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ONUNCU Yı L 

t 00 000 Kişilik Bir Habeş Kuveti Cephe Yolunda .. 
...... ' ......--.-----------------------------------------------
Nüfus Atatürkümüze Bir Sui- B kanlar Parti İtalyanlar 
Kalkınması • 

Ankara, 18 (AA.) 

liak;ki nüfus sayımı iıi kast Yapmak isten i. M. ~~~~~r~lir~~!(~~!~~ ' . 
kenclini g~çen a~rı~ ba~ıa~- 1 _ B k ı' H t· ılyon ~urulunun toplantlSI 
gıcında gostermııtır. Buyuk K B. s l T .. .. a an ar eye 1 
sanayi ve evrensel tecim amutay ır ay avın I eşrıı Genel Kurmay Baş-
hareketleri de bu sırall\r il M ... ~ K ld d kanı Mareşal Fevzi 
da uyanmııtır. Bundan ön a sunı., etını a lY ı. Çakmakın iştiraki- c. H. p. Genyön 
ceki nüfus hareketlerine .\nkara, 18 (.\.:\.) - Kamutayııı hugiirıkii le ismet lnönünün kurulu dün toplan-
:i~ b1ilgil~,1 açık:;r·... .y~· ıoplautı"ında Cumurha~kaııı Atuılirke ~uihat h' r- Başkan·hğı altında mış ve Partinin iç-
öla··at~ a do u 

0
b.ugu ıkçın ti hinde ke11disinf• i~ı at ('dil()ll ~u<· dohl\ ı~ilc rr- toplan ?')' ışlar ve ko-

çu u ve oğru ır mu a· . I \1. ' . ı· · ·A • . • işleri ÜZ€. rinde gör 
Yeıeye elveriıli değildir. , fa 3S,\ avı · 1 ~aıp rS3\i.t~JJI ll1 ~J'JJ JlHlStlHll~tıtı- nuşmalarda bulun- -

Yeni ~ir müsta~kem mev
ki yapıyorlar. 

Roma, 18 (.\ .. \-) 
İtalyanlar Musa

vvahmanını büyük 
bir hızla birinci sınıf 
müstahkem bir 
mevki haline getir
mektedirler. Ancak son 130 yıllık. o da nin kaldırılma..,ına kaı·aı· vcriluıişliı·. muşlardır. üşmüştür. 

Avrupanın olmak üzere, JlÜ · ı _____________ ,__ _____ _,.~~--a_.·~- --........::== .. n::ı•u~u ~=--•c-.:__.,_,. _____ _ 

~~k~:;·:::!:r~:', . .:::'i~::: Habeş Kadınları da K rtuluş Yolu a C ph e Ko 
~~~:~~::f~·i0~:::b::1:~ 1

1 

Tigre Cephesinde İtalyan Uçak lan ... Ma kalle K 
yorla 

şa ıldımı? 
•u olan Fransa 1931 de 41 

~:1~;1:d.01;,~~; •• :.:·~üf~~~ \ londra, 18 ( A.A.) - Dün Habeşistanda Tigre Cephesinde Bazı Karakol 
'
00 

de 
4~ artmııtar. 1800 1 Hareketleri Ve İtalyan Ucak Faaliyeti olmuştur. Bııgün de Adisababada Mak-

de 180 mılyon kadar tah · 1 . ' 

lllin edilen Avrupa nüfusu kal/enin ltolyanlar Tarafıtıdan Kuşatıldıg., l Yayıntıları Dolaşmakt dır. 
1900 de 401 milyona, 1930 

da 5 JO milyona varmıtı; ya· I d (A A ) d b d b ·ıd • ·1J •., • 
ni 130 yılda ıuo de ı6s , Lan ra, • • -- A isa a an ı ırı ı.gıne • m"=~-:§~MtalS~~; 
~ttmıştır. Bu müddet içinde J 

e~ çok nüfus .artkanlığı İn · 1 göre, Ma.~allenin kuzey mıntakasında dün /tal-
gılterede görü üyor. 1800 ı 

Y~lında, Galles memle~etile yanlar bazı akınlarda bulunmaktadır. Bu şehi in 
bırlikte, 8,893 ,000 nufusu . 

olan lngiltere 1930 da 40 düştüğü hakkındaki haberler teeyyüt etmemiştir. 
lllilyonluk bir memleket I 
01

uyor; yani 
1_00 

de 
350 i Yüz bin kişilik bir Habeş kuvveti bu cephe"e 

artıyor. Buna bır de dııarı · ' ' 

Ya çıkardığı 1~9menıe~i ka· ı hareket etmiştir. Bu kuvveti '-'İyecek icecek ve ilac 
tarsak bu devırde en yuksek 1 .J , ' 

tıüfus armasının İngilterede 1 yüklü katırları sevkeden Habeş kadınları takip 
olduiu anlaıılır. Hiç ıüphe 1 

Yok ki Avrupa nüfusunun J etmektedir. 
lrtmaaile birltkte onun acun 1 ------------

Habet kralı muhafızla r iyle cepheye gidiyor. lmpa· 
rator Haille Selliısie otomobil içindedir. 

lava · ~:·f ~~~~;:?~~~f ;;.;~1: KUZEY CEPHESİNE DOCRU YÜRÜYOS ... 
01~~u:'u•u• •• b.pled çok Par is, 18 ( A. A.) - Pöti Jurnal Gazetesi İtaiyanın ingiliz Ak- ile Tevl ık _Rüştü.Arasın gö· 
karıılık ve düğümlüdür. Ta. d . F ·1 r k ·1 1 /' lt l z T db l l ,.,.. h ruımesı 
rihçiler, ekonomi bilainleri enız l OSUnUn 'f'e l mesi Ye Q yanın ecri I e İT er e J e · 
bunları çöze dursunlar. Ben dit Edilmemesi Şartile Müzakereye Girişileceği Hakkında la-
buntarın üzerinde duracak 

değilim. Yalnız kaba taslak vala Tekli/ te Bulunulduğunu Yazıyor. 
törünen fU ki Avrupa büyük 
1lnayiinin dünya pazarlarını 
kendisine açık bulduğu 
lllüddetçe, kazandığı nüfuı 

bereketine karıılık, yine ay· 
tlı Avrupada büyük harp 

dan beri nüfus artmasının 
hemen bir tarafta durmıuı 
\re lstokholmda ıon dereye 
dü~meıi ve İngilterenin 
bu hususta tam yükünü al 
dığına k'lnması dünya pa 
~lrlarının kendilerine bir çok 
Yer1erde daralması ve ka
Panması ile birlikte olmuı 
tur. BurAda nüfusu en çok 
artanlar en zengin demir ve 
kömür madenlerine sahip 
0'ınak yü7.ünden büyük sa· 
tıayiini son dereceye vardı 
tan ve bunun netice inde 

en genit deniz tecimine gi· 
tiıenlerdir . Buna karıılık 
llüfus!arı orta derecede ar
tanlar Fransa gibi daha çok 

( Sonu ikinci sayfada ) 

M. Şekip Tunç 

1\ 

ltalyanın Zecri T etbirier Karşısı d or u u ı 
londra, 18 (A.A.) - Raskassanın Vaziyt~ti Müşkül Bulunan 

Kuzey Cephesine Bir Ordu ile Hareket Ettiği Rastronssi K v
vetlerinin de Bu Cepheye Doğru Yürüyüşe Geçtiği Söyleniyor. 

1 

B. TEVFI RÜŞTÜ ARAS 

Cenevre, 18 (.\ .. \,) 
- Laval dün Tev
fik Rüştü Arasla 

çit resminde hazır bulunmuş ve kendı muhafız kıtaatından cep- görüşmüştür. 
heye giden kırk bir kişiye veda etmiştir. .c~nevre, 18 (A,A.) 

Habeşistan Durmadan Cephelere 
Asker Yığıyor. 

Adisababa, 18 ( A.A.)-- lnıparator dün 50 bin muharibin ge-

Sübakanı da büyük bir kuvetin başında bugün Dessieye hare- 1 lngiliz Som alisi 
sınırları tamamen 
kapatılmıştır. ket etmiştir. 
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Nüfus Kalkınması 
,. ...................... ~ 
: Şundan bundan : ı 

I ·' ll11t j' l~IC llllıı.IC il J 
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.... . ~ . .. ·. 

(Baştarafı birinci sayfada) 
çiftçi olan memleket erdir. 

t-akat hangi şekilde olursa 

olsun A vrupanın bu günkü 

hali nüfusun kıymet ve key

f iyel itibarile yükselmetile 

baş başa giderken vücut 
bulmuştur. Sebep ve netice 

meselesini bir tarafa bıraka 
rak iddialı faraziyelere baş 
vurmadan diyebiliriz ki ye· 

ni her medeniyet. her yük . 
ıeliı ve her bayındırılık, 
ruhun hir beden istemesi 

gibi mutlak" inslln çokluğu 
istiyor. Eski zamanın şöh 

retli bütün merJeniyetleri 
dahi nüfus artması ile h ir 

likte vikut bulmuş nüfus 

dü~tükçe bu mt>den ' \'etler 
de çökmüştür. M sela e ski 
Yunan ve Ro-na med~ni 

y e t l e r i n 1 n vıkılması 
nüfus ç ö k li n t ü 1 e r i le 
hirlikte olmuş'ur . Hatta bu 
günkü Avmpada haş1 ıyan 1 

niifuc; durgunlu(?u d!ihı. şim 
diden tarih ve ekonomi htJ. 

einlerini telaşa c'ü,ürmekte
dir. 

Hiç şüphe yok ki: Rerlin 
ve İ!ltol.ho!m niifuslarmda 
görli 1en bu günkü durgur_ 
luk bütün Avrupara vayı'ır 

ve bu h1'1 dört beş kuşak 
giderııe Yunan Rorra rrede 
niyetlerinin haşlarına gelen 
felaket Avrupa me.Jeniyeti 
ne d~ gelehilir Yalnı z ha 
yat kanunlart bu tarzda sırf 

akli ve cezri lstidlallerden 
çı'<an hüküler1e yürüyecPk 

kadar vavan olmadığı için 
bu kahinlik de yerinde de
ğildir. Bununla beraber bü
yük harp sonunun bütün 
dünyada açtığı yeni iktisadi 
ve siyasal gidişler nüfus ar

tımı sırasının kendilerini le· 
nlden toplamaya başlıyan 

uluslara geldiğini ve Avru
panın nüfus bakımından yü 

künü temamile aldığını gö 
sterıyor. 

Fransada eski rej imde va· 
sati olarak aileler daha l<a · 
labalık, daha çok çocuklu 

olduğu h!'lde çocuk bakımı 
ve genel sağlık itlerinin yo. 
lunda bulunmaması yüzün-

den nüfus ilerlemesi pek ha
fif oluyordu. 

Halbuki cumurlyet rejimi 

ile birlikte sanayiin ilerle· 
mesi çocuk bakımı ve ge· 

nel sağlığın önemle korun· 
ması nüfusu birden bire art 
tırmış çocuk doğumu eski 

•inden fazla olmadığı halde 
bile çocuk kırı nının azal

ması ve çok yaııyanların 

çoğalması bu harekete kuv
vet Vermittir. 

Nüfusun artıp eksilmesini 
doğumla ö 1üm arasındaki 
nisbet göslel'ir D w f" .. l . . ogum, ızı 
yo OJık ekonomile ve pisiko-
jojik ıartlara bağlıdır. Bunla 

rın üçünün de elverl§ li bulun· 
duğu devirler nüfus artmasına 
en uygun olan zamanlardır 
fiziyolozik şartlardan mak. 

sat evlenecek1erin sıhhatli 
ve normal olmalıdır. Nor· 

mal aileleri çocuk bereketi 

karşısında korkıJlmıya me 

yden vermiyen geçimler ek

onomık şartı teşkil eder. 

Normal ailelerin çocuk do 
ğumuna kartı aşırı bir ihti 

yata dürrek çocuk sevgi 

sinden ziyade refah ve pa · 

ra hırsına sarılmamaları da 

pfsikolojik şartı temin eder 
Bu günkü büyü~ Avrupa 

ıehirlerinde çocuk doğumu · 

na karşı görülen en büyük 

engelin refah ve _para hır · 

smda toplnndıiı görüliiyor. 

Fakat bu bir sebep olmak· 

t . d b" . d". .. k~ .................... .... .. 
a n zıya e ır netıce 11; çun u s . . . .. 
yukarıda da söylediğimiz gi- ovyetler bırlrg:n~e goçe-
bl bu günkü Avrupa nüfus b l'I. 1, U, • 
yükünü temamıı e almış oı- e il\ ~bKlYOI: 
duğu için para ve refahı Sovyetler Birliğinde gö-
nüfustan daha kı ymetlı gör çebelik halinde yaşıyan ha 
mektedir. l kın sayısı on milyondan 

Önümüzdeki ık inci nüfus faz la idi. bunlardan Kırgız, 
yazımı Cumuriyet rejiminin Karakalpak, Kazak, Yakut 
Türk nüfusu üzerinde yap· kibi kabilelerden 7 milyonu 
tığı tesiri ve verdigi en müs· Türk ırl<ma mensuptur. Bun · 
bet neticeyi göstereceği için lardan baıka Sibiryada Op-
yalnız bizini değil, bütün rat, Kalmok Horyat gibi 
dünyayı ilgilendirt cektı r Ô· Mongollar ve Çingene gibi 
yle sanıyorum ki Türk ulu Hindu kabileleri de vardır. 
sunun tarihte oynadığı bü 1924 de yapı 'an p lana göre 

yük rol nüfusca en bereket . Sovyetler Birliğindeki 
li uluslardan biri olmasın bu göçebe1erin iskanına ba 
dan ve tabiatile yüksek ve şlanmış ve bu iş için Lü !-
sürekli medeniyetler geçir · çeye 100 ın ıl yon rubleden 
m ebinden ileri gelm gt r. Ge- fazl a kredi konmuştur . Hu. 
çınişteki nüfus h a reketleri· nl a r için yüz binlerce ev, 
mizi elde etmek mümkün on binlerce o ~ ul ve hin lercE> 
ol saydı tarihimizin in iş ve 1 ııslane yapı l mıştır. Göçebe 
çık ışlarını çok müsbet bir lere d e 11 i rbaş makine, eşya 
ı;ure l le görebilecektik . 1 un- vesaire verilm 1 ş t i r . Yalnız 

dan ı JO yıl öne · büı ün Av Kwv.ı ldst :rnda 27 or O ev ve 
rupa nüfusu 180 milyon ik 16 < ku i ve 17 h asta ha ne 

en Türkler.o nüfusla rı her yapı l mı~tır. Göçel-elere t 'l r 
halde mühim bir ,·ekıin tu- lcl iş l e r n ve ekim usulleri öğ 
tuyordu Bir çok yer 1erde relılmiştir. Bunun som·cu o-
hükıimetııiz ka 1on Türklerin !ara k g öçebe le r in ü çte ı ~ •si 
l u günkü nüfuslarına ba · on ti nede otur, k hale geti 
kılsa dahi yine en kalaba rilmiştir. Şimdi Sov vetler 
lık u ' u ~ lardan biri olarak bi rliğinde daha 4 mi yon 
görünür . göçebe va rd ır. Bu suretle de 

Geçmişin verdiği bu güzel bunların t!konomilc verımı 
ve ) üksek örnek gelecek 4 5 kat çoğalm ış ve hayvan 
için çok kuvvetli ~i r umut cinsleri iyileşmi,, h. lkın kül · 
kaynağıdır Büyük Atatürk ün tür durumu yüksel mişti r. 
açtığı yeni Türk rejimi de 
bu kaynaktan hız a 1an ya 

ratıcı bir kalkınıştır. Bun · 
dan böyle nereye ve nasıl 

gittiğimizi yapacağımız sa
yımlar gösterecektir. 

Türk ulusunun dirim ha 
reketlerini hiç söz. götür-

mez sayılarla gösterecek 
birer belge olan bu sayım 

lara her Türkün canla baı· 
la ve tam bir doğrulukla 

Ekme 
f iatlau yükseliyor. 

Zahire fiatlarının yük 
selmesi dolayısile ikinci ek · 

Uray ü e K 
ünkf Topl 

lu un 
tısı 

------- --
Nafıa atalyesi lağımımn, parka yapılacak ~üyü~ ~avu
zuo betonBrme köprünün bazı işlerin ı hafesi yapıldı. 

~ 

URAY KURA GI 
Uray sür~l kurulu dün de 

saat 16 da toplanarak şe
hire ait kararlar vermiştir. 

Bu arada uray talimal-
namesine aykırı ha reket 

ile piya de lfaldı 
rımı bordür leri yapıl ıı ası, 
yeni parkın giriş yerine ya 
pılacak o'an betonarme 
köpr ü ile d e mir yol arıuın 
da u rayca yaptır ı lan tesviye 
üzer ;ne parke döşenml si iş 
lerin in müteahhitlerine iha· 
leleri yapılrrıştır. 

Sa at 
Ve insaat usta oku\lall sı-
naçlarmda ~azananlann 

a~lari 
Bölgemizden Edirne sana. 

gı· 
tlar okulu yarış sınacına 

renlerle Ankara inşaat usta 

okulu yarıı sınacında kaza 

nanların adları kültür bak 

an' ığınca kültür direktörlü 

ğüne bıld irilın : ştir . Buo'arıll 
. ı· 

ac\larını aşağıya yazıyorU • 

8 Numaı alı İsmail oğlu 
Hasan, 13 numaralı Hılrlli 
oğlu Nurittın, 17 pU 

mara 1 ı Yahya oğlu 
Zeke riya, 25 numaralı 

7 u· Mehmet oğlu Necati, P 

maralı lsrııail oğlu, 28 ılll" 

maralı Lütfi oğlu Mustafa 

23 numarala Sam~ oğlu Ad

nan, ~ numaralı İsmaıl oğ· 
lu Hayrettin, 22 numaralı 
Sabri oğlu Hayri, 2 nurn8 

ralı A li oğlu Hamit, istan· 

bulda sm<ıcd girmiş olanlar 

dan İsmail oğlu ,. , dem. ça· 

nakkalede sınaca girenler 

den İsmail oğlu Mahir, lı· 
mirde amaca girenlerdtfl 

İsmail oğlu Mehmet, Anka· 

rada in~aat usta okulu jçirı 
İsmail HüsameWn Mehmet 

Aakkı, smaçları kazanan 

bu talebelerin hemen kül

tür direktörlüğüne baş vur · 

malı lazım gelınekte::lir. 

yardım etmesi kendi sağlı· 
ğının izlerini görüp anlama 
sı demektir . Bir sürü bi1e 
sayımsız idare edilmezkt>n 

koca bir uh: s hiç idare uHl
mez Bu sayımda ~ütün 

varlık ve yokluklarımız, ek 
sik ve gedik lerimiz her 1 üı k 
bunları bakarakdan kendi 

m e le fiatı dokuz kuruşdan 

dokuz buçuk kuruşa çıka

rılmış, birinci ekmek yine 

e skisi gibi on bir kuruştur 
Ura y sürel kurulunun ver
diği bu karar bütün fırıncı 

lara bildirilmiştir. 

i~i serhoıun yaptı~lart 
Dünkü sayım11da Ha cı ls 

hak mahallesinden kundur ' 

acı Sabri oğlu Bnhir ile 
Yenice, mahallesinden Kır 

ede n baı ı esna fı para ce 
zalarına • çarptırmıştır. Bun 

dan bnşlrn yeni yapılan ka 
saplar deresi k a nal izas} orıu· 
na bağlanacak olan nafıa 
atelyesi caddet.inın ya ğ mur 

kanalları i 'e lağımı istek 

lisi ola n Mehmet ustaya 
yüzde on yedi kırma ile iha 

lesi yapılmıştır. 

Ge el N .. f us S a y ı m ı 
Yazımı Ya ın Başhyor 

yolunu bilginin \'erdıği bir 
emniyetle tayin • edecektir 

Hükumet de ancak bu ifa. 
retlerle hepimize yarayacak 
olan en hayırlı işleri gö· 
recektir. 
Sayım işine hükümeti n i 

zin ehemmiyet vermesi Türk 
ulusunun ka lkınma ve ço· 

ğalma \Ağının girdiğini gös 
terir Eğer in işe Avrupa 

lı 1ar gibi 130 yıl önce baş· 
lamış olsaydık eski rejimler 

Türkün ser\'et ve nüfusunu 

bu derece israf edemezler· 
di Mal ve canımızın kıym· 

etini biliyor ve artmasını 

istiyorsak bunların hareket· 

}erini bir saat gibi göz ön 

ünde Lulunduracak say ım 

işlerine öz iş 1erimiz gibi ba · 

kalım ve ne mut lu bize 
diyetim 

M. Şekip Tunç 
l'silwloji ve Terbiye Urd. 

1-'rof esörn 
• taıı~ı k l'nı ıı rı nıı.durlıı)ıı 
ı.ır .. rır •lan •oı, u lrııı~ıı 

U ECE i 
şif 

Eczahane si 
J\Jöbetcidt·r , 

Hüseyin oğlu Mehmedin ~a
ı:ka hakkında bazı sözler 
söylediklerin i yazmıştık 

Dün yapılan tahkikat so· 

nunda gerek Bahirin ve ge· 

rekse Mehmedin serhoşluk 

saıkasile kendilerini bilmiy 

erek gelişi güze l söz sarf 
ettikleri anlaşılınıştır. 

Park taki bü} ük h n vuz 
ressamının yaptığı son şek 
le göre diğer bir nıüteaah 
hide verilmiştir. 

Bu havuz Kanunun ilk 
haftasına kadar bitirilerek 

urayn teslim edilecektir 
Yapılmakta olan Cu:nu· 

riy ~t alanı i
1e bir seviyeye 

getirmek iizere ordu evi 
parkı ile şehir kulübü 

arnsında 

taş larının 

sökü'en parke 

dö~enme işi 

Sayımda ~ar ~es~en soru laca~ sualler 
1 - Vilayet ısmi 

Kaza ismi 

Nahiye ismi 

Köy ismi 

2 - Bina numarası 

3 Adı ve soyadı 

4 Oturduğu binanın cinsi 

5 Hangi devletin tebaasıdır. 
6 Hangi dindedir 

7 Ana lisanı nedir. ( Ana lisanın makı;at 

de konuşulan lısandır.) 
aile için· 

S - Ana lısan ndan başka hangi l isanı konusmasını bilir. 

9 :\erede doğmuştur. (Ecnebi memleketlerde doğa 

nlar için memleket ismi Türkiyede doğan l ar için vilayet 

ve kaza ismi yazı lacaktır.} 

10 - Kadın mı Erkek mi. 

11 - Görünür ve vücut sakatlığ ı varmıdır ve nedir 

12 Kı.ç yaşındadır. (Bır ya~mda küçüle çoculc ise 

kaç aylıkt ı r . ) 

13 - Bekar mı , evli mı, dul mu . boşanmış mdır? 

1 ·l Yeni harflerle okumak bilir mi? 
15 Yeni harf 1e r le yazmak bılir mi? 

16 - Muayyen bir mesleği, vazifesi veya sanatı varmıd· 

ır, varsa nf'dir . 

17 Muayyen bir n esleği. vazifesi, sanatı veya meş 

galcsi yoksa ne ile geçinmektedir? 

Sayım nasıl olaca~1 Halkımll vaUile cevaplarmı ~a
zulayıp memurları be~tetmemeli~irlar. 

Yarın yurdun her yönün 

de elduğu g ibi ilimizde de 

genel nüfus sayımı yapıla · 

caktır. Bu işe ait bütün ha 

zırlıldar tamamlandığı gibi 

sayım işyarlarının da ka 

munlara va köylere gönde · 

riln esi de bitmiştir . Bu işyar · 

lar şimdiki halde bölgele 

rinde bulunmaktad ı rlar. 

Sayım işyarları yarın er 

KE"nden bütün evleri dolaşa · 

rak eller indeki numarataj 

cedvellerine göre evleri bi
rer birer dolaşaralc bölgele

rindeki nüfusu yazacalclar· 

dır . İ~varlnr her şahsı biz 

zat görerek sual soracaklar · 

dır Ancak küçük çoculdar, 

hasta lar sa katlar ve sayım 

memurlarının yttnı .la çıka· 

mıyacak uir lcimseler hak· 

lc ında aile reisinden veyahut 

a ileye mensup 

izaha t a ' makla 

eklerdir. 

kimselerden 

ıktif a edec 

Sn)ı ın memurlarının bin · 

aları dolaşırken aynı bina· 

da birlrnç aılenin oturup 

oturmadığını araştıracak 'ar

dır . 

o .. e-
ııir ailenin askerlikte .. 

ha· 
yahutta okullarda, hapi~ ' 

b·r 
nede, veya başka 1 

mahalde misafirlikte bultJ" 

nan efra,iı bu gibi yerlere 

birgün için bile gitmif btJ
lunsa sayım gününde evde 

olmadıkları ıçın kayıt 
edilnıiyeceklerdir. Çünki bı.ı· 
nlar bulundukları yerlerde 
sayıma tabi tutulacaklardır· 

bu· Yarın hiç bir kimse 
lunduğu yerden dışarı çık .. 
mıyacaktır 

Saylının bittiği saat kll 
lesindek i düdükle ve toplıı 
halka ilan edilecektir. 

Halkımız sıkıntıya düşrrıe-
mek için yiyeceklerini 

11e 

diğer :taruri thtıyaçlar1 111 

bugün lemin etmelidir. 

h esi 
Yarın sağlık t>cza an 

nöbetçi olarak açık bırak• 
lacağı gibi bu eczahan•!de 

ani ihtiyaçlara kar~ı bir ebe• 
Iıı · 

caktır. 1 

bir Doktor da bulunduru 

j Halkımı.ıın vakıt kaY1~ 
ettirmemek için aşağıdakt 

l a
suallere vaktıle cevap 1 

zırlayıp sayım işyarların• 
bekletmemeleri çok yerinde 

bir hareket olur. 

' :ı • 
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~ Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. 1: 

kurumu göz önünde tutmu~ . 

tur. Böyle dah ı küçük, fakat 
di:lha kuvvetli bir U luslar 
Sosyetesi yerine bugün da· 
ha büyük .ancak o nisbette 
de zayıf bir Uluslar Sosye• 
temiz vardır Bütün dünya · 
da barışı korumağa onun 
gücü yetmemektedir! Bun· 
dan dolayı onu her uzviyet 
te olduğu gibi haliyle kabul 
etmemiz gerektir . Bugün 
zecri tedbirler meselesinde 
olduğu gibi onunla tecrübe
lere girişmezden önce onu 
eveJa kuvvetlendirmek la . 
zımdır Zecri tedbirleı d t: n 
vaz geçilmesi prestijin yıkıl 

ması demek değıld i r; olsa 
olsa hiç kimse için g izli b ir 
şey olmayan siyasal durum · 
un realitesine uym!lk d e me· 
ktir; halbuki z.ecrı tedbir 

1 • 
. ......................... , 
: Küçük Lf aberler : Tapa Direktörlüğünden: 

.. ••••••·••O•••••••••••••••••c•••••••••••••••••••• ... 

Ulu lar Sos ye t esi 
VeZecri Tedbirler. 
Uluslar Sosyetesi henüz p~ ço~ yü~ler altma girecek 
~ir çağ~a ds ğildir onu eve la kuvvetlendiı mek laz\mdu 

İki felaketten küçüğünü 
seçip almak adet olmuş 

tur. Anlaşılan dünya, bugün 
böyle bir seçim karşı sı nda 
dır İtalyanın Ha beşi stana 
karşı açtığı sömürge harbi, 
hiç şüphe yok ki, böy'e bir 
felakett ir, hemde bu fela 
ket in büyüğüd ür. Fa kat 
hal yanın Büyük Britan ya ıle 
herhangi bir Avrupa h ıı rbı 
na girı şmesi, hunun sonu 
cunda lrn1ayca bır Avrupa 
harbına girişn esi. Lunun 
sonucunda kola yca g en el 

prestiji siyasasının da dayan
dığı şeyin en bü yük payı , 

be ~ ki de sürekJı te lk in yo liy
le halk yığınlarma yüklenen 
vehim ded ir 

U lu slar Sosyetesinden, her 
harbın önüne geçebi 'cceğini 

bek ' eınek ve hunlardan bi 
rın i başarmayınca da he· 
men zecri tedbirle re baş 

vurmasını istemekle zayıf 

o ' duğu lıer kesce kabul ed· 
ılmiş olan bu kurumdan 
hadd ınden çok umut lara 
düşülmüş olın ı\7 mı? Yuka 
rda söyl <' ndığ ı g ı bi daha 
birçok harp •ere çı ğ ır aça
hil ecek olan zecı i te db irle 
re yani t u tuşturucu ınadde 

ye ba şvurmakla barış koru 
m a k o an asıl ödevine karşı 
sadakctl siı.l ik etmış olmaz 
mı? 

Küçük bir çocuğun bün 

ye i göz önünde tutularak 

ağır yükler altına sokulma

ması gerel(tir. Uluslar Sos· 

yelesi henüz pek çok yük 

ler a tına girecek çağda de-

ğildir; bunun için ona ka 

tılnıış olan hükumetler on· 

dan herhalde bugünkü du· ' 

rum içinde yalnız harp ka · 

yo !arma sapmak 
tehlikelere doğru 
ifade eder: 

en ftci 
yürümeğt 

İtalya ile İngil te re arasın 
ela bır harbın çıkması im 

kanlarının daha şimdiden 

yazılmağa baıladığını gör

mek için gazetelere bir göz 

gezdirmek }eler. Bir defa 

zecri tedbirl ~ re başlandı mı. 

h er an bir yanda topların 

k endi kendilerine patlama 

lan beklenebilir. Hu tekin · 

siz an 'arda öyle gizlenm i ş 

bir halde be~liyen tehlike-

leri zecri tedbirlere ba§1a n 

masının genel bir kıyametin 

kopmasına işaret olabilece 

ğini uzun uzadiya düşünme

ğe bile lüzum yoktur. 

bir Avrupa hnrbı çıkabıle · 
ceği ıçın u çsuı bucal<sız 

bır f e 1aket olmuş olur. Bu 
ikisinden birini muhaklrnk 
seçmek lazım mı? Bunlar 
dan birinc isi . y<ı ni küçüğü . 
artık önüne geçılmez bir 

hııl aldı. İşleri görmek ka
l>Hit esı olan herkeıı ı ç ın , 

bu duru'll zaten haftalar
danberi be lli bir şeydi. An
cak bunun arkasından dalıa 
büyük b •r felaketin de gel 
rrıesi zaruri midir? Bunun 
için bir zaruret yoktur Şim · 
di, böyle bir felakete sebep 
olabilecek olan patlayacak 

llıa.ddeyi ort~dan kaldırmak . 

lır. Bu madde de zecri 
tedbirlerdir. 

Uıuslar sosyetesinin en bü 
Yük ödt-vi barışı korumaktır 
\JJ uslar sosyetisi, İtalya Ha 
beı anlaımazlığında elinden 
Relen ve insan kudreti çer 
Çevesi içinde yapılması mü
tnkün olan ht>r şeyi yapmış 
olmakla övüle ti ir . Bu ku
tum bu bakımdan büyül< bir 
kapasite gösternı i~tir. U .us 
lat Sosyetesi, yalnız toplan
tıya katılmıf olanlar arasın
da lemaı;ı temin etmekle 
ka lmamış, uzun uzadıya gö
tüımeler ve ara bulmak tek

liflerinin yapılmasını müm · 
kün kılmııtır. Bütün bunla· 
ta rağmen, anlaımazhğı ve 
dolayısile de bu harbi yer 
Yüzünden kaldıramamış ol
llı1sı , kendisine çatılmak ha
kkını vermez Uluslar Sos 

Yetesinin prestiji bundan do· 
layı mutlaka kırılma l ı mı? 
lier pıestıj sıyasasında o 1du 

rgaıalıklarının çıkmasına se- Bizler uluslar sosyetesi· 
bep olmakla kalmıyacak ay- nin zayıflığını tehlikelerle 

nı zamanda Uluslar Sosye dolu olan siyasal durumu 

lesini de devirecek olan ze· ı göz önünde tutarak uluslar 
eri tedbirlere kalkııma sını 

ı sosyetesinde üye olan d ev-
beklemezden önce iyiden 
iyiye düşünüp taıınaceklar 

dır . 

Ru gibi Uluslar Sosyetesi 

Bu satır' arı yazanın, vak 
ti yle zecri tedbirlerin arsıu 
lusal haklar arasına girmel'i" 
ni ve hatta, Uluslar Sosye· 

test projesini yaparken zec 
ri tedbirler sistemini hazır 

lamıt olanlardan biri olma · 
sı dolayısiyle zecıi tedbirler 

den mümkün mertebe kaçı· 
nılmaıunı ileri sürmesi !-;olay 
bir ıey değildir . Ne çare ki, 
bunları hazırlarken , o gözü 
önünde, Afrika ve Asyada 

ki anlaımazlıklara karışmak 
ihtiyacında olmıyacak ve bi
ricik ağırlık merkezi yalnız 
Avrupa olacak ve hatta da . 

ha tehlikeli anJaşmazlıklaıa 
karşı gücü yetectk olan bir 

§.üyük Öykü 

Gizli Kalmış Bir Aşk!. 
Yanzan: TÜRKER ACAROGLU 

Bunun ner~den aldım ve di . Fakat artık duramadım 
niçin s ,kladım? Dedim ya, Kalp sızılarım, vicdan azap 
bir sırdır Lu. fıtirap verici. )arım son dereceyi buldu. 
'<alp ağlatıcı bir sır· Ne za. Bilhassa, o hadiseden son-

ltıan ve nerde sizi görsem, ra " 
herrıen , bu resim kartl8lna - Fakat, hangi hadise 
drkilir "Niçin, niçin? Senin den bahsediyorsunuz?? 

0 11 ıvan bir ıeyi alıkoyuyorsun " - Unuttunuz mu? Has· 
Bu günahtır!" der gibi gelir · tanedeki hadiseden. Geçen 
di bana . Buna cevap Hre gün, kardeşinizi görmek 
ltıezdim, utanır , sıkılır, bü içirı geldiğiniz, hastane ko 
ıülürdüm . Sonra başını bü ğuşunda ben de vardım. Kü 
ker Si\nki" Aşkımı unuttun çi.ik, önemsiz bir ameliyat 

d
tnu, una acımıyor musun?" geçirdim . Kardeııııiz i n hali -
eınek isterdim . ni sorarken komşu yatak-
Kaç kere, onu size ver- taki. bana da iltifatta bu 

ltıeği kararlaştırdım. Her luudunuz Ve sonra gider 
defasında beni hilinmiyen ken "Allaha ısmarladık ba· 
b• ır kuvvet bundan vazgeçir· yım!,., dediniz .. 

letlerin önüne geçemedıkleri 

bir harp dolayisile zecri 

tedbirlere başvurmazdan ön· 

ce on defa değı l, yüz defa 

ey :den eyi duıünmeleri la -

zımgeldiği kanaatınclayız. 

Ve hele İngilterenin, eski 

adetlerine sadık kalttrak bu 

günkü siyasal gene l duru 

mun pratik gereğine uya-

cağını sanıyoruz. 

Bugünkü günde halk yı · 

ğinları daha çok 

sasına kapı ' arak 

his siya

çok defa 

sözü antipati ve sempati: 

ye bırakıyorlar. Fakat dev· 

let ada mi arı kendılerin his · 

1 re kaptırmıyarak makul 

düşünmelidirlu. 

Anlıyorum Zavallı çocuk 
en küçük hareket leri, en 
önemsiz ve nomal sözleri 
hadise sayacak derecede ha 
sta .. 

" - A •laha ısmarl adık. ,., 
Bu söz, belki aşkıma da 
veda etmek demekti. Nite · 
kim öyle oldu.. :.. iz, o gün 
koğuşa girdiğiniz zaman , ne 
kadar şaşırdığımı tasarlı)a 

mazsınız! Kardeıinize yak
laıtığınız sırada, ''Tanrım 
dedim, bu bayanın ruhu, 
beni, hastane köıelerinde de 
mi rahat bırakmıyacak?" 
Ve o zaınan, mahut resim 
gene karııma diki'di; fakat 
bu defa vücudumuzun rıishe · 
tinde büyümüş adeta canlan 
mit gibi üzerime, tebdile 
yürüdü: "Niçin, niçin? Senin 

olmıyan '" 
"Ufak bir baygınlık ge 

• • 
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Sığır ve~asrna çare 
İsviçreli bi lgin Henry 

Spathlinherin ça1 ışmaları 

sayesinde sığır vebasına ar
tık çare bu 'unmuş demektir 

B. Spatlinger, 1922 yılın 

da inekleri veremden koru · 
yan bir serom bulmuştur. 

O yıldanberi Ulsterde 
yapılan 3:! deneç müsbet 
sonuçlar vermiştir 6 aydan 
beri aşılı bulunan inek lere 
kuvvetli miktarda mikrop 
enjeksiyenu yapıldığı halde 
hiç tesir etmemiş ve aşılan· 

mayan hayyanıar 42 gün iç· 
inde ölmüştür 

l~ u denençler, Lwza v İrla
nda tarım bakanlı~ ının tef· 
kil ett i ğ i Lir komisyon tar 
afından yadılmıştır 

Sovyetler ~irligirı ~e Tots
toı günü: 

20 i lcteşrin 1935 de bü 
yük ~uı ya zrııanı Leon Tol · 
stoinin ölümünün 25 inci yı 
!dönümüdür. Bu münasebet · 
le bütün Sovy<'tl«.>r L i rliğ i n 

de Tolstoi adına büyük bir 
hatıra günü yapılmuH kar 
arlaştırılmıştır Bunun için 
Maksim Gorkinin ba ,kan ' ığı 

altında bir komi!öyon kurul 
muıtur Bu arada Toltiloi 
müzesinde bu büyük yazma. 
nın hayatının son senelerini 
gösteren yeni bir ıube açıl 
maktadır. Yazmanın vatanı 

olan Yasnaya Po'onyaya ö

zel bir gezi tertip edilmit 
tir Hütün şehir lerde Tolstoi 
için konferanslar veril<'cek 
ve törenler terlik olunacak
tır . 

Am nikada ~ir ~araj: 
Amerika hükumeti , 165 

mily<">n dolara mal olan ve 

hususile elektrik enerjisinin 

üretimi için Kolorada nehri 

1 

üzerinde 4,5 yıldanberi ya

pısına devam edilen barajin 
1 
1 tamamlanması ile yapılan 
1 törende B. Ruzvelt, tunları 

söylemittir: 

" - Özel endüstrinin bat· 

lıca sora vı üzerine alarak 

daha fazla elemeği kullan -

ması zamanı gelmiştir En 

düstri faaliyetinin yeniden 
batlaması için · huki'ımetin 
(Great Houlder) barajı gibi 
bir çok proje1er yapıp ha 
ıarması gerektir. 

çirdim. Bu defaki kararım, 

artık sarsılmaz. ve kati ola
caktı. Ve, oldu. Zaten , ko · 
rktuğum rla başıma gelmiş 
ti. Okulada, yolsuz görülen 
bir harekelimden do'ayı , bir 
kaç öğretmenden mürekkep 
bir heyet, hakkımda tahki 
kata girişti. O aktam, yata
kanede dolabımı darmadağm 
buldum. Hatta o kadar ki, 
benden anahtarlarımı alma· 
ğa bile !üzüm görmeden, 
bavullarımı kırmıtlnrdı . Al
bümlerim açılmıştı . Muhale 
kak ki, sizin resmınizi de 
görmütlerdir . Bu vaziyet ve 
o tehditler kartısında artık 

yapılacak şey apaçıktı: Onu 
ıize vermek. Evet, size onu 
arlık iade etmek ,, 

" Aşkım, bu düşünceyle, 

ilk darbeyi yedi bayan Başar. 

gaıı!. Onu, geri vereceğim!. 

Mahallesi Mevkii Cinsi Miktarı Hududu 
Oruçgazı Kızçeşmesi Tarla 3 Dö. Şarkan Tarik garben aı· 

ık Ömer tarlaları tima 
len yağcılarlı Nafiz efendi 
tarlası cenuben Halil oi· 
lu Ômer tarlası . 

« ~ « 3 Dö . Şarkan Yusuf hoca oi-
lu Ahmet efendi tarlaar 
garben Yaicılarlı Cemal 
ef end; tarları ti malen 
Mehmet Ali tarlası ce. 
nuben tarik . 

Ev&af ı yukardc1. yazılı tarlalar tapu kaydında Halı kesir 
Oruçgazi mahalleai Kızçeşmesi mevkiinde ve varidat kay 
dmda Üçpınar köyü kızpınarı m(!vkiinde kı yıtlı olduğun
dan bu tar ' alarm Balıkesir şehiri hududu içinde mi yoksa 
Üçpınar köyü hududu i _inde mi bu 'undujur.un ve bulun · 
duğu me vkie hangi ismin söylendiğinin hallinde tahkiki 
için 3 te~riniıani Y35 pazar günü mahalline memur gide· 
cektir. Alakas ı olanların hazır bulunmaları için keyfiyet 
ılan olunur. 

Kültür Direktörlüğünden: 
Bölgemizden Edirne sanat lar okulu yarıı ıınacına ıi· 

renlele Ankara inıaat usta l ku lu yarıı ıınacında kazanan· 
!ar ı n isimleri aşilğıdaki çizelgede gösterılmiştir. Kendileri-
nin Balı '< es i r kü ltür direktörlüğüne başvurmaları bildirilir. 

Aday Adı Babasının adı Doğum yeri 
No ve tarihi 
8 Hasan İsmail Bahkeıir 334 
13 Nurettin Hilmi Bandırma 335 
17 Zekeriya Yahya Ba'ıkesir 337 
25 

7 

28 
23 

2 
22 

Necati 
Is mail 
Ö. Lütfü 

Adnan 

Hayrettin 
Ha yri 

Mahmut Bandırma 3~5 

İsmail Balıkesir 334 
Mustafa Lazistan 225 
Sami Sındırgı 335 

İsmai l 
Sabri 

{Nufus kağıdı 

r yok gönderi
{ lirse alınacak 

Balıkeıir 338 

" 
335 

1 Okul vesikası 
1 İbraz ederse 
{Alınacak . 

2 
345 

Yabancı Hamit A ' i Y eniçiflik 335 
Adem İsmail İatanbulda 11 

naca girmiı 
Çanak kalede 20 Mahir İsmail 
Sınaca girmiı 

124 Mehmet Is mail JzmlrJe 
Sınaca girmit 

Ankara lnıaat Usta Okulu 

1. Hüsamettin Mehmet Hkkı Bursa 336 
İdarei hu~uıiye akaratından Paıacami karşmnda Vila

yet matbaasına bitişik (J 50) lira kıymeti muhammenli bir 
bap mağaza 3 l-mayıs .936 tarihine kadar icara verilmek 
üzere on beı gün müddetle artırmaya konulmuştur. Ta
lip1il«.>rin yüzde 7.5 nisbetinde ten inatı muvakkatalarını 
yatırdıklarına dair makbuzlarıle blrlikte iha'e gününe ras
lıyan 4 teırinsani pazartesi gtinü saat 15 de vilayet encü-
menine gelmeleri ilan olunur. 4 1- 213 

~~ \':~"t~7~~~~~~~~~"ıl 
i Vurdun toprağı kadar onu işleyen ~ 
il. ve koruyan nüfusunu da tanımamız ~ 

1 ~ lazımdır. Bunun için de: ~ 
[ 4 ~ 

1 20 /lkteşrin - Pazar 1 
Günü yapılacak olan genel nüfus Cı' 

L' sayımında, sorgulara doğru cevap ~ 
~ vermeliyiz. ~ 
~ BAŞVEK~LET 'ıl 
'1. İstatiat ık Umum Müdürlüğü ~ 
~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

:eırle§memize hiç, ama hiç 
imkan olmadığını siz de 
biİ irs iniz. Bu aıkı . size de, 
açmıyabilirdım. Fal.at, res
mı size nasıl iade edecek· 
tim? Rica ederim bunu, ki
mseye söylemeyiniz. 

Yalnız ikimiz bilmeliyiz 
bunu. Size, son bir ricam 
Şimdi , bana istediğiniz yer
de , ve ıaatte bir randevü 
veriniz. Size onu iade et
mekle, aşkım da son darbe 
yi yesin. Ancak onun . 

Sözünü, İbrahim ağaya 
"dön,., emrini vermekle ke 
slim. Daha söyliyecekmiydi? 

Bilmiyorum. filhakika , sa 

atler geçmitti . Akıam olmı 
yordu. Benim ağzım kilitle
nmio gibiydi. Ne söyliyeceğimi 
bilmiyordum. Son hızla geri 
döndük lliç konuımuyorduk 

Yalınız, oku1 larının yanında 

o: 

- İşittim ki , haftaya dü 

ğününüz varmıf . Mesut olun 
bayan! dedi, randevü ne za· 

man?. 
- Yarın akıam , saat 2 ı 

de, klüp bahçesinde. 
-- Bekliyorum, muhak 

kak geliniz! dedi. 
Onu. okul önünde bırak · 

tım geç kalmıttım . Hemen 
bağa döndüm. 

O gece. gözümü hiç yu· 
mmadım. Ne düıünüyordum. 
Neye karar verdim! Hiç . . 
Yalınız, ertesi günii, saat 
21 ri sabırsı:zlıkl bekledim. 

Arabadan, yalnız , indiğim 

zaman, kulübü çok kalaba
lık buldum. Bir boş masa
ya yaklaşıyordum ki, arka
mdan bir ses: 

( Bitmedı ) 
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1 İ S T İ f A O E N İ z 1 ~-1 ~11 Balıkesirde ınj E lnsaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitlırin § -il, ılı ~ nazarı dikkatine : i 
ili o u·· s u·· N u·· N u·· l ' 11 'I ç ·ı =Her zaman taze çimento, Eskişehir i i ~ . . .. =- 1 . epnı er =kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya; 

Ilı 
E çeşitleri. : 

İstanbul ve iz mir depo/arın-111 i_ Jn,atta ~utramlan ~ütü~ maf zeme toptan ve pe- ~-
! daki fiatlarla, Z Ya zan: i. Hl1KKI 11Kfl} " .. : E ra~ente olarak : i 
1 

Her nevi Cam 1 Ayna, kontreplak, 111 Bıı "l"etkik ~~seriııi = :: 
: krırnej, istor, kaplama almak istiye- ._ E Bandırıı ıa lsnwı l'a~a Ca ılılt>siıul• : ; il nler her halde: ı-ıı . ll(•ı•kcs ()kııııı«tlıtlıı· = ::: 
:: Yeşilli cıvarında Camci Hilminin:: 

1 

75 Kuruş \,
1 ~ MEHMET NURİ VE IDGLB HAMDt ~ 

111 dü~kiRIR8 Uğramalıdır. 11 ımı . _ . ıını s Demir hırda vat ma~azasında bulunur. ! 
!t Ntt t8• tfH tftt ti ıını Kitapçılarda Arayınız ırn E Siparişler clerlıal in şaat salıiplcrine ve inşaat ::: 

IMJI ımı : 11wlı allerinc sıira lle .ııömfr riı ir ve ydlşllrilir. = 
KOYU n .s_ahipl.~rinin ;ını_!ü!Si! _________ se~-2~ ! fiatlar her mağazadan daha ucuzdur. · 1 
Nazan o 1 k k a t 1 n e: ll Her Tecimenin En Büyük Dileği: z E Bir defa deneyiniz. ; 

1500 dönüm Mıktarında Mera 
Kiraya Verilecek. 

Kepekler ~öyü muMarlığmdan: 
Susığırhğm Kepekler köyü sınırı içindeki tahminen 

1500 dönüm mıkterındaki meranın altı aylık kı ı'ık olarak 

icara verileceği takarrur ettiğinden 15 10 935 tarihinden 

30 - 11 935 tarihine kadar on b~ ı gün müzayedeye çıka· 
rılmııtar . Taliplerin Kepekler köyü muhtarlığına müra

caatları iln a olunur. 
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BAllKESIR ASKffff SATINAlMA 

KOMiSYONU ilAHlARI .. 

Satış· Sürümünü A rttıımaktır. l.11111111111111111111111111111ı11111111111 11.I 

Fakat 
Satışta Birinci Şart: 

_ .. :11 ... •<l••• ......... » .. I 

• SAYIN 1 
! MÜŞTERiLERiMİZE : 
•Ucuzluğu : 
-, Zarafeti Ve 1 

Satacağınız Malınızı 
Herhale Reklam Ediniz. ı_9 Son Moda 1 

"Reklam,, dır. 

\ e 811 R(~k l•t 111lıt1·111 ızı Malları ile tanıdığınız .a 8 • 
(TÜRKDLİ) ne \ 'eriniz. 1 Fahri Tavşanlı 1 

Kor ihtiyacı için 17,400 kilo m ercimek 6 - 2 Teşrin 935 T u·. R K o 1 L ı· • fanlazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasının a, 
çarıamba günü saat 15, 30 da Kor satına ima kom is} onu· ı 
nda açık eksiltmiye konmuıtur. Tahmin bedeli 2262 lira.I S {) N f\11 () D J\ 
dır. Muvakkat teminatı 169 lira 65 lrnruıtur Eksiltmiye 8 ==---=---ı 
İftirak edeceklerin ~artnaıt.(Sni görmek üuıe her gün 

1 

B l k . . a· . 'k o t 'd' 'fi THil\OT.\.J KJ~LIK HOBLrK YÜı\'LÜLEHi. 
V C:! ihale gün de vakti muayyeninde teminatıarile birlı l<te a I esınn lf/C/ aze esı ır . 
komisyona müracaatları. 4 - ı - ıso ,::: Her Yerde Okunur . ._ li .\l .\~T<~l '.l'~L;\11, . l'.\~;rn_ı.r~!' ·\l~ '. .. ~IJll- ıi ** • Iİ \ ~ ~t.LIK Kl ~l.\~L .\hDllZ <ıl~ l.Jll~ 1 llt .1 -------------· , ................ } ..... Suıığırlık garnizon kıta atınm bir sem: l ı k ihtiyacı olan =aı r 

Un Ye Zahire f '~atları .. l
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170 ton buğday unu 1· 2. Tetrin· 935 curr.a günü raat 15 ru --
de kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Tahmin l::edeli KJ LJ /k 
187CO lira olup muvakkat teminatı da 14U2 lira 50 kuru- ıı na evi Bakıevi 1 1 
ıtur. ihale Susuğırlık askeri sahnalma komisyonunda ya- 1 
pılacaktır. l.tekliler ıartoameıiol SuaıQırhk ve Balıke&ir J8 llkfeşrin Cuma · 1 Halke vimizin Sosyal yardım komitesi taraf mdan eski Ur ay Dispanseri yaP'. lıııı 
askeri aatmalma komisyonlarında gö rebilirler Talip olan- ifil sında açılan bakıevinde aşağıda ya 21la günlerde doktor arkada~\anmız fakır 
\arın sözü geçen eün ve saatden bir saat evel teminat mı halka bedava bakacaklardır . Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını dileriz. 

mektup1anna Susığrlık satına ima komisyonuna vermeleri Unlar 
'!HASTALIKLAR BAKI ZAMANI UZMANIN ADI 

72 lik b ir Çuval un Kurut ıın, 
60 Randımanlı 750 lru İç hasta l ıklcırı Pazartesi günü saat J 4- l 5 Bay Dr. Medeni Ak kent 

4 - 1 - 209 

700 ıın Göz hastalıkları ,. ,, ,. 15-16 Bay Dr: İhsan Oskay 

~lb~.0!!1~0~~~! (~~~~!~.~ .k~~~~-b~!~:~J~~~~~a.~~•- ~~rma : :~ m Ku'uk hastalıkları Sah " " ı s ıs " " Dahi mı 
yağı, Zeytinya~ı, Beyaz ve kaıar peyniri, Patatis, Süt , Cerrahi hastalıklara " " ,, 15-16 ., ,. Sadi ÖLatay ~· 
Yoğurt, Kuru fasulye, Nohut, Kuru s oğan, Sabl'n , Un , 1 ım 
Makarna, Şeker <Toz ve kesme) luz) gibi bir yıllık ihti.

1 

NOT: 

Yaçları açık eksiltme suretile. Bu fiyat 'ara yüzde on Kulak, boğaz . burun H . Çarıamba ,, ,. 15-16 ,, ,, Kamil Sesli oğlu 
1
,.;I 

1 1 IUI , Çocuk hastalıkları . 16 17 Me d h il! 
2 - Mahrukat (Açık Eksiltme.) muanıe e ve çuva · rul " " " " ,, · m u lıfM~ı 
3 - Okulun 1448} lira keşifli içme suyu tesisafı [Açık da 140 ku~u.ş ~~ğdayı.ko- ~I D; 

Ek 
.1 1 ruma vergısı ıla ve edı l tr. 1 ın Deri hastalıkları Percembe ,, ,, 15- 1.6 ,. " Mehmet Ali uı 

11 tme O 
1
. I k S h . Zahire fiat 1an beher 1 n.ı Y I~ 

4 - 50 ıra l ıra yazı ta tası veeaıre [ Açık ek · k 'l no Doğum ve kadın H " " " 16-17 " ,, Halit Üzel ını ı 

1 
l osu: 1 ıın iCI 

siltmeJ j Cinsi Kuruş Santim UOJ jJQ 
Yukarıda yazılı dört maddedeki ıılerin münakasası 1 y - k -b • MJ iç hasta1 aldarı Cuma ,. 15-16 ,. ,. Raif Demiralp il"' , . _ _ IO d , umufa u . 6 " il'! 

26 ilktepin -935 cumartesı gunu sae.t a yapı acaktır. Sert 5 50 1111 Cerrahi hastalakları ,, ,, ,, 16-17 " " Ali Riza Tezel 
5 - !Mercimek, börülce, bezelye, sarımsak , bamya , 1 Çavllar " 4 

soda, çay, ih'amur, şehriye , fıstık irmik, sirke , zeytin da- A 3 1 rpa ,. 
nesi, yumurta , limon, baharat, ile yukarıdaki maddeler I Mısrr ,, 3 
dıımda kalan kış ve yaz sebze ve meyvalarının da) pazar- • Nohut ,, 4 

25 
50 
75 

lık suretile temini kararlaıtığından bunlarında pazarlığı : Bak la ,, 3 

gene, 26 10- 1935· cumartesi günü yapılacaktır İstek l ile j 1 Kepek " 2 50 1 
rın baı vurması. 4 - ı - ısa it..•~· ~:----~~~~... Basın yeri il matbaası: 


