teknikçe gelişme yolunda 

büyük adımlarla ilerliyen 
Türkiye Cumuriyeti ile ya 
rı vahıi ve belkide yarın 
Avrupanın bir müstemlikesi 
olmıya n11 mzet bir Habeşi 
stan kra lığını mukayese et · 

memi c 'irt> tli bulacak 1ardır 
Fakat eğer biraz geriye ba 

k.traak daha yirmi beş sene 
evel Türk U:usunun da her 

süren Habeıistanı c yani r f- tJraftan Avrupanın istisma· 
eceğim iıyarın sorgu'arına 1 rcı kurdlarıle sarsılmış old · 
herkes kendisi cevap vere· uğunu ve ulusun bunların 
cek dı ' siz mi? Sakat . mı? istısmarından korunmak için 

Ne ise görülmeden yazıla· çarpışmara çalıştığını görü 

Fakat savaıtan sonraki 
17 sene içinde müstemleke· 

lerde isyanlar bat gösterme 
si bunların bir gün elden 

çıkması ihtimalini göster 
diğinden şimdi Avrupa müs
temlikelere sermaye gönder· 

mekte ve onları tabii ıkti · 
maz. İşyarın itini kolaylaı· rüz. Yabancıların Türkiye 

kanunlarina tabi olmamalıırı 
1 

ıat sistemi altında daha zi 
tırmak onu oyalamumak ge d b h dd k (yani kapitü 'asyonlar) sul ya e irer am ma e ay 
rektir. Sayımda engel o'an ' ğ 1 k k ti kt d tanlar hükümeti tarafından na l o ara u anma a ır. 

** Umurbey mahallesinde 4 numaralı mağazanın bir se-

nelik ir:ara 7 10·935 günÜDl' rastlıyan pazartesi günii saat 

15 de ihale edılınek üzere açık artırmaya konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 20 liradır. İsteklilerin teminat parasını 
yatırdıklarına dair makbuzla ih"lle günü saat 15 de vila· 

yel encümenine gelmeleri. 1 - 4 - 127 

** 2 1. Tetrin 935 salı günü saat 15 te kapalı zarf usu 

lile eksiltmiye konulan 400 ton buğday ununa verilen fi· 
at layıkıhat görülmediğinden kanunun 40 ıncı maddesine 

tevfikan 1 l. 1 Tqrin 935 cuma günü ıaat 15 te pazarı · 

ıkla ala:ıacaktır. Alınacak buğday ununun tahmin bedeli 

42,000 liradır . Pazarlık günü tekarrür edecek fiat üzerin

den kati teminat alınacaktır. Şartnamesini görmek ısti· 

yenlerin de o gün ve saatte komtayona müracatları. 

( 158 ) 

** Kolorduya ait bir binek otonıobilt 7 1 Teırin 935 
ı tarihinde temdit suretile artırmıya konmuı iıe de talip 
çıkmadığından bu defaya 21 - 1 Teırin 935 günü saat 
15 de pazarlığa konmuştur. Muhammen bedeli 150 lira

dır . Muvakkat teminatı 22,5 liredır . Taliplerin o gün 

tf'!minatlarile komisyona müracaatları. 
4 - 1 - 170 

kadar değerli oldu· 

fonu anlattım. Bunları 

ların ceza göreceğini söyle· tanılıyordu . Türk toprak· , Meseli İniiliz profesörle 

mittim. Unutmayın son piı· larında Avrupa istismarcı'a· rinden Sili diyor ki "müstem-
manlık fayda vermez. rı bankalarla, tröstlerle, de like halklarının kültür se · ilan •öylemekle ben yurtdaşlık 

borcumu yerine getiriyorum. 
1' ek bir yurtdaşın bu ifle 

teri kalmaması ve ya zarar 

törmemesi içi.ı size dev le 

tin yasalarını, sa~ ın1 na 
ııl onarı ' acağını uzun uza 

dıya anlahyorum. Çok dik · 

katlı dınleyiniz . ı~ u işin ıa. 
ka tarafı yok. Yine tekrar 

ediyorum bir mahallede ve 

h köyde bir yanlışlık yap· 

ılsa bütün Türkiye de nüf · 

Us sayımı yüz binlerce yan 
lışlığa sebf'p olur. Bütün e 

trıekler boşuna gider, ulu 

laumız da ulus için yapAca

k 'arı işlerde şaıırır 1ar . Bu 
itin 60nuncundeı hepimize 
ıarar gelir. 

Sayım işyarleırına her 

türlü kolay!ığı • göstermek 

borcumuzdur ' Kapı arkası· 
llda sayım o 1amaz Memur 

her evin için 1ektleri görec 
ektir. Göremeden yazamaz 

Yazarsa ceza görür. Bazıla . 
rı evin içindekilerin nüfus! 

'rını getırir, bunları yazdır 

rtlak ister. Devlet i e ulus 

arasında (mahrem) lik giz 

lilik olamaz ileriele •Öyliy· 

Kardeı\eri ın. İşyar her evi mirvo'lart'e ülkeninin tabii viyesl, İtalyan ulusunun ge 
her çatıyı ne olursa olsun boş servet erini emıp duruyor ' çen on dokuzuncu asrın son 
dolu görecel\t r Şurası dam da. H!ltta Alman sermayesi 

1 
rubundal<i seviyesine erittik· 

dır. Burası kulübe 1ir 1 boıt- Türkiyeyi ekonomik bakı ten sonra müstemlikeler ana 

ur deyip geçilmez bunları mdan kendisinin tam bir vatanlardan ayrılacak v,. bu 
göstermek ve ityara her y<' · sömürgesi gibi tanıyordu. ayrılııa hiç bir kuvvet kartı 
nden (cihetten ) yardım Dığer taraftan es :i Rusya, duramıyacaktır. Bu halkla· 
ederek i~i kolaylaıtırmak İngiJtere ve Fransa Türk rın çoğu da kendi istiklalle 
gerektir İşt en evel inanç ol- topraklarının parçalanman rini kendi lrnvvetlerile kan 
maz. Yapmadan veya gör projelerini ısır' ardanberi ha- 1 ve ateş içinde istihsal ede · 

zırlamakta idiler. Çar Rus· . ceklerdir. Pu mücadele ise 
meden emniyet (inanmak) 

, yası Türkiyedeki hıristiyan · artık başlamııtır" 
körlüktür, bu .~alalıktır. An ları kurtarmak ve İngiltere Bundan dolayı İtalya , Al. 
ın için, iıyar görecek anlı Mısır i 'e Hindistan yolunu man ve Japon siyasetçi'eri 
yacak ondan sonra inana· Türk topraklarından bağla- d d b k k şim i en u or uyu sez · 
caktır. ınak amacında ı'dı. 1 mekte ve müstem ike it1e · 

Sorgulara dogru cevap Dünya ıava•ında ise ta- d d 
Y rinin yeni en göz en geçi · 

vermek gerektir. Çünkü nü mamen yaralanmış olan Tür· rilmelerini istemektedir' er. 
fus sayımı yasağında yanlış kiye daha on beş yıl önce Fakat hu m!istemlikeleri 
cevap veren veya sorgulara adeta ö üm halinde yatarken 
hiç cevap vermiyenler de mucize teklinde bir erkinlik 
bet lıradan 25 liraya kadar savaıına giritti Köle olmak 

ceza görürler . Onun için so : istemiyen Anadolu köylüle 
rulan ıeyi eyice an' ayıp rinin çıplak göğüsle yaptık-
sonra cevap vermek ve sa ları çarpışıranın sonu Türk 

ulusunun zaferi'e bitti. 
yım defterinde karışık ık 1 a-

k Bu kanlı savaıta Türk 
ra sebep olmama için do 
ğruluktan ayrılmamak ulu~una yardım e ini U7alap 

ge yegane devlet snvyetler Sır 
rektir. 

Yine görüıürüz, timdi 
şça ka ın kard11şlarım . 

lıği o'du. Bu Savaıın sonun 
ho- da Türkiye kayıtsız ve ııırt 

Selahatlin Basgan 
sız serbest ve bütün hakla 

ra sahip bir devlet o'arak 

yeniden taksim meselesi ye· 
ni bir dün)'a sava~ına ve 
yeni buhranlara llebep o 1a . 

bilir " 
Makalenin ~onunda Kral 

Nadek diyor ki: 

•Habeşistan Avrupa kapi

ta ' izminin yeni bir kurban 
namzedi, Kayııeri kombina· 
sı ise kendi güçlerile istik

lal kazanan ulus 1 ararıuın 
dakı dostluğun ve it birlf 

ğinin bir a bidesıdir. 

1111111 BASAKLtfRIN TUZAlıf lltl\\l 
~ 

Ôtedenberi köyde bir gö · 

renek vardı: 

"Orak mevaımı bitiuce 
......... ---- KÖY VE FOLKLOR ROMANI 

kolunu ııa lladı! orağı, buğ · 

day ı1ap'arını sarıyor gibi, 

Dudunun ince belini sardı, 

vücudunu kendine doğru 

çekti ... 

bütün köylü ıehire gelir, 

önce hamama gidip temiz 

yıkandıktan sonra yavuklu 
kızlar yavuklularile. evli er 
kocalıtri ' e hiç ldmseye zö 

zü keeilmemit olan genç 
kızlar da yakınlarından bir 

erkeğın yanında aıçıya gi
derlf'r karınlarını doyurur· 
~ardı." 

1'ıirkdili11i11 Tefrikası : 10 

El lerinde güneıten pml pı 
tıl yanan ve meleklerin ıey 
1an 1 arı koğduklar ıatf'f kır· 
baçları gibi yalpırdıyan or 
aklarını sallıyorlar sağa so· 

la bakmadan sallanıyorlar, 
l)Udu i 1e Kayayı görmiyor
lardı. 

~evinçli ve bahtiyar ıdi · 
ler Bahtiyarlıklarını dille 

•fade td •miyorlar, yalnız ·e 
•adece hattan süzü 'en göz 

lerile birbirlerinin kalpleri· 

tıe gireceklermi~ gibi bakı· 
Yorlar bakıııyorlor, gözleri-
le - - - 1 d opufU) or ar ı. 

Eruine teyzenin ortadan 

YAZAN: Osn1an Balkır 

birdt!nbire yok oluvermesi 

de çok anlamla idi, sanki: 
- Gönül eriniz birleşmiş, 

ben de iıa • kalarla bağladım. 
Siz de be1ieyi mühürleyiniz. 

Diyor gibidi 
Kaya da bunu böyle hiı· 

sedıyordu . Yavaıça Dudu 
nun elini tuttu Dudnkları· 

na kadar kaldırıp hafıf ve 

fakat ateşli bır öpücük ko 

ndurdu Dudu elini çekmiı 

Kayanın dudağının deydiği 

yeri öpüyor, dolayisile du· 
dakların da birleıtığini ifade 

yahut teı vık ediyordu. 

Kaya, orak sallar gıbi, 

Dudunun gözleri .. ürüle · 

rek baş yana irkildi. Kaya· 

nın baıı, gül kokusu a\mıı 
bir bülbül gıbi, Dudunun 

ba~ı üstüne düştü ve duda · 

klan birle§li. Uzun, sonsuz 
öpüıtüler. Öylece ka ldılar . 

ikisinin arasına giren bir 
tarla k111unun cıvıltısı ile 

ayrıldılar. Baktılar bakıştı
lar. 

OuJakları ayrıldı, kalp 

leri birleşti; kalpleri y'lpıftı 

dudakları çözüldü 

Üçüncü bölüm 
1 

Oraklar bitmi~, harmana 

konma vakti yak1 aımıştı. 

Bu göreneğe uyarak or 
aklar bitince yıne bütün 

köylü şehire geldi. Dudu da 

Kayanın kolunda bu kata 
dın içinde idi. 

Şehire gelince kadınlar 

kadın hamamına, erkekler 
erkek hamamına gittilar. 
yıkandılar; tertemiz oldular. 

Orak biçerken yanan vüc

utlarını hamamın llık suyu 

Kiraya verilecek Otlakiye 
~ 

U müteli köyü ihtiyar heyetinden 
Ümüteli köyünde her sene kiraya verilmekte ve koyun 

otlakiye çayırı bu sene 6 Teırinisani 935 tarihinden 6 
te~rinisani 936 tarihine kadar bir sene müddetle kiraya 
v~rilecektir. Çayır l<öyün iki tarafında iki parçadır tah
minen 600 dönümdür. Çayırın mikdarı ve hududu müıte

rıye gösterilecektir ve ihale olunduğunda ayrıca mukave· 

le yapılacaktır . Talip olanların 10 Teırinievel 935 tari· 

h ine karlar muhtar ve ihtiyar heyetine müracaatları ~lan 

olunur. 3 - 1 - 167 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Evkaf idaresine ait Yeşilli caddesinde kain 31 numa
ralı dükkan yedi ay 15 gürılüğü icara verilmek üz~re ar· 
tırmıya çıkarılmııtır. İhalesi l 5· I 0-935 salı günü saat t 5 de 
yapılacağından istekli bulunan 1 arın gün ve saatinde Bala

kesir Evkaf direktörlüğüne müracaatları. 
3 - 1 - 165 

Balya Hava Kurumundan: 
Balya Hava Kurumuna ait 41000 kilo buğdaya verilen 

bedel haddi layık görül'llediiinden müddeti ihalesi on gün 
uzatılmııtır. Verilen pey haddi layık görüldüğü taktirde 
kati ihalesi 12 Birinciteşrin 935 cumartesi günü saat 15 
le icra edilecektir. Taliplerin Balya Hava Kurumuna mü-

racalltları i 1an olunur. A ( 4. - 1 - 160 ) 

ve havası ile tazelediler . 

Köyün bütün erkekleri 
kadınların girdikleri hama
mın kapısına gelmiı' er, ora
da yavuklu deltkanlı l ar ya-

' vukla ının, kocalar karıları· 
nm çıkma&lnı bekliyorlardı. 

Hamamın ılık havas nda 
köy kızlarının yanık eesleri 
dolanıyor, köy tiirküleri ça · 
lkamyor, kubbe 1ere çarpa
rak yansılar yapıyor, . ham
amın çevresinden geçenler, 

bir lahza durup o çok gü 
zel ve içli köy türkülerini 
dinlemekten vaz geçemiyor
lardı : 

Bahçenin selviai 
Kahvenin telvesi 
Güzel üç Uirlü olur 

Sevilir cilvelisi 

* Ay doğar anasından 

Bulutun arasından 

Kız memen görünüyor 

Zedef in arasından. 

Türkü bitm ·\· sesler din
miıti. Köy kadınları hamam 
kap111ndan aLı:ın akın çıkı· 
yor, eıinin koluna giren pa
zarın yolunu tutuyordu. 

Dudunun . hamamın ılık 
havclsında pelteleıen vücu-

nu her adım atıımda titri
yor, her nefes alııında ıhk 
ve gül kokulu bir hava Ka· 

yanın yüzüne çarpıyor, bu· 

rnunu bahar çtçeklerinden 
çıkarılmıı bir eıans kokusl
le dolduruyor, içine bayıltı· 

cı misler veriyordu. 
Bütün bir ya.z, bir orak 

mevsimi güneıten yanarak 
pul pul o 1an derileri hama· 

mın ılık heıvaaınde kavla· 
mıı, dökülmüf, yüzüne do· 
kunulııa kan fııkıracakmıf 
gibi bir penhelik, p~nbe bir 

gül penbeliği gelmlıti. 
(8 i t m e d i) 
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BAUKESIR V ll YETi DAi Mi lNC MlNı ılANLARı · n · · · · ili! ~ inşaat sahiplerinin. mükendis ve müteahhitlırin i 
nun a2+206 - 84+ 388·50 inci kilometreler ıı ras . nda şos:ı : - -
tamiratı es.ı s~yesj 11 1 - -

Bu esaslı _ııımi~atın kPşif bed .. l i :,s 12 lira 43 kuruştur . o u·· s u·· N u·· N u·· z ' = Her zaman taze çimento, Eskişehir ; 
2A - ~~- !)Şe Alf şartname. ve evrak şunl .. rdıı: : e e e : = kiremidi, C3m ye en eyi yağ ve boya; 

- ,~,&Sl tme şartnamesı . z ._ - -
B - ~lok a velc n ome örne~i . • : çeşitleri. :: 

~ = ~:~:i ;::::~.§~:•iti umuıu i y0>i. L İstanbul ve İzmir depoların-~ ~ inşatta h lınılan ~ütün rnalzenıe toptan ye pe- ~ 
F - K şi f cetveli ... d k r• l l a - k 1 k -
lstiyenler bu şnrtnam ı: le ri ve e vrakı En l'ÜnH'nİ Da' mi m• 0 İ I laf QT a, Z = ra enle 0 ara : :: 

btşkll tibj ı le N Jfıa mücliirlüj!ünA mÜruC'aat la gfüebilır' er . 111 = ! 
3 - E<s iltme 14 - 10 935 p . ız ı rt .· ~ İ gti rı ti ırnnt 15 du Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, = lhitıtlıruıa İ~ııwl Paşa Caddt·:-;irıdı: i 

Vjldy et Encü nine y n p ıl:ıcoktır . ! kornej, İstor, kaplama almak istiye- ! = i 
4 _ lh~ ıltme aç ı k eks ı ltme us ılile y • pıl acai.tır. a h - : 111' 

5 - Eks i ltmııye ~İrc bılnH· k i ~·i n :!63 lira 43 kuruşluk 111 nler er halde: ili = MEHMET N_ ı "JR'_·ı· v.·E ~G··L.H HA', M1 oı·r ~ 
muvakkat teminut v~rmE>si , bund:ı n bnşko aş ı ğ' 11l o k ı v ıı. i - : l~I 1 \l lJ t\:lll :: 
kntıırı haiz olup gö~termes i lnz mdır Ek~İltm 1 JP. yol v ı• ._ y 'il' d c H"I • • • : ~ 
köp : ü işlerde uğraştı ğ ı nıı d uir N..fııı müdüıltiğu nJ . n v ı si - i eşı ' C1Yarm a amci 1 mınm ! = Dernir hJrdavat ma{'azasında bulunur. :: 
lı:a :ıl ııb i lenl e r g ı rebılirler . 111 ııı - :: 

6 - İstdkliler yukarda üçüncü mndJede yaz ı l saate ~Ü~~fiqfna Uğf8m1hdlf. = Siparişler _derlıal .. /nşa~ı~ salıiplerine .. ue i11§aal i 
iaılar Vıl:\y ı- t encümenine müracııot ed.·rler . : 11w.'ıallerlne surullc yondenı1r ve yellşllnltr. ::; 

7 - ~1uvakk..t t~minnt Mulsand.ğına yatı rılır Encü lf tfH tftf HM tCH tO = ! 
mende para v ~ tahvildt nl ı nn.az. (1 ·4 136) : ~ 

** 1 - F. .si ltmeye konulan iş B lıkesir - F.·lremit yo:una 
66 + 885 - 63 + 234 · 5 inoi kilometreler nrası J.ı şosa 
ta niratı eınsiyeai . 

Bu aı:ııl ı tamirat ın keşif beJl'li 3339 lira 47 kuruştlur, 
2 - Bu iş e a ı t tartnamo V tı evrak şuol ıud ı r: 
A - Ekıiltme şartnamesi . 
B - '.\1ulrnvelename örnı>ği . 
C - N..ıfıu Jşlori şeraitı uınumryesi. 

D - Fenni şartname . 

F - Keşif cetveli . 
İ tiyenl~ r bu şot1 n1:1mderi ve evrakı encüoı en i ,l ainıi. 

başkatibi ile Nafı ı mü JürlüğünH mürncaat lu görebılirler . 

3 - gk siltmt 14 - 10 - 935 Pazartesi günü saııt 15 Je 
Vılayet encümenınde yapılacnk t ır. 

4 - BksiJtme açık eksılt ırw unuliyle yapılar: ktır. 
5 - Ek-slltmeye gir.ebilmı k için 250 lira 46 kuruşluk 

rouvakaat teminat vermesi bund ırn ~ll§ka tış ıı ğ ı dttki vı s '· 
k...ı l rı h iı olup göstermesi h1!l,,; ı md ı r. 

füc:o\iltmeyt! y'll v~ köprü işler ile uğraşıhğ ı nıı tlaır N ı -
fıa mü·iürlüğüncl n vesilı:a alrıbiltmlı·r Kİrcbil ı rler 

6 - 111tdkliler vu~ar. ltl ü~·üncü mıulılede v:ızıh rnate . . 
kadar vildyet encümenine mür.ıcaa.t ederlAr 

1 = muvakkat teminat m~ 's ı nd ğına yatır l ı r ı nrümPn 
de pua V J tahvilat alınmaz (1·4. 137) 

** 1 - Eksiltmiye konulan it Ayva1ık Altınova yolunda 
yapılacak olan 0.60 lık bet ve 2.0U metrelik üç menfezki 
ceman 8 menfez intaah. 

Hu menfez inıaatının keif bede'i 2402Ura 5 >lcuruıtur. 
2 - Bu ife ait ıartname ve evrak ıunlardır: 
A - Ekultme prtnameti. 
B - Mukavelename örneji. 
C - Nafıa ıı'erl ıeraitl umumiyeıi. 

E - Fenni ıartname. 
F Ketif cedveli. 

E~ !J"P..DC~IJ 
ıç in Lü3iımlu (,ş_yaLarı 

~dan Um 
0

;;/{fmJ 

BizJe en eyi Bo"' 
YAGLARINİ 

eurada bula b11i oru 
Bi~ k.Oylü/erde 
Pull'Uf{ ve ~enç her Du~enin 
HEp Buradan Altrı~ 

~- --==" : fiatlar hu mağazadan daha ucuzdur. i 
1 

Günlerdenberi açılmas« bt~k-1 1 = ~ 
t l ı.. h l ! E Bir defa deneyiniz. J--enen sağ IR amamı açı dı. • 

Şehrimiıın en ııhhi ve ferah , temizlikte ün al JmllllllllltllllJlllllllllllllllllllllllltll il 
mıı olan teıkl LAZL ' R) hamamı zahire pazarı kar 

tıaında Bo~kurt ıokağındadır . -~ .. •fi:••• ... tll ........ I 
Kıymetli müıterilerimiıin istirahatlerini temin ' u 1 ~ ' 

için bu defa yeniden tadilat ve tetkılat ile huııusi 1 • cuz ugu 
kamarftlar yapılmıt ve ayrıca banyoluk ihzar edil. • 
mit Bursa ve İstanbuldan yeni takımlar ve karyola 
tertibatı temin edilmekle temiz' ıkte gayet titiz ha-
reket edilmittir. 

Her gün öğleye kadar ve pazar günleri akıama 
kadar, geceleri tamamen erkeklere. pazudan mada 
her gün öğleden sonra kadm 1ara açıktır. 

Kıymetli müşterilerimizin memnun 
kalacakları şüphesizdir. 

"~ - ~ ----·---_.;.....~~~:;;;;;;;:-

' z f .ı 1 ara etıl 
~,· t.,,, lı ı· i '"r '' ,ı~a ıı l ı 1 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Encü•neni daimi "'t 
Raıkatibi ile Nafıa Müclüılüğüne n.üracaatla görebilirler. • 

3 - Eksiltme 14 tu-935 pazartesi günü saat 15 de 'i F a n t a z ,·. k u m a ş ,. 
Vılayet Encumeninindc yapılacaktır 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

5 - Eksi ltmeye girebilmek için 180 lira 19 kuruşluk .. t 
muvakkat teminat vermesi. bundan baıka aıağıdaki vesi· ·, VE 
kaları hıdz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmiye yol ve 

köprü işlerıle uğraşdığma dair Nafıa Müdürlüğünden ve· 8 T.uharı·ye mag.,azaların -'a t 
sika alabilenler girebilirlE>r. ,· l l , j a 1 

6 lsteklller yukanda üçüncü maddede yazılı saate 

kadar Vi 1ayet Encümenine müracaat eder'er. bulabilirsiniz? • 
7 - Muvakkat teminat malsandığına yatmlır. Encüm· İt • 

ende para ve tahvilat alınmaz . -l - 1 138 19 ...................... .. 
•~g~~~~25i5~~~~~~~~~~üa2si!!l~-~i!si!sesü•'-
ı~ı -~- -~ --------
ımı Halkevi Bakıevi 

1 llOI 

imi Halkevlrnizin Sosyal yardı ·n komitesi tarafından eski Uray Dispanseri yapı 
Mti sındıı açılan bakıevinde aıağıda yanlı günlerde doktor arka iaılanmız fakir 

1 IDU halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını dileriz. 

llMI UOI HASTALIKLAR BAKI ZAMANI UZMANIN ADI 

'm lto İç hasta 1 ıkl.ırı 
Göz hastalıkları 

Pazartesi günü saat 

UD 
if) 

Ku'uk hastalıkları 
Cerrahi hastalıkları 

" 

Salı 

" 

,, 

.. 
" 

1 
~ 

Kulak, boğaz . burun H. Çarpmba " 
Çocuk hastalıkları. ,, ,, 

~' IDI · Deri hastalıkları 

'mi Doğum ve kadın H 

llDI 

Perşembe .. 
.. " 

ınJ İç hasta'ılcları 
mı Cerrahi hastalıkları 

Cuma 
" 

" .. 

.. 

" .. 

,. 

" 

" 
" 

" 

14-15 Bay Dr. Medeni Akkent 
15-16 Bay Or: ihsan O.kay 

15 16 
15-16 

15-16 
16 17 

15-!6 
16-li 

15-16 
16-17 

" .. 

.. 
" 

" 
,, 

.. 
" 

" 
Dahi 
Sadi Ôzatay 

.. Kamil Sesli 
,, Memduh 

Mehmet Alı 

" Halit Üzel 

,, Raif Demiralp 
Ali Riza Tezel 

mı MJI Halkevi Baıkanlığı 

UDi 
-~~-~~~8~~~~2~~~~~~~~~2~§~~~fi§~ _g_ 

-
Basın yeri il matbaası: 


