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HabeşlerEritreyegirdi.İtalyanların ricat hattı kesildi 
Sayım ve 

Değeri 
Ancak bir asırdan beridir 

ki nüfuaun vazi yet i ve te 
ıekkül tarzı hakkında elde 
edilecek kati bilgilerin yük· 
ıek kıymeti idrak edilerek 
hakiki (modrn) manada 
nüfus ıayımları yapılmaya 

baılaomııtır. O zamana l<a
dar ancak mevzii sayımlar
la ve daha fazla tahminler 
le takribi fikirler edinmek-
le iktifa edi liyordu . Bu gi 
bi sayı~lara bazı fahi~ ha · 
laların karııması bedihi idi. 
Eski nüfus istatistiklt-rinin 
rnükemmeliyetini haleldar 
eden baılıca ik i amil vardı : 
Evela , sahih nüfus sayım 

larının ihtiva ettiği iktisadi , 
içtimai. hani ve siyasi kıy . 

rnetlerin bihakkın takdir 
ed ilmeınesi; san!yen , hal km · 
bir dereceye kadar haiz 
olma sı icabeden bilgi sevi 
yeıile iıtaliıtik usulleri ve 
te~kilıilı gibi objektif f&rt ' a 
rın henüz. mevcut olma 

rııası . 

Büyük müıkülat 'a karşı 
laımasına rağmen, genç 
Türkiye cumuriyeti 1927 
senesinde birinci defa ola-
rak asri usullere göre ihatalı 
bir nüfus say ımı yapmıtlı. 

Her ne kaJar bu sayımın 
neticeleri bazı noktalar da · 

ta.mamile tatminkar o1ma
tnıı ise de eserin kü 'liyetl 
takdire ıayandır. Bu birinci 
sayımın temin ettiği tecrü · 
beler sayesinde, bir kaç haf· 
la sonra vapı 1acak olan sa 
Yımın daha mükemmel 
olacağına fÜphe edilemez 

Acaba niçin tekrar nüfus 
sayımı lüzumlu görüldü? 
Diye belki soranlar o'ur. 
Evet , yeni sayımın lüzumlu 
görülmesine bir çok ve mü · 
him sebep1er vard1r. Diğer 
Avrupa memleket lerinde de 
ekseriya her beı veya on 
senede nüfu~ sayımları tek
rar edil ir . Zira bir nüfus 
küt lesinin tabii hareketleri 
iktisadi ve içtimai sahalarda 
tabi olduğu tahavvül ve 
tekilleri i 1ah . . .. Ancak ya 
pı1an bir çok nüfus sayımları 
neticelerinin mukayesesi sa · 
Yeıinde tesbit edilebilir. Bu 
temayülün bilinmesi ise, iç · 

tlrnai sıhhi; içtimai - ikti 
sa.di; siyasi · askeri noktai 
l\azardıın büyük ehemmiyeti 
hatzdir. Türkiyede timdiye 
kadar devam 1 ı doğum ve 
ölüm istatistiklerinin inkiıaf 
etrnemif olması, bu gibi 
ııtatistiklere istinaden yapıl 
ttııı olan &a) ımın devamlı 

•urette itmam ve ikmal 
edilmemesi hasebıle, nüfuı 
•ayımlarmın n isbeten daha 
sık tekrar edilmesini iıtil· 
tam eder. 

Bir memlekette yaııyan 
fertlerin mikdarını sahih 
olarak bilmek çok mühimdir 
Fakat niifur.un tarzı terek 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

Dr. F. Nöymark 

SON DA K 1 K A Türk - Rus Maçılkinci 

Ak ı•t Eli A 

5G t ·7 M~ç Beraberlikle Bitti. 
_su_m_ a yaya mı eç ı. Takımımız eşsiz ~ir OJUn oösteıdi Muhakkak olan 

Dün Akşam Geç Vakit Mi-
" 

Lan o Radyosu Istaf ani Ajan-
sına Atfen Verdiği Son Bir 
Habere Göre Aksum İtalya 

Eline Geçmiştir. 
Danimarka Dışbakanı Di
yor ki: '' Habeşistanda Geç
mekte Olan Kanlı Hadiseler 

- -------------------

1918 Genel Harbinin 
Devamı Sayılabilir.,, tıaıyaöB•ıh•k•nı B. Musso'inı 

Cenevre, 15 (AA) -.... Da· Boma. t5 (A.A.) - De yabancılar grupu bu sabah 

nfmarka Dıf bakanı dün rad 
yoda verdiği bir söylevde Ha· 
beşistanda geçmekte olan 

kanh hadise1erin 1918 de 
bitmiş olan gene\ harbin 
devamına sebep olabilece 
ğin i söyliyerek böyle bir 
felaketin önü alınabileceğini 

cas Haile Selar.iye Guksanın buradan Cibutiye hareket 

ümit ettiğini ilave etmiştir . 

Londra, 15 IA-A.l - Bü· 
tün İngi 'iz gazeteleri zecri 
tetbirler etrafındaki mem 
nuniyetlerini göstermekte 

dirler . 

Londra, 15 IA A 1 - Po-
rsaidden verilen bir haber 
de yaralı ve hasta olarak 

1 on bin İtalyan askerinin ka · 
naldan Akdenize gtçllği bil · 
dirilmektedir . 

Lonrlra, J 5 (A.A.) - İta 
lya- Habeş harbi etrafındaki 
Habeş'ere göre ha beş kıta · 

ah şimali ıarki cephes:nde 
Feransız Somalisi ıimalinden 
Eritreye girerek Musaali 
Dagı cenubundaki italyan 
kolordusunun hattı ricalini 

kesmişlerdir . 

tesliminden bahseden Cior· 
na1e Ditalya. İtalya krahnın 
1932 yılında, Eritreye yap 
mış olduğu gezi sırasında , 

aralarında Raa Guksanm bu 
lunduğu, Tigreli başlıca şef · 

feri kabul etmiş olduğunu 

hatırlatllktan sonra Ras 
Guksanın halyaya tabi ol· 
mak arzusunu daha o vakit 
belirtmiş bulunduğunu söy. 
lemektedir. 

İtalyan elçisi hala hapiste 
Adisababa, 15 [A.A J -

İtalyan elçisi Vinci ıle Ka· 
lderiniyi smıra kadar götü· 
rmek üzere istenilen özel 
trenin gönderilmeme 
si bildirilmi~tir. Vinçi ve 

Kalderini hala Ras Desta · 
nan ikametgah ındadırlar. 
Kimsenin bunları görmesi 
izın verilmemektedir. 

Yabancılar gidiyor 
Adisababa. 15 jA.A.} -

Çoğu Yunanlı olmak 
üzere yeniden bir 

1 ta 1 yan Askerlerinin 
İrtibatlan Kesildi. 

• 

----~--~--- -----
Habeş Kuvvetleri italyanlara 
Karşı Hakiki Bir Taarruza 
Hazırlanıyorlar. Bütün Hazır
lıklar tamanıen ikmal Edildi. 

Londra, 15 (A A.) Ha-
vas ajansı verdiği bir ha be · 
rde binlerce İtalyan askerinini 
usul harekeleri ile irtibatla· 
rınm kesildiğini ilave etmek 
tedir . 

Cenevre. 15 (A .A) 
Bir Adisebaba telgrafı da 
genel sef erberliğın bitmiş 

olduğunu bildirılmekle ve 
denmektedir ki mühım asker 
kuvvetleri kendilerine göıteri· 

len mevzilerini tutmuılard1r. 
Runlar cephelerde bulunan 
teıekküllerle birleıtirilmişl~r

dir. 

Adısebaba, 15 (A A.) 
İtalyanlara karşı taaruzda 
bulunmak için bütün hazır 
lıklar yapılmışdır . 

Londra , 15 (A.A. 1 - Ha 
beı kıtaatının hafta başla 

rında harekete geçmeleri be · 

klenebilir. 

etmiıtir. 

Kont Vinci elçi sayılmıyor 
Adisabaha , ı5 (A.A .} -

Dö Gröneyi kovalıyan poli· 

sler onu üzerinde bir rove· 

!ver olduğu halde dem'ryolu 

durağında bulmuş ' ar. sila 
• 1 

hını al dıktan sonra ita yan 

elçiliği memur ' arını götüren 

trenden sonra kalkan ilk 
trene zorla sokmuşlardır . 

Artık İtalyan elçisi sayıl
mıyan kont Vinci Ad ı seba 

bada kalmak istediğini ve 
ancak kuvvet karıısında baş 
eğeceğini dış işleri bakanlı· 

ğına bildirmiştir. Kont Vi· 
nçi konsoloııların gelmesine 
kadar kendisile birlikte i<a· 
imasını albay Kolderiniye 
emretmiştir . 

Habeş hükümeti Fransız 

vis konsolosu Demülyerden 
ba~ka elçilık binasına girme· 
yi yasak etmiştir . Elçilik 
binasının 

altındadır 

kapısı m·uhafaza 

Kamutay 
Ara tatili ya~aca~ 

Ankara, 15 [Özel) - Ka
mutay, bu ayın yirminci gü· 
nünden itibaren ara tatili 

yapacaktır. 

Kondilis 
Krallığın iade olunduğunu 
~ü~-Ometimize bil~ir~i 
İstanbul, 15 [ÖzelJ -

Atinadan haber veriliyor: 
Yunanistan kral Naibi Ge 
neral Kondilis. hükümetimi 
ze çektiği Lir telgrafta , 

krallığın iade edildiğini bil 
dirmiı ve yeni rt-jimin, her 
iki ulus arasındaki dostluk 
ve yakınlığı temın edeceğini 
beyan eylemiıtir . 

gali~iyeti hakemin yüzün~en kay~etti~. 
İstanbul , 15 (Özel) 

Türk muhtelit takımı ile 
Sovyet muhtelit takımı ikin 
ci ve önemli maç bugün 
Taksim alanında yapıldı Alan 
fevkalade kalabalıktı. Oyu
nun ılk partisinde rüzgarı 

aleyhimize aldık V c ayağı

mızla oyuna boşlandı. Bi
zim takım şöyle dizilmitti: 
Necdet, Faruk, Ya,ar, Esat, 
Lütfi, Rt>şat, Niyazi, Naci. 
Ras ih . Şeref, Fıkret, oyun 

süratlı başladı. Ve hemen 
altıncı dakikada S r vyet ko
nuklanmız ilk gollerini at
tılar. 

Bizimkileri bu gol adam 
akıllı canlanlandırdı . Rasih , 
FikrPt, Niyazi, Şeref lıom · 
binezonu rüzgarın önlerine 
çıkmasına rağmen a leş gibi 
Sovyet kalesine atı ' ıyor lardı . 

J 8 inci dakikada Nıyazi 
ye geçen top sıkı bir ıutla 

kaleye girdi. Vaziyet J J •.• 
füLiın çocukları bu beraberlik 
sayısı daha fazla açtı . Mü 
temadi bir hakimiyet altın 
da, sıkı bir oyuna giriıtiler. 

Necdetin. Lütfinin, ve bil 
hassa Y aıarın eısiz oyunu 
ka lem ize topu yaklaştırmı · 
yordu . Hu suretle ilk hafta 
yımı berabere bitirdik. 

ikinci devrede rüzgarı da 
arka'arına alan bizimkilerin 
oyunu daha hakim ve da 
ha can lı idi Fakat onların· 
da yeni lmesi, alt edilmesi ' 

imkansız o1an ve oyunun 
sonuna kadar devam eden 
bir kale vardı. Hakem 
mütemadiyen Sovyetlere ta· 
raftarlık ediyordu. 

İkinci partinin 12 inci da
kikasında Fikretin güzel bir 
ıutu galibiyeti imzaladı . 

Oyun sert, bizimkiler ateşli 
ve üstün . Hakem 
mütemadiyen bize favül ve· 
riyor. Fakat bu favüller . . 
bizim · çocukları yıldırmıyor. 

Şi~diye kadar kaç sene· 
dir hasret kaldığımız 

oyun bugün kendini gösteri· 
yor Her oyuncu en güzel 
oyununu oynuyor Hakemin 
taraftarlığı ha kı ılnirlend iri · 
yor. S 1nirlenmemek imkansız 
Kararlarmda okadar değifilıC 
lik var ki bizi yuvarlıyorlar, 

onların lehine f.avül veriliyor. 
Ve nihayet 35 inci dakika 
tek kale halinde lehimi-
ze devam eden oyun çehre · 
sini değittirdi. 

Ve ikinci beraberlik gol · 
!erini attılar . Bizimkiler bun · 
dan sonra çok çalıı -
hla.r : Fakat vaziyet bir 
türlü değişmedi 2 - 2 bera · 
berlikle bitti. 

Bu n etice bizim için çok 
eyi bir neticedir Nerde kal
dı ki muhakkak bir galibi 
yeti hakem yüzünden kay 
kaybettik . Bilhassa: Necdet, 
Lütfü, Ya~ar, Fikret, Niyazi 
fevkalade oynadılar . 

Türk ı Bekarlar 
iran ve ıra~ arasında paU 

Anknra, 15 [ ı\ A J - Ta
hrandan veri'en bir haberde 
İran gazete1erinin Tür 
kiye İran ve Ira k 
arasında bir ademi tecavüz 
paktının imzası kıvançla 

karşılanmaktadır. 

verğimi verece~ler1 
Ankara, ) 5 [Özel J - Nü

fus sayımından sonra bekar 

olanlar için bir bekarlık ve · 

rgisi ihdas edileceği söylen-

mektedir. Fakat 

haber yoktur. 

kati bir 

~~~~~~~~~~~~~~ :\ 1 20 İlkteşrin - Pazar 1 
1 Genel Nüfus Sayımı ~ 
~ Sayımda, her binada yalnız sayım 1 
1 memuru geldiği zaman hazır bulu- 1 
1 nanlar yazılacaktır. 1 
1 Ailenizden her hangi bir kimse o ~ 
~ gün evde değilse onu yazdırmayınız; 1 
~ çünkü o da bulunduğu yerde yazılmış ~ 
it. olacaktır. ~ 

~ BAŞVEKALET 1 1 i~tat i ~tik Umum Müdürlüğü 1 
ı~~~~~~~~~~~~ı 



SAYFA 2 

FELSEFEDE 

GÜZEL KADJN? 
YAZAN: SELAHATTİN BASKAN 

Türkdilinin (Kulak misa
firi) güzellik konusuna do 
kaı1dı. Ve konuşmıısmı (Ül
kü edebiyatı) üzerinde du · 
rakl.,ıtırdı Fırı t düterse 
dütündüklerimizi söyleriz. 
Yalınız güzellik meıelesinin 
uyandırdığı türlü anlayiıler, 
kadınlıkla i

1gilendigi zaman 
bazan sosyeteye karıı künah 
itlemit ağhyıın çocuklara 
benziyor. Ne yazık... Ne 
yazık ki bu suçsuz (maaum) 
l<ünah itlıyen çocuğa yaşa · 
ylşte kendisine gerekli olan 
f ıkirleri vermekten yalançı 
bir uh.nsallık gösteriyoruz. 

Emil Zo1a, eğer bugün 
ya,am ıf o l saydı eritğinin 
(mes l eğinin) ne kadar hızlı 
ilerlediğ ini ve bununla be · 
raber bazı u luslarda ne ka 
dar bayağı l aıtığmı (iptizale 
düştüğünü) görür ve keder · 
lenirdi . 

Sırası gelince bu yoldaki 
düşüncelerimizi de ıöyleriz. 
Hu gün \güzel kadın) kim. 
dir~ Konuıun4 inceliyece · 
Ri~ Güzel kadın deyince 
liÜıellik) meseleainl, kemf 
yeten ve iç yüz· ülüğtle (ma

htyeten) açmaaı ıerekli bu
luyorum. 

Göz kelimesile gözel ke · 
limeıine dıkkat edersek Tü 
rkçemizde her ikisinin bir 
kökten geldiğini görürüz. 
Bu aayeile (itibarla) yalnız 
kelime1erde değil, güzellik 
anlayııının da göz ve gör-
mek kelimelerindeki an1a
malara ilgili olduğu meyda
na çıkar. 

Hatta eski feyleıoflar; güz
elHğ ·n açan yüılerini (knıif 
11fatlarını) atamağa (tayine) 

söyke (medar} olan ağalım· 
ızı (havasımızı) göz, kulak 
burun ... Diye ayırt etmiıler
dtr. Hakikaten içten duyuıı 
larımızın yolları da {vasıta -
ları) bu ağalımız (havaaımız \ 
olduğuna füphe yoktur . 

Fakat güze' l iğin iç yüzlülü-
- ~ d '.l ı gu ne ı r . ıte; bu karıı k 
meseleyi piskoloji de çöze
mem • şlır . 

E~k ı z ~ ma n\arda _güzell ığ i 

uygunluk (tenasüp ı kuvvet, 
düzgüılük. (intizam) . Diye 
l\nıtnıış ' ar ve hatla bu sıf 

atlar.ı taııyan i ahlar ulusla 
rın esatir tarihini meydana 
getirmiıtir. 

Feylesof Riza diyor ki: 
"Türkler cenk ve kavga iç
inde yaı dıkları için onların 
yiğitlikleri ve etlikleri o 
zamanlar gözellik örneği ol · 
rnuıtu . Yenilmiı ulu11lar Tü 
rklere tutgun ve hayran ka
lıyorlardı . Hatta Fars edebi
yatında (Türk > kelimeıi (er· 
kek güzeli) anlamına alın · 
mıııtı 

Lakin dütünürsek bu an· 
layııın gerçekliğe (ıeeniytte) 
dayandığı ve enfüıi 
bir değer kazanamadığı mt:
ydana çıkar . 

Sokrat ve onun en kuv
vetli geniteli (Şarıhı) Eflatun 
da bu meseleyi fU biçimde 
çözeliyor. (Tahlil ediyor) 

" Bir ıeyi güzel gösteren ha 
let , güzelliğin ona kendıli · 

ğinden ilgilenmesidir. onda 
güzellik iç yüzünün 
gösteri§idir ,, di> or. Bu an 
latmıya göre güzellık ke 
ndiliğinden va r dır . Etyada 
kendisini gö teri yor demek · 
tir. Bu sözler tasavvufta hüa 

nü mutlak ve cemali muclak 

deyimlerine <sözlerine ) yol 
açmıı ve çok uzun kartılaı · 
malara sebep olmu§ ve bu 
alanda yalınız piskolojik bir 
mesele olarak düşünülmüştür 
(mutalea) 

Hazı f eylesoflarda güzel 
kelimesini anlayıf saygısile 

(itibari le) eyi kelimesinden 
ayırmıılar ve ayrı ayrı göz 
den geçirmi§1erdir Mesela 
ı yi olan ıey bizde ona sa -
hip olmak arzusunu uyan
dırır. Onu edindiğimiz (te
me 'ik 1 z a man kıymeti yavaş 
yavaı azalır. Halbuki; gü 
z.ellik, güzel sıfatını kaybet 
miyen ve değ ışmiyen bir 
değerdir 

Aristo güzellikte erginlik 
ı kemal) i arar ve ermiyen 
şeye eüzel demez. IHrçocuk 
iyi ı 'rin sıfatlarını alır. 
Fakat güzel s ı f a t ı 

kelimenin anlatıcı sagısile 
çocuğa veri 'mezdi . Çünkü 
güzellık iç yüz ' üğü ve erki
n1igi saygısile çocukta bulu-

namaz ! ıJ 

Bu görüo noktuı ıu yôn· 
den doğrudur Zira güzel 
dedltim ıey benim olsa da 
olmasa da güzeldir O her 
zaman kendiliğinden (biza 
tihi ! güzel o'duğu için bende 
Bedizel (bedii) heyecan uy 
andırır. 

Temuü;i arzularla ilgili 
görülen ıeyler güzelliğin an
latımı olamaz. Aristo buna 
fitdetle kar§ı koymuıtur . 
Çok haklıdır. Fakat unutmı 
yalım ki; giizellık ahlak 
baflarile de bağlanamaz. 

Venüsün çıplak heykeline 
ıehvetle sarılan adam hom · 
urdıyan hayvandan a yırd 
edilemez ve o adamın gü
zellık anlayııına da aanat 
boyun bükemez . Değil 
mi? [21 
Anı'mıı feylt:ıofl ardan La 

yıbniç "güzellik eıya da 
ıuiirlanmamıı olarak duygu 
ıle ilgi lt>ndiğfmiz Lir 11 hf'nk 
bir düzgün üktiir" Di} or. 
Krıstiyan Volf c' e "eıya da 
erg i nlik:.ü ! ktiı.ü ( gayei kn al ) 

gördüğümüz zaman onun 

güzel olduğur~ u anlarız" dı 

yor. 
Hıyup:en " güzellik akıl 

ile an laş · lır bir keyf ı ) c t ol
maktan ziyade bir duygu 
dur. Bu duygu anı, sez ımle 

!tehaddüail anlatılır. Bir te · 
yin ruhumuza ne sebep ve 
suretle tesir ettiğini anla· 
ınadan birdenbire ona karıı 
tutgunluk 1 meftuniyeti du 
yarak onun güzel olduğunu 
anlarız. Bilgimiz bu duy 

gumuzun dıtındadır . " Diyor 
burada güze' liğin enfüsi ve 
ızaafı olduğu sonucuna va 
rılıyor. 

Şimdi bu okunuşlar ve söy 
leyiılerin tıonucu: Güzelliğin 

birbiri.ne ukı ııkıya i gili 
ve denk ltevazunl ve büyü 
k iik (ulviyeti ifade etmesi 
Yl\ni duygularımıza bütün, 
çizgi, renk ve ahenklerile 
bir topluluk l kül! halinde 
tesir yapması ve sonuçta 
bizde bedii heyecanlar uy 
andırması gerektir . Kııaca: 

bedayi kültürünün temeli 
olan çoklukta birliğin 1 kes 
rette vahdet 1 tesiridir ki ak 

( 1 I halk bu sıfatları ayı · 

rt etmez ve fazla ilgile ndi 
il ıeye güul. der geçer. 

!21 Kulak misafirine hak 
verelim. 

TURKDJLt ilk Teırin _ 16 _ _ ,. ...................... ~ 
: Şundan bnunda : 
........................... 
lüks vagonlara. gi~en atlar 

1 

Vaktile , Roma impara
toru Kaligula 'nın gözdesi 
olan atı senato üyesi seçil· 
mitli. Bu seçim yapıldığı za 
manlar insanlar, arslanlara 
yem oluyorlardı . 

Şimdi de atlar servis va 
gonunda yolculuk yapıyor-

111 r. Hindi Ağahan. Hahram 
admdaki yarıı atını lüks 
vagonda gezdiriyor Nasıl 
gezdirmesinler ki, 8000 İn 
giliz lirasına yarıı at1 arı sa 
tı l ıyor . 

Yon nistanda tütün 
La Bülgari gazetesine 6Ö 

re Yunanistanın bu ıeneki 
tütün ürünü 50 milyon ki1-

ogramdır. Tül'kiyenin 46 ve 
Bu 1 garfstanın 14 milyon ki 
logramla Balkan yarım ad· 
asının ürünü ı i O mi 'yon 
kilogramı buln akladır . Bu 

, ndnn başka geçen seneden 
arta kalmıı stok mikdarı da 
ayni gazeteye göre 88 mily. 
on kilodur. 

lın karışmaıı [müdaha eıi] 
güzel dedi~imiz ıeyan münak· 
kıdı durumundadır. Güzel 
lifin zamanla da · bağlant111 

yoktur. Güı.el olduktan son· 
ra değıı memek sureti le her 
zaman için güzeldir. Eğer 

böyle olmasaydi güzel dedi
iimiz eserler yaşıyanıazdı. 

Güzel olan ıey bedayii ile 
güzelJiğini saklar. 

Tabiatin üstünde güzellik 
olamaz. Bunu her duyan de· 
ğerile anlar Fakat unutmı
yalım ki : 

Dağınık ve karııık bir 
bahçedeki çiçeklerle, düzel · 
tilmi§ sıraya konmuı bir 
bahçenin çiçekleri arasında 

çok önemli ayırtlar vardır . 

!iaçları tanzim edilmemit 
yüzü kir, pas içinde bir ka 

= ........ 
·.t·_. .·. • . ~ 

' ı ··ıı .,ll1 ~··~rıı11 1~111~ ! il ıııll 1~1 lljıııı il ı; 1 
.. 

1. t · • .. • 

' 1111t,,ısıe11.ıt.ıeı1.1 ı J 
D (j n Halkevinde Bir 
T o p 1 a n t ı Y a p ı 1 d ı. 
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llbayımız Sayım işyar/arına 
Hakkında İzahatta 

Bulundular. 
ödevleri 

Şehrimizin nüfus sayımı 

hazırlıkları tamamen bitmiş 
gıbidir Okur yazar hemen 

bütün yudtaşlar bu ulusal 

itle Üzerlerine ödev 
bulunmaktadırlar. 

almış 

Lise ve öğretmen okulu 
talebesinden başaka dün er· 

kek orta okulu son sınıf ta · 
!ebesine de nüfus İfyarlığı 
veril mittir. 

Nüfus sayımında ödev 
alan bütün ityarların itlira
ki ıle dün H dkevinde bü 

yük bir toplantı yapılmıştır . 

Toplantıya baık,ınlık eden 
lı ve Şarbayımız H. Salim 

Günrtoğan i§yarlara nüfus 
sayımının önemliliğini. yapıl· 

acak itleri ve dikkat olunması 
lazım ge1en noktalar üzer 
inde durarak hazır bulun 
anları aydınlatmıılardır. 

Daha sonra nüfus sayımı 
talimatnamesi okunmuı, İlbay 
bu talimnamenin her mad· 

İl ha) ıııııı H. l:':ıli ın <iiııı ı l ul:{aıı 

desini ayrı ayrı izah etmi§ 
sorulan suallere cevaplar 
vermişlerdir. 

Toplantı geç vakte kad · 
ar devam etmiıtir. 

Ruam 
Savaşı devam edi~or. 
Baılandığını yazdığımız ru· 

am savaıına ,ievam edilme· 
ktedir 

Dün de Şamlı kamunu ıne · 
rkezinde ve ıehrimiz mer~ 

kezinde bütün tek tırnaklı 
hay .. ·anların muayenesi ya
pılmı~t ı r 

Ru arada malleine tabi 
tutulan hayvanlar arasrnda 
bir ruamlı hayvan görüle· 
rek öldürülmüıtür. 

Baytar. 
Oire~törü Bandnmıya gitti 

Baytar direktörü B. Beh· 
çel fü ·ride ilimizde yapıla~ 
cak olan inekhane için el· 

' veriıli bir çift ltk seçmek 
maksadile dün lfandırınaya 

gitmfttir . 
Orada bazı kamun, köy 

ve çiftliklere utrıyarak in• 
celemelerde bulunacaktır. 

Gelenler Gidenler 
Yargurtay genel sava 

manlığı yardımcılarından 

8. Esat Adil Mütecaplıoğlu 
bir ay izinle ıehrimize gel

miıtir. 

Adapazar Bandırmada 20 Paraya 
Orta ukul direktörlüğüne sa t ı I an Palamutlar .. 
atanan A~met T svf ik Tanın 

bugün gidiyor. 
Adapazarı orta okulu di

rektörlüğüne atandığını yaz 
dığımız erkek orta okulu 

dının güzelliğini anlı yama -
yız . Yine saçlarını, gözleri 
ni, dudaklarını boyamı~ sa 
çlarının tabii durum ve yu
muıaklığını bozmuı bir ka 

direktörü B.Ahmet Tevfik Tar· 
1 
ımın ayrılması dolayısiyle dün 

Balığın bolluğu yüzünden fiat., 
larçok düştü isede Yunanista
na ihracat başlayıncayükseldi 

dm da güzel değildir Bu 
L a.deta yapma bir çiçek de 
1 medine benzer. 

Güzel kadın tabii güzelli · 
ğinı koruy an asıl heyeca n 
lar uyandırandır. Bu nu bo 
zanlar erkd d er in gö!ünde 
gıriı:i ilgılere uğramaktan 
kurtu amazlar. 

Ah. . Uyandırdıkları Lu 
an lamayı, ilgiyi yakından 
bilseler, o manıkör ondü 'e 
takımlarını . podra, ruj . sür. 
me gibi güzelliği hırp ıı lıyan 

vastaları atarlardı. Aıil bir 
kadın ruhu erkek'erin bu v -

'astalardan aldıkları duygul 
arı nefretle karşılar. Poya
sız dudakların kendine ma . 
hıuz ne büyük bir anlatımı 
vardır. 

Tabii her gülümsemesin 
de ayrı ve asıl 

bir heyecan olduğunu , 

un tmayın Aıialetinizf, guru· 
runuzu kadınlığınızın yüksek 
duygularını koruyun. Eldeki 
vasıtalar sizi küçültmesin. 
Unutmayan kı; ihtirasla uz
anan eller sizi düşürmek 

ister Eldeki makyaj takım 
ları ihtirasla·rı körüldiyen 
birer vautadırlar. 

Süıleniniz; bu hakkınız 
dır Fakat asıl duygu tabii 
zevk, bütün hareket'erinize 
hakim olaun .. 

B r orpıı: \l:ıky:ıJln ı:ıızı•llı>"
l ıi! ı ıı ıdrlı ıı , (•rlf' t ı kadııı ııc.ılııı nınk

~ aJı l aıı "~ı·I \"ırl\lıı l ~1111 hat.ııl t ıl -
~ur n ıı? 

i\eca tibey Lise ve öğretmen 
okulunda b r ça y şöl c ni 'e · 
rılmif . t ölende bül ün mes 
lektaşl a rı bulunmuşttır . 

Bugün Küt1thr" yolu ile 
ö lt-vi bll ~ına g dect k o'an 
B. Ahmet Tevfı k Tarım dün 
m uhtelif yerlere, bu arada 1 

gazetemize de uğrıyarak vedaı 

1 ~tmiıtir . 
1 Kendilerine eyi yolculuk-

lar dileriz . 

Şehre 
Gök~öyden su getiriltce~ 

Gökköyden şehrimize ge. 
tiri 'ecek suyun incelemeleri 

bitmit ve su yolunun açıl 
masına baılanmııtır. Şarba 
yımız B Salim Gündoğan 
evelsi gün bu köye kadar 
giderek suyun infaata ile 
yakından ilgilenmiştir . 

Bu suyu getirmek üzere 
urayca demir boru alınma · 
sana karar veriJmiıtir . 

Bütün bu işlere yakıı:da 

başlanacaktır . 
. . . . .. '. 

BU GECE 
Sağlık 

Eczahane si 
J\Töbetcid~·r , 

Bauılıı Qlll iı;kt>lı•ı:ı 

Bandırma. 15 (Özel ayt
arımızdan) - Burada bug 
ünlerde çok bol olarak pa
lamut balığı çıkmaktadır 
Üç gün önce palamutun 
bir danesi yirmi parayl\ ka· 
dar satılmıştır Fiatların bu 
kadar düımesl yüzünden 
Bandırma balıkçıları balık 
tutmaktan vazgeçmiılerdi. 

Lakin iki gün önce 
Yunanistandan üç motör ge · 
lerek balık almağa baıla · 
mıştır, ve onun için balık 

fıyatları birden bire far ket~ 

mif, danesi iki kuru§a ka· 
dar yükselmi,tir. Balıkçılar 

ne de olsa bu yükııeliıteıı 

memnundurlar. 

Düğüncüler Köyü için 
B i n a 1 a r Yaptırıhyor. 

~~~~~-----~~~~~-

Köylünün bütün ihtiyacı Kızıl-
ay tarafından yapılan yardım

larlu temin edilmektedir. 
Yangın felaketine uğrıyan 

Sındırgının Düğüncüler kö 

yü için yeniden binalar ya 

pılmaktadır . Köylü' er ıim . 

c!ilik muvakkaten yapılan 

barakalarda ve Kızılay tal 
afınçlan gönderilen çadırlar · 

da oturmaktadır. Köylünün 

bütün ihtiyacı Kızılay ıner· 

kezi ve etraf dan yapılafl 
yardımlar sayeainde te.rrıi~ 
edilmektedir Halkın sıhh 1 

durumu da gözönünde bo 
lundurularak hastalar he.rrı 
en tedavi ~dilmektedir. 

Köylüler bu yardımdaP 
çok memnundurlar. 

(B 

kub 
dah 
kıtı 
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Sayım ve Değeri 
(Baıtaraf.ı birinci s.'l yf ada) 1 durgunluk ve hatta nüfusun 

kiioünü teshil etmek ondan mutlak tenakusu baş göı.te 
~ha. ~ijhimdir. Bir nufus rir. . .. -
llesının bünyesini teşrihde Bır de tabu terekkup hu 

1
1tinat edilecek bir çok hu susiyetlerl vardır. Mesela 
'Uıiyetler "ardır. Bunlardan evlenen, bekar kalan yahut 
tn tnül>imleri a,ağıda kısa- boıanan erkek ve kadınla· 
ct tetkik edilmiıtir. rın adedini; ailelerin terek-

Evela, tabii taazzuv hu- küp tarzını ve bir memle · 
~•lyetlerini nazarı itibare kette oturanların tabiiyet 
'1a.lıın Burada Jıer ıeyden vaziyetlerini bilmk çok ehe 
~\'el nüfusun ya§ ve cinsiyet mmiyetlidir . Irk ve millıyel 
lıbarile sureti inkisamı ve noktai nazarından monoje 

~~nı zamanda bunların ter o'mıyan memleketler için, 
•binden doğan diğer nok - lisan ve din itibdrile nüfus-

lıt1 nazarlar mevzuu bahis larının tarzı terekkübünü 
t· 
t~t. İktisadi, içtimai ve aske- teshil etmek bilhassa mü · 
1 bakımdan erkek mikda himdir . Sonra ana dilden 

~~ırı ne olduğunu ve tabiri başka dil lwnuşan veya 
arla kadın fazla sının mev- milli dinden baıka bir dine 

t\lt olup olmadığını ve mensup o lan nüfus zGmre-
ıı, l b · ld !erinin temerküz ettikleri n s ette o uğunu tesbit 
~tlllek en mühim ve esaslı mıntakalara sahih olarak 
~t rneseledır. Yaş itibarile lesbit etmek devlet ve kül · 
d rıı lerekkübün bilinmesi tür siyaseti bakımından son 
b: son derece mühimdir. Bu derece büyük ehemmiyeti 
~1 hassa, nüfusun erkek, haizdir. Her ne kadar Tür 
d ~dın. yaş sınıflarına nasıl kiye ıçio uınumi harpten 
!tğıldığını gö terir. Bu su sonra al<alliyet mt:selesi, bil· 

ttt\.. ı · "f hassa Yunanlılarla mübade-
llı " meıe a ·nu usun ne 

1kdarmın çalııma ya§ında 
Olduv d gunu ve ne kadarmın· 
' Çocuklardan veya ihtl

:lt'lardan mürekkep olduğu 
~' ~öre (gayri faal) kısmı 
~ı!kıl ettitıni öğrenmek ka. 

olur. Aynı zam(l.nda 

::ktep çocuk! uile askeri 
likellefiyetleri olanların 

~lkdar da yaı ıstatlstikler · 
ilden anlatılır 
'i aı itibarile nüfusun ter 

~kk-b" f ~ \J u, nü uııun müstakbd 
•teketi bakımından da çok 

~ii.hirndir. Zira bu nüfus 
lteketi başlıca, evlenme ve 

~cuk yapma çağına gelen 
~f~ı sınıfının hareketine 
it·bıdir. Bu cihetden, yaı 
1berile terekküp ile doğum 
b~kluğu arasında karşılıklı 
~ır münasebet var demektir. 
d 'ıadığımız asrın bidayetin-
ltıtrı beri bir boş Avrupa 
tırıleketlerile cemahiri 

~ii.~tefikada müıahede t-dil · 
t ~. gibi, (Fransada nüfus 

led en sonra , ehemmiyetini 
gaip etmiş ise de Ermenile
rin, Rumların ilah .. ' Hakiki 
ve n ısbj mikdarla rile yaşa · 
dıkları mintak'J.ları bilmek 
büyük menfaatlar temin 
eder. Emsalsiz b ir süratlt1 

Avrupa medeniyet ve ık ti · 
sadi olgunluğunu mal edim·n 

1 

Türkiye gibi bir memleketin 
nüfusunun kültür itibarile 
de tarzı terekkübünü takip 
etmek çok faidelidir. Mese-
la okuma yazma bilmiyen 
lerin mikdarım tesbit etmek 
çok mühimdir. 1927 sene· 
sinde Türkiye nüfusunun 

yüzde ~JO m okuma yazma 
bilmiyordu; son senelerde 
terakki yolunda gösterilen 
büyük gayretler, bilhas!!a 
yeni harflerin kabulü, ilk 
mekteplerin tP.zyidi, ~adın 

ların açılması ilah .. Sayesin· 
de, yapılacak sayım netice· 
sinde, yukarıda gösterilen 
ni3betin geniş mikyasta kü 
çülmüş olarak görüneceği 

beklenilebilir 
Nahiye nüfus tarzı terek

kübünlin iktisadi hususiyet 
lerini zikretmek lazımdır. 

Bunl ır nüfurnn . iktisadi ha· 
yatta işga l elliğı içtimai 
mevki ile meslek vaziyeti 
bakımından nasıl terekl<ÜP 

TÜHKDILI 

Balı~esir daımi vilayet ancümenin~en: 
Ayvalık · Altınova yolunda yapılacak olan 0,60 

lık beş ve 2,00 metrelık üç ki c~man sekiz nıenfez işi için 
istek i çıkmadığından e ksiltme on gün müddetle uzatılmıştır 
Bu menfez inıaatmın keıif bedeli 2402 l~ra 50 kuruşdur. 

2 - Bu i§e aid şartname ve evrak §Unlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
8 Mukavele name örnegi 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi. 
E - Fenni şartname. 
F - Keşif cetveli. 
isteyenler bu ıartnameleri ve evrakı Encümeni Daimi 

baş katibi ile Nafıa Müdürlüğüne mür2caatla alınabilir. 

3 - Eksiltme 24. 1 O 935 perşenbe günü saat 15 de 
Vilayet Encümeninde yapılacakdır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle yapılacakdır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 180 lira 19 kuruıluk 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşnğıdaki vesi 
ka lara haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmt ye yol ve 
köprü işleriyle uğraşdığına dair Ncı fıa Müdürlüğnden ve-

. sika a labilenler girebilır er. 
6 - İstekliler yukarıda üçüncü maddede yazılı saate 

kadar Vilayet Encümenine müracaat ederler. 
7 - Muvakl<at teminat mal~andığına yatırilır. Er:cü 

mende para ve tahvilat alınmaz . J - 1 

i LAN 
Mülga Kebsüt Zıraat mektebi ebıe bahçesinin ıki 

senelik icarına talip zuhur etmediğinden 1O. 11 9~5 tari· 

hine müsadif pazartesi günü pazarlık suretile veri ' mek 
üzer :! bir ay müddetle uzatıldığı i lan o' unur 

meslek sahiplerinin iktısacli 
faaliyet şube erine. it\etmek 
şekıllerine ve büyüklüklerine 
dağlıtı ile müteşebbislerin 
memur ve ücretli memurlar 
ve amelelerin nisbi vaziyet· 
leri hakkında kati istatistık 
rakamları olmadıkça planlı 

ekonomi si yas ·ti olamaz. 
mamafih bütün bu meseleler 
a;eJade bı,. nufus sayımı He 
haledılemez; başlı başına 

meslek ve işletme istatistik · 
lerin in yapılmysı lazımdır. 

Tetkikimizi kapatmak Ü· 

zere tekit edelim ki, yapı 
lacak sayım neticelerinin 
kıymeti , Fayım listelerini d 
olduran ve doldurtal\l&rın 
hüsnü niyet ve ciddiyetleri 
ne bağlıdır Elde edilen ne 
ticeler hükümetin tktisadi 
içti mai, harsi ve si ya si sa ha 
!arda vereceği kararlara eşas 
teşkil edeceğine göre, lstat 1 

istik Uumum müdürlüğü ile ı 
mesai arkadaş larına bsşla -

1 

dığı çok güç ve ayna zama · 
oda son derece mühim ve 
herkesin menfaatine olan bu 
işte yardım etm el<, en yük. 
sek hir borçtur. 

Y.ıık1n la yapılacak sayım-

Kayıp mühür 
lsmail adlı mühürümü ka· 

ybettinı. Yenisini alacağım
dan hülqnü olmadığı ılan 
olunur. 

~ 
~ 

Ômerköy nahiyesi Gö · 
kçeörenden Cafer oğ
lu ı 52 numaralı ortak 

İsmail 
ishak adlı mührümü ka-

ybettim . Yenisini alacağıro · 

dan eskisinin hükmü olma· 

dığı ılan olunur. 
Karaman köyünden Halit 

oğlu İı;hak 

*' Mustafa adlı mührümü 
kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan hükmü olmadığı 

ilan olunur. 
Göbel nahiyesi Çamlı kö

yünden 110 Numaral ı ortak 

Abdullah oğlu Mustafa 
::i Nasrullah adlı mührü· 

mü kaybettim . Yenisini ala · 
cağımdan hükmü o 1 mf\dığı 

i lan olunur 
Göbel n nhiyesi Çamlı 

köyü nelen 159 numara 11 or· 
tak Abdül" hat oğ'u Nasrullah 

Hu~uk ma~kemasinden 

~tllıtkusu takriben bir a11ır. 
s~I\ beri devam etn1ektedir.)
(ı~tekıı nüfus tenakusu yoş 

1 "atnı) nm kıddesini dnal 
ı:~or; ve evlenrr.e ve binne· 
~~.. doğuma kabiliyetiolan 
~qftıa sınıfının küçülmesini 
~ binaen'\leyh diğer terait 

11;ıt ka ' ınca doğumların 
tıf ·detle azalmasını intaç 
~'Yor. Eğer son senelerde 
l \rtup"l. ve Amerika da o ' du 

~~ gibi, doğum ve ölüm 

ettiğini gösterir . l u vadide, 
bilhassa Türkiye gibi sana
yileşmek üzere bulunan ve 
iktisadi hayatını yenileıtiren 

' da doğru malümııt vnmelc 
büvük Türk cumhuriyeti hu · 
dutları dahilinde yaş1yan 

Htlmdiye mahalleı;ınden 
Kırmızı Ali kızı Ayşe kocaııı 
Salim oğlu Mustaf adan bo 
ıanma davası yapıyor mu 
ha kemesi 1~-11 935 ~alı g 
ünü saat J O na bırakılmış 

o1duğundan oturduğu yerin 
belli olmasına binaen tebliğ 

~&betinin tenakusu aynı za- thtisadi siyasetini hükümetin 
>'na tesıHlüf ederse nüfus büyük mikyasda iştirakile 
be4ünunda ihtiyarların n 's. planlı surette geniı sahalarn 
t ttı artar ve nüfusun ihti tn tbik eden bir memleket 
~~tlaınası tesmiye edilen va için nıüıbet rakamlara ma-

her ferdin milli vazifesidir. 

Dr. F. !Yöymark 
İsirrnbul Oniuersilesi Pro.fc

sörlcri11clcn 
ls ı a ıı ~t ı k l'nıunı rı.ıııluı lııl:!ıl 
tar.ıfııı ılan gdı ıl u· lıni~t ır yerine geçmek üzere ilan 

olunur. 

SAYFA 3 

j BAUUSİR VILAYETi DAİMi lHCÜMEHi ıliHLARı .1 
Her sene kurutmakta olan ehli hayvan sergisi için 

etrafdan gele~ek hayvanların barınmasına mahsus olmak 
üzere Balıkesir koşu alanında 775 lira 12 kuruş bedel 

keşifli sergi yeri 14 • J O 935 günlemeçinden itibaren on 
beı gün müddetle açık eksiltmeye konuh;;uşdur. 

İsteklilerin ıha 1eye rastlayan 4. 11 935 pazartesi günü 

saat on beıde muvakkat teminat tutarı olan 57 lira l 4 
kuruş malsandığına yatırdıklarına 1air makbuz ilmühberi· 
Je vilayet daimi encümenine ve şarlnarr.eyi görmek iste
yenlerin daha önce vilayet daimi Brosuna müracaatları 

ve eksiltme komisyonununda nakıt ve tahvilatın l<abul 
edilmiyeceği ilan olunur. (4 - 1 - 203 ) 

** l - Balıkesir Edremit yolunun 66 + 885 - 69+234,5 
inci kilometreleri arasında yaptırılacak tamirata esasiye 
için istekli çıkmadığından ekıultme on gün müddetle uza 
tılmıştır. 

Hu esaslı tamiratın keşif bedeli ~339 lira 47 kuruştur . 
2 - Bu işe ait ıartname ve evrak şunlardır. 
A Eksiltme şartnamesi. 
8 Mukavelename örnegi. 
C Nafia işleri ıeraiti umumiyesi. 
D Fenni şartname 
E Keıif cetveli. 
J ~tiyenler bu şartnameleri ve ev~akı encümeni daimi 

baş katibi ile Nafıa Müdürlüğüne müracaatla alabilirler. 
3 - Eksilme 24 10 935 perşembe günü saat 15 te vi

layet encümeninede yapılacaktır. 
4 - Eki•lt ne açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 250 lira 46 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve. 
sikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

Eksiltmiye, yol ve köprü itleriyle uğraıdığına dair Na· 
f ıa Müdürlüğünden vesika alabilenler girebilir 

6 - İstekliler yukarda üçüncü maddede yazılı saate 
kadar vilayet encümenine müracaat ederler . 

7 - Muvakkat teminat malsandığına yatırı1 ır. Encü-
mende para ve tahvilat ahnmaz. 1 - 1 

*~1~ 
Balıkesir Edremit yolunun 82+206 - 84+388,50 

inci kilometreleri arasında yaptırılacak tamiratı esasiye 
için istekli çıkmadığından on gün müddetle uzatılmııtır. 

Pu esaslı tamiratın keşif bedeli 35 l 2 lira 43 kuruıtur. 
2 - Bu ite ait şartname ve evrak ıunlardır: 
A- Eksiltme ıartnamesi. 
8- Mukavelename örneği. 
C- Nafıa işleri ıeraiti umumiyesi. 
E - Fenpi şartnJtme 
F - Ketif cetveli 
lstiyenler bu 1arlnameleri ve evrakı Encümeni daimi 

başkatibi ile nafıa müdürlüğüne müracaatla görebilirler. 
3 - Eksihnıe 24-10 935 ve perşembe günü saat 15 de 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 263 lira 4:i kuruş'uk 
muvakkat teminat vermesi bundan baıka aşağıdaki işlerle 

uğraıtığına dair nafıa müdürlüğünden vesika alabi enler 
girebilir. 

6 - lstek' iler yukarıda uçuncü madde de yazıla saate 
kadar vilayet encümenine müracaat ederler. 

7 - Muv 1kkat teminat malsandığına yatırılır . Encü 
mend e para ve tahvilat alınmaz . l - ! 

Koyun sehipleriniı nazan dı~~atine: 
1500 dönüm nıiktarında mera kiraya verilecek 

Kepe~ler köyü mu~tarlığm~an: 
Susığırlığın Kepekler köyü sınırı içindeki tahminen 

1500 dönüm mıktıı rındaki meranın altı aylık k:o'ık olarak 
icara verileceği takarrur ettiğinden 15 10 935 tarihinden 
30 - 11 935 tarihine kadar on beş gün müzayedeye çıka

rılmıştır . Taliplerin Kep ekler köyü muhtarlığına müra· 
caatları ilan olunur. 5 - 1 - :m 1 ~ husule gelir; neticede lik olmak elzemdir. Halbuki 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~==~====~====~~====~=======~~~ 
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-
Gizli Kalmış Bir Aşk!. 

Yanzan: TÜRKER ACAROGLU 
8ir bayan anlatıyor: 

b ~Size garip, fakat feciğ 
it 

11 aıktan bahsetmek iste-
lılll, bay yazman kahramanı 
ltıdi. çoktan ölmüı bulunu· 

~() 
t· t . Onun için, kendisinden 
•ta 
~l 2: rahatca bahsedebilec 

1
tlli sanıyorum. 

ç Okulumu bitirdiğim yıldı 
~ ()Cı..ıkiuk çağı adı verilen o 

~~YRısızlak dünyasından he 

~~ı 11ınılmı~, şimdiye kadar 

~.dllğundan bambatka, yeni 
it h 

gözelleımeğe çalışıyordum 
Güzel mi idim? Değilsem, 

güzelleıebiliyor muydum? 
Bunu bilmiyorum. Yalnız, 
bir çok kimseler, benim al
ımlı ve çekici güzelliğim ol

duğundan pahsedıp dururla· 
rdı. Belki bunun sayesinde · 
dir ki, daha ilk haftalarda 
üsnamal bir ı;ükse yapmış · 

tım. Etrafımı, geuç ve yak 

1 ıııklı erkeklerden mürekkep 

oldukça kalabalık bir p<::res 
tişkarlar kitlesi sarıv~rmiş · ı ~ . ayatıı atılmijtım. Tabıi, 

tı. •ıını tuvaletime itina et· ti. 

~-:k, ve moda alumlarana Fakat benim bunların hi 
s~ 1ndan takibetmek oldu. çbirine aldırdığun yoktu. B-
liıl 

enrne~e ve dolayısile en, hala, çocukluklaramda, 

zıpırlıklanmda devamediyo· 
rdum . Yahut, o sıralarda, 

kafamın erkek kipini (tip) 
arıyordum. 

Annemden çok bir asker, 
general olan babama karşı 
saygım vardı. Kulakları çın· 

laşın zava ı lı annem, bu açık 

itirafımı duyacak olursa ki· 
mbilir nekadar hiddete ge 

lir, ve be ' ki de darılır Fa. 

kat neme lazım, ben, doğ 
rusunu söyliyeyim. Babamı 
annemden çok seviyordum, 
çok ıH.yardım . Onun bir de
diğini iki etmezdim. edem 
ezdim. 

Çok geçmed;. Bir gün, $· 

ofrada, general babam, be 
ni, nışanladığım söyledi. S 
es çıkarmadım. Sadece, a

y:e ocağı kuracağını bu de 

likanlınm kim olduğunu so 

rdum. 

- Komşumuz. Hukuk m · 
ezunu Güneş! 

Demez mi? 
İçimden: 
- Yaa!. 
Dedim. 

Vaka, babamın bahsetti 

ği genç, yakışıklı, geniş o. 
muzlu bir de1 ikanlıydı. Fa. 

icat, her nedense, kn!bime 
daha ilk dakikada, 

-- Şıp, şıp! 

Diye, iki soğuk dam 'a d 
üttü sandım. Niçin? Hoşuma 
mı gitmedi? Masleğini mi 
be~enmedim? Yoksa, ba~a · 
mm 'müjde., diye bana sat-
mak istediği şeyi mevsimsiz 
mi. buldum? . Bilmiyorum 

Lakin, ne yapabilirdim? 
Babama itira7. Ha, ha, ha .. 

Bumu geçelim! General ba. 
bama kar§ı bu kuvveti ken-

dimde bulamazdım. 

Fakat benim yerimde, ve 
benim mevkiimde başka bir 
kız olsaydı, pek ala itiraz 
eder ve herşeye isyan edebi
lirdi . Çünk li benim tahsilim 
vardı, okul mezunuydum. 
Bilhassa, bu zamanda, her 
ıeyde bir devrim ve eskinin 
zıddı yapılırken, benim kö· 
rü körüne, bir cahil gibi, 
eski bo§ ve anlamsız an'an 
elere sadık kalııım belki 
dikkat çekici bir harekettir. 
Fakat dediğim gibi , benim 
babama üsnomal bir say
gım vardı. 

Ve babam beni, her !m-
rini, 

" - Doğrudur generalim!,, 
Veya 

" - Başüstüne kamuta· 
mm!,, diye dinliyen bayağı 

bir nefer sadakatile büyüt

müotü. 

İki gün sonra, yüzükleri 
takarak, resmen nışanlanm
ıştık 

Ve bunun üzerinden bö
ylece tam altı ay geçti . 

Bilirsin ki, aylemizin .eski 
ade tlerinden birisi de bağbo
zumu yak 'aştığı sıralarda 

haftalarca bağlarda kalma
ktır. 

Ve bu adet, hala devam 
edegelmektedir. 

O yaz da böyle oldu To. 
pumuz bağlara taşındık Ben 
ara sıra arabayla, şehre 
iner. oldukça uzak olan 
bağa akşam üstleri döner. 
dim. 

Hangi aydı, hatırlamıyo

rum. Fakat sıcak, çok sı· 

cak bir gündü. Şehrimizin 
malum sıcak aünlerinden 
birisi .. 

( Bitmedi ) 
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~ · İ S T İ f A O E N İ z İ ~ ım! Balıkesirde ın E inşaat sahiplerinin. ·mühendis ve müteahhitlerin§ 
:: m :ını ılı ~ nazarı dikkatine: § 
L_ll o u·· s ·u··. N u·· N u·· z I .. l~ılı 1 Çepnı·ıer iı '' E Her zaman taze çimento, Eskişehir§ - _ \ E kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya ~ - . ... - -.. • i = çeşitleri. :: 

111 İstanbul ve İzmir depo!arm-11 ı. ~ -_ ln~aıta hllanılan bütün malzeme toptan ve pe- ~ 
; daki fiatlarla, : I Yazan: i. HflKKI !IKfl ~ " -
• • ı 

1 

~ rakente olarak: ~ 
Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, 111 Rtı '"(~('lk İ k '1~Sl~rini I - -

w kornej, lstor, kaplama almak istiye- ., S lla ııdırın:ı l~nıP-1 Paşa Caıhle~iııd•: § 

iT 
nler her halde: ı-ı 1! .lf (' I' k (~S {) k 11 lll«t l ı(I ı I" 1 5 ; 

llt 5 M;EHMET MURİ VE "G''1 .U' H-__ A.M: Dİi i :: Yeşilli cıvarında Camci Hilminin z 
1 

75 Kuruş - Lıı n. . ııı L . . ııı ı ... 
111 dükUnına uğramalıdır. 111 ı 1 . - ' ımı ~ Demir hırdavat ma{;aıasında bulunur. ~ 
- .. nn K" 1 d A ınu = Siıarlşler derlıal fnşaoi sahlplcri11e ve İll§lWL ! ••• •••• •••• •••• .,.. ·= imi ıtapçı ar a rayınız ıını = molwllerinc stiralle !/Öllllerilir ve yclişlirilir. ~ 

. ,. ·Si!~!raSi! - - - -----=-~' ~&;!~$!- = ~ 
BA L1 U S 1 R AS KE R 1 S AT 1 H AL M A , _ _ ____ _ _ -, ~ f iatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ 

KOM i S Y OHU İl lN _ L_A _R I_. ·-- : Her Tecimenin En Büyük Dileği: z E Bir defa deneyiniz. i 
Edremit garnizonunda bulunan lıirliklerle Ayvalıktaki Satış su·ru·mu·nu· Arttırmaktır. l.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııılll ıı• 

kıtaatı om senelik ihtiyacı için kapalı zarfla alınmak üze· 
re 370 ton un eksiltmeye konu 'muıtur . Htdeli tahmin a•JJ ..... (l:e-.............. JJ .. I 
Edremit Tümen satınalma komisyonu dairesinde ihale ola a a t • ' 37000 l iradır. 17 1 Tetrin 935 perşembe günü saat 11 de \ F k • s A y 1 N 
caktır. Birinci teminat bedeli 3775 liradır. Eksıltmeye . il' • 

~:::~d:s~:y:::~~n !~~~:~ 1~er7ı:"~:ı::~;::;::~~: v1e;a~i::n~~ 1 Satışta s·ır·ınc·ı Şart·. 8' Mu·· ŞTERl.LERl.Ml.ZE 1
1 

teırin 935 Perşembe günü saat 1 O na kadar Tümen mu· l . 
hasebeciliğine yatırarak eksitmiye girmt:k şnaitini haiz A 
vesikalarla beraber komisyonda hazır bulunl\caklardır, 1 il u ı ' 
Evsaf ve şeraitini almak veya öğrenmek istiyenler için ''R ki A d. ' cuz ug~ u 
omlsyon her gün açık olduğu ilan olunur. (4- 1 - 143) e am,, ır. '-

** 
Kor ihtiyacı için 30,000 kilo nohut açık eksiltme usu

lile 4 · lkinciteırin - 935 pazarte~i günü saat 15,30 da 
Ba1ıkesirde t or. komsuyonnnJa eksiltmiye konmuştur 

Tahmin bede1i 2250 liradır. Muvakkat teminatı 168 lira , 
75 kuru§tUr . Eksiltmiye İftirak edecekler şartnameı;ini 

görmek ü~ere her gün ve ihale gününde de vakti mu
ayyenind ~ teminatlarHe kor komis) ona müracaatları . 

- 4 . 1 . t 78 --

Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 

1 1 Zarafeti Ve 1 
;son Moda 1 

\7 (~ Rtı Rekl~tıııl<ırıı1ızı Malları ile tanıdığınız • 8 • 
(TÜRKDLİ) ne \ 'eriniz. j Fahri Tavşanlı 1 

T U .. R K O I l 1. a fantazi Manifatura Ye Kuma& Mağazasının 1 
Kor. ihtiyacı için 50,500 kilo Bul~ur kapalı ıarf usu- ' S () N 1\ı( () 1) A. 1 

lile ı- ·~ . Teırin 935 Cuma günü saat 15,30 da Kor satın - 8- _:;::::: 
alma komisyonunda eksiltmiye konulmuttur. Ttı hmin be . . . . . . . il THİl\OT.\.J KJ~LIK HOBLrf{ YÜ"L.'1:EHİ. 
deli 4545 lıradır Muvakkat teminatı 340 lira ~8 kuruş- Ba/Jkesınn Bıncık Oazetesıdır 1 , , . r ) • , • • ) ' 1 Bİ~ 
tur. Eksilmiye iıtirak edeceklerin şartnamesini görmek H v d Ok M.\N 101.l KLAH, 1 .\L fl)Ll 1\1,.\h. 1 J ' 

** 

• er rer e unur . ., 8 . . 
frr.ere her gün saat 14,30 da teklif mektuplarile birlikte j ... ~ SEi.İi\ KCll.\~L .\HHllZ (;EIJll~TIB. ~ 
komisyona müracaatları .t • 1·189 .. --- - -- -~ - - , ..... J)B•·<09la-9Jll--8)1(e .. J)·~ 
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1
1~1 Halkevi Bakıevi 1 
Kıl 1 1 

imi Halkevimizin Sosyal yardım komitesi taraf:nrlan eski Uray Dispilnseri yap~ 1 
1 

"' I sında açılan bakıevinde aşağıda yaıılı günlerde d oktor arka ·la~larımız fakır ı~ 
l~ı halka bedava bakacaklardır . Halkımızıo bakıevim ize ba§ vurmalarını dileriz. I~ 
imi H A S T A L 1 K L A R B A K 1 Z A M A N 1 U Z M A N 1 N A D !_.. I~ 
IMJI ~ 
UO İç hastalıkları Pazartesi günü saat 14-15 Bay Dr. Medeni Akkent m 
ıml Göz hastahklaro " " " 15-16 Bay Dr: ihsan Oskay mı 

ıl Ku'uk hastalıkları Salı " " 15 16 " " Diihi ~ı 
i~ı Cerrahi hastahkları ,, " " 15- 16 " " Sadi Ôzatay lı 
~ı' Kulak, boğaz. burun H . Çar§amba ., " 15-16 ,. " Kamil St>sli oğlı.ı ~I 

j MJ Çocuk hastalıkları . " ,. ,, 1 G l 7 ., ,, Memduh ~I 
1 . iill 

1 ! .... ı 11!1 : ı~I ~:~u:••;:ı.:!~:~ H Per:embe : : . :t:~ : : ~=~~~z~li ,;ı 
ımı İç hasta'ıltları Cuma ., .. 15-16 ,. Raif Demiralp \~ 
ımı Cerrahi hastal~kları ,. .. ,. 16-17 " .. Ali Riza Tezel ı~ı 
ıını Halkevi Başkanloğı 1 
ı~~~~~~~~~~~~~Si!~252Si!~~~~~~~§~~~~~§~~~~~ 

1 . 

~ -
1 Basın yeri il matbaası: 


