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Büyük Şefimize Suikast Hazırlıyanlar Yakalandı. 
- ..... . . 

Urfa Saylavı Ali Sa ip Ursavaş Mü dei mumilikçe Tevkif Edildi. 

LANET OLSUN ALÇAKLA A, YÜZ i LERCE KERE LANETi. 
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Beş M e I' unÇ erke s 
Ethemin Adamlarıdır. 
Sui~astçılann. Ali Saip iimvaşm Urfadaki çif tlığin~e 

~ulunmak üzere sözleşti~leri rivayet ediliyor. 
Ankara. lY (Ôzel) 

Türkün göz bebeği, mıl etin 
Ve memlektttin en büyük 

güven ve varlığı Atatüıke 
suikast yapmak maksadıle 

cenup hudud•ımc2da n girıp 

le bir çiftlik\e yakalandığı 
nı bildirdiğim hain Çerl!eE, 
rnilli mücadelede biı e 
arka çevirerel< düşman 1a 
birlikte bize silı\h atan ma 
hut Ç~rl<es Etemin adamı 
Yahyadır Bu şerir, ) alnız 
değildir. Dört arl<adaşile 

bırlikte Türkün canına kas· 
detmek melanet ve deliliği . 
ni göıe almııtır. Yakında 

arkadatlarile birllklt: bura
da muhakemeleri baş'•ya 

taktır. 

Bu iıe büyük önem veren 
adliye dairesi tahkikatını bi . 

tirmiıtir. Hadiseye Urfa sa· 
yla vı Ali Saibin adı da ka· 

rıımııtır . 

Adliy~nin vaki işara üze 
rine hükumet Kamutay ba

tkanlığıoi\ baıvurarak Ali 
Saibin masunlyeliı ıin kaldı · 
rılmaııma karar verilmeıini 

iıtemiıtir . Baıkanhk da key 
fiyeti bugün muhtelit encü· 

rnene havale etmiıtir Bu 
encüınen, teşki atı esaı:iye 

ve adliye encümenlerinden 
rnürekkeptir ve Kamutay 
nizamnamesi mucibince, ev· 
rakı beı ki~ilik ihzari encü 

menine ver.lmitllr. 

Ankara, 19 (Özel) - Ka· 
rnutay dün saat üçte Trab· 
zon sayla vı Haııanın baıka 

n1ığında toplanmııtır. Celse 

~çılanca teıkilah esasiye ve 

adliye encümenlerinden mü· 
tekkep olan muhtelit encü

rnenin reisi Refet (Bursa kü 
rıiye gelerek ıunları söyledi: 

- Hükumetçe yapılmak 

ta olan bir tahkikat dolayı· 
ıile bır saylavın teşrii n as· 

uniyetinin ka'dırılması hak 
kında mÜ§lerek encümt>nin 
vermiş olduğu mazbatonın 

bugünkü ruznameye alınm 

aı:nı rica ederim. 

Encümen reisinin l u tek
lifi kabul edilerek mcızba ta 

ruznanıeye alındı. Kamutay 
saat on yP.dide ikinci celse· 
sini akdctti Bu mazbat 'lda 
şöyle deniliyordu: 

"R ~ISICUml r ;\tatÜrke su 
ikut yapmak için arnların· 

da gizli b ' r ittıfak ak tt:rte
rek silahlı cemiyet le~kil 

etme:-kle maznun Yahya ve 
arkadaşları hakkında yapı 

lan tahkikat arasmd' Urfa 
saylavı Ali Saibin de bu it · 
Ufakta eli bu lunduğu ve 

suikast için Türkiyeye gelen 
adamların ıevk ve idart'sini 
taahhüt ettiği anlaşılmakta 

olduğundan hakkında ka · 
nuni takibat yapılması baş 
bakanlığın tezkeresi ile ta
lebedilmeııi üzerir.e bu bap · 

taki evrak muhtelit encüme 
ne tevdi kılınmakta dahili 
nizamnamenin 178 inci mad 
desi hükmüne tevfikan l u 

evrak, tetkık edilmek üzt>re 
ihtiıaa encümenine verildi.,, 

Yapılan tetkik at ve Ali 
Saibin iııtimama ve if adt' si 
alanmıı olanların ııöyledılde
nin hu'asasına göre, Suriye 
de Cumurreisi Atatürke 
kar§t suikaııt yapılması ka 
rarlaıhrılmış ve Yahya ile 
dört arkadaıı tabanca ve 
bombalar ile silahlaudırıla 
rak suikasta memur edilmiş 
Halepten bir otomobille bu 
duda yakın bır yere gönde 
rilmi~ ve Kılisten Türkiye 
hudut! arını gizlice geçmiş 
oldukları ve tasarlanan sui. 
kastın ne suretle yapı -
lacağını Urfa saylavı 

Kamutay Bir Toplantıda 

AliSaip Ursavaşın 
Mec;iste Söyledikleri: 

<•Bu \f tirayi me~~ana çıkararak ~arşmıza, Büyük Atat ürkün 
kai Ştsm~ sevginize layik ar~a~aşm11 olara~ çlkacağım.)) 
duğum, aşkını taşıdıfım Ata 

\ürke yapıln . akta olan bir 

suikasta maalesef müfteri -

ler benim de adımı karıştır 

icindlr Atatürkün yetiıt 1r

diği Urs ~va~ içindir Yalnız 

İsmet İnönüden birıcy rica 

edıyorum: 

r;özi><!be,<ji11ıi: Pi:! Clu Önderimi:. ATA'/ CUK 

La let Olsu_n Alçak ara! 
iJu zı melıwlurrn Rıi!fuk ue CL11sııl Şwfimi:e, Tıir/11111 

yö:bcbe,ıji ATA 'J'('U /\/~ <1/çakça bir ~11i/i(/sl yıı/Hllok isle-

dild~ri11i yece. uı.ç rwkil <1lciıyumz bir /ıdı ı rfr dıınkıi sa
!JlllH:.da olrnrlanmı:a bildirmişlik. 

Ulu Önder ATA TÜRK ON; öl dedifii yerele ulmef}i gö:e 
lli<ın, 0111111 açlıfjı ışıklı dcvı im yo/1111<1 ina11lo, S< ı gilc 

katılan Halıke irlilrr. eltin btı Jıabc·i l>ıiyıık bir <1sulıiyd 
Ul' lıeyccwıl<1 lwr12ılwmşlar, im mt/1111 i*e lcşı.lı lnis eden 
lıalnlcri /cine/it.• a1111w;lardır. 

ATA 1'URK Tıirk UJ11s11111111 Alası uc yü:f>_hc!iidir. 
T11r/ı/11/; 01111rı açlıfjı yolda lıız nldı, Turklyı• , 01111rı 

hu /11: 1Jı•rişile. y11ksclcfi, !Jticı'ldi. /{ô/li, alçak bir niye/it! 

ona llZW/Clfl ellerin Cll/lllCI Jıcrşeyclc11 ünce Tıirk m:ı~ll 1 
mw, genç ve ileri 'J'tirkiycrıiıı lw /11 :ım <lıırd11rmak ıç111-
dfr. 

Lanet Olsun )\/caklara! .. , 
Yüz Binlerce [(ere Lanet! .. 

Ali Saibin idare ed· 
ebileceği anlaşılmıştır . 

Şu hale nazaran mebus 

Ali Saibe atf ve isnad edi 
len suçun mahiyeti Türk 
ceza kanununun bu baptaki 
hükümlerine göre teşki 1 atı 

esıuiye kanununun on ikin 
ci maddesine muvafık gör 

ülı.lüğünclen dahili nizanına 

men•n 180 inci maddesine 

tevfikan kendisinin teşri 

masuniyetinin refine lrnrar 
verildi. 

Mazbatanm oknnmasınd 

an sonra Ali Saip Ursavaı 

kürsüye geldi ve uzun iza· 

hat verdi. Bundan sonra 

mazbata reye !tondu ve te 

şrıi masuniyetinin ref i kara

rlaştırılarak hükumete bildi , 

rildi. 

- On ye 
di fenedtn 
bugüne ka
dıu ve şi nı 
di ltürsüye 
çıktığım ana 
kadar bir 
çok eyil:k 
lerini ve hi -

ı\ l ı S ıt ı p 

mayesini gördüğüm ve lten-

disine cnnd:m bağlı bulun 

mı~lar Bır aydanber i bu 

elim ıstrabın a ' tır.di\ ezilı· 

yorum· Gerek benim masu

niyetımin kaldırılmasını tek

lif eden AJliye Bakanlığına 

ve gert k bu teklıfi kabul 
eden encümene candan le· 

şekkür ederim. 

Ben Lu işte de gene bu 

iftirayı meydana Çlkararak 

karşınıza ve Büyük Atatür · 

kün karıısına sevginize layık 

bir arkndaımız olarak çıka 

cağım. 

( - İnşallah , candan di

leriz!) sesleri. 

Arkadaılar! 

Ben adl iye t"hkikatını 

kafi gö ·müyorum . Bi.ızat bu 

nunla m~şgul olsunlar. Ben 

f smet İnönü nün ço~ iyilik· 

lerini gördiim. 

Ceyhandan Suriyeye giden 

adamlar bu iti yaptılar. 

Bunlar vaktile bana iftira 

etmiılerdi. On'arın evrakı 

bugün İçiılerl Bakanlığında 

mahfuzdur. ı~met lnönüne 

hakkımı helal etmem, biz· 

zat tahkik elıinler! . 

Ankara, 19 (Özel) 

Ben bunu bir umud olarak Muğla say lavı Yunus Nadi · 

söylemiyorum İçimden gelen nin baıkanlık ettiği ihzari 
encümende, mütekait Gene· bir inan. bir karar ve kati 

lcanc..atimle ifade ediyorum 

Aziz arkadaşlar! 

Bizim Sevgili Reisimize 

suikasd yapmak istiyenler, 

fırsat bulurlaraa yaparlar .. 

Suikastın yolu oradan de 

gildir. Oradan ge'en yol 

doğrudan doğruya benim 

Son haberler ikin· 
ci sayfamızdad1r 

ral Ali Fuadla ta yare ce · 

miyeti reiıi" Rize say1avı 

Fuad da bulunuyorlardı 

Suikastçıların, .!rli Saibin 

Urfadaki çiftliğinde bulun

mak üzere sözleıtikleri rıva· 

yet ediliyor. 

Ali Saip, Kamutayda teı· 

rii masuniyeti kaldırıldıktan 

sonra müddeiumul; iğe gitti 

ve orada hakkında tevkif 

kararı Ç1karak derhal tevkif 

edildi. 

YURTTAŞ: 

Cumuriyetin Kurucu ve Yurdun Kurta
ncısı Büyük fltalürke karşı tertip olunan 
çok n1enfur suikasfJ ve bunun kara kalpli 
müteşebbislerini telin etmek ve Pıtatürke 
karşı sarstlmaz bağltftğımızı anmak için 
20 -10 - 935 Pazar günü eski belediye 
n1eydarnnda yapacağımız mitingde en gür 
sesirnizle hayklfacağız. Bu mitingde bu
lun ve saat 17 de eski belediye meyda
nına gel! 

Bflllf<.ESİR 
• 

HALKEVI 
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iki Habeş Kamutanının Kuvetleri İlimiz Yakında Güzel 1 Çocuk 
Yekdiğerile Birleşti.. Bir Esere Kavuşuyor. Esirgeme Kurumunun yar· 

dımlan -
Londra, 19 ( A.A.) - ltalyan-Hebeş harbinin 

dünkü durumu şöyle idi: 
Kuzey cephesinde Habeş kuvvetleri Makkalle 

cıvarındatoplanmakta Raskassaı·e Rasseyyum 
.lıuvvetleri birleşmiş bulunmaktadır. 

Londra, 19 (A.A.) - fta 1yankuvvetleride iş
gal ettikleri mevki1erde ~ eri irt botları temin 
eylemişlerdi. 

. 
Londra, 19 ( A. ~4 .) Bugünlerde ita/yanla-

rın bir ileri hareketi bekleniyor. 
/\ 

ltalyan Uçaklannın Bombardımanı 
Cenevre, 19 ( A.A.) İtalyan uçakları Mak

kalleyi bombardıman etmiş ve bazı zayiata se-. 
bebiyet vermişlerdı·r. 

Adisababa, 19 ( A.A.) - Güney cephesinde 
yağmurlar harekata mani olmaktadır. 

Fransız Kabinesi lngiliz Sorusuna 
Cevap Hazırhyacak. 

Pa,-is, 19 ( A.A.) - Fransız kabinesi pazar
tesi toplanacak ve uluslar ~osyt~tesi nizamna
mesini çiğniyeyerek taarruza maruz kalaı1 her 
üyeyi korumak hususundaki taahhüdünü tama
mile yerine getirip getirmiyeceği hakkında ki 

İngiliz sorusuna verilecek cevabı kararlaştıra
caktır. 

Cenevre, 19 ( A.A.) İsveç hükumeti İta/ya
ya gönderilerek silahlara ambargo koymuştur. 

--- --------
Cumuriyet alanı 29 ilkteşrine 

kadar yetiştirilmek içın 
çalışılıyor. 

Cwıwriyı t alanına giden yol . 

Gazi, milli kuvvetlerle , geçit cadde1ule anıt 
istasyon caddellerinin birleı için alanın mahfe! cihetinde 
tiği yerde yapılmasına baı· ayrıca diier bir alan açıla 
lanan Cumuriyet alanı faa - caktır. 

(iyeli büyük bir hızla de- Cumuri) et alam bol ııık -
vnm etmektedir. la geceleri aydın1atı1Rcaktır. 

Bu araya büyük ve aüzel Bu alanla ıehirimizin girit 
bir alan kurulacaktır . Ala· yeri çok güzel bir gösteriye 
nın ortaıında aynca çiçekli kavutacaktır, Alana 29 ilk-
geniş bir alan bulunacak teı,.ine kadar bitirmek için 
bunun etrafında on beıer geceli gündüzlü çahtılmak 

metre geniıliğinde asfalt tadır. 

Çocuk Esirgeme Kuruınu 
Cumuriyet bayramında 200 
fakir çocuğu geydirecektir· 
Kurum ıimdiden hazırlıkla· 

ra baılamıttır . 

Ayrıca ıütte olan çocuk · 
)ara süt dağıtacağı gibi ya· 

1 rdıma muhtaç çocukları ve 

1 annelerini hanıama göndere 

cektir. 
1 Vesikasız tabanca taşı· 

yani u yakalandılar. 
İstasyon cıvarmda do1aıan 

ve vaziyet 'erinden ıüpbe 
edilen G iresun l\amunu · 
ndım demirci Kıpti oğlu Ra· 
ıim ile Kepsüdün İhsaniye 
mahalleıinden muhacır Sül · 
leyman oğlu Süleyman ves · 
ikasız tabanca taııdıkları 

görülerek yakalanmıılardır. 

Kıyılmış ~aça~ tütün 
Vicdaniye mahallesinden 

Kadir oğlu Küçük Yunuı 

bir kese kıyılmıı kaçak til · 
tünle yakalanmııtır. Hakkın· 
da tahkikata baılanmııtır· 

Parasll ıale~e almaca~ 
ilimizin özel bütçesi he

sabına bu yıl Aalıkesir er-
kek ortaokulunun birinci , 

1 ikinci ve üçüncü s ı nıflarına 
parasız dört talebe alınacaktır 

Kaç Kişiyiz? Busu a 1 
Bugün Ç ö z ü 1 e c e k 

Sayımın ~ittiği topla ve oanavar ~ü~üğü ile bildirilecet
tir. Sa~ım ~itme~en ~imse dışan çı~mımah~ır. 

Bu maksatla 31 birinci 
teşrin ile 1 2 ikinciteşrin gün_ 
nleri isteklılerin Türkçe, 
tarih· cografye, ri1aziyeden 
sınav l arı yapılacaktır . Bu 
sınavlara gireceklerin yaşla 
rının müsait , smıflarını ~yi 
veya pek eyi derecede gtç· 
mit bulunmaları adla ının 
ilimiz kütüğünde yazılı ve 
fakir olmaları lazımd , r . 

Bu ıartları taııyanların 
28 birinciteırin günü öğleye 
kadar erkekorta okuluna bat 

vurarak adlarını yazdıracaktır. 

Günlerden beri hazırhk'a· ı Bugün Sağlık eczahanetl 
rı devem eden genel nüfus nöbetçi olarak açık bırakı· 
sayımı bugün yapılacak. lacağı gibi lıu eczahanede 

Bugün sayım işyarları er· ani ıhtiyaçlara kartı bir 
kenden her evi ayrı ayrı Doktorla bir Ebe de hazır 
dolaşarak cedvellere göre bulundurulacaktır. 

bölgelerindeki nüfu11u yaza · Sayımın bittiği topla ve 

caklardır. İşyarlar her ŞRhsı canavar düğüykle ilan edı · 
bizzat göre cck lerdir. 

Sayımın biran evel bitme· 
ıi için halkımız iıyarlara 

azami kolaylık göstermeli 
bunun için de sorulacak su
allere vaktile cevap hazır 

layaralc iıyarları oyalama
mahdırlar· 

-

lecektir. 

Öğleye varmadan ıayırıı 

iıyarlarının itlerinin bitect ği 
umulmaktadır . · 

Bugün 927 yılından 934 
yı!ına kadar ne kadar artta 
ğımız be il olacaktır. 

İngiltere Gemilerini Niçin Çekmiyor Bi~~~~!~rı:~ı:~!.~~~~~~i 
mızdan ı - Gönenin Ekfi· 

Sayım~a ~er~es~en soı ulaca~ sualler 
- Vilayet ismi 

Kaza ismi 
Nahiye ismi 
Köy ismi CctHnTı', l H ( .\ •. \.) - Ta~·mb gaıt·tr~i İııgilt .. rtıııiıı L<Halla aı,l:ışıııt. z

lığın kotarılnıa--ı i<; iıı her hangi hiı· , .. ~lifi aııcak rıat~a1111ı lhıl ( ' Ş : ~ı~ı ı chııı 
t•t>klinw~i sartilP ıııiizakert•vt• a ı ııcıd<' uldn~unııı hildirdii!ini vazıııakıadır. 
• • • '(_ t • 

L ırnlra, 19 (.\ .. \.) - Bo~· lt•r ajarısı iıal~·arı h "" sıııııım İngill<'l'n nleyhin 
clt'ki hiicunılPri vt' İl:ılyan kuv\'ellt>l'İııin ıahaşşutu dt•vauı c·lliğiııdeıı fı !
~iliz lak' iye gt>nıilt·rinin huhıııdukl:ırı ycrd«' kalıııağa dr.vcıııı t•dt·cflklerini 
hildirmcktediı·. 

. \ıık · u·a, 19 (.\..\.) - Paris iizc•I ayıanuıız şu nıalt'ııııalı Y(•ı·i~or· : 
~ l>ıl 11iinlcrde İıı~iliz Fran .. ız mÜHfüWIH ... lİ ('iddi lıir ~arlı~n·a gir nu·klNlir. 

~ t. • f 

Lavalın Yerine Siyasal Çokluğa Dayanan Di-
A e 

ger Birinı'n iş Başına Getirilmesi lstenıyor. 

Pari~. 1 n (.\ .. \. ) - Tanııi~ gazı•(c~ i Lav~ıliıı Yt•r· iı (' S i \H~~ıJ t•okJu~a 
.. ' • ._ • f' 

dayanan hiriııirı i~ h:.ı ~ ırw ~.wliriluu·siuiıı zcııuaıııdır di~or. Bu ıw~ riyat Se-
nato mehafi li ude lıosnul~uzl uk 11va ıul ı rnıakt~ı dır. 

dere muhtarının köyde ba zı 
yolsu~lukları görüldüğünden 
ad liyeye verilmitir. 

Gönen 19 (Özel) Bu 
ramn Kurudeğirmen köyü 
muhtarı Ahmet köy kanu 
nunu çok eyi bir şekilde 
tatbik ettiği için kendisine 
i ıçebaylıkça bir taktirname 
verilmiftir 

İnhisarlar 
işyarlan arasrn~a atanm:ı lt.r 

Gömeç inhisarlar iıyarı 
Ahmet Kocabıyık Ayvalık 
inhisarlar baş ityarlığı falış 
işvarlı~ına naklen, Ayvalık 

satı~ işyarı İs mail Hakkı İs 
tanbul inhi!larlar bıış direk
törlü j ü ıubeı; i muhasipli 
ğine atanmıılard ır 

~ . 
Frıu ız ici~ltıriııc vahaıı<·ı rıılidalıal•·~i ~avılaıa hu . . • Gömeç inhi~arlar işyarlı 

nt1sı·ı' ata ~ıddetle.ı w h .. k' · ı 
• f# • • 

karsılık vcrile(·.-ktir. • 

• • • I gına enuz ımse verı 

memiıtir 

2 - Bina numarası 
J - Adı ve soyadı 
4 - Oturduğu binanın cınsı 

5 - Hangi devletin teb 'laaıdır . 
6 - Hangi dindedir 
7 - Ana l isanı nedir . (An1t lisanınd&n maksat aile 

konuıulan lisandır.) 

8 - Ana lisanından baıka hangi lisanı konuıroasırıı 
içinde bi · ir . 

9 - Nerede doğmuıtur. (Ecnebi memleketlerde doğıı 
n 'ar için memleket ismi .Türkiyede doğanlar için vilayet 
ve kaza ismi yazılacaktır.) 

10 Kadın mı Erkek mi. 
11 - Görünür ve vücut sakatlığı var mıdır ve nedir· 
12 Kaç yaıındadır. (Bir yaıından küçük çccuk ise 

kaç aylıktır. > 

13 - Bekar nıı, evli mi, dul mu, lotRnn. ıt mdır? 
J ·1 - Yeni harflerle okumak bilir mi? 
15 - Yeni harflerle yazmak bilir mı? 
Hi - Muayyen bir meslf'ği , vazifesi vey& ıanatı ,ar 

mıdır , varsa nedıı? 
letıi ! 7 - Muayyen bir mesleği , vazifesi, veya meıga 

yokıa ne ile geçinmektedir? 
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Tarih önünde: 

Genel 
Nüfus Sayımı. 

Nüfus Sıyasası 
Ve Nüfus sayımı 

Sul hu~u~ 
l BALIKESİR YILAYETi DAİMi ENCOMEHi iLAHLARı 1 

İdarei hu-;usiye akaratından Paıacami karıısında Vila-
ha~imliğinden: 

Balıkeıirin Hacıismail 
yet matbaasına bitişik (J50) lira kıymeti muhammenli bir 

mahallesinde mukim Kaba 

Günlerden, haftalardan, 
aylardanberi a~ızdan ağıza 

İfiterek, gazetelerde okuya 
rak, dıvarlara, ft>hrin birçok 
Yerlerine asılan afit',rde 
görerek öğrendiğimiz genel 
nüfus sayımı bugün yapılı· 

Yor. 
Genel nüfus sayımı hak

kında, ıimdiye kadar değe
rli kalemlerden çıkmıt bet · 
Reler yazıldı ; sayımın değer 

ve önemi belirti ldi 
Ben, sayım ha\ı kında ıl · 

rniğ bir betge yazacak de · 
ği\im. Ancak, sayıma veril· ' 
rnesi gere ken değeri bir l<ez 
daha clelirtmeğe , sa· 
Yımın büyük v .! ulusal 

Cemiyette her ft' Y insan 
içindir Bütün sosyal mese 
le, cemiyet halinde yaşayan 
insanların refah ve saı1det 
seviyesini yükletmekten bat· 
ka bir ıey değildir; kültür, 
hukuk, siyasa , servet hep bu 
makıadın birer vasıtasıdtr. 
Siyasa her hangi bir ife, 
ilım her hangi tetkike ko· 
yulsa ilk önce önüne nüfus 
meselesi çıkar. Nüfusun mi· 
kdarı ne kadardır , hareket
leri (doğum , ölüm , göçemen 
lik . evlenme ve ilah ) hangi 
taraftadır . Hn ~E"yden evel 
bunlara bilmeye ihtiyaç var 
dır . 

Bundan dolayı bu gün bü
tün dünyada nüfus mesele
sin in ehemmiyeti s<'n derece 
artmııtar . Her mem\( kette Önemini bir kez daha llçık · 

lamağa çahıacağ1m . 
Her ı eyden önce, sosyal 

Ve ileri ulusların sayıma 

Verdikleri önem ve değeri 

ondan sonra da sayımı, an
lamını, niçin yapıldığını bil
memiz gerektir. 

1 
n iıfus politikası bütün siya· 
sa1ara ba~ ç eken bir politi · 
kil o1 muşlur. Yalr:ız dtvlet 
ler değil i im adamları da 

Açık bir gerçektir ki ıa · 

Yım . soysal ve sosyaliste yö 
tıelmi§ birçok ulus!arın et

kiden beri önem verdikleri 
bir itl r . Bütün dünya soy 
Sall ık kaynağı olan ilt>ri so· 
Yıalhğını boz karlardan aoı· 
'•rak, taıırarak dünyanın 

birçok bölgelerine taııyan 
bız Türklerde ise; sa y ımın 
Yüz değil, Linlerce yıl once 
Yapılmağa baılandığı ve ya· 
ı>ılmağa batlandığı tari h~el 

belgelerin saptadığı ulusal 
bir ittir. 

İleri uluıl e.rın bu milli za· 
hlanlarda yaptıkları sayıma 

daha ilmiğ bir yönerge ve
trnek için ilim adamları 

diditmiıler sayımın nasıl 
Ve ne ıekilde yapıla 

<:ağını nelerin s" ptanacağmı 

arsıulusal birçok ilmiğ top 
lıtı,tılarla ortaya koymağa 
lliraımıılar ve madde mad · 
de be1 irtmlılerdlr 
Sayımın büyük değerini 

lltalıyabılmek için, bunun 
llluaal benliği tanıtan, bil 
diren ve açıklıyan bir if 
olduğunu bilmemiz yeterdir 
•anırım . 

Ulusa faydalı olmak, ulu 
11l yarar it yapmak iıtiyen 
devlet, bu büyük uluıal İf 
ltn kendini uzak sayamaz. 
Çünkü~ 

İdare sini eline aldığı ulu · 
•un sa) ısını nasıl ve ne ıe
kıtcıe olduğunu bilmezse on· 
lltı ilerlemesi ve yükselmesi 
İçi n yapı'acak itleri hiç bir 
ıarnan yapamaz. 

Bunun içindir ki ileri ul 
llılar sayıma gerekdıği de 
teri vermiılerdir Tabiiğ ki 
biz d e kendimizi bundan , bu 

' 0 Ysal işten uzak tutamaz· 
dık . Çünkü biz. ileri soysal 
lıluslardan biri ve sayın: cı -
11i1n ilk tohumunu atanlar · 
dıtnız. 

. . 
927 Yılı ilk teşrinde yapı 

1•n sayımdan bugüne kadar 
~eki7. yıl geçmiıtir. Geçen 

u za man içind e ne kad.u 
fltttığınıızı . kültünl alanda 
l'ıt derece ilerlediğimizi bu 
tilnku sayımda anlamı, ola
C:ağ ız . 

O. Balkır 

nüfus meselesile eskisile kı
yas kabul etmi}ecek l<adar 
genif bir surette uğraımak
tadır lar. Demografi ismini 
alan nüfus ılml zamanımız· 
da baıh baıına bir ilim ha 
line glrmiılir. 

Jean Jackues Rousseau 
daha bir buçuk asır ·ev el 
(bir memleket için insan 
kıtlığından büyük kıtlık ola · 
maz) demiıtir . Bu ıözler 
bugün için de ehemmiyetini 
muhafaza etmektedir 

Soıyal meselelere her 
hangi bak1md..ın bakarsanız 
bakınız kartınıza ilk önce 

nüfut. meselesi çıkar. Sıhhat 1 

ahlak, kü ltür, hukuk. idaıe, 
ekonomi, finans, din, lisan 
mıselelerl her nüfusun mik
darına ve kasafetine her 
cihetten bağlı olan mesele -

lerdir. 
Nüfusun muayyen bir se· 

viyeye getirmeksı:ıin , muay 
yen bir kesafet temin et· 
meksizin içtimai ihtiyaçları· 
mızı istediğimiz kadı,r ko 
laylıkla temin edemc.yiz. 
İçtimai it bölümüne verile. 
cek istikametler hep nüfu 
ıun kesafetine bağlıdır . 

Yalnız devlet idaresini 
ele alalım: Memlekt:tte iç 
ve dıı aaayiıini istediğimiz 
gibi temin edebi ' mek için 
ıüel ve sivil teıki 'at yap 
mağa mecburuz Ordu kuv
vetimiz ne kadar olabi'ir; 
bunu arttırmak için ne ya · 
pabiliriz ve bunları nasıl 
kullanmal,yız Erkanı har
biye bu suale cevap vermek 
için nüfusun mikdarını Do · 
ğumunu, ölümünü, vasati 
yaıama Ydfını bilmeye mec· 
bu ruz . 

Mülki teıki\at im raca ğız~ 
poliEi, j andarmayı tensik 
edeceğiz bir mahkeme tesis 
edec,.ğiz . Şehirlerin, köyle 
rin nüfus vaziyetini hakk le 
bi lmeden isabetli tedbirler 
alamayız 

Umumi sıhhati muhafaza 
için tedbir almak ihtiyacın 
dayiz. Doğum ne kadardır , 
ölüm ne kadardır, bilhassa 
çocuk vaziyetinin nisbeti 
nedir ölümün artmasına 

memleketimizde müesıı; ir 
olan en ziyade hangi hasta 
lıklardır ; bunları bilmeksi -
z:n isabetli tedbirler alma 
nın imkanı o'amaz. 

E'<onomik meselelerde 
nüfus iti en ba§ta ge1ir. Nü · 
fusun mutlak mikdarı; köy 
lü, amele, sanatluir , tüccar 
ve sa ireyc. l?Öre taksimi , 
istihsal, tedavül vasıtala rı · 

nın nüfusa nisbeti bilinmek · 

sizin siyaset fena vaziyetle. 
ri düzeltecek hiç bir tedbir 
olamaz. 

bap mağaza 3 l - mayıs.936 tarihine kadar icara verilmek 
soğan oğullarından Emin 

üzere on be§ gün müddetle artırmaya konulmuıtur. Ta-
oğlu Abdullah Şükrü ve lip 'ilt>rin yüzde 7 5 nisbetinde teminatı rnuvakkatalarını 
Osman efendi oğullarından 1 

Finansımızı islah etmek, 
varidatımızı çoğaltmak, ol· 
mazsa bile masraflarımızı 

azaltmak istiyoruz Mükel
lefler irat kaynaklarına gö 
re hangi sınıflara mesuptur
lar ne kadarı sermayesıle, 
ne kadarı sayi ile ne kada · 
rı her ikisinin mei'Cile ka 
zıınır , vergiye tabi tutula · 
cak bir maddenin istihlak 
mtkdarı n~ olabılir , masl\
rifte vaki o'acak her hangi 
bir tasarruftan ne gıbi ne
ticeler çıkar Bunların her 
biri hakkında bir fildr edi-

\ 

yatırdıklarına dair makbuzlarıle birlikte iha 'e gününe ras· 
Ahmet ve Hasan ve Hüseyin 

hyan 4 teırinııani pazartesi gwnü saat 15 de vilayet encü· 
ve kızı Nazmiye ve kendi 

menine gelmeleri ilan olunur 4 _ 1 - 213 
namına bil asale Usman ------ -------------..... --..... ---
zevcesi Emine ve Börekciler Balıkesir Askeri Satına,ma 
mahallesinde mukim Giritli 
Ramazan zevcesi Raziye 
Dudu ve Mustafakıh mahal · 

ı lesinden hacı Ahmet kızı 

neb.lmek için her feyden 
ev~I nüfus mıkdar VP. sınıf.' ' 
larını bilmeye lüzum var
dır. 

Vdziyet böy 'e olunca nü 
fus tahrirlerinin ehemmiyeti 
hmami"e meydana çıkar: 
İ i k önce nüfus adedini sa 

hih olarak bilmeliyiz ve son 
ra hareket 'erini takip etme
liyiz. 

Denilebirlir ki istatistik 

Zühre evlatları gaip Halil 
ve l\amıl ve Cemil Kayyum 
Mustaf akıh mahallesinden 
Ali oğlu tütüıı cü Mehmedln 
müıterek oldukları Sama na · 
mi diğer Akçeıme mevkiin· 
de şarkan Kabasoğan hacı 

Ahmet vereıeleri tarlası ve 
kısmen kadimen Sü 'eyman 
zevcesi ve elyevm oğlu Kına 
lı Tevfik veresesi tarlası ga
rben kadimen Köselerli Ab 
durrahman elyevm Sokkur 
oğlu h ·. cı Mustafa veresesi 
nden bahça van hacı Kadir 
veresesi ve Ağabey oğlu 

veresesi tima len şosa yolu 
cenuben Akçeıme yolile 

demografi ile baılamıştar. mahdut tarla ıle yine aynı 
Her ıeyden evel nüfusun ' mevkide ıarkan Hamidel~rin 
mıktarını bilmek gerektir. Tevfıkden mubaye suretle 
Fakat 19 cu asra kadar hiç kasap Mehmet elyevm Kıyı 
bir yerde sağlam bir nüfus cı Kadir ve kısmen Sülükcü 
lstalistiği yoktu. Nüfuı o 

Hatice elyevm Dağıstanlı 
kadar dağınıktı ki bunların 

hali! veresesi tarlası garbt-n miktarını gereği ile bulma · 
ğa imkan da olmuyordu. 1 Kabıuoğan oğlu hacı Ahmet 
Zaten devlet istatistik te~ki · vereseleri tarlası timalen fO 

1 
!atı da bu ıti baıaracak bir sa yolu cenuben kadimen 
seviyeye çıkmıt olmaktın Süleymanbey zevcesi e lyevm 

çak uzaktı oğlu Kınalı Tevfik veresele 

Komisyonundan: 
1 - Edremit garnizonundaki birliklerin ihtiyacı ıçın 

eksiltmıye konull\n 370 ton una istekli çıkmadığmdan 

pazarlıkla mukaveleye bağlanacaktır. 

2 2 ikincit~ırin · 935 saat 15 de Edremit askeri 
satın a lma komisyonu binasında pazarlık yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şeraiti anlamak ve öğrenmek istiyen
ler her gün Edremit satın alma komisyonile Balıkesir Kor 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

8ürhan11a icra mamurluğundan: 
Muhammen 

Kıymeti 

Semti Mevkii Cınai ve miktarı Lira 
Heşitköy Çaltılı çukur Ufak büyük 480 ağaç Z. 350lJ 
Bu dahi Devebudağı 83 ağaç ' ı zeytinliktir . 500 

Edremitte kunduracı İbrahime borçlu Bürhaniyede mu· 
kim Aksekili Hasan ve Hüseyinin müıter~k borçlarının le· 
mini için dairemizce haciz atlına alınnııf olan yukarıda 
mevkilerile miktarları ve cinsi ve muhammen kıymetleri 
yazılı iki kıta müıterek zeytinlikleri dairemizce açık art
tırma ve peşin para ile ıatılacaktır . Açık arttırmalara 

12 Kanunuevel-935 tarihinin perıerrıbe günü saat on beı· 
te dairemiı.de yapılacak ve bu tarihte leklıf olunacak ar

ttırma bedelleri muhammrn kıymetlerinin yüzde yetmif 
beşini bulmazsa arttırmaları on beı gün daha uzatılarak 
27 J 2 935 tarihinin cuma günü aynı saatte dairemizde k · 
ra kılınacağından bu rr:allar üzerinde h" hangi bir suretle 
hak iddiasında bulunan 'arın evrakı müsbitelerile birlikte 
yirmi gün içinde dairemize müracaat etmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicıllile sabit olmıyanların satıı 

tutarının paylaımasından hariç bırakılacakları V•~ arttırma 
ıarnamelerinin 1 12-935 tarihinden itibarfn 935 ~9 nu
mara ile dairemizde herkese açık bulundurulacağı il6n 

Fakat 19 cu asırda nüfuıı ri ile mahdut diğer tarlanın 
ıehirlere doğru akmağa ve gayri kabili taksim olduğu-
k b J l olunur. e onomi yeni ir yo a ma · odan bi lmüza} ede aatılarak 
ğa baıladığı zaman vaziyet bedeli müzayedenin hisseda- /\ 

daha ziyade ônemle ı 1 1 L B A y L 1 K T A N rl.ar arasında .taksim edi me • 
ti . Çünkü bu asır içtimai 11 hakkındakı ı ı _ Tem mu - • 
dertlerin çıktığı asırdır . De 1 

l d k • Y34 tarih ve 323- 377 num · ı· ıı· mı'zı·n - ı b "" t · h b · ı · · k _t .... - d k t rt erin evasını bulma için oze u ces ı esa ına ı ımız u ugun e ayı -
ralı ilan mucibince mezkür her ıeyden evel nüfusun 

miktarını bilmek lazımdır . tarlalara altı yüz kırk lira 
Bizde 20 ci asıra kadar kıymet taktir edılmif 

imparatorluk bunu kendisi ve açık artırma ile satı 
için bir vazife bile sayma- lığa çıkarılmııtır Bu 
mıı saysa ·bile bunu yapmak bapta tanzim kılınırn 

lı olan lardan Balıkesir erkek ortaokul biri.1ci, ikinci, üç · 
üncü sınıflarına parasız yatılı olmak üzere dört talebe 
alınacaktır . Bunların sınavları Türkçe, tarih • coarafya, 
Riyaziyeden olmak üzere 31 birinciteşrin ve l ,2 ıkinciter 
rin günleri öğleden önce saat 8, 3\J da Balıkesir erkek or. 
taokulunda yapılacaktır. 

iktidarını kendisinde göre · 
1 
ıartnameyi herkes görebil 

memiıti. Yalnız Abdülhamit mek üzere 19 Teırinisani 
idaresinin son senelerinde 935 tarihindan itibaren on 
nüfos tahririne benzeyen bir gün müddetle Balıkesi r mah· 
ıey yapılmağa çalııılmıt ise· keme kaleminde açık bulun· 
de bu da ancak büyük ıehir durulacaktır. İıbu tarlalar 
lere inhisar etmit ve mu-

1 hakkında bir hak idd ı luında 
vaff akiyetli bir neUce vere· bulunanlar var ise tarihi 

I . Yaşı elveriıli ve sınıflarını eyi veya pek eyi der,cede 
geçmiş, fakir oldukları Uraydan alınan belgelerle saptan
mış ola ·1lar 28 birinci tepin günü öğleye kadar erkek or
taokuluna ba~vuracaklardır . 

memittir . 
Eski idarenin buna ehem 

miyet de verCltği yoktu, çü 
nkü o yalnız asayifçi o da 
bir dereceye kadar bir dev
letti . Ekonomide kendisine 
ayırdığı vazifeler pek mah · 
duttu, h a. lk kendi kendisini 
idare edecekti. Devletin üze. 

rine terettüp eden vazifeler 1 

pek yoktu. 
Bugün ise inanımı:r. bu de

ğildir. Cumurluk halkçı ve 
devletcidir. Ve memleketin 
en kısa zamanda en fazla 
refah ve saadete irittirmek 
vazifesini üzerıne almı§tır. 

Devletcilik rasyonel bir eko · 
nomilc siyasa d em ektir Bu· 
nun için ise 'her ıeyden ev
el nüfusun haltnt, hareke 
tini ve son vaziyetlerini bil
meye ihtiyaç vardır . Dayan 
dığı toprağı gereği i 1e bilme · 
yen mimar bunun üzerine 
sağlam bir bina kuramaz 

Nüfusun bu iıtikıaf hare 
ketine cumurluk daha 1927 
senesinde batlamış, hepimi 
zin bildiği gıbi me mleketin 
ilk nüfus tahriri yapılmııtır. 

O z :t. mandan itibaren mem 
leketimiıin niifusunun l 4 

i1andan itibaren 21J gün için 
de evrakı müsbitelerile bir· 
likte sulh hukı k hakimliği 

kalemine müracaat etmedik 
leri taktirde hakları tapu 
siçilile sabit olmadıkca sa · 

milyon cıvcırında olduğunu 
biliyoruz. Nufuıun sınıfları 
hakkında da az çok bir fi 

1 

kir sahibiyiz. 
Lakin bu ilk tecrübe za 

rureten bir dereceye kadar 
noksan ve iptidai idi Nite 
kim istatistik genel direktö
rlüğünün yaptığa bazı nok· 
san sondajlar tahrirde gizli 
kalmıı bir çok nüfus mev· 
cut olduğunu bilhuaa yeni 
doianlar miktarında pek 
çok gizlemeler bulunduğunu 
göstermiftir. 

Rundan baıka tahririn 
tam olduğunu kabul etsek 
bile bunu beı on senede bir 
yeniıleıtirmek bütün dünya · 
da kabul edilmit olan bir 
esastır . Bunsuz istatistiğin 
dotlruluğuna inanmayız 

"Nihayet ilk istatistik hali 
tesbit etmit olsa bile bize 
nüfus hareketlerinin üzerine 
tamamtle dayanabil eceği bir 

adetler vermemittir. $1 

tıı bedeli paylaıtırılmasın 
dan hariç kalacaklardır Bi 
rinci artırma 20 · l l ·935 çar 
şcımba günü saat 15 olara~ 
tayin edilmiş olup mezkur 
günde konulan pey keyfiye
ti kıymeti muhamminesin 

·den yüzde yetmiı beşini bul 
madığı taktirde son artıranın 

mdi böyle , ileride ha reket 
leri d e takibe yarayacak bir 
defter elde etmek lıtiyoruz 
Bu ta hrirden ıonra nüfus 
idareleri de ı.tah e dilerek 
nüfus nareketlerini d aha e 
sas l ı bir surette takip etm 
ek imkanı hasıl olacııktır 

Sözün kısası nüfuıun hu 
mmalı hareket vasıflarını 
bilmeğe çalıımal< dinamik 
ileriye doğru gitmeğe karar 
vermif bir tosyete için ilk 
ödevdir. Cumuriyet bu me· 
seleyi esas'ı surette hallet · 
meğe azmetmittir Bunun 
için memleketin bütün teı · 
ki1at ve kuvvetlerinin bir
leımesine ihtiyaç vardır . Bu 
itin muvaff akiyeti hususun 
da bütün vatandaılar elele 
vermeğe mecburdur. 

Vatan çocuklarını bu it 
için aktif Ye passif diye iki 
ye ayırmak llzımdır Aktif 
unsur seı yımı filen yapmağa 
memur olanlardır. Nüfus 

taahhüdü baki kalmak ıartile 

ikinci artırmanın 5 kanun
, evel 935 perşembe günü sa

at !5 temdit edilmiştir. Şart· 
nameyi görmek iıtiyenlerin 

yüzde yedi buçuk pey akça
sile Balıkesir sulh hukuk 
hak imliği kalemine müraca· 

atları ilan olunur. 

miktarını isabetli ve kabil 
olduğu kadar h a tadan ari 
olarak bulabilmek için bunu 
24 saat gibi kısa bir müd· 
det içinde yapmak ve bun· 
un içinde bu ite yarayacak 
bütün bilgil i adamlardan la· 
li f a de e tmek lazımdır. He· 
pimiz.in istatistik direktör -
lüğünün bize vereceği hiz
meti kabule mecburuz. 
Ya 1 nız kabul değil mem . 
leketin refaha yüluelmesine 
hadim olarak bir vatan işi 
yaptığımızı dütünerek onu 
eza mi hüsnüniyet ve feda · 
l<arlıkla yapmaya çalıımalı · 
yız . Emek sahibinin kalbin
den doğan hüsnüniyet ve 
fedakarlık iıin f eyztne ve 
verimini birkat daha arttırır . 

Ord- Prof İbrahim 
FazJ/ Pelin. 

lııt:ıt~ :<tık l ' nı ıı nı ııııiıltlrlıı~il 
ı:ırııfııı<l:ııı ~öııılt>r ı l ın iştlr 
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I İ S T İ f A O [ N İz İ ~ 111 Balıkesirde ıı 5 inşaat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitlerini 

11 l i
zi l ım1ı lı:I ~ nazarı dikkatine : ~ 

; o u·· 'S u·· N u·· N u·· z ·' •• ~z Çep·nı·ıer .. ~I § Her zaman taze çimento, Eskişehir§ :;: 1 _ - i kiremidi, c3m ve en eyi yağ ve boya E: 

11 

1 E çeşitleri. : 

l İstanbul ve İzmir depoların-lll ı ı :_: inşatta ~ullamlan ~ütün rrıalzeme lopt~n ve pe- ~ 
! dahi fiatlarla, 1 Yazan: /. H/JKKI ltKm E rakente olarak: ; 

~\ Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, 1·11 , Bıı ,.rctk İ k Escriııi 11 = ::: 
W k'lrnejJ lstor, kaplama almak istiye- ll: ~ llııııdırnıa l,nırı l'<1~a Cadıksiıulı: i 

il nlerher halde: l l ı H(•rkesOkunıalıdır 1 = :: 
z Yeşilli cıvarında Camc; Hilminin : 1s Kuruş 5 MEHMET NURİ' VE OGLU HAMD[ i 
l'I dükkanına uğramalıdır. 111 ıını ımı ~ Demir hırdavat mağazasında bulunur· ~ 
~f HM tef tfN tftt t! 1,ınıl Kitapçılarda Arayınız ıınl ı : · Siparlşla clerlı"L inşaat scıhiplcri11e ve in~mıl 5 

::J i : 111alıulfrri ne sıira//e !]Üllduilir ve ydl şliri/ir. :::: 

KOY U n .Sahipl.~rinin ;8~--------==--=-§!-~-~-~ ! fıafür hır m~ğazadan daha ucuzdur. 1 
N azan o 1 k k a t 1 n e : ız Her Tecimenin [n Bü~ük Dileği: : ~ Bir defa deneyiniz. i 

Satış Sürümünü Arttırmaktır. l.1111ı111111111111111111111111111111 ıı u ı 11.I 1500 dönüm M.ktarında Mera 
Kiraya Verilecek. 

Kepe~ler ~öyü muhtarltğmdan: 
Su11ğır:ığın Kept-kler köyü sınırı içindeki tahminen 

1500 dönüm mıkterındaki meranın altı aylık k:ı'ık olarak 

icara verileceği takarrur ettiğinden 15 10 935 tarihinden 

30 - 1 l 935 tarihine kadar on beş gün müzayedeye çıka· 

rılmıtlır . Taliplerin Kepekler köyü muhtarlığına n üra-

caatlara iln i. olunur. 
5 1 - :!O 1 

BAllKfSIR ASKfRf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI.. 
Kor ihtiyacı için 35000 kilo kuru faau'ye kapalı zarf 

uıulile 3t 1ıkteırin 935 perıembe günü saat 15,30 ela Ba 
lıkealr kor komisyonunda'f'ksi"tmiye konmuıtur. Tahmin be· 
deli 4725 liradır Muvakkat teminatı 354 lira ~8 kuruı · 
tur. Eksiltmiye İftirak edeceklerin ıarlnamuini görmek 
üzere hergün ve ihale gününde de vakti mua)·yenindf'n 
bir saat cvel yani 14 ,30 da teklif mektuplr.rile Km· ko· 

misyonuna mcracaatlan ** 4 - ) - 177 

Kütahyada yapılacak olan iki pavyonun kapalı zarf 
uıulıle ihale günü olan 10 Biri citetrin 935 tarih ve saat 
15,30 da talip çıkmadığmdan kanunun 40 mcı madde 
sine tevfıkan tekrar kapalı zarf usulü ile 28 Birincite~rin 

Y35 pazartesi aünü saat 11 de ihalesi yapı•acaktır. K~tif 
bedeli 5994 lira 48 kuruıtur. Teminatı 449 lira 59 kuruı
tur istekliler ıartname ptlan• keıifnarne ve fenni ıartna 
mesini görmek üzere her gün ve ihale gününde vaktı 

muayyeninden bir saat evel teklif mektuplarile kor satı 
nalma komisyonuna müracaatları 4 - 1 - 192 

Balıkesir Evkaf 
Direktörlüğünden: 

Evkafı mazbutadan: 4, tS, 19,47,66,83, numaralı dükkanlar 
ile Evkafı mülhak aya ait 35, 68, 69, 72, 73, 102, 108, 1) 2 
1 13 numaralı dükkanlar 15. 10 - ~ 35 tarihinden itibaren on 
gün müddetle artırmaya çıkarılmııdır. İhaleıi 25· 10 935 
cuma günü saat 15 de Evkaf direktörlüğünde- yapılacak· 
tır. İsteklerin müracaatları. 

3 - 1 - 210 

Sındırgı Uray Bafkanlığından 

Fakat 
ı e----•fl:••••• .... • 1•1 
• SAYIN ı 

Satışta Birinci Şart: 1 MÜŞTERİLERİMİZE ! 
18 • 

"Reklam,, dır. 'Ucuzluğu : 
1 •, Zara! eti Ve f 

Satacağınız Malınızı ' M d 8 Herhale Reklam Ediniz. 1 ~on 0 a I 
\ le Bu RekHlnılarunzı ! Malları ile tanıdığınız 1 
(TÜRKDLİ) ne \ l(winiz. İ t"'ahri Tavşanlı 1 

T U .. R K O 1 l ı· 9 f lnltzi ~a 11ifatura V3 Kumaş Mağansımn ı' 
1 S () N M f} 1) ı\ 

B I kes . · a· · ·k G t .d. ı ,• TlliKOT.\.I KISIJK ROBLl'K YÜ~LfLElx=ı a ı ınn ıncı Jze esı ır · · 
• Her Yerde Okunur. w ti ~l.\~T(~l'.l:I~L. \11, . P.\LTO,Ll ~~,.\l~'. .. ~1,111-. 
i _ m ~ ~1-. l.ll\ KLll.\~L.\Hl.\llZ (ıhlJll~ 1 llt fil 
~ . -~~---~--~-~-..................... ~----~=- ... I .52i!S!ii!i!Se5'i!S~i!S~i.Sa525i!!ii!525252S~i5t!Si!S25~i&i!Si!S:ııc25~i§~ü2!i~~~" r IMll --~---- ---~---~- ---

Un ve zahire f :aııan 111 Halkevi Bakıevi ı 

19 ilkhşrin Cu r artt si mı Halkevhnizin Sosyal yardı.n komitesi tarafından eski Uray Dispanseri y•P' ~ 
ını sın da açılan bakıevinde aıağıda yazılı günleı de do'ttor arkadatlaramız f akit ı ' 

I ın halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize bat vurmalarını dileriz. 

, KJ HASTALIKLAR BAKI ZAMANI UZMANIN AD!--I 

72 lik bir Çuval un Kuruı MJ 1 

Unlar 

60 Randımanlı 750 ı I;(] İç hastalıkldrı Pazartesi günü saat 14-15 Bay Dr. Medeni Akkent 
1'1 70 ,, ?00 

1 
Göz hastalıkları " " " 15-16 Bay Dr: İhsan Oskay 

80 .. 600 m 
Kırma :.175 Klj Ku'ul< hastalıkları 

m Cerrahi hastalıkları 
Salı " 

" " 

NOT: 
Bu fiyatlara yüzde on 

muamele ve çuval· 
da 140 kuruı buğdayı ko· 

ınl ;Ol Kulak, boğaz , burun H . Çartamba " 
MJ Çocuk hastalıkları . " ,, 

1 ı 
1 

" 
" 

" 
n 

15 16 

15-16 

15-16 
16 17 

" 
" 

.. 
" 

,, Dahi 

" Sadi Ôzatay 

" Kamıl Sesli oğlu 
,, Memduh 

~ı 

KJ Deri hastalıkları Perşembe ,, ,, 15-16 " ,, Mehmet Ali !fJ ruma vergisi ilave edilir. 
Zahire fiat'arı beher MJ Doğum ve kadın H ,. ,, ,, 16-i 7 ,, ,, Halit Üzel ~ 

~ ,~ 
Santim IMJ ~ 

Sındırga kasabasına akıtılacak su için muktezi (7 ı sa- kilosu : 
ntim kutrunda 14110) Kilo pik döküm font boru ile (683 ı Cinsi Kuruş 

kilo sikletinde (21) adet vantoz, tahlıy" ve tev1'if nıus Yu-;:;;-ak bu:-6 
lukları rapt aksamı ve üç ağız'ı rapt boru'arı ( 17')2) lıra Sert " 5 

bedel keşif ile 2 teşrinevel 935 de başlayıp 21 teşrin ı Çavdar " 4 
evel 9!5 pazartesi günü saat 16 da ıhale o'unmak üzere 1 Arpa " 3 
t20 gün mü ldetle açı le eksiltmeye konuldu. İstekliler 24!10 Mısır ,, 3 
sayılı kaııunda enva ve makadiri turih ve tayin olunan 1 Nohut ,, 4 
teminat ve vesaıki vepeceklerdir. Eksilimenin Sındırgı Bak a " 3 

ODJ ~c~:~;~~!::;ıkları Cuma " ,, 15-16 .. " :. ~if ;:::~;.:~~l lınl 
so l ı .. .. .. ı 6- 17 .. .. ımı 

l~~i _____________ - --=---------H·::~·ık·:~~-sl~I 25 
50 
75 ~~~~~~2~~~~ R~c5252~~~~~~li~~~$!!i ~~~ " ------------------ - --- -----------=-----be1ediyesinde yapılacağı, ıartname ve peroje örnek · ı Kepek ,. 2 

(erinin be'ediyemizden alınacağı ilan olunur. L ~=;;._~~ Basın yeri il matbaası: 4 - 1 - 148 
• 


