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' . . 
lngiltere ltalyaya Bir J)arbe indirmek Niyetindedir. 
Gene Nüfus 

Sayımı 
İıtati~tik tarihine göz ata

tıak modren nüfus sayımı 
tlırı on yedinci asırda Av 
tupada baıladığını, ve lsve
füa bu itin baımda geldiği · 
tıl görürüz. Bundan ıonra
dır ki nüfus ıayımı itine 
l'lledeni · memleketlerde de 
ôrıetn vcrilmeie baılanmıı 

İngiltere Habeş - ltalyan Harbini Durdurmamak Suretile 
İtalyayı Müşkül Bir Duruma Sokmak istediği Anlaşılıyor. 

Cenevre, 17 ( A.A.) - Jornal de ltalya gazetesi yazdığı bir baş makalede 
diyor ki: 
«İngiltere;İialyan-Habeş harbi,1i durdurmamak değil Fakat Habeşistana ol-

" 
tır. an muhasemattan istifade ederek ltalyaya bir darbe indı"rmek niyetindedir. 

Önümüzdeki birinci tef · 
r· •n ayında yurdumuzun her 
~Ötesinde bir gün içinde 
k'rıel nüfus sayımı yapı1a
Cak, iki sene içinde de Tür 
ı..lentn sahki nüfuıu sap· 
lttı.caktır . l 927 yılında ya
l>ılan nöfuı sayımı l'e ra· 
~lrtıın artık biı:de:f3ı. de bf r 
~ttf olduiu, ona önem ve· 
•lldıtt an1aııldı . Anlatıldı 
'ııırna, nihayet bu rakama 
~rn veren ve takdir eden 
ktrnıeler sayılıdır. Gün ıeç -

Üç Devlet H a b e ş 1 i 1 e r h a z ı r l an ı y o r 1 ar. 
italyaya girece~ sili~ isi· 

ni letk\k edecekler. Londra, 17 ( A.A.) - Habeşliler Kuzey Cephesinde Büyük 
Cenevre, 17 (A.A.) -

Lehistan Yunanistan ve Gn
ba hüku netleri halyaya gi· 
recek silahlar üzerine ko 
nacak ambargoyu tetkik 

Tahşidat Yapmakta Ve Şimdilik Yalnız İtalyan Ordularının 
Cenahları Üzerine Ufak Hücumlarl<ı Süzülme Hareketleri İle 

:!:ce:ı~~~~:i~:~:~~; sosyete- Genel İtalyan İlerleyişini Geciktirmeğe Çulışıyorlar. 
---------------------------- ~ 1llcçe rakamın ifade ettiği 

"ıtni derinleılyor, ve ona 
dayanarak çok önemli ka · 
"arlar veriliyor. Yurt dava -
ltrına rakama bakarak mi
l'ltl,, veriliyor. Ve onlar -
dtn ıonuçlar çıkarılıyor . 
Savaı\arın kazanımaunda 
"eYa kay'bo1ma11nda rakam-
ltrın büyük rolü olmuıtur. 
l)trnek kt doğru rakam ıu 
•tya bu itin ilerlemesinde 
beya ııerilmeılnde kuvvetli 
ir alet, bir vasıtadır. Ra 

Kırk Bin Habeş Askeri 
Cephe Yolunda 

-
Adisababa, 17 ( A.A.) - imparatorun Mııha-
f aza Kuvvetlerinden 40 Bin Kişi Bugün Cep
heye Hareket edecektir. 

katn arsıulusal bir lisandır . 

~,:i~~~1!ü~~e:ı;~~ur~:r~~~ Amerika, İtalyanın Kanun Harici 
çGtüdür. 

Küçük çocuklar rakamı T ı K ı t d 
tn •onra öğrenirler ve onun u t u m a s 1 n 1 a r a r a ş 1 r ı. 
hayatta lf ada ettiği veya 

edeceti manayı geç anlar · Vaşington, 17 ( A.A.) - Amerika iç Federes-
ı,,. Ayni ıeyi kabilelere ve 

:~,~:iz.milletlere teımil ede · yonu Kurultayı İtalyayı Kanun Harici Addeden 
Fertler ve milletler ol · Ve Medt!ni Ulusların Italyaya Ne Tecim Ve 

llunlaıtıkça ve bilgileri ·ço· 

~•'d•ç• rakamın hayattaki Finans Ve Ne de Başka Suretle Yardını Etme-
rıı1uek yerini anlamaya baı· 
'rlar. ve ondan bııitıerı meleri Laz:mgeldiğini Bildiren Bir Karar Su-
~ı•beunde faydalanmaya ça-

1tırlar. Birinci sayımda ol reti Kabul Etmiştir. 
duğu gibi birinci Teırfnde 
~'Pılacak genel nüfus sayı- Al M • ı 
~ 1 da bize kuvvetimizi var. manya 1 yoner 
1ittnızı gösterecektir. Bir 

:::1~~;i~" bü;!: ~d:::e~d~ıe Yeni~en At~enize açıl~1. Bir italy~n Ha~eşistanoa 
t
kudret menbalarının eyi aap Cenevre, 17 (AA) _ İstanbul, 17 (Özel) - Adi-
li\ ıababadan karısile beraber 

ttıaaı gerektir. Bu da ancak Veraay andlaımasa ile kald-
rak ı l ayrılan bir İtalyan mühen am ve iıtatiıtik e kabi - ı J Almanlar Ak· d· ırı mıf 0 an dtsinin yanında bir milyon 
ır . denize yeniden açılmıılar frak değerinde mücehverat 

Ur ay 
Sürel ~urulu toplandı 
Dün uray sürel kurulu 

belli toplantısını yapmıı 
ve gündemindeki itler üze · 
rinde görütmüt ve kararlar 

Hain Bir Çer:kes Yurda 
Girmek İstedi 
l( akında Ankarada muhakeme 
edilecektir. Hadisenin Kamula

ya aksi de bekleniyo·r. 
Ankara , 17 (Ôze1) - Ce- rk milJetinit\ ve devlet teı· 

nup hudutlarımızdan topra · kili.tının her zaman her ha- , 
klarımıza giren bir melun 
zabıtamızın uyanık ve tetik 
durması sayesinde yakayı 
ele vermittir. Bu melun bir 

diaeye karıı müteyakkız, 

uyanık davrandığı bir kere 
daha anlaıılmıı oluyor. 

Bu hadise üzerinde seli· 
Çerkestir. Adana cihetinden 
glrmcı bir çiftlikte yakalan hiyettar bir zatın bugünler· 
mııtır . Hül<dmet, hain Çer · de Kamutayda bir diyevde 
kesin a 1çak bir maksatla bu'unmaaı muhtemeldir. 
geldiğini derhal duymuı ola 
cak ki, zabıtaya tertibat 
aldırmış ve maksadına do· 
ğru en küçük bir adım attt· 
rmadan kendisini yakalat
mııtır. 

Muhakemesi Ankarada 
görülecek ve yakında baılı · 
yacaktır. Bu suretle bütün 
foyası , hududu nasıl geçtiği, 
nerelerden ve kimler in tah 
riki ile bu melaneti yapma 
ğa knlkııtığı ortaya dökül -
mü§ olacaktır. Hükümeti. 
mtz in gösterdiği dikkat ve 
hassasiyetle zabıtamızın mu· 
vaffakıyeti cidden takdire 
ıayandır Türk toprakların
da herhangi bir suretle olu· 
na ohun, en küçük 
bir alçaklığın iılenmesi 
imkanı olmadığı. bütün Tü . 

10,000 
İtalyan askeri snma yüzü

nden geriye döndü. 
Londra, 17 (A.A.) -

İtalyanlann • güney 
ordusundan 10,000 
kişinin eritreye na
k i edildiği ve bunla
r1n bu ayda sıtma
nın çok şiddetli ol-
masından ileri gel
diği bildirilmekte• 
dir. Nüfus. tecim, ziraat, fi · dır . bulunmuıtur. vermiıtir. 

;:-rıs, kü 'tür, sağlık, ölüm !-=========== =============~====== =======-=== = ============== ======-==> 
ayındırlık va. lılerinde doğ olarak saptandı. Ru sap- ihtiyaçlarına göre istihıa1 it 1 •ı• D Akd 

ru istatistiğe dayanmayan tanmadan sonra devletin ta bulunurlar ve fazla islih· ngı iZ onanması e-
bi, devletı"n ı· ıı: go·· rmesı· gu-ç- 1 ·· · 1 1 ~ t b 1 b y bu müeuese er uzerıne a a - sa a ta u maya ve unun 
lefir. · · d 

cağı tedbirler tabiidir ki ıçın e mahreç aramağa lü e d A 1 
d Teıviki sanayi kanunun- daha bilgili ve fenni zum görmezlerdi. Esasen nız en yrı mıyor. 
ll~rı önce yurdumuı.daki olur fazla istihsal yapanlar da 
Uıal büyük, küçük · sanat nak'l ı d · 

't-ı istatistik genel direktör 1 vasıta arının ipti ai 
)ı;, Y~a~:ı:;;;~kalar;~~:e~~ı . muavını bay S Aykutun bir halde bulunması ve Cenevre, 17 (A.A.) - /ngi/tere,· /ngiliz Do-
b l çok bahalı olması yüzünden 
untlrın sayısını 500 olarak " ıtatistiğln ferde, cemiyete 1 A kd • d K / G "b • lh • mahsu ferini harice sevket · f ~erenler olduğu gibi 5,000 ve devlete olan hizmet ve nanmasznın e nız e a ması r ı ı-

diyenl d d H lb ki faydaları" adlı küçük fakat mezl~rdi. Ziraatla İftigal T db l D Ed F 
k~nuner kaeb;tr :dilin:e ubu değerli izerinde yaprak etmeyen veya arazisi ziraa- yati le ir erin evam eceğini ransaya 
lb" • k k ( Sonu üçüncü sayfada ) 
ueııelerin iscatistiği yapıl- altıda, diyor i es i zaman . Bildirmiştir. 

dı \'e ıahtci ıayııı (1473) larda tnıanlar yalnız kendi H. Malik Evronol 

• 
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ır"' fuJ hı; 1' uı ru;. 1' j 
Kadm sosyetede en de 

ğerll bir varlık ise de; bu var
lık hiç ıüphe yok ki; ken 

disinde bulunan kuvvetlerin 
topluluğudur. Kadın denilince 

onu hayatta bir makine gibi 
an lıyanlar insanlığa aykırı 
düıünenlerdir Diğer yönden 
bir kadın varhğını ve hayat 
daki tesirini unutuyorsa sos
yeteye kartı ihanet ediyor 
ve kendisini gayın }'etinden 
ıİhtiram mevkifnden) dütü 
rüyor demektir . Bu düıün 
celer ara.ında burada konu 
olarak ortaya koyduğumuz 

kadın hakkmda incelemeler 
yapalım . 

llk insanlar araaında Ma 
ter Riarkal devrinde kadın 
hükn ıü ailede tamamen ke 
ndinl gösteriyordu. O hay
van1ar1a ıavaıır, avları inine 

aıetlrir. F.rkek de onları par· 
çalar hazırlardı. Çocuğa ba· 

kmak ödevi de erkeklerindi 

l 1 J Bundan sonra insanlar 
toplu bir halde yaıamak ih
tiyacım duyunc~ çocuk me
ıeleıi önemli bir durum ol· 
du, ve kadının aile yaıayi. 

tinde ödevi belirdi . Bu kere 
erkek kadının yerini aldı 

Pater Riarkal devri baıladı. 

Birincide kadın çocuğu 

nun b~lumını erkeğe bırak· 
mış, bu yavrunun hayah 

yükümünü (mesuliyetinl) ü· 

zerine almıı ve: 

Erkek Lu çocuk üzerinde 

yalanız hlmayeıini tanımııtı. 

Fakat zekanın uyanışı ve 
toplu bir hayata girmekle 

has ı l o lan zaruretler çocuk 
varl ı ğında erkeğin de kadm 

kadar yükümde beraberlik
leri olduğunu anlattı Bun
dan s<;>nra kadın . gerek ta 
bii gerekse sosyal zaruret. 
!erin icaplarına bağlı kal 

mak mecburiyetini duydu 
)1ağaraaındaki ödevine dön· 
dü. 

Birinci devrin pek az sü

rdüğü tahmin ediliyor Fa· 
kat ikinci devir hala kuv· 
velini kaybetmemlıtir Bu. 
na da sebep sosyal ve natü 
rel kanunların insan haya 

tına uygun dütmesindendir. 
A11rların ilerleyifi sosyal ha
yatın ergin 1etmesi kadın ve 
erkek araaında birçok tarih
ıel devirlerin geçifi sonuçta 
bize aari bir kadın tipi me· 
ydana gelmesine vesile ol 

du. Bu tip nedirr ltt• biz 
bunu incelemek istiyoruz 

Asri kadın düt ünülüce: 
Ôdev ( vaı;ife) kadını hatıra 
gelir . Hayati kuvvet ve öd
evlerini yapmıyana asri ka -
dın diyemeyiz. Çünkü; bü . 
tün konulara ay 
kırı kalan bu tip · tabir ma
zur ııörü)gün· bir şehvet 
makinesinden baıka bir ıey 
değildir. Anılmış feyle!ofl u

dan Vıktor Hügo kadın ha 
kkında (Sefiller) kitabında 

"bir kadm ancak ana oldu 

ğu zaman saygı değerdir . ,, 

Diror. 

Burada anasözü kelimenin 
tam anlamile ve kadınlık 
hakkmdaki asil duygularla 
kul la nılmıflır. 

Bilirsiniz ki; ana kelimesi 

genel yaşayııı (umumi ha· 

( ı J Kılıbıklara müjdeleri! J 

YAZAN: 

SHAHATTİN BASKAN 
yatın) n ;ı türel kanun\arı 

anlamıdır (İf adeıidir) bu 
kadar derin ve kapsal (şa
mi ) bir anlamıya dayanan 
bu sözün en büyük değeri 

sosyete içindir. 

Brocklehuut kapitt-n , dün Kumar 
yanın en nadir hayvanını 

öldürmek için 45.0UO kilo 
1 Kil o 320 Gram Esrar 

metrelik bir seyahat yap 0 1 1 1 1.· ·Sata k en mııtır . Panda isminde bir ~nuyan 8f para 8( 8 Ulr- r Yakalandı 
nevi ayı olan bu hayvan lı'kte ya''afandı 
Çinin uzak bir l<ö~esl olan ( Kacakcı 1210 lira para ce"' 

bir yıl hapse mah
Abdü lhakhamit bu büyük 

dahi (bir u1usun kadın1 arı 

onun ilerlemesinin tartacıdır 
(mizanıdır) diyor. Bunun 
gibi daha bir çok d ~· ~ünüf 

ler vardır Bütün bunlar ka· 
dmın oıaddiyetini değil , iç 
yüzlıliği l e (mahıyetle ) sos
yetedeki yerini tanıtmak 

içindir . 

Şu halde ai le yuvasında 

kadın bir icik var!ıktır . 1 u 
yuvanın ihtiyaç ve:: zaruret 

leri karşısında ödevini yapmı 1 

yan süı ve ıokak kadını diye 
sosyetenin ayırt ettiği kadın · 

lar gibi hasta ruhlu olanlar 
ve moda ıa 1gınına tutu lan 
lara asri kadın diyemeyiz. 
Çünkü urın icaplarına uy
mayan bir tip yukarıda söy 
ledlğimizden baıka 

ne olabilir? Biz hiç şüphe 

siz ki Layık bir Cumuriyetin 
evlatlarıyız. Fakat ulusal ve 
insan 'ık kaidelerine yan ba 
kan asriliği yalnız yaptığı 

makyaj ve modadır diye 
geydiği karnaval elbisel.:rle 
yerine getiriyorum zannına 

düşen zavallılara acımaktan 

başka elden ne gelir. Kadın 
genel yaıayışda erkekle 
beraberdir. Fakat bu bera 
bertik a salet çerçivesinden 
d ışarı çıkmamalıdır. 

Erkek ve kadın arasında 

temiz duygul a rın yer bulma· 

sı yine kadının hareketine 

bağlıdır 

İlerlemiş ulusların yük 
sek ve orta katlarına baka 

lım. Örneklerimizi bunlardan 

Mekong. Salv~n \'e Macca 
ddi ırmakları arasında, 3000 
le 5000 metre yükseklikte 
bir yerde yaınmaktadır . l' u 

kara benekli beyaz bir ayı 
dır ve bılinen ayıların hep 
sinden çok daha büyüktür. 
Okapi ve Bango gibi çok 
nadir olan diğer hayvanlar 
daha varsa da bunların hiç 
birisi, panda kader erişilme · 
si gGç yerlerde yafamt mak . 
ta ve daha kolay bulunmak 

tadır . 

İngiliı; avcısının vurduğu 
pandanın derisi Hrit iş Müze· 
umda gösterilecektir. 

İngiliz ~onanmalan 
İngilizlerin hemen hemen 

bütün donanması Akd nizde 
toplandı Şimdi Fransızlar 

da Akdenizde top1 anıy0rlar. 
Viyana gazetelerine Paristen 
yazı ' dığına göre, Frans ız 

denizaltı gemilerinin Akde 
nize hareket etmeleri emri 
verilmittir. Cezayirde Oran 
ıehrinde çıkan Liberte gaze 
lesinin yazdığına göre, bun· 
dan birkaç gün önce, fulon
dan hareket eden Pok ve 
Narval adındaki " denizaltı 

gem ileri Oran limanında 

toplanmıt olan Franuz deni 
za l tı gem ilerine katılmışlar 
dır. Ayrıca daha birçok de· 
niza l tı ge mil~ rinin Orana 

gelmeler i bekl eniyormuı. 

Ameri~an va~şiti 
Deyli Ekspres gazetesi 

Amerika da zencile rin linç 
edilmesi hadhf'sinin artma-
kta olduğunu kaydederek 
1882 den . beri 5000 kada 

alalım Cermanlar ve An ' zencinin linç edilmiı olduğ 
gılosaluon ırklarının büyüklü .· unu ve bu hareketi yapan'a-
ğü bunlardaki kadınların rdan pek azının cezalandır · 
yüksekliğini gösterir Bun ılmıı olduğunu yazıyor. 

dan baıka Türk kadınının Am!rikada Tıp fakültesi 
nası l olması gerek l iğini ata 

Bundan otuz yıl önce /> m -
larımıza bakınca da anJarız-

erika Birleıik devletlerinde 
Bir Alman kadınına tesadüf 

160 tıp fakültesi ve 26147 
etmiıtim. O anlatayor: 

tıp tcılebt>ıi vardı 
Ve kocam, kocam kelime Amerikan tıp kurumu ya 

lerini ıı.ık sık tekrar1ıyordu. ptığı incelemelerde bu oku . 
Tercumanlık yapan arkada· lların vasıtalarmda eksiklik 
ıım söyled ' : Alman kadın olduğunu öğretmenlerin ik 
larmda ne derin bir aile tidarsız bulunduğunu anla . 
duygusu var. Bak bütün sö mıı ve iti düzeltmiye giriı-
zlerinde kocasım hatırlıyor m iştir. Bugün, l:u çalışma 
ve onun hatıralarını ı.öyle . sonucunda okulların sayısı . 
mekle ne der in zevk l:u'u 96 ya indirilmiı bunlara 
yor. Aile yuvasile bu kadar devam eden talebe de 14891 i 
kaynaıan Alman kadını fÜ bu 'muştur. Gertk fakülte, 
phes!z ki bugünkü Alman· gerek talebe sayısı indiril-
yayı doğuran analardır. Ne mit olmakla beraber, tedri . 

bahtiyarlık dedi ve içini çe· sat daha mükemmel olmak· 
ta, talebP çok daha eyi me· 

kti 

B.u kadın sade fakat za 
rif geyinmişti. 

Bize telkin ettiği lllygı 

karıısında durmuı ve onun 
bütün hareketlerini göz hap 
sine alm1§tık Ciddiyet ve 
nezaketi bnde asil bir duygu 
uyandırmııtı. Ayrıldıktan 

sonra say sile azlık teıkil 

eden a s ri liği moda salonla 
rından, ıtıryat d tpolarından 

ıatın a 1an bizdeki zaval ' ılar 

gözümün önüne g · ldı ve o 
zaman hatıratıma "Asri ka 
dm hayatta ödevini tanıyan 
ve yapan kadındır,, sözlerini 

yazdım. 

zun olmaktadır 

Uzak mesai efere f otograf 
na~li 

Sovyet elektrik endüsti 
merkez laboratuvarı uzak 
mesafelı rf' tel vastasiyle 
fotograf rıı1klı için yeni bir 
cihaz keffetml~tir. Bu cihaz 
Alman c ihazlarından daha 
eyi işlen ekte ve 30-4 5 san 
timetre boyunda yani daha 
büyük resimleri na'tletmek · 

ted~r. Bu cihazlarla İlkteş · 
rin ortalarında pek uzak 
mesafeler iç 'n smaçlar ya 
pılacaktır. 

Ovaköyünde kahveci Mu · 
ıtaf anın kahvesinde aynı 
köyden Hüseyin oglu Ah· 
met, Hasan oğlu Osman, 
Şerif oğlu Ahmd. İsmail 
o~lu Nu · i ve kahveci Mua 
tafanın kumar oynadıkları 
habe-r alınması üzerine ka 
hve jandarma devriyesi ta• 
rafından basılmııtır. Yapı 
lan araıtı rmada ü:z:erlerinde 
iki deste iskambil 
kağıdı ile, on altı lira kırk 

bet kurut yakalanmııtır. 
Suçlular tüzeye verilmiştir. 

, 
zasına ve 

kum oldu 
Susığırlığın Yıldız köyün· 

den Hüseyin oğlu Muslaf a, 

Kemalpaıa ilçesinden aldı · 

ğı bir kilo 3'.İ1 gram esrarı 
satmak üzere bir kaç gün 

önce ıehirimize getirmittir. 
Hüıeyin getirdiği esrarı 

hayvan pazarında müıte· 

ri bulup satmak isterken 

zabta memurları taraf ındall 
yakalanmıı , ihtisas mahk~ ... 
mesinesi genel sa vaınııP 1 

ğma verilmittir . 
dJP ihtisas mahkemesince 

• e 
tezelden yapılan muhııkelll 
sonunda Hüseyin bfr yıl ha · 
pise ve 12 O lira hafif pa· 
ra cezasına çarptırılrnııtır. 

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

Şapkanın 1
• Susıgırhk 

• 

i~manyur~unun musameresı 
-~--

işyarlan ödevleri başma Aley~in~e bulunanlar. 
gi~horlar 

Nüfus sayımı iıterlnde bü 
yük bir f aa\iyet göze çarp · 
!!la ktad1r . Dün de birçok sa 
ynı tıyarları arabalarla ve 
otomobillule köylere ve ka
munlara gitmiı1 erılir. Ya· 
kın köy ve kamun iıyarla 

rından bir kısmı da bugün 
gidecek 1 l:rdir. 

Diğer bfr kısmı da son 
olarak yarın gidecektir . 

Sayımın ilimizin her tar 
afmda erkenden hatta öğl· 
eye varmadan bitirileceği 
umulmaktadır. 

Kavga 
Sonunda ~ıça~la yaralan~ı. 

Dün gece saat 23 sırala

rında Deve loncasında ha
sırcı oğlu Mehmet ve arka 
daı1 arı Ahmet, İbrahim ile 
Karaoğlan mahallesinden 
Mustafa Reşit oğlu 17 yaı 
lar~ndaki Rifat biribirlerile 
kavga etmişlerdir. 

Kavga sonunda bunlar 
dan İbrahim Rifatı sağ ko· 
lu altından bıçakla yaralan 
mıttır . 

Tahkikata baılanmı~tır. 

Ô ta· Hacı ishak mahallesinden Suıığırlık, 17 ( zel aY 
kunduracı Sabri o~lu Bahir rımızdan) - İdmanyurdo 

ü· 
ile Yenice mahallesinden gençleri geçenlerde bir 111 

Kır Hüseyin oğlu Mehmet samere vermiı!erdl. 
ıapka aleyhinde bufunduk. Şimdi ikinci bir müsa111e· 

lan teshil edildiğinden tüzeye re vermek üzere tekrar fa 
verllmiılerdir. j aliyete geçmiılerdir. 
~~~~~~~~~-~--

Gene I Nüfus sayımın-
da Neler Yapılmahdır ?. 
HALKIMIZA BİR KOLAYLIK 

Sayım günü yakla1maktad1r. Nüfus sayımı için her ta· 

rafında hazırlıklar devam ediyor 

Sayım günü olan 20 ilktetrinde halka bazı sorular 
sorulacaktır. 

. o· 
Biz, kolaylık olmak üzere soruları okurlarımıza verıY 

ruz. 

Sayım günü sayım 

1 - Vilayet ismi 
Kaza iıml 
Nahiye iımi 

Köy ismi 
2 - Bina numarası 

işyarları tarafından sorulacak ıorlJ: 

3 Adı ve soyadı 
4 - Oturduğu binanın cinsi 
5 - H"tngi devletin tebaasıdır . 

6 Hangi dindedir 
7 - Ana lisanı nedir. ( Ana lisanın maksat aile içiıı· 

de konuıulan lisandır . ) 

ilsürel kurumunun toplantısı s - ~na lisanı~dan baıka hang~ lisanı konusmasın• ~:~' 
1 ı 9 - Nerede dogmuıtur. (Ecnebt memleketlerde dog 

Dün lbayımız B Salim l . . l k . . r·· k' d d w ı . i ıliıYet 
B n ar ıçm meme et ısmı ur ıye e ogan ar ıç n v 

Gündoğanm aıkanlığında 
toplanan İlsürel kurulu ile ve kaza isml yazılacaktır.) 
a it itler üzerinde görüşmüt JO - Kadm mı Erkek mi. 

l 11 - Görünür ve vücut . sakatlıg~ı varmıdır ve nedir· ve karar ar vermiıtir. 
12 - K&ç yaıındadır. (Bir ya~mda küçük çoruk ille 

lise ve orta o~ullara pa
rasız tale~e 

Bundan bir müddet önce 

lise ve orta okullara parasız 

kaç aylıktır.) 

13 - Bekar mı, evli mi, dul mu . boşanmıı mdır? 
14 - Yeni harflerle· okumak bilir mi? 

15 - Yeni harflerle yazmak bilir mi:ı d 
16 - Muayyen bir mesleği, vazifesi veya sanatı varın• 

girmek istiyen talebenin sı ır, varsa nf'dir. 
naçları yapılmıt Bakanlığa 17 - Muayyen bir n esleği . vazifesi, sanatı veya nıef 
gönderilmittir galesi yoksa ne ile geçinmektedir? 

Bu smaç kağıtlarınııı in· _._ ~ 
celemeleri Kültür l~akanlığı 1 . ~ 

tarafm~a.n .bitiril_m•.~t_tr Bug.ün- ~~~~~~~~~~~~~~; 

terde • ' ·y~~i A~~;rı'ecektır 1 20 İlkteşrin-Pazar İ 
93 neli .. Yl&t çıktı için . 1 Genel. N. f s il 

dekiler: İsmail Hakkı , Cami, 1 u us ayımı I~ 
Vahdet Gültekin, Semiha 
Un·nhuan, Zahir Sıtkının Sayım günü bulunduğunuz yere 11 
yazıları var . Rusyada kadın, , t('~ sayım memuru gelmeyicek olursa ~ 
iençler için tetkikler yazı 6f. 1 k 1 iZ ~ 
ıarı dikkate değer. Pu Ea} 1• ~ veya sehven yazı mıyaca o ursan '-
da Kerim Sadinin Anu An it. hemen hükumete haber yollayınız. 1 
timarksizm kıtabının len· 1 BAŞVEKALET 
kit

1
eri ve bir zeka sayfau ~ i~t:ıtistik Umum Müılürliigii. 

Zahir Sıtkının karikatörleri it. 
Yardır . Yeni Adam yeni bir ~~~~1P;J.~~~~~~~ 
tekil almııtır. Ta niye ederiz. 
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~~- .... Aml ........... ,. ................................................ .. 

t Ki)yf ii karda~ltı ı·ı nıızla r :t Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. 1: 
Avrupayı bu tehlikeler ka · 
filesine katmağa yol açar. 

• k 1 ................................................... .. 

ı. ...... :::~~;~: .... J Harbi durdurunuz 
Ekonomik zecri tedbirle· 

rin tesirli olması için iki ta· 
rt vardır: 

Sayım 

Nasıl olacak? 
Kardeı1erim: 
Nüfus s lyımı üzerinde bu 

güne kadar eyice konuıma 
Yaptık. Size bu sayım işin · 

in önemini ve nasıl yapıla· 
cağını, nelere dikkat edece. 
ğimizi faydalarını uzun uza· 
diye anlattım · Hu gün de sa
Ylma gelecek jtyarlara naul 
cevap vereceğimizi örnekler 
göstererek söyliyorum. Sa
Yım it yarlarının ödevlerini 
(viizlfe) - kolaylaıtırmak o
nları işinden ahkoymamak, 
Yardım etmek bu iti eyi ba 
ıarmak için onların dedikle· 
rini yapmak gerektir. Aksi 
Yolu tutmak ve önceden b
ert söylediklerimi yapmak 
•izin cezaya çarpılrnanıza 

sebep olur. f{öyle bir ıeye 
llleydan vermemek için ko
nuımaları :nızı bir daha gö· 
ıden geçirerek bil mi yenlere 
ıöyliyerek anlatın, bu da sizin 

Yurt bc-rcunuzaur Şimdi rn
raulara .... vereceiimiz karıı
likıarı sıra ile ı6yltyeyim . 
Evela: Vilayet, kaza, nahi· 
)'e ve köy ismini yazdıraca· 
k.aınız. 
... 

Ba lıkeair vilayetinin Su · 
•ığırlık kazasının Manyas 
nahiyesinin Çatal liöyünde 
nim gibi. Ev veya kulübemin 
numarası 15 dir. Türkiye 
lebasmdanım islim dininde· 

Yim. Ana dılim Türkçedir 
\reya Çerkesce, Arnavutça 
her ne iıe yani evde konu· 
tulan dil yazılacak . Ana di· 
linden gayri <Çerkesce, Ar 
navutça, Bulgarca ... Ha· 
ngi dil biliyoraa onu da ya
ıdıracak) 

Çatal köyünde (veya Ba · 
lıkesirin Kepsüt nahiyesinde 
Veya İzmir, İstanbul nerede 
doğmuııa) şu yerde doğdum 
denecek. 

Sakatlığı ne ise (Bir gözQ 
kör veya bir ayağı topal, 
dılsiz, çolaklık ne vana ya 
ıdırı1acak. 

Erkek Jiti ne ise yazdırıla 
cak, Kaç yaıında fıe ıu ka 
dar yaıındayım diyecf'k, be
karım yahut evliyim veya 
dulum, veyahut boıandım . 
(Erl<ek, kadın kimse) diye 
Yazdıracak . Yeni harflerle 
okumak bilirim. Veya oku 
thakda yazmakda bilirim di . 
Yecek. 

Rençberim, Demirciyim 
~arangozum Tüccarım he · 

fl,üyük Öykü 

Birincisi, İtalyanın bütün 

[ğer zayıfllk ve ~ötü niyetler ambargo işini tesirsiz ::1~:: i!: ~~:~~!ve:iı~u~e~ 
bırak1rsa bunu ablu~a takip edece~tir. kadar eksiksiz durdurulmalı· 

3 
dır. 

8 Birinciteşrin 19 5 tari· tesirli o1 malı ve hemen tat· 
hli Deyli Herdld gazetesi bik edi'melidir. Eğer zayıflık ve kötü ni · 

d yetler, ambargo iıini tesir 
"harbı dur urunuz!,, baılığı Cenevredeki siyasal ayla· 
altında ıu bat yazıyı yazı rımızın bu husuıta kulland· siz bırakacak olursa, 0 za· 

man bunu abloka takip ed · yor: ığı kelimeler şunlardn. Bu. 
"İtalya hükumeti, Uluslar nlvr "ne gecikmeli, ne de ecektir. 

ıosyetesl andlaımasınm on tesirsiz kalmalıdır ,, Eritre ve Somali limanla · 
ikinci maddesine göre altına Bu tedbirler, birdenbire rdan su ve yiyecek de da · 
girmit olduğu teahhüdlere İtalyanların saldırganlığını hil olduğu halde hiç bir ıey 
aldmı t tmiyerek harba gi- durduracak ve İtalyan istila gönderlmemek tabiiğ bir 

ri~mfıtir.,, ordularını geri çektirecek te meseledir. 
Bu, dün Uluslar sosyete .sirde olmalıdır. Ödev, bud · Herhalde İngiliz kontrolu 

si konseyi tarafından oybir ur. Bunun için kullanılacak atında bulunan limanlardan 

liği ile kabul edilmiı olan araçların kifayetli olması ge- İtalyanlara hiç bir ıey gön. 
bir cümledir Bu cümle, an· erektir. Bu iıte afağıdan al. dermeğe müsaade etmiyece-
latmakta olduğa anlam ba mak, yavaı ve gevşek dav· 

ği muh~kkaktır. 
kamından çok önemli olmak ranmak, daha fazla kan dö-
gerektlr k "l · · "ki Bundan baıka istila ordu· u mesının sora vını yu en 

Çünkü bunlar. andlaıma- mek demektir. sı.: ile. balyanın bütün ilgi-
nın on altıncı maddesinin Duce, elden geldiği kadar !erini kesmek içinde Süveyt 
sözlerıdir ve bundan sonra çabuk, durdurulmalıdır. Bu- kanalının kapatılması mese· 

otomatik olarak zecri ted- nun için de süel zecri ted - lesi de vardır. 
birlerin tatbikine sıra gelir. birlere ve bir tek ıili.h pat· Bunun için hukuki pürüz. 

Şimdi bir an önce aydın· latmağa bile lüzum yoktur. ler olduğu ortaya atılmıı-
lanması gereken mesele ıu- Eğer alı11ac11k ekonomik tır . Fakat Uluslar Sot'yetesi 
duı: Ne gibi zecri tedbi~ler zecri tedbirler, batlangıçtan andlaşmasının 20 inci mad-
tatbik edilecektir ve ne za kıyak olursa her ıey kota . desi bu husuata gayet kesin 
man? rılmış olur. ve açık hükümleri ihtiva 

Bu iki soruya bir tek ce- · Uü iıtc gevıek davranmak ediyor. 
vap vardır: Zecri tedbirler hem iti uzatmağa , hf'm de Hiç bir itiraz, Uluslar 

~------------------------~-----------------------------r ne ise yapılan it yazı'acal<. ciye kadar yani haber ve· rdan gayri ne kadar çatı 
lıt yoksa [iradımla geçi- rilmeyinclye kadar h:ç ki· varsa hepsinin üzerinde nu· 

nirim. Yatut ana, baba ki- mse bulunduğu yerden ay· marası olacak. 
mi varaa oı .un yardımi"e g· rılamaz . 15 - Çocuklarını soka 
eçinirim diye yazdırılacak) 7 - Sayım İfyarının sor· ğa bırakanlar sayım İfyarı· 

İıte kardeılerim bu söyledi gularına doğru ve düzgün na göstermiyenler ceza gö-

klerimi tekrar, tekrar göz· karşı'ık verilc:cek, oyalamak rür. 
den geçirerek ve bil mi yen- yasaktır. l 6 - İıyarm ödevini bo. 
lere de öfretin Bizden iste 8 - Sayım dııında kimıe zmak iıtiyen veya onu İf -
dikleri bukadardır. kalamaz. yolcu miıafir kim inde oyalıyan ve) ahut kar· 

Bir de ıtmdiye kadar ıÖ· oluna o!sun bulunduğu yer- tı koyan oluna ceza görür. 
yled lderimizı kısaca tekrar- de yazılacak l 7 - Sayım bitmeden bir 

lıyayurı: 9 - Eıya, iman taııyan mahalleden diğerine veya 

ı - 2C birinci tepin pa bütün hayvan ve araba sa - komıudan komşuya geçmek 
zar ıünü nüfuı sayımı ola- bipleri bir yere gidemezler. yasaktır. Sayımın bittiği ha-
cak. 10 - Göçebeler çadırlar ber verilmeden bir yere gi 

2 - Her keı bugünden içinde bu'unanlar da oldukl- dilmez. 
6nce evinin, hayvanlarının arı yerde yazılacak. 18 - Cami, mederese ne 
ihtiyaçlarını hazırlayacak. 11 - Ebe, Doktor, Jan- olursa olıun böyle yerler 

3 - Pazar günü sabahı- darma, Bakci sayım ıunu ogün sayım sonuna kadar 
odan nüfus sayımı başlıya dolaıırlar, fakat dolaıacak kapalıdır . 
cak ogün büyük küçük her kimlerse aayım ityarına ha- l 9 - ller ne suretle ol 
yurddaı bulunduiu çatının ber verilecek. ursa, olsun kaçak gösteren. 
altından dışarı çıkmıyacak 12 - Çoban, sarhİıaç ki· ler sonradan meydana çıka· 

4 - Nüfusta yazılı olsun mlerae ıayım işyarına haber caktır. Ceza görürler, buna 

olmasın her kes sayım iıy- verdikten sonra dııarı çıka· meydan vermeyiniz. 
arına kendini yazdıracak. ca l<. İıte kardaılarım bugüne 

5 - Sayım iıyarı her ev- 13 - Doğum ölüm veya kadar söylediklerimi kısalt· 
de her çatıya ne oluna ol· önemli (ehemniyetlil bir haJ tım. Bunları birbirinize ıöy 
sun serbestçe girecek ve ya- olursa hemen İfyara haber leyin, anlatın büyük it rirr.i 
zdıklarını görecek görmeden verilecek o ne derse yapıl- zin buyurgu:arını yerine ge 
yazmak ve yazdırıııak ya- acak tirmek için canla baıla ça 
saktır . 14 - Ev, Han, Hamam, lııalım . Hotcakalın kardaıla-

6 - Sayım iti bitmiyin· Kahve, Dam, Kulübe, çadı- rım . 

nefes almadan boyuna söy· 
lüyor: 

Gı'zli Kalmış Bir Aşk!. 
' - ... Nuıl oldu? Ben 

de bilmiyorum • . . Sizi, bir 

yıl var ki, sevmekteyim . ·n 

- Seviyor musunuz? .. 
Önce, "biraz eğlenirim.!,, 

Dütüncesiyle arabama a 1 dı-

da oluyormuı demek . Gül
meyiniz, sizden bana acım · 
anızı da istemiyorum. Acı 

mak bir nevi sadakadır Ve 
belki de-, sadakaların en Y anzan: TÜRKER ACAROCLU 

Söyle olduğu halde na~ıl 
o'uyor da itte ıu kartımda 
oturan sıska, serı delikanlı 
bana bir ıeyler söylemek 
veya bi1inmiyen bir ıey ve 
rmek istiyor? Nasıl olur? Pu 
mümkün mü? 

~ Aman, Allahım. Nelerden 
bahsediyor, bu sarı yüzlü , 
lıçuk benizli delikanlı .. 

Gözlerimi ayak uçlarıma 
dikmiş ... Baıında, canlı bir 
'llumya ağırlığı var . Hem. 
tlltil>ç fenalaııyorum gibi 
~eliyor bana .. çıldıracağım 
l\nrım. Sabaruılanıyorum 

Pa.kat, bunu ona göıterme · 
kten çekiniyor, sakin görü· 

~tneğe çalıııyorum. Nafile 
Itri yorum. ,. 

Bu güne kadar hiçbir er 
kelde "ıkı münasebeti olmı
hn bir kızım. Dudaklarım 
~eıniz Kalbim temiz ... Da· 

!\ orayı küçüle bir erkek 
ltolgeai bile görmem ittir, 

Oh, bütün korkuma rağ · 
men, kendimi gene tutabil 
dim. Dütündüğüm sorulara 
cevap bulmak ve bu mu 
ammayı halletmeğe çalıı 

maktan , onun sözlerinin de 
bi çoklarını dinliyemiyorum. 
Bazılarını ancak iııtebiliyo 
rum Zaten, sesi de öyle 
hafif ki . 

O, bütün bunları anlamıı 
gibi, urudp dinlemeden. ve 

ğım bu, çocuk denecek de
recede genç, delikanlıya ka· 
rıı timdi içimde birdenbire 
bir merhamet, acıma uyandı. 

Sevgi. . . Bunun ne oldu
ğunu ömrümde duymamış, 

t ,tmamııtım . Sevgi, bu mu· 
ydu? Ve bütün sevenler, ıu 
karıımdaki örnekte miydi? 
Öyleyse .. 

- Bu sevgime be'ki gü 
lecekııiniz, bayan! Benimle 
alay edebilirsiniz. Fakat, 
bu, bende yenilmez, ve kö 
kleımiı bir arzu.. Benim gi 
bi zayıf bir çocuğun, bir 
general kızını sevmesi, bu 

acısıdır. Acınmaktan nefret 
ederim! Beni, yalnız d;nle
yiniz. Bir yıl ne mukavem. 

et edilmez bir aıkla, sizi •· 
evdim Sevgime karıılık gÖ· 
rüyor muydum? Hayır .. Bu
nu. siz benden eyi bilirsiniz. 
Buna rağmen bir bakııınız 
veya sizi bir kere sokakta 
garüıüm, aıkımı tahmin ed
ebiliyordu. Bu ye'.iyordu b 
ana . Fakat sizi, bir zaman 
var ki, göremiyordum. Du · 
ydum ki, bağlara taıınmıı
sınız . Kalbim, iztirap çek · 
meRe baıladı. lztirabım, na 
ııl anlatayım büyüktü! Re· 
lki, çocuğunu kaybetmif bir 
ana iztirabı kadar .• Fakat, 
ne yapabilirdim? Bu sevgi 

Soıyeteıini harbı durdurmak 
yüksek ödevinden alıkoya 
maz. 

4 birinci teıri n l 9 35 ta 

riJıli Fsankfurter Zaytung 
gazetesi diyor ki : 

İngilizler ita iyonların il~ · 
ri hareketler:ni durdurama· 

dılar. Eğer Fransa Musulini
ye karıı yükümler altına 

girmemit olsaydı, belki İn 
ğiltere bu hareketin önüne 

geçebilirdi. Bir çok gürbltü · 

lü pahrtılı görüımelerin so · 

nucunda, ileri hareketi, Ce 

nevre nin haklarını hemen 

hemen en can alacak nok 

tasından yaralctmıı olmasına 

İngiltere ve do1ayisiyle ulus

lar sosyetesi de kendini, ö 

nüne geçilmez bir hal almıt 

olan Ha beı seferine uydur 

du İngilizler, kendi kendine 

hak veren Cenevrenin çeh

resini korumak ıçın, zecri 

tedbir kullanılacağını, f ayal 

İtalyanlkrın ileri hareketi Ö· 

nüne geçece1' süel bir ted -

bir a 'ınmıyacağını söyledi · 

ler . 

Alman gd7.etesi, Musulini 

İngilterenin silahlı bir mü· 

dahelede bulunmayacağmı 

anladıktan sonra hareket 

emrini vermittir; lngiliere 

silah'a müdahaleden vazge·ç . 

mittir . Çünkü Musolini Ha. 

beıistandaki muyaffakiyetle· 

rini aşırı bir dereceye var 

dırmıyacağına söz vermiı 

ve İngilizler, onun gaye1eri · 

ni Habeıistan dağlarındaki 

zorlukların tehdit ettiğini 

ve nasıl olsa ekonomik cec 

ri tedbirlere sonradan da 

istedıkleri için sü0»l müdaha

leden ıeçmiılerdir. f'u ba
kımdan yapacakları itlerde 
mücadele kdpasitelerine 
kuvvet vermek için İngiliz 
lerin bol bol za manian var · 
dır; dedikten sonra, yazısına 
töyle devam ediyor: 

Bu durum Musolininin 
verdiği ııöylevde kullandığı 

ıu cümleye uymaktadır: 
"Ekonomik zecri tedbirlere 
disiplinimizle, nefaimtzden 

1 v 

feragatle kartı koyacagız 
1 Süel tedbirle;e süel tedbir· 
1 

lerle, harba da harbla ce · 
vap vereceğiz." Bugünkü 
günde bu cümlenin yalnız 

ilk kısmı ile karşılaııl mıı· 
tar. Muıoltni, bunun ne de· 
mek olduğunu anlayacağı gi
bi Fransızlarla İngilizler de ı 
hissedeceklerdir. 

gizliydi. İlk fırsatta, size bu· 
nu söylemeğl~ karar verd
im . İtte bugün . Lakin, bir
le~memize imkan yok. Hiç 
olmazsa derdimi ona döke 
yim hiç kalmamak ıartiyle 

bari silip atayım dedim . ,, 
Asfalt yol uzayıp gidiyor. 

Kara, kapkara uzun bir yol
du kıvranıyordu. Nere
deydik? Nereye gidiyorduk? 
Kaç saat söylecH? Bilmiyo 
rum. Yol çok ıssızdı. Yalnız 
bir öı:el otomobil gelip geç
ti, o kadar .... O, hala deva
mediyordu: 

" - ... Ası\ söylemek iı
tediğiml, size timdi söyliye
ceğim. Fakat bana önce te. 
min ediniz ki bunu kimseye 
hiç kimseye, en yakın dos 
tunuza ve hatta nışanlmuıa 
bile söylemiyeceksiniz. Peki 
mi? Darılmıyacaksınız, de 

Genel 
Nüfus 
Sayımı 

SAYFA 3 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
ta müsait olmayan yerlerinin 
halkı da muhtaç oldukları 

mahsülleri tedarik etmek 
vaııta ve imkanlarından 
mahrum olduklarından sı 

kıntıya, kıtlık ve sefalete 
maruz kalırlar. İıtatiıtikluin 
terkimi sayesinde bu gibi 
mahrumiyetlerin, izdfrapla
rın önüne geçmekle muvaf • 
fakiyet hası\ olmuıtur ayni 
yaprağın biraz aıağısında 

ıöyle yazıdır. İıtatistik bü
tün memleket1erin muhtelif 
menbalarına ait mah'imat 
verir, onların menf aatlarını 

birbirine yaklaştmr ve yek 
diğeri 1e anlaımalerını kola· 
ylaıtıracak malzemeleri te
min ve imkanları hazırlar, 

bilvasıta harplerin önünü 
almağa yarayan kuvvetli ve 
kıymetli bir vasıtadır 

Yaprak 23 de bay Aykut 
diyor ki istatistik, tetkik olu· 
nan hadisenin bütün zayıf 
kuvvetli, kesif noktalarını 

nerelerde olduğunu, hangi 
noktalarda durmak. hadise. 
ntn hangi noktalarında bü
tün kuvvetler·i tesbit etmek 

gerekliğini gösterir ve hü 
kümetin yapacağı bütün 
iı 1erde alacağı kararlarda" 
ona kuvvetli bir rehbar 
teıkil eder. 

Kısası istatistik hadiseler 
ve vakaların aynaıı, ront
kenidlr. Nasıl ki bir ferdin 
vücudunun rontkenl alınır 
ve onun bir çok alzli yer· 
leri meydana çıkarsa, iıla

tiıtlk de bir yurdun içinde 
gizli kalmıı bir çok hayati 
noktaların meydana çıka

rı' ma11na ve ona göre ted. 
birlerin ölçülerin alınmasına 
yarar, medeniyet.in en kuv· 

vetli ölçülerinden ve va11 • 
talarından biridir. 

lıtatiıtiAin b l f aydalarmı 
gördükten sonra genel nü
fuı Shyımı yapı1 ırken ra
kamların çok doğru olabil· 
meıi için bütün yurtdaıların 
nüfus yazacaklarla beraber 
çalı~maları onla• la her hu· 
ıusda teırlkl mesai etmele

rı kolaylık göıtnrmeleri ve 
ista tlıtık genel direktörlü· 
tünün talimatnamesine göre 
sıkı sıkıya hareket etmeleri 
yurt, u1uı, devlei itidir. 

H. Malik Evrenol 
ı~ıaıı>t . k U nıuııı ıuııd iirlu~ıı 
tarafıııdan göııderılm iştır 

ğil mi? Size, ben de sizin 
bir de resminiz olduğunu, 

ıöylemek istiyorum." 

- Resmim mi? Fakat ben 
size hiçbir zaman, reıim ve· 
rdiğimi hatırlamıyorum. Onu 
nereden buldunuz? Nerden 
ele geçirdiniz?. 

" - Bunu Yalınız bunu, 
sormayın bana .. Nerden al
,·fım, yahut nerede buldum? 
Bu, bir ıırdır. Ve bu sırı, 

benden, baıka kimse b;lmi· 
yecektir. Beni buraya ıev · 
ke Jen ası\ sebep, iıte bu 
resimdir. Ve bu resim, çok 
zaman var ki, albümümde
dir. Lakin, bunun yüzünden 
çektiğf m iztirapları ben bi
lirim. Gözlerime dik dik, ve 
heyecanla bakmayınız. İm· 
kanı yok!. 

( Bitmedi) 
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ili İ S T i f A O E N İ z İ 111 ıll Balıkesirde 111 s ınsaaı sahiplerinin. mühendis ve. müteahhitlerini 
1 ! ıım ılı ~ nazarı dıkkatine: · i 
Ilı nı IDU ç •ı 1 _ .,.. 

O U.. s u·· N u·· N u·· z ' epnı er = Her zaman taze çimento, Eskişehir : i ~ . • • • !. 1 E kiremidi, cam ve en eytyağ ve bqya : 
ı E çeşitleri. : 

111 İstanbul ve izmir depo 'arın-il! 1 i 1 5_ inşatta ~ullamlan ~ütün malzıme toptan ve pe- i_ 
; daki fiatlarla, z 

1 

Yazan: i. HflKKI flKfi} 
.. : 1 E rakente olarak : ~ 

il Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, 111 1 llıı '"l~t~tk İ k l~scı~iıı İ ı = :: 
k · k 1 1 k · 11 E_ Bandırma İsnu•l Pa~a Caddesi11de: ::::: : ornej, lstor, ap ama ama ıstiye- z 1 ili nıer her halde: il Ht·rkcs Okunıa hdır lı 5 MER_ME'F ~1URt VE OG·LU_· HAMIDt i 

z Yeşilli cıvarında Camci Hilminin x ı .:ı 7 5 Kuruş 1
1 
~ 1~ ~ i 

111 dü~~inına Uğramalıdır. 111 ımı . ...,.. . m ~ Demir hırdavat mağazasında bulunur- i 
Z • JCU 1 d A ı;: : Siparişler clerlıal inşaat sahiplerine ve inşaat ::: 
04 tfH t•t• MM tftt tO Mil Kitapçı ar a rayınız llM! = 111a.'ıallertne stiralle yönclailir ve ycllşlirillr. i 

HOi____ ----c;;! - -
-~525i!~-~- ~~~~ = ::: 

·K O y u n Sahiplerinin ' ' ~ fiatlar hu mağazadan da~ı ucuzdur. ~ 
·Nazarı D i k k a t.i n e : :.;: Her Tecimenin [n Büyük Dileği: = 5 Bir defa deneyiniz. :: 

1500 dönüm Mıktarında Mera 
Kiraya Verilecek. 

Kepe~ler köyü muhtarhğm~an:. 
Suıığırhğın Kepekler köyü ımıra içindeki tahminen 

1500 dönüm mıkterındaki meranın altı aylık k :ı1ık olarak 

icara verileceği takarrur ettiğinden 15 10 935 tarihindtn 

30 · 11 935 tarıhine kadar on beı gün müzayedeye çıka· 
rılmııtır. Taliplerin Kepekler köyü muhtarlığına müra-

caatları iln i olunur. 
5 _ ı - :wı 

BAlllESIR ASK[Rf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANLARI .. 

Kor ihtiyacı için 50,500 kilo Bulgur kapalı zarf uıu

lile 1-2.Teırin 935 Cuma günü ıaat 15,30 da Kor satın· 
alma komiıyonunda ekıiltmiye konulmuılur. Tahmin be . 
deli 4545 lıradır . Muvakkat teminatı 340 lira 88 kuruı
tur. Ekıilmiye ittirak edeceklerin ıartnamesini görmek 
ihere her gün ıaal 14,30 da teklif mektuplarile birlikte 
komiayona müracaatları. 

4 . ] . 189 

** 
Kor ihtiyacı için 16,000 kilo Börülce 7-2. Teırin 935 

Perıembe günü aaat 16 da Kor aahnalma komisyonunda 
açık ekıiltmiye konulmuıtur. Tahmin bedeli 1760 liradır. 
Muvakkat teminat miktarı 132 liradır. Ekıiltmiye İftirak 
edeceklerin ıartnamesini görmek üzere her gün ve ihale 
gününrle vakti muayyeninde teminatlarile birlikte Kor 
satınalma komiıyonuna müracaatları . 
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Erkek orta okul sat1nılma ~urulu baş~anhğmdan: 

Satış Sürümünü Arllırmaktır. l.ı m 111111111111111111111111~ 111111111111 11.ıl 

Fakat 
Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
\ ' e Bıı Rekl<1ııılaı·ıı1ızı 
( TÜRKDLİ) ııe \1 t~ı·iııiz. 

TÜRKDILİ 

t Ucuzluğu 1 1 Zarafeti Ve 1 
1 Son Moda 1 
a, ~ll1arı _i'Te tanıdığı1nız ,

._,il 11·1 it vşan ı 

9 fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazısımn ' 
1 SCJN MODA 
A -ı . - ~ 

. . . . . . ~ THİKOT.\.J KISLIK HOBLrK YÜNtÜLEUi. 
Bahkesınn Bıflcık Gazetesıdir 1 T )l l Ki l~I) il 'I rrOl LKI ~p El Bf-

Her Yerde Okunur. w ll.\N ( ... ...:ı '' .:ı -' ~ ..... '' ... 
1 J i ... - ~ELİK KU~L\~LAHUJIZ GEL~ll~TIH. . 

.. _____ - •a> ................. . 
1 r - - • it5ll!:ıı522Si52Si§--W· ---25252.5i!!l~2'SaııÜ2Si!Si!S25Üi52Siiiiii,, , ıını~--~-~~i!S~~i!S252.5~-~------ ---=--ı 

DOKTOR IİI Halkev7 Bakıevi . ı 
lmı Halkevimtzin Soıyal yardım komiteıi tarafından eıki Uray Diıpanseri yapı · KADRİ YETKİN 

iç hastalıkları müteha
ssısı Milli Kuvvetler cad 

1 desinde Yeni Türkiye ec-
zanesi üsündeki muaye. 
nehanesinde her gün sa. 
bahtan akıama kadar ha· 
stalarını muayene ve te
davi eder. 

L"lll sında açılan bakıevinde aıağıda yaz.ıh günlerde doktor arkadaılarımız f aklr 
m halka bedava bakacaklardır . Halkımızın bakıevimize bat vurmalarını dileriz. 

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 1 

UDi İç hastalıkl.ırı Pazartesi günü saat J 4-15 Bay Dr. Medeni Akkent 

l lml Göz hastalıkları " " " 15-16 Bay Dr: Ihsan Oskay 

1 
1 - Pansiyonun (Ekmek, et, koyun, kuzu, ınğır, aade · ... ---~~~~~~~--: .. 1 

yağı, Zeytinyağı, Beyaz ve kaıar peyniri , Patatis, Süt, ı 

Kuluk hastalıkları Salı " 
Cerrahi hastalıkları 

" 
15 16 
15-16 

" " Dahi 
" Sadi Ôzatay n " " " 

c Y:oğurt, Kuru fasulye Nohut, Kuru goğan, Sabun, Un, 

Makarna, Şeker {Toz ve kesme) ' tuz) gibi bir yıllık ihti. - KJ Kulak, boğaz, burun H. Çarşamba " ,. 15-16 ,, " Kamil Sesli oğlu 
yaçları açık eksiltme ıuretile. l iKI Ço k h t ı ki 16 ı 7 M d h 

i : C:~:~kİ~4~~r;:: ~:~::ı~~~~. ıuyu teıisafı !Açık B U G E C E. 1 j11m§ıı o.:~ has::I~k:ar~"· Perı~mbe : ,", ıs- ı.s : : M:~m:t Alt 
EkıiltmeJ 

4 - 500 liralık Sıra yazı tahtası vesaire [ Açık ek · Doğum ve kadın H " ,. " 16-17 " " Halit Üzel 
I~ 

ııltmel ı d- dd d k . 1 . - k Yeni Türkiye llHIJ t ı 
Yukarıda yazı ı ort ma e e 1 11 erın muna asası MJ ç hasla ıkları 

26 · ilkteırin -935 cumarteıi günü ıart. t 1 O da yapı 1 acaktır • iDj Cerrahi hastalıkları 
Cuma " 

" " 

.. 15-16 

" 
16-17 

,. 

" 

" Raif Demiralp 
,, Ali Riıa Tezel 

5 - !Mercimek, börülce, bezelye, sarımsak, bamya, Eczahanesi Mı 
soda, çay, ihlamur, ıehriye, fıstık : irmik, sirke, zeytin da· mi Halkevi Baıkanlığı 1 

nesi, yumurta , limon, baharat, ile yukarlıdaki dm)addelc r 7 b d ~l-----------------------------;::ı;--mm;::;;a~ 
dıımda kalan kış ve yaz sebze ve meyva arının 8 pazaı- /\'ö elci ,:r ~Si!_ı:;r!i!S_S2_~~-~--~$!._ı;'i!~S2_sa5i!!i2_~ __ f;,"!P!l;;!~52ll--~-i!S-:u:_5i!5i!_~_e.!:=-
lık ıuretile temini kararlaıtığından bunlarında pazarlığı , 
aene, 26- 10-1935 cumartesi günü yapılacaktır İ st~klil e -rin bat vurması . 

4 - ı - 188 Basın yeri il matbaası: - , 
1 


