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lngiliz Uçakları Bir ltalyıan Uçağını Düşürdüler. 

--
Sayımın 
Faydaları 

Atatürk Be~arlar lJtalyanlar Aksuma Bugün 
Acunun siyasal Curumu ~.~. için vergi konul~cağı do- (d •• ) G • • J d • Türkiye sınırları içinde 

Yaoayan yurddaşların ve ya
banclların adedi, bu yılın 
T eşrinevelinde yapılacak bir 
sayımla ikinci bir defa da· 
ha teııblt edilecektir. Bu 
suretle 1927 yılından 1935 

kında önemli bir söylev ğru değıl un ırmış er ır. 
ki Ankara, 16 (Özel) - Nü 'erece er. fos ııayımından sonra bekar 

Yılına kadar nüfusumu2un 
ne 1ekılde inkişı:ı f et Uği ra 
kamlara dayanarak açık bir 
surette meydana çıkmıt ola
caktır. Şüphesiz ki o tarih 
ten bu güne kadar nüfuııu 
nıuz önemli miktarda art 
rnı§hi". Hu arhf mtkdarını 

bilmek, yurdumuz.un iman 
enerjisi bakımından ne şe 

kilde olduğunu bilmek de 
inektir. insan enerjisi ise. 
dünyada mevcut enerjileı in 
en büyüğü ve en yükseği 
dir Çünkü bölün enerjileri 
Yuatan odur. Ka mıil Ataturı~ 

Ankara, 16 CÔzel J ·- Ara 
tatilinden rnnra ve bir ikinci 

tetrinde Kamutay açılın · 

ca, Atatürk acur.un son si · 

yasal durumuna temas eden 
çok önemli bir söylev ve
receklerdir. 

7 

Bu Eöylevde, Türkiyenin 
genel durumunu rla izah 

buyurmaları muhtemeldir. 

J)oğuda 

lık vergisinin ihdas edilece 
ği hakkmdaki haberler üze
rine istatistik müdürlüğü bir 
tebliğat yaparak. nüfus sa
yımın·n, bekarlık vergası 
vesaire gibi vergi itleri ile 
katiyyen alakası olmadığı bil
diril mi~tir 

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

U~uslar 
Kurumunun kararlan ~a~· 
km~a içba~anın izahatı 

B ~ut, rn f\ay.ı 

Ankara, 16 (A.A.) 
Şükrü Kaya da Uluıılar Ku 
rumunun kararlnrı hakkında 
Partiyi haberdar ~tmiılir . 

islahat 

Tasavvur edılsin ki, gerek 
toprak altında, gerek toprak 
Üstünde v e gerek havadaki 
kudret 1eri ve kuvvetleri zapt 
ve rapt altma alan, onları 
kendiııine esir eden insan 
dır. Onbinler.ce volt kudre · 
tindeki eleklrfği, iki parma 
Rının manevrasile kendi key 
fine ve arzusuna itaat etti 
ren, göklerin namütenahili
iini fetheden inııamn haiz 
olduğu egemenliği düşünü 

nüz. O zaman insanın yara · 
tıcı kudretine daha eyi ina ------
nırsmız. 

İıte nüfus sayımı bize, en 
klsa tabirle, blr sınır içinde, 
a.ynm yükıek bir idea1, yaıa

tnak ideali ile, hür vatan 
topraklarının havasını tene

Başbakan İsmet İnönü Parti 
Namutay Gurubunda İzahatta 

Bulundular. 
ffüs eden bu büyük in· Ankara, 16 (AA.) - C. 
san kütlesinin ve enerjisinin H. Partisi Kamutay gurubu 
b dün toplanmıt ve İsmet İn · arometreııini verecek lir 
Buna hepimizin isteye iste- önü hükumetin esaıılarını 
Ye yardım etmeııi askerlik kararlaıtırdığı "' tedbir'er ve 
kadar kutsal bir yurt borcu · Kamu taya verilmek .. üzere 
dur. · hazırlanan kanun layihaları 

Bir inııanı bünyeııi nasıl hakkında malumat vermit 
hüceyrelerden ibaret ise, bir tir. Ba§bakanın verdiği bu 
Vatan bünyesi de insanlar malumata göre, Bitlis, Art-
dan yapılmııtır vin, Hıkari vilayetleri ye 

Hir insan vücudundaki niden ihdas edi'ecek Ayrıca. 
kan, na11l vücudu harekete Çabakçur mıntakasında ve 
Relirirse bu kanların hepsi Dersimde birer vilayet teş 
birle.terek vatanı harekelt! kil edl'ecektir. 
Retirir; ve biz vdlanımızı. Dersimde kü'tür, asayif 
kuru toprak olduğu için ve bayındırlık tedbirlerlle , 

... 

değil, belki bize yatamak iılahat dü•ünülmektedir 
imkanını verdıği için ııeve , ,. B ıı ~ lı:ıka ıı ls rıı f'l İnuııil 

ri~ Toprağa da bazı yaıat- /t~ ~ ~~~~~~~~~~ 
mak imkanını veren, niha ~ • 1 
~~iz~ninde sonunda gene ı 20 /Jkteşrİn-Pazar 

1 
Her insan bir çok insan· ~ Genel Nüf US Sayımı ',ll 

lar için, çalışma ve refah il. ~ 
İtnkanlan hazırlar; çünkü ~ DOGRU CEVAP VERELl'M. ;ıı 
Rtda almağa, giyinmeğe, il. ~ 
<>kuma, ve saireye, " Sayımın ne süel, ne finansal ve 11 
muhtaçtır. Uulus ııe fi. ne de özel bir noktası yoktur. Doğru ~ 
Verl.iğiıniz.ln yÜk$t k ideali ~ Söyliyenler bu yüzden hiç bir zarara "' 
de ııte buradadır. it;. ... d ~ 

~ ki ır O "" .. 1 · !I Onun için, yurt dahilinde ı fi Ugramıyaca .ar . ogru soy .~~1- ~ 
mevcut inHn enerjisinin ne f{t yenler ancak ılme, devlete çok buyuk 'ı1 
kadar olduğunu, nHıl çalı~ 11/. kötülük etmiş olurlar. ~ 
lıiını, c\erecesini bilmeliy"z ~ ~ « 
kı b " . b d t d BA~VEKALET una gore ıca e en e . . vı 

( Sonu ikinci sayfada ) 
1
1 l-it:ıti"t i k Umum ~1iiıliirliiğii ı 

Mümtaz Faik '~~~~~~~~ 

İngiliz Uçakları İngiliz Sudanı Üzerinde Keşif 
• Uçuşu Yapan 

Birlt~lyan Uçağını Düşürmüşlerdir 
Pilot Hapsedilmiştir 

Cenevre, 16 ( A •. 4.) - İtalya - Habeş harbi 
etrafıııda günün en mühim meselesi italyaya 
karşı zecri tedbirler etrafında lngiliz Dışişleri 
Bakanı murahhası tarafından yapılnıış olan 
teklif teşkil etmektedir. 

lngiliz murahhası bu teklif inde ita/yanlara 
karşı alınacak zecri tedbirlerin müessir olabil
mesi için ltalyan emtiasının suretikatiyedesatın 
alınmaması, yeni fiatlarından yüzde 20 kaybet
memiş olan ita/yan malları üzerinde hiç bir 
muamele yapılmamasını ileri sürmüştür. 

Bir Çok HükCimetler Bu Teklife 
Müzaharet Etmiş Bulunuyorlar. 

Londra, 16 (A.A.) -
Adisebaba resmi mehaHli 
Ogadırn cephesinde bir taa · 

rruza geçilmesi hakkında 

emir veril mit olduğunu ya· 

lanlamaktadtr. 

ği bir mektupta, amiral fÖY· / duklarmı e11efJe hatırlıyo 
le demektedir: "1902. 1904 rum." 

yıllarında. Molla bizim eli- Fil imler yasak adildi 

Roma, 16 (A.A.) -- ltal-
yan1ar Aksuma bugün 

1 dün) girmiılerdir 

Londra, 16 (AA ) - İn · 
giliz uçakları İngiliz Sudanı 

üzerinde ketif uçuıu yapan 
bir İtalyan uçağını düıür-

müılerdir. Pılot hapsedil · 
mittir. 

Hişanıarı geri verdi , 
Roma, 16!A.A .) - Ami

ral Gulyano Pini kendinde-

ki İngiliz nişanlarını geriye 
vermlttir Duçeye gönderdi-

mizde ııiyasal bir yem ola 
bilirken lngilterenin sadık 

ve dürüst bir do&tu olan 
italya - İngiliz Somalilinin 

yola getirilmesi için bu dev
lete donanmasile yardım et

mişti. Bugünkü lngiliz dev· 

let adamları bunu unutmut 

gibi görüyorlar. Onun için 

İngiliz hükumetinin bana 

o zaman vermiş o1duğu ni· 

ıanı iade etme'' ödc.vJmdir. 

Hn türlü şükran ve doğ· 
ru 'uk duygularından mah. 

rum bir memleket uğruna 

İtalyan denizcilerinin canla
rını tehlikeye koymu~ ol· 

Vergiler in d i r i 1 i y o r 
Bir Kanunla Arazi Ve Bina 
Vergileri Hususi idereye Dev

rolunacak 
Ankara, 16 (A.A ) - 1 

Hükumet tahrir kıymetle 

rinde yüzde 25 tenzil ka-, 
bul arazi ve bina vergilerinin 

hususi idarelere devredilme· 

sine ve ııayım vergisinin indi

rilmesine dair üç kanun ha 

zırlanmaktadır. Koyun ve 
emııali küçük hayvanlarda 

yüzde 2U ye sığır ve 
daha büyük hayvanlardan 
yüzde 33 den yüzde 5C ye 
kadar indirme yapılması ve 
Karadeniz kıysındaki misir 
mahsulü gerek peşin , gerek 
veresiye halinde ihtikara 
maruz kalmaması için zira
at bankasınca fiatın kontrol 
edilmesi düıünülecektir. 

Viyana, 16 IA.A.] - Av· 

usturye hükumeti Habetiı· 

tana dair olan filimlerin 
gösterilmeııfnl yasak etmittir. 
Bunun sebebi, burada gös · 
terılmiş olan bazı A'man 
fHimlerinin Hclbeılerln lehin 
de bulunmasıdır. 

Oöniz harp akademisi 
Roma, 16 IA A.~ - Hü 

kiimet yüksek bir deniz ha· 
rp akademisi kurulmasına 

dair bir buyrultu netretmit· 
tir 

Yor.an hü~Ometi ~ir ~e
yanname nesretti. 

İstanbul, 14 (Ôzel)- At
ina ihtilal hükumeti halka 
hitaben bir beyenname ne
şretmittir 9 maddeden mü· 
rekkep olan bu beyennam. 
ede vilayetlerin ademi mer· 
keziyet ile idare edileceği 

vergilerin blah ve tanzim 
edileceği, köylerden tehirle
re olan akının önüne geçi
leceği , memurların azaltıla

rak münevver kimııelere ba
şka ~abalarda it bulu-
nacağı, mahkemelerin, 
kültür işlerinin mü· 
def aa ve nakil vasıtaların-

ın yeniden tenzim edilip 
modernleştirileceği vadedi 
lmektedir, 
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s~yımın Faydalc.ırı 
,.., ••.................. ~ 
~ Şundan bundan : 

(Ba~tarafı birinci ı; , yfada) 
birleri alalım; eksik nokta. 
lar varsa telafisine çah~alım 
Bu bakımdan nüfus sdyı . 

mının, memlekette güdül
mt ııi lfuımgelfn ıu veya bu 
ıiyasanın bize ana çizgile
rini göstermek itibarile de 
büyük önemi vardır . 

Bu durumun incelenmesi · 
ne girmeden evel nüfus si

yasasının iki büyük ct>phesi· 
ni burada kayt etmek ge· 
rektir: 

Nüfu11 siyasası birinci ola· 
rak: 

Memleket müdafaası ba. 
kımından, 

İkinci olarak da: 
Ekonemik menfaatler ba · 

kımından önemlidir. 

.. 
• * 

Memleket müdafaası ba 
kımından önemlidir; çünkü 
bu sayede vatan bir Sl\ldırı 

ıa uğradı~ı zaman, ne ka. 
dar asker cıkarabilereğimizi 
kattyetle biliriz . Askerlikte 
de taknik kısım ne kadır 

ileri olursa olsun, ıayının b. 
üyük teıirleri vardır. 

Eğer mesela bugün, Avu· 
sturya , Almanya. gibi 65 
milyonluk bir memleket ol· 

saydı, E:rginliği Ustık l ali) ka 
tiyen tehlıkeye düşmez . Ve 

hatta mevzubahs bile edil · 
mezdi. 

1914 de Bel çıka kudretli 
bir ordu çıkarabi'seydi, bel
ki de i•ti1aya uğramazdı. Va. 
lua bu mem eketlerde nü 
fus. toprağa nlsbd edilirse, 
hatta bir çok yerlere naza _ 
zaran çok kesıftir. Bununla 
berab _r şurasını da i~aret 
edelim ki, toprak siyasasını 
da çizen gene nüfustur. İta 
lya, toprakları bütün yurt 

daşlarını geçindirmediği için 
(Asyada, J\frikada) yerler. 
arıyor. Her sene mühim mi· 
ktarda insan enerjiı;i ihraç 
ediyor Bugün hariçte ya~a 
yan İtalyanların adedi 9 mi · 

lyondan fazladır, a,ağı yu

karı umumi nüfusun beıte 
biridir . 

Bundan ötürü, nüfusu fa
zlalaıan uluslar, yurdun is 
tihsal kabiliye tine bağlı ola
rak diğer yerlere yayılma · 
ğa baılarlar. 

Bu yayı ' ı~ın muhaceret 
yo'ile oldugu gibi istila yo
lu ile de tezahür eder. Tü
rkivede nüfusun artmakta 
olmasına rağmen böyle bir 
yayılıı asl ı, varit değild ir . 
Y~rdumuzun toprakları, bu· 
gunkünün bir kaç misli va . 

tandaıı heslemeğe kafidir. 
Bu böyle olmakla beraber 
diğer bazı devletlerin nüfus 
bakımından yurdumuzun 
fU veya bu parçasına göz 
dikmediği ve dikmiyeceği de 
iddia edilemez Onun için 
büyüle ve dağınık sınırları

mızı müdafaa etmek , koru · 
ınak ancak kuvvetli bir or. 
du ile kabildir. Sefer hali 

nde bu ordunun ne kadar 
olacağını bize ancak nüfus 

sayımı, ve bu sayıma röre 
yaı itibarile yapılan detvel 
ler gösterecek, icabında: 

- Şu kadar asker çıka 

rabiliriz diyeceğiz. 
Nüfus sayımı ekonomik 

bakımından önemlidir; çün 

kii, gerek istihsal ve gerek 

istihlakin ne birİl\ci unsuru 
insandır, yarıl nüfustur. Yu· 
rdun içinde en kadar nüfus 

ya~adığın ı bilel im ki , i stihııal 
ve istihlaki ona göre tanzi -

~······················" 
m edebılelim . 

istihsal bakımından 
Çalııan eJlerin mikdarına 

anlarız El emeğinin hangi 
alanlarda (sahalarda) yapıl · 

dığını görürüz Yakı'\ genel 
nüfus sayımı , endüıtriel ve 
ya terımsel (zirai) bir sayım 
değildir. fnkat bize umumi 
yet itibarile, yurtdaş'arımı 
zın ayrıldığı bütün kategor 
ileri gösterir. 

Geçen nüfus !ayımında 14 
milyonu bulan nüfu. umuzun 
yüzde hemen doksanının zi · 
raatle uğraıhğını gördük. O 
zamandan bu ana kadar e 
konomik alana da büyük ev
rimler (inkilaplarj yapılmı§ 
tır. Memleket endüstrileım· 
iştir. 

Toprak yerine makinede 

çalışan yurtdaı'aramızın mtk. 
darı artmı§hr Fakat bu ar 
tııın ne olduğu~rn bize an 
cak genel bir nüf uıı sayımı 
bildirecektir . 

htihlak bakımındar: 
Yurtdaşların ne kadar oldu 

~unu bilelim ki, muhte 1if 
maddeler iıtihlakının adam 
başına ne düttüğünü görer 
lim. Mesela geçenlerde 1932 
senesinin §eker ithalatını ve 
istihsalatını nazarı itibare 

alarak, ve nüfusun 14 mil
yon olduğunu farzederek 
yaptığımız bir tetkik, bize 

adam başına günde ancıtk 
11 gram §eker dü~tüğünü 
gösterdi. 

Bir kimsenin günde a sga· 1 
ri 100 gram ıel<er sarfet· 
meıi lazungeldiği göz önün
de bulundurulursa, bu şeker 
m.tkdarının çok az olduğu 

anlaıılır. ~ekerin ucuz/atıl· 
ması için açılan mücadele 
de bütün bu hetaplarm te

siri olması gerektir. İşte 
eğer elimizde nüf urnmı. za 
dair sarih bir raka n bulun -
mazsa bunu meydana çı 

karamayız ve her ferdin 
günde n~ kadar şeker yedı · 
ğini btlemeyiz . 

Nihayet nüfusun ne ka . 

dar arttığını tesbit etmek 
memlekette çalııma kabili · 
yetini de tenbih eder; çün 
kü ihtiyaçlarımızın ne de 
rece yükseldığini ve ça 'ıı 
mamızı bu ihtiyaçlara göre 
nasıl denkle~tirmek icabetti 
ğini an ' arız. 

Nüfus sayımının bütün 
ekonomık menfaatlerini bu· 
rada uzun boylu anlatmak 
imkansızdır . l iz yalıııı. ana 
hat 'arını çizmekle iktıfa et · 
tik 

Nüfus sayımı memleket 

müdafaası ekonomik men 
f aatlerden ba§ka dığer sa 
halarda da bize çok kuvv -
etli delıller verebilir. Mese 
la ilH nüfus sayımı arasın 

daki artıt miktarı esasen 
malum olan muhaceretler
bir tarafa bırakılırsa genel 
sıhhatın, ahlak ve hayat se 
viyesin ın yükse1mesile elele 
vererek, ne nisbet dahilinde 
doğumlara yardım ettiğini 
gözümüzün önüne se rer. Bu 
nüfus sa yımımn < n önf'mli 
sonu ç'arından biridır. 

Nüfus siya sası sad e adet, 

kemmiyet m eselesi değ il ay

nı zamanda keyfiye t (Qua 
lite) meselesidir. 

Hiç unutmayız geçen !e 
ne Fransız meclisinde bir 

Pilotun muvaff akiyeti 
Sovyet pilotlarından Vik· 

tor Ef setf. bir nefes alma 

maskesi takmıı oldu ğu hal 
de uçakla 10 020 metreye 

çıkmııtır. Çıkış 1 saat ~ 
dakika ııürmüştür . Uçman 10 
dakika kadar bu yfı kseklık· 

te kalmıştır. Oradaki soğuk 
sıfırın altında s ı derece idi 
Pilot böylelikle yeni bir Rus 
yükseklik rekoru kurmuıtur . 

Pi 'ot Efseef aynı zamanda 
üatad paraşütçüdür Şimdiye 
kadar 76 defa paraşütle at 
lamı~tır. 

Kors~nh~ yapan bir kadm 
İnsanın aklı artık bir çok 

şeylere eremez oldu . Çinin 

güneyinde l,orsanlak yapan 

Çinlilere teflık eder.in bir 

ködın olab i leceği kimin ak· 

lına gelebi 1irdi?! 

On yıldanberi güney Çin 

denizlerinde korsan l ık yapa· 

rak etrafı kasıp k a vuran 

bir çete yakalanmıı ve bu 

çete ıefinin Çangçinçiao 

admda bir kadın o 1duğu an 

laıılmıştır . 

Ölülerin ~al~i harekete 
getiriliyor. 

Moskova prof eıörlerlerin 
den Asino,· ıki ölmüı çocu 
klaran ka 'blerini harekete 
getirmek ve bunları d iri't 
mek yolunda bazı önemli 
tecrübeler yapmıştır. Tecrübe 
50 ölü çocuk üstün de ya bıl 
mıt ve bunlarda n 35 mm 

kalbleri harel<ete getiri l miş 

ve bu harek<t 25 
saate kadar devam etmiştir. 1 

Harekete gelen kalbler 3-4 
saat bilhassa muntazam ça · 
lıımaktadır . Burıun için pro· 
fesör Tiroda ve Adrinalin 
maddelerini kana ,ırıngıt 

etmiftir . Bu maddelerle şi. 

mdiye kadar hayvan kalb. 

leri üstünde bazı tecrübeler 
yapılmıştır. 

saylav: 
" - Fransa 40 milyon nüfu

stan ibaret" diye nüfus az
lığından ıikayet ediyordu. 
Buna şu karıılık verildi: 

"- İngiltere de"° 39 mily 
ondan ibarettir Fakat bun 
unla beraber muazzam bir 
imparator uğa sahipt ir " 

Bu iki cümle.le kemmiyet 
ve keyfiyetin (Quantile ve 
qualite) nin ~n büyük tahli 
lini bulmak kabildir· 

İıte genel nüfus sayımı, 
bize memlekette nüfus ade· 
dinin ne miktar artmal<t, 
olduğunu göstermekle bera 
ber ayrı ca ke yfiyet mesele 
sini de öğre tecektir 

Daha kua bir tabirle an· 
cak o zaman yurt t.lahinde 
ne kadar ve ne işe 

adam olduğumuzu 

olacağız 

yarar 
bi lmiş 

Onun için sorulan sual 
lere doğru v e kati cevap 
verece k dnhi oha nüfus sa 
yımın:t yapılacak yardım 

en büyük bir vatan borcu
dur. 

Mümtaz Faik 
Tun !J<l:l'frsi ııa :ı işleri 

mıidıirıl 

lstat ı ~ ı ıı, l' ıı ı ıı nı ıı ııılılrl•ı ;:f ıı 
1 r rıı ıJan ~ontl e ı · lıııı ı;: tıı 

. . . ' . 
. ...... -- . ~ ' . . , . '"r' • \ ·4': ... 
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Parti Sayım İşyarlan Ödev-
Başkanimız şehiimizedöndü leri Başına Gidiyorlar. 

Bir müddettenbeti latan 

bulda bulunmakta olan Par 

ti İlyönkurul Başkanı B. 

Lütfi Kırdar dünkü İstanbul 

treni ile ıehrimize dönmüş· 

terdir. 

Çanakkale 
Göçmenleri için ilimizden 

çift hayvam ahmyor. 
İlimizden Çanakkale aıöç -

men 1eri için çift hayvanı 

almak üzere gelen satın al 

ma heyeti Hslya ve Balıke· 

ıir pazarlarından yüz çift 

çift hayvanı alarak Çanak 

kaleye göndermit1erdir. 

ilimizden 700 çift kadar 1 
hayvan alacak olan heyet alı

ma devam etmek üzere dün 
1 

Gönene gitmiılerdir. 

ilimizde 
Tanın Ba~anhğmca ~ir 

ine~~ane açıhyor. 
Tarım Bakanlığınca İli· 

mizde kurulacak olan inek · 
hane ve çiftlik üzerinde in

celemelerde bulunmak üze 
re Bandırmaya giden Bay 

tar Oırektörü Behçet :funç · 
ay dün ş ehrimize dönmüı 

tür 

Baytar Direktörü Bandır

manın cenubunda ve Edin · 

ciğe yakın Tekfür çtftli~i

ni inek hane için el ver itli 
bu\muıt•ır. Buna ait proje 
ve planlar Oirektörlükçe 

hazırlanarak Tarım Bakan 
lığına ıönderilmiştir. 

Tütün 
Ekimi için denemeler 
İnhisarlar idaresinin tütün 

ekicilere dağıtmak üzere 
Burııadan getirtmiş olduğu 

tütün tolıumlan üzerinde 11. 
Rasim çiftliğinde yapılan 

denemeler çok eyi bir sonuç 
vermit bulunmaktadır 

935 Mahııulü için hük\1· 

metın kuyduğu bazı ıartlara 

göre iş'enen bu tiitünler ne· 
vilerine göre ayn ayrı di 
zilmiş ve ç<.·k muntazam 
bir ıekilde paııtal yapılmış· 

tır Tütünlerin ifçiliği İn 
hisar i~pektör üğünce de pek 
beğenilmiştir . 

İdarenin is tediği tütünler 
rekolte bakımından geçen 
yıllın ayni olmakla beraber 
nefaset ve renk ile de daha 
eyi ve daha güzeldir. 

~orap çalanlar 
Mustafafakiye mahallesin· 

den Tüccarda n Rifatın ma · 
ğazasaodan çorap ve etya 
çalan İvrindinin Fındık l<ö 

yünden Ömer ve Yusuf oğ 
lu Necip yakalanarak adli 
yeye verilmittir . 

Sayım Işi Dolayisile ilk, Orta, 
Lise Ve öğretmen Okul/a·r,, Bir 
Hafta Müddetle Tatil Edildiler 

Merke:t.e bağlı kamunla
ran ve köylerin ıayımını ya
pacak olan •§Yarlarla öğret
menler, erkek orta okul lise 
ve öğretmen okulu talebe
leri dünden itibaren nüfus 
direktorlüğünce tutulan oto. 

büslerle ödevleri baılarma 

gitmeğe baılamışlardır . 

Sayım dolayıııile itlerin· 
den ayrılan bütün işyarlar 

resmen mezun ıayılmakta· 

dırlRr, yine bu maksstla 
dünden baılıyarak bütün 
ılk, orta, lise ve öğretmen 
okulları pazarteıi alıcıamına 

kadar t ı lil edilmitlerdir. 

Sayım iıyarlanna tali 
me.tnameye göre en fazla 
iki yüz nüfuıı verilmesi la · 

Sanat 

zam gelmektedir. Habuki 

ilimiz sayım işyarlarma yüı 
yirm• kadar nüfus verilmek 

ıuretile itleri azatılmıştır 

Onun için lO İlkteırin pa· 
zar günü sayımın öileye var· 
madan çabucak bitirileaği 

umulmaktadır 

Sayım İ§Yarları ıirndiden 

kendi bölgelerini dolat 

makta ve ellerindeki numa 
rataj cedvellerile bina nu· 
maralarmı karıılaıtırmakta · 
dırlclr. Hiç numaruı olmı· 

yan binalarla yan111 numa· 
ralı olanlara nüfus direktör· 
lüğüne haber vermektedirler· 

Bugün de bir kıaım iıyar· 

lar sayım bölgelerine gide 
ceklerdir. 

Susığırhk 
O~ullarma gireceklerin a~- i~manyur~u ~isl~let ve 
lan ya~ında ~il~iril~ ce~ yaya koşular yaptı. 

Susığırlık, 16 (Özel ayla İlimizden bu yıl sanat ok
ullarına girmek isliyen tale
bt-lerin geçenlerde müsaba · 

ka smaçlaıı yapılmıştı . 

Haber aldığımıza göre 
sınaç kağıtlanoın Kültür Ba· 

. kanlığınca tetkiki bitirilmir 

tir. 

Kazananların adları bir 
iki gün içinde bildirilecek-

tir. 

Otomobil 
Ta~si yeri Keten ~am ala

m o1acak. 
Şimdiye kadar eııki uray 

alanı otomobillerin taksi ye 
ri olarak kullanılmakta idi. 
Urct yca bu defa burası de-

ğiıtirilmiştir. 

faytonlar 

mobillerin de 

gibi 

taksi 

oto
ma hali 

Keten hanı alanı o'arak ka 
bul edıl mittir. Ş~hir içinde 
işliyeo otomobi ller burada 
beklemeğe başlamışlardır. 

İnhisarlar 
işyarlan arasm~a atanmalar 

Tütün inhisarlar İfyarf arı 

arasında bazı atanmalar ya· 

pılmışhr . 

Erdek sa tış İHarı M. Ce 
mal 60 lira ücretle Bandır 
ma inhisarlar takip işyarlı 

ğına , Gönen inhisarlar dir 
ektörü Aziz kontrol it · 
yarlığına Hüseyin Kemal te · 
rfian Erdek inhisarlar satış 

tıyarlığına, Gönen eski inh · 
isar işyarlarmdan Hami Gö 
nen tahrir işyarlığına, şeh 

rimiz inhisar direktörlüğün 
de açık bulunan fiQ lira üc 
retli takip i şyarlığına da 
Akşehir ınhisar'ar satıı iıy · 

arı Ali Remzi atanmııtır. 

rımızdan) - Pazar günü 
burada İdmanyurdu gençle 
ri tarafından bisiklet ve ya
Y.a koşuları yapılmııtır. 

Bisiklet koıusu otuz dört 
ki 1ometre bir mesafede ya
pılmıştır . 

Bu koşuda birinciliği 35 
dakikada terzi Lütfi Erte · 
kin, ikinciliği otuz sekiz da 
kikada Hüseyin, üçüncülü· 
ğü 39 dakikada kunduracı 
Niyazi almıştır. 

200 metrelik yilya koşuda 
birinci! iği Rcıat, ikincılıği 

Hayri, 400 metre koıuda 
birinciliği Reıat, ikir:ciliğİ 

Nuri . 1500 metrede birinci 
fiği Ahmet, ikinciliği İsmail 
kıtzanmı§lardır . 

Gerek bisiklet ve. gerekse 
diğer ko~ular çok güzel ve 
çok heyecanlı olmuştur. 

Kaçak 
Tütün ve cıgara ~agı~ı 
kullananlar oezalandınf ~ı. 

Şamlı kamun una bağlı Ar · 
mutalan köyünden Mehmet 
oğlu İııhak, İsmail oğlu Ke
mal, Tahir oğlu Hasan ça
vuı Hüse} in oğlu Rizanıll 

Üzerlerindeki tabakalarında 

kaçak tütün ve cıgara ka-. 
ğıdı bulunduğundan kırkar !ı -
ra para ceza sına çarptırıl 
mışlardır . 

Yine ayni köyden Hü9e· 
yin çavuş kardeti Şuay ip ve 
Tevfik oğlu Mehmedin üze· 
rinde yalnız tütün bulun · 
muştur. 

Bun1ardan ceza olarak 
yirmi beşer lira para a!Jnoı•f 
tır. 

Gelenler Gidenler 
Adapazarı orta okul di· 

reklörlüiüne atanan tırkek 
orta okul direktörü 11• Ahlflel 
Tevfik Tarım dün KütahYll 
trenile yeni ödevi baıın" git· 

mittir. 
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it 1 . H b M harp gemilerinin Akdenizd-a ya - a eş ese- eki tevezzuu gösterilmekte-

le si. n dek ·ı Açık Kapı. dirfngiliz zabitlerinin idare1i 
a 'tında beş günden beri yap-
ılmakta olan Mısır hava fi 

italya Habeşistanla Bk o loniik m ün mhtın fay dalı bir ~~~. ~:0:::!::~~:~:0:i~~: 
~~~il~e inkişaftm istiyorsa başka bir yoldan yürümelidir' assa çö de , bomba atış tec 

rübeleri yapıldığı kaydedil 
Deyli Heraldten: 

Mussolinin beı ler komite 
•İnin tekliflerin~ verdiği ce· 
'aban görünüştü bir "ha yır" 
tlıanasını ifade etmek le be 
~aber salahiyettar mehafilin 

U Ceyapta gizli bir "evet" 
manasının mündemiç oldu· 
RUnu bildiren yukaridaki 
baıtıklı baş yaz1S1nda Oaily 
lierald gazetesi Romada ni· 
hayet realite duygularının 
belirdiğini, bir hafta 
evet Habef ihtilafına hiç bir 
"nlnırna olamıyacağım is 
tflrla. bildiren ve be~ler ko 
ltııtesine karşı hiddetler sa · 
Çfln Muuolininin bugün 
Yalnıı bir teklifın 
''Yanı kabul olma 
dığını bildirdiğ ı ni ve be~ler 
komitesinin faaliyetini takdir· 
le andığını eğer Musolininin 
~~ 1 
Uıakere yolile bir çareihal 

llta nak niyetinde ise kendısi 
f,. · 
l'ın kapının daima açık tu 
tulduğunu, fakat ayni za 

bıanda müzakerelerin daya· 
tıacağı esasın ka 

tıYetle bildirilmesi lazım gel 
dtğinden b .ıhsettikten sonra 
ltıaka.leyi §Öyle bitiriyor: 

"Eğer İtalya Habeşistan 
11
e ekonomik münasebetleri · 

~i~ her iki memleket ıçın 
!'•deli bir ~ekilde inki~afını 
1•tiyorsa bu husuı hfç 

liiphesiz tanzim edilebi · 
lir . 

Eğer İtalya Habeşistan 
ile k d" - - l i en ı somuge er arasın· 

da~i sınırların emniyeti ile 

~trıimi suret t~ alakadar ise 

1
1.t endiıeler de bertaraf edi

ebiltr. 

k Eğer İtalya, Habeıistana 
arşı istila kasitleri ta -

~.Yan bit düşman değil eyi 
•r komıu muamelesi gös 

ter.... ~ h . ··•ege azır ıse, o zaman 
liabeıhtanın da ona karşı 
"l'nı muameleyi göstermesi
rı· 1 temin hususunda uluslar 
'

0•Yetesi yardımını esirge 
llliyecektir. 

h F a k a t eğer İtalya, 

b
aftalarca t e h d f t ve 
1 ~ f 0 den son anda yaptığı pa 

ıarlık.:ı teklifi ile beşler ko 
~iteaini veya konıeyi veya-
~luslar Sosyetesin·n he-

~yü k Öykü 

yeti umumiyesini prenıipler 
üzerinde bir uzlaıma yapm · 
ağa ve reddedilen teklıfler 
den daha eyilerini hazarlam
ağa razı edeceğini zan edi
yorsa çok aldanıyor . 

Müzakere kapısı hala aç· 
ıktır. Fakat bu kapı İtalya
anın, bizzat Kovenantın pre· 
nsip1eri deme'4 olan teklifi · 
erdeki eses prenıip'erini ka
bul etmesine bağ 1 ı olarak 
açık kalacaktır . 

Alman matbuatından hü
lasalar. 

lngilterenin İtalyaya karıı 
tazyik vıuıtaları, Echo de 
Paris gazetesi Londra mu
habirinin verdiği mühim bir 
ha.,ere atfen aksettirilmek · 
tedir. Bu haberde İngiliz 
bahri~·esinin vaziyet ciddi 
bir şekıl a'dıiı taktirde pet· 
rol verecek yerleri ab'oka 
etmek sureti1e İtalyayı ha· 

reketsiz bırakacağı kanaati 
olduğu ve İngiliz filo hare 
katının bu maksada göre 
tertip edildiği bildirilmekte 
dır. Süveyt kanalının seddi 
suretıle Baara körfez inden 

ve petrol hat'ı üz 
erinden petrol almak. keza

lik Filistin sahillerile Hay. 

fanın larassuf altına a 'mm 
ası surt!li e de Iraktan gelen 
petroldan petrol almak im
kanmın ortadan ka 1 dırılaca 
ğı hatta İtalyanlar buna 

imkan bulııalar bile İngiliz· 
lerin petrolu Musuldaki me 
nbaından kesecekleri İtalya
nlara Kafkasyadan birıey 

verilmemesi için de Çana· 
kkalenin kapanması etrafın
da Türk hükumeti ile bu 
günlerde müzakervler yapı

lmakta olduğu, Cebelitarık 
boğazının kapanması sureti 
le de İtalyanların Ame 
rikan pP.trollarınm el
de edemiyece-kleri, itle bu 
suretle ltaJyanların yalnız 
kara yo1u ile İsviçre ve Al 
manya üzerinden ve Roma · 
nya tarikile petrol alabilm
eleri imkanı kalıyorsa da bu 
memteket'erin uluslar sosye · 
lesinin nizam !arına karşı İ 
talyaya yardım edip edemi 
yeceklerinin bir mesele teş. 

-

Gizli Kalmış Bir Aşk!. 
Yanzan: TÜRKER ACAROCLU 

lier neredense aklıma bir 
tey esti Hir iş baha 
tıc ederek babamdan izin 
itin . d' . . f ıste ım, ıhtıyar ve 

1akat. emektar arabacımız 
brahim ağaya, faytonu ha· 

~•tlanıasını, çünkü şehre ic · 
eceğimi söyledim. Halbuld 
lllakaa<lım, işlen ziyade gez 
lllekt i 

Biraz sonra harekıet ed r 
Yorduk. Sıcak o derece şi 
ddet· . k ıı:,. ını arttırmıştı i, geçli-
tll ıtı . 1 k ız asfalt yo un ziftleri 

llttanları erimiş . zavallı 
;tlaun ayakları. bir çok de

~lar yola yapışıp ka lmıfta. 
e İbrahim ağa bu yapıfık 

ayakları, 

" -- Çat çat, çat!" 

Diye ancak sökebiliyordu 

Neyse, sözü uzatmıyayım. 
Yatılı modern okulu geçti· 
ğimiz zaman ağaya işaret 

edeuk arabııyı durdurdum: 
Bu anda aklıma gelen şey, 

biraz önce geçtiğiw.iz, oku 
lun üst yanında yeni bir 
apartman yaptıran okul ar
kadaşım Fürkeş gilleri gör 

mekti. 

Eve.le yoklarmı~. T .. krar 
arabaya dönüyordum ki, ar· 
kamdan bir ses! 

Bayan. Bayan Baıarg-

an! 

mektedir. 
Bağdaddan bildirildiğine 

göre müdafaa nazın harp v
ukuunda lrakın alacağı va 
ziyet hakkında beyanatta 
bulunmuştur Buna göre fr. 
akın vaziyeti büyük Britan
ya i le münakid muahede i 
le tf!sbit edi l miş olup kendi 

menfaatlerini tehdit etmed· 
ikçe Irak hiç bir harbe işti . 

rak etmiyeçektir 
Bir Yunan fı 1 osunun İsta· 

nbulu ziyareti münasebetile 
Türk - Yunan dostluğunun 

daha ziyade takviye edildi
ği yazılıyor. 

Habeşistanm 14 gün için . 
de harbin zuhuruna intizar 
ettiği, Muasolininin Eritreye 
ve Somalıya gönderdiği kı
tala.rın batın" geçmek üze
re en kudretli ve ko· 
loni muharebelerinde en li· 
yakatlı beş kumandam ta . 
ettiği İngilterenin İtalya 
Habeı ihtilafında takındığı 
tavrını değişlirmiyect:ği, fİ 

mdiye kadar noktai nazarı 

dağınık olan ve Sanktion · 
lar için müttehit bir tasvip 
ve kabul göstermeyen İngi
liz \ efkarı umumiyesinin ar· 

tık tamamen degifmİ§ iıçi-
4erden muhafaıakarlara ka . 
dar berkesin muttefıkan hü 

kümetin arkasında bulundu · 
ğu, "britanya cihan impa
ratorluğu tehlikededir,, par· 

o1asmın bugün bütÜn İngi 
liz efkarı umumiyesini işgal 
ettiği bıldiriliyor . L.mdrada 
esen harp havasmdan bahse
den bir mektupta Mussolinin 

Kızıldenizde. Mısır ve Su 
dan yakınında milyonluk 
kıtaat ve tayare istasyonla
rile bir kudret faktörü ola 
rak yerlesip İngilizler.in su 
ni tedbirlerle ve güçlükle 
muvazene halinde tuta bil· 
dikleri Habet'ilerle Arapları 
İngiltere aleyhine tahrik 
etmesine ve bütün Afrika 
ile ön Asyayı a t e t e 
vermesine İngilizler ta ham. 
mül edemeyiz dedikleri, İn
gilterede geniz halk tabak· 
alarmın latie k.udeşler o'an 
Fransızları ve İtalyanları se-
vmedıkleri, İngi l terede ki 

Al 1ah, Allah!. Şu bunaltı· 
cı saatte, beni soyadımla 

çağıran bu erkek sesi de ki 
mindi acaba? 

Şiddetle geri dönüm. 
Genç bir delikanlı Yakı · 

tıklı değil. Lakin, usanır ilk 
bakışta; 

" Ne sevimli!." 
Diyeceği geliyor. Evet, e 

vet!. Yakışıklı, denemezdi 
ona .. Hatta, oldukça çirkin 
gösteriyordu. Yeni tabirie , 
kübikti biraz . Fakat kuvvet 
li bir ıeappeli olduğu mey
dandaydı. 

Yanılmıyorsam siz ha 
yan gerıeöal Baıargansınız 

Evet, Vesile Başargan 
dedim. 

Gene ben, fak at biraz a· 
lay:ı. 

- Bayım bir, emir lütf-

Ban~ırma icrasmdan: 
İstanbulda Abdurrahman 

oğlu Ali ve Hayım kanttti tir
ketine iki bin lira borçlu Ba 
ndırma İhsaniye mahallesin ·, 
de Abdullah oğlu manifatu 
racı Süleymanın işbu borç 
için ipotek ettiği İhsaniye 
mahallesinde sağı yol solu, 
sabundu oğlu Menol i' e Ha 
lil arkası Fatma ve Sıdıka 
nın hane ve bahçe1eri önü 
yol ile mahdud iki kattan 
ibaret altı oda bir mutfak 
bir abdesthane bir gusülhan 
e bir miktar bahçe bir ku 
yusu olan evin paraya ç~v· 
rilmesine karar verilmiştir. 

l - ipotek sahibi ve di
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin işbu gay
ri menkul üzerindeki hakla 
rı ve hususi faiz ve masra 
fa dahil iddialarının evrakı 

müsbitelerile yirmi gün içi 
nde icraya bildirmeleri ve 
haklan tapu sicilli ile sabit 
olmadıkça tahş bedelinin 
paylaşmasından hariç hıra· 
kacaklardır . 

2 - Arttırma ıartname 
sin'n tlan tarihinden itiba · 
ren herkesin görebilme~i 

için icrada açık bulunduru · 
!maktadır. 

3 - Birinci arttırma 18. 
I 1 Y35 pazartesi günü saat 
15 te Bandırma icra mem 
urluğu odasında yapılacak 

arttırma .bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yt tnıit be-

Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Susığırlık garnizon kıtaatının bir ı~nelık ihti}acı olan 
170 ton buğday unu l 2. Te§rfn· 935 cuma günü ıaat 15 
de kapalı zarf1a eksiltmeye konmuıtur. Tahmin bedeli 
187( 0 lira olup muvakkat t<-minalı da J 402 l ı ra 50 kuru
ıtur İhale Susuğırlık askeri sahnalma komisyonunda ya
pılacaktır . İstekliler ıartnameıini Susığırlık ve Balıkesir 
askeri ııatmalma komisyonlarında a-örebilirler Talip olan· 
!arın ıözü geçen aün ve ıaatden bir saat evet teminat 
mektuplarını Susığrlık satınalma komisyonuna vermeleri. 
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Balıkesir Tapu 
D,"rektörlüğünden: 

Mahallesi 
Oruçga.ıi 

Mevkii Cinsi 
Mahallede ev 

Hududu 
Sağı ve önü yol sol tarafı de
veci Mehmet kerimesi Emine 
iken timdi Muris oğlu Hacı 
Mehmet kızı Nazife arkası Ur
auı oğlu lbrahim iken şimdi 
Kut oğlu ~ahit Çavuı yetim" 
leri evleri. 

Yu '<arıda hali hazır hudutları yazılı evin Deveci Me
hmet kızı Hafize Siddilıadan tiraen maliki Murta oflu 
Hacı Mehmedin 22 - ki.nunevel 336 tarihinde ana ve ba
bası olmadıfı ha'de karıaı . Emine ve evlatları İımail ve 
Nazifeyi ve Mezbure Eminenin de badehu kocan ve tor
unu olmadıiı halde evlatları ismi geçen İımail ve Nazife· 
yi terk ederek öldükleri ve haıkaca mirascm kalmadığı· 
alınan i1muhaberlerden anlaı,lmıı ve mezkur hane ıenet
siz tasarrufatta bulunmuıtur. Ketif ve tahkikine memur 
gidecektir. 23 10 935 çarıamba tarihinde gidecek memura 

. veyahut o güne kadar bir güna Jddiayı temellük ve tasa
rruf edenlerin tapu direktörlüğüne isbat vesikalarile mü· 
racaat etme~eri ilan olunur diye yazılı iki nüsha ilan ka
ğıdı münasip mahallere ilsak edilmek üzere alıkonuldu. 

l 
şlni bulmadığı takdirde en l B [ k • E k ( 
son arttıranın taahhüdü ba· a l es l r v a 
ki kalmak üzere arttırma 
ı 5 gün daha temdit edile· Direktörlüğünden: 
rek 4 12 935 çarşamba gü· ı Evkafı mubutadan: 4, 18, 19,.17.66,83, numaralı dükkanlar 
nü saat J 5 le yapı lacak ve ile Evkafı mülhal<aya ait 35, 68, 69, 72, 73, 102, 108, 112 

arttırmadan 2280 sayı1 ı kanuna 113 nu:narah dükkan1ar 15- 10 · ~ 35 tarihinden itibaren on 
tevfikan muhammen 3000 ı gün müddetle artırmaya çıkarılmııdır. İhaleai 25- 10- 935 
lira kıymetin yüzde vetmiı cuma 1rünü saat 15 de Evkaf dfrektörlüğündf' yapılacak
beıini bulmadığı takdırde ıha tır. İsteklerin müracaatları. 
le yapılmayacak ve satış ge 1 3 _ ı _ 2} O 
ri bırakılarak kl'.nunun ah· --------------------------

kamı dairesinde borç tecile Tapu mü~ürlüğün~en: 
uğrayacaktır . 

4 - Artırmaya ittirak 
edecek alacaklı muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçu-
ğu nisbetinde p e y 
parasını veya millı 
banka teminat mektubunu 
getirecektir. od ha fazla ma . 
lumat almak istiyenlerin 
933 - 918 sayı ile icraya m · 
üracaatları ilan olunur 

muhafezakarlarla vatanper · 

lerin Britanya imparatorlu 
ğünun varlığı teh'ikede gö · 
rdükleri, kezalik İngiliz I< o 
loni halkmm da renkli cih 
anın huzur ve sükünunu 
yine İngilteredeki harp ale
yhta.rı pasifistlerin de su' hu 
ve uluslar sosyetesinin teh 
likede gördüklerini yazıyor. 

etmek zahmetinde mi bulu 
nuyorlar? 

Sonra: 
- Hem siz ~im oluyors · 

unuz Al'ah aşkına?. 
Kıp kırmızı oldu 

Hayır bayanım! Dedi. 
Emir değ ı l. . Fakat. . . So
nra. banım kimin nesi oldu · 
ğlln u bi 'mekle, kendinizde, 
bana karşı daha fazla bir 
ilgi mi uyandıracağınıza sa. 
nıyorsnuz? Hem, söylesem 
bile, işimize yaramaz ki. .. 
O halde nenize lazım! 

- Biraz önce bir "fak 
at . . "" Dedim. 

-- Evet, emir değil. Fa 
kat canınızı sıkıyorsam tim · 
diden gideyim!. 

Yarı küstah . yarı sıkılgan 
bir ıekilde sö:t !ediği bu da 
ğımk, sözlerden delikanlının 
dilinin altında bir ıeyler gt-

Mahallesi: Salahattin fe ye kalarak senetsiz 

Cınsi: Ev tasarruflarında bulunduğu ve 
Hududu Sağı Yağcılarlı Mustafada ölerek karısı Mü· 

Ali veresesi evi, solu Ali nire ve evlatları Adil ve M
oğlu Ahmet ve Abdullah chmet ve Emineye ve Adil 
veresesi evi arkası kazık ve Mehmet ve Eminenin de 
oğlu veresesi evi ve vakıf yekdiğf'rini müteakiben öl-
ev. önü yol. melerile anaları Mür.ireye 

Yuk.ırda ev!afı yazılı ev kaldığl bi ' dirilmiıtir. Adı y-
esasen Çıkınkçı oğlu Alinin azılı Münire senetsiz bu ev. 
iken çok zaman evel ö !erek ini namına tescil ettirmek 

evlat' arı Abdnllah ve Muı istediğinden sebebi temellü
tafa ve Ahmedı terk ey~edi· kü tahkik edilmek üzere 
ği ve bun1ardan Ahmedin mahalline memur gönderile-
hissesi elden ele geçerek ceğinden bir hak iddiasında 
mart 935 tarih ve 56 No lu bulunanlar varsa l O gün 
tapu kaydile Somalı Kasım zarfında tapu idaresine ve 
hemşiresi Ha ticeye . geçtiği keıif hünü olan 27. 10 935 
ve Abdullah da ölerek ka. pazar günü mahallinde keıtf 
rısı Nesibe evlatları Ali ve memuruna müracsatları lü
Kadriye ve Emine Zari- . zumu ilan olunur. 

z 1 endiğini sezer gibi oldum. 

- Hayır, dedim, tamterst 
hoşuma gittiniz!. 

Arabaya yaklafı) orduk. 
Hu sözlerimden cesaret al 
mış olacak ki: 

- S ıze önemli, cok öne· 
m ' i bir ıeyden bahsetmek 
istiyorum. Daha doğruıu, ııi
ze bir tfıaatta buluna.cağım, 
bayan 
Merakımı bir kat daha 

arttırdı. Bu mahcup deh kan· 
1ı bana sokak ortasında ne 
gibi bir ifşaatta bulunabi
lirdi~ Ya, ağzında geveledi· 
ği ifıaat denen ıey uzunsa? 

Zihnimden binbir ihtimal 
bir film şeridi gibi bir an· 
da geldi, g"çti? Onun, yü
zünü de bir kaç defa gör· 
müıüm gibi geliyordu ba· 
na ... 

Söyle bakalım! 
Da, diyemiyorum . . 

Bu durum karıısındl\ ne· 
yapmah? Söyleyin, ne ya
pabilirdim? Ani bir karar 
verdim. Hemen: 

- Atla arabaya, dedim. 
Ye, İbrahim ağaya atları 

orta bir yürüyişle idare et· 
mesini söyledim. 

Araba, asfalt yol.ia, yeni· 
den harekete geldi. 

- Sizi dinliyorum, de
dim. 

Söz onda artık: 
" - hir iftaatta buluna 

caaımı söyledim, bayan!. 
Bilmem, bunun adına, bu 
tabir ne derece yakışıyor .. 
İtiraf dense, daha iyi olur. 
sanırım .. Yok, yok .. itirafda 
denemez.. Bir emaneti iade 
mi, diyeyim? Yoksa . . Ne 
bileyim bir isim bulamıyo

rum itte .. ,, 
( Bitmedi } 
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eksiltmiye konmuı isede vakti mua yyeninde verilen tek l. 

1 

Ilı Ha/kevi Bakıevi 1

1 lif mektubunda mukabil teklif atta bulunulduğundan ka- nJ 

nunun 36 ve 40 ancı maddeleri mucibince bu İf 25 ı. KADRİ YETKiN ml Halkevimizin Soıyal yardım komitesi tarafından eski Uray Dispanseri yap• 1. 1 

Teırin 935 cuma günü saat 16 da kapa 1 ı zarf la ihale edi · I~ sında açılan bakıevinde aıağıda yaıılı günlerde doktor arkadaşlarımız fakir 
lecektir. Tahmin bedeli 8992 lira 26 · kuruştur Teminatı ' İç hastalıkları müte ha- JIM hall<a bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını dileriz. 
675 liradır. Şartnamesini görmek istiyen hergün ve ittirak sa . sı Milli Kuvvetler cad C: 
edeceklerin vakti muayyeninden bir Eaat e vel yani saat desinde Yeni 1 ürkiye ec- UDi HASTA L 1 K LA R B A K 1 Z A M AN 1 UZMAN 1 N AD I;_ 
15 de zarflrala komisyona müracaatla rı . zaneıi üsündekJ muaye- um 

4 J 171 1 nehanesinde her gün sa- I'" ı· h ı k - - nJ ç asta ı lcırı 
bahtan akıama kadar ha· lm 

'ı Göz hastalıkları stalarını muayene ve te-

K o y u n Sahiplerinin iı. davi .~.. .. 11
1 

Ku'uk hastalıkları 

Pazartesi günü saat 

" " " 

Salı n " .. " " 

] 4-15 
15-16 

Bay Dr. Medeni Akkenl 
Bay Dr: ihsan Oskay 

15 16 " 
15-16 " 

ıı 
,, Dahi ~ı 
" Sadi Ôzatay ~ Nazarı D i k k a t i n e : - - 1 mı Cerrahi hastalıkları 

. - m Kulak, boğaz, burun H. Çarşamba " ,. 15-16 ,, 
Hl Çocuk hastalıkları . " n " 16 17 " 

• Kamil Sesli oğlo ~, 
,, Memduh ~ 

1500 dönüm Mıktarında Mera 
Kiraya Verilecek. 

1 " 16-17 " ,, Halit Üzel 
15-16 " .. Mehmet AH " 

Doğum ve kadın H 
" " 

Kepe~ler köyü muhtarlığından: v at a n 1% iç hastal ılcları Cuma • • 15-16 • • Raif Oemlralp ı 
L.I Cerrahi hastalıkları J 6-17 " Ali Riza Te~el ~! 

Susığırlığm Kepekler köyü sınırı içindeki tahminen E h IKJI " " " " ıiJjl 
1500 dönüm mıkterındaki meranın alta aylık k:ı' ık ola rak C z a ane Sl ı 'ıın ı Halkevi Batkanlığı Jı 
icara verileceği takarrur ettiğinden 15 10 935 tarih ı nc'tn mı 

1\10" be tcı'd.··r 1tsa=i!Sıra~~~~seı;J';!!ra!ia __ !Si!52Jü!sua'i'i!~Si!i!5Si!i!SSi!~~'"'"" =--30 . 1 l 935 tarıhine kadar on bet gün müzayedeye çıka rı ! 

rılmııtır . Taliplerin Kepekler köyü muhtarlığına müra· 

caatları iln a olu"nur. 
5 - 1 - :?Ol 

, 1 _ , 
1 
1 

- Basın yeri il matbaası: 

t 


