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Vergiler 
Biz bütün cumuriyet bü

dcelerini nıemle.ket kaynak 

ları füıtüne kurmuşuzdur 
D!'hası var: Biz. yeni Türki

Ye dedığimiz modern mem· 

lekeli yapı yo-'\JZ 

İmiJaratorlok aylık verme 
ktcn başka bir şey düoün· 
rnezdi: Sultan Az.iz devrin 

den 1 Y 8 devrimine kadar 

ödünç ıılmamı~sa da, her 
Yıl hır kaç ay maaş da 

Vermemi,tir. 19 lS den son· 
ra ise her ay maaş vereLil 

tnek için Finans Hakan!a 
tını Paris , Beri n ve Lo ırlra 

llıyas larındn öJünç para 

Peşinde koşlumuştur. 

Cumuriyet haznesinden 
kimsenin alacağı yqklur. 
liiç kim~eden ödünç a lma · 
Yan cum•1riyet biiclceslnin, 

tnaaı masrafı clışınd!l nıt'm· 

lekelte ne er yapmış oldu 

iunu biliyoruz. 
Bır vakitler Türkiyede 

Vergilerin pek ağar o1duğu 

llU söylıyenlerden ulusal 

tniidafaa masrafları ile ta 

tını, ekonomi, endüstri, sağ

lık, bayandır ik masrnfını na 
gı' karıılıyacak arına sorduğu 
muzda, ordu için, " - 1 u 

ndan sonra httrb o 1acağına 
1nanıyormusunuz?, Ötekiler 
için de: 

" Aurupada kredi bu-

1tnanın yo'una hakmalıyız!,. 
CcvabfArtnı alırd.k. Bugün 

bütün Türldyede bu aki söz

df:n birini söyliyecek olan 

lilrın akıl'arından :şüphe et 

tniyecek kimse kalmamış 

lır. 

İsmet İnönünün, daha 

lleçen1erde. bütün halkı ha 
Va güvenimiz içm bfıdce 

dııı yardımlara · çağırdığım 
Unutmamı~ zdır. Yani, büd· 
cernizden yapmakta o1duk 1a· 

tını12. bi 'e, v"kıt g(>çirmek 

•iıin, yapmak zorunda. oldu· 

ğumuz i~lerin hepsi bile 
değil dır. 

Hülcumet her gün değişen 
buhran ~art 1 arına- ve mem 
1eket ihtiyacına göre gunu 
~Ününe vergileri düze'tmek 
Yolundadır Bu ba§ka bir 

lllesele, halkı ağar bir yük 
altında ezilıp gittiğine ına 
•ıdıracak y.ızılarla, onu sö 

ltıürmeğe çalı~mak ayrı bir 

~eseledır. Halka söylenecek 
akikat §Udur: 

Cumuriyet hükumeti, hal . 
kçı bir partinin hüküme 

lidtr. Halk, bu hükümetin 
kendinden istemekte ol 
ch.ığu yardımın, istenmek 
ı · .. azım gelenin en azı oldu 
'tunu bi'ecek, fak at gene 

hükü 1netin , haksız , yolsuı 
Veya. bugünkü ihtiyaç ve 

~0rağlıua uymıyan şartları 
değitlirmek için hiç bir giri-
fllleden geri kalmadığına 
da inanacaktır . 
k Vergi demagojisinden ha 
ıkaten uzak'aşmak lazım 

dır. Hıılk, yarınkı knnun 

~~ veya bu \·ergiyi na• ıl 
k~zc lirse düıeltsin, bugün 

k u borcunu son santimine 
adar ödiyeceğini unulmn 

ltıalıdır. 

Yapılacak o 'an daha 

i,Y,ı fey şimdiki arsıulusal 

Partide üncnıli toıll.t ntı ı ş 
Partinin yüksek prens,·pleri . 

ve ana g.Jyeleri konuşuldu. Bakanımız Cemre~ ' " geldı. 
Bu toptanttya Paıti 9, ş~ammtz B. lütf ı Ku dar ~aş~a
nhk etmiş ve il~a~ımlz~a Parlicilı~ ha~~ın~a önemli 

~ir ~iyev~e ~ulunmuşlardır. 
Dün saat 17 de PartHe 

önemli bir toplanh yapıl 

mıştır . Bu toplantıya İlbay 
ve Şarhayımız 8. S"'I 
im G:jndoğ-tn , G e ne\ mı·c\ı:; 

ve Uray üyelcrı ıle Part n n 

il ve ilçe yönkurul üyeleri 

İ§tirak etmi§lerdir. 

Bu top1anhya Parti BAŞ· 

kanımız Dr. B. Lütfı Kırd 11r 

başlcan 1 ık <''mi~ ve tnplanh· 

nın sebebini izah ede rek 

Part inin } üksek gaye eriııi, 
ana prensiplerini Pctrli prog 

ram ve tüzüğünün öneınli 
kısımlarını anlatn ış ve bu 

gibi toplantılara arkadıı şla 

rını bundan sonra sık sık 

ça~ıracağını töylemişlerclir. 

l'ıı ı tı k:ı,.,l.ııııı iL l.lıtlı h rr':ıı-

Particilik hal< kında çok 

önemli bir diyevde ~ulun · 

muşlardır. 

Toplantıya i ştirak eden· 
lere çay ve bisküvi ikram 

H 1 ., , .._ il t;· I ıı 

Ankarcı , 1 (1\ A) - Dış

bakanımız Tevfik Rüştü 

Aras dün Cenevreden 

An'<arıtya hareke t etmiştir . 

am a 
Dün toplantılanna başta~' 

Ankara , (A.A .) 

Kamutay bugün A . Renda· 

nın ~ aşkan 1 ağ ında toplantıla· 

rına ba ş'amış ve gönd~min · 

deki madde lerin bir kısmı 

üzerinde müzakerelerde bu · 

lunmuştur 

İl ~ önkuruldan Ft yzi Sö 
zener Parti program ve tü 
züğünü okumuştur l •bay 

B. ~alim Gündoğan Parti ve 
==:_.....;;===..'.::;:======="-';....:;:...~=-====================-.!====:::::========-= 

f'dilmiştir. 

Romen 
Uçakları Ankaraya g 'idi. 

Anl<ara, 1 (A.A .) - Yedi 
Romen süel uçağa hugiin 

Ankaraya gelmıştir Konuk 

larımız öğ leden sonra Ge · 

n~ l Kurmay Başkanı Mara 

ıal Fevzi Çakmak, Sübaka
nı Genel Kiızim Ö.ıalp ta 
rafından kabul edilmişlu-

dir . Akşam hava mü:.teşaı 

lığı tarafından şereflerine 

bir şölen verilmittir. 

Kar yağdı 
Ak ·aray, 1 (A.A ) 

Aksarayda dağlara kar 

mıştır. 

-

Dün 

yağ-

Ulusu Taya eye Yar-
dımı iki Mityona V ı. 

Başbakanımızın Söylevinden 
Sonra Herkes Taya reye Yar

dım Ediyor~ 
Ankara, 1 (Özel) - Baş 

bakanımız General ismet 

İnönünün Tnyare kongre 

sinde verm i ı olduk arı söy 

levden sonra halkça Tayare 

Kurumuna yapılan nakdi 

yardım, l milyon 914 bin 

liraya balığ olmu§lur. 

ilkteşrindeki hava teh' ilte· 

sini bilen üye sa vısı 294131 

yardımcı üye say ı sı da 

1,980~81 ve işyar ' arın aylı · 
ğı yüzde ikisi hariç o1mak 
üzere genel yek un tutarı 

1 .914 ,443 lirayı bulmuştur. 

Türk Hı\Va Kurumu bü 

tün yurttaşlara teşekkür 

Ankara. 1 (A.A.} Bir , e tmektedir 

ltalyan - Habeş fşr~ G nel 
H b Ş Hudut M hafız- [spekterler 8a$btkanlıüa 

' 

Yeni nüfus sayımımız 
•.W.rtfft ........ ,. 

Sayım Modern Bir De
vle Tedbir eri de dir. 

Niifus fll)nnlrrının önemi 
uzun u :ı a d • ye anlatı lma ğa 

ve ispa t a mühtllÇ bir şey 

d t>ğıldır Genel hayalm ihti . 
yaçları ha1<kın<la bira?. ol 

rnn fikir sahihi bulunanlar 
arasında bu önemi de~er 

le ı ivecf'k kimse bulunmaz. 
Bir t irllrel evinin d e fter tu· 
tma ıu , bir a rla 'Tl ın m n 'ın• . 

mülkünü bilmef i ııe k rı dar 

tabii ise , devletinin va rlık · 
larının e. asını teşkil eden 
nüfusla rının sansını \'e t(>· 

re kkiihünü öğrenrneleri o 

kadar tabiidir . Bund a 11 do
layı niifusu teı;bil etmek ih

tiyacı en eski zamanlardnn· 
beri duvnlmuş mn~hut ı::os · 

yal teş Pkküller vücut bu'un· 

ca , nüfus sayım ' arın ba§· 

lanmıştır. Tarih bize Milat

tan binlerce sene evel Çin 

ve Mısırda nüfusun ~ ayde· 
di ' d iğini öğretmektedir. 

Nüfus sayım 1arı şimdi 

modern devletin en tabii 

ve normal t edhirlerindendir. 

Az çok mazbut teşkılatı ol . 

an bütün devl~tler, 5 1 O 
senelik fasılalarla nlifuı:la · 

rı n ı baştan başa saya rlar 
ve bunun için hiç bir kül. 
fetten çekinmezler. Adedi 
100 binleri ve h ita (Hin 
distand) milyonu geçen sa

yım memurları kullanırlar, 

kucak dolusu para arfede

rler. 

Fıllıakika bugün ne dev · 
let, ne de ilim nüfus sayım 
ları o madan çalışma-ı. De
vlet en muhim ve zaruri 
tedbirleri için, nüfus istalis· 
tiklerine mühtaçtır. Nüfusun 
arledi. cinsiyet:, erl<ek nü 

ru--ta askere alınabilecek 

yaştakilerin nisbe ti malum 
o ' madan sü el tertibat almak 

mümkü değildir. Okur yaz. 
arların nisbeti , çocuk l arın 
adedi nilfu un ani\ lisanına 
göre inkisamı bilinmezse. 
doğru bir kü 1tür siyasası 

takıp olunamaz Niif usun ya
yılış tarzı, muhtelif mmtak-

alının ke$aftti, me!ilek sah · 
iplerinin nisbeti mesleklerin 

inlds11 mı kes•n bir tan:da 
teshit f"dılmiş olmadan ve 
rimli ekonomik tedbir'er al
mağa imkan ) oktur. 

ilim, nüfus i~tatistik ' t-rine 
belki de-.1 •iten ,iyade ıı uh · 

t a çtır. M em el.et hakkında 
yapılacak demograf k, sos· 
) al VE' el.;onomık Lüt ün il 
mi 11rP.şl ırn alar onl11r11 da 
yanır. Devlet ~ünün temeli 
memleket in haye t ka' nağı 

o1an nüfusun aza 'nıa ve' a 
ço~alma yolunda gösterdiği 

temayülleri incc1emek aeb . 

f p 1erini anlatn ak ve bu 
ka \ nağı beslen·ek için a l ı. 
nacak tedbir)elf• :zen in ha 
zırlamakla uı!raşan demog· 
rafi ilminin esası , nüfus sa
yımlarıdır En önem1i eko

nomik meseleler metela 

toprağ.n u ' usu doyum ıığa 

kafi o1up olmadığı nüfus 
istatist ı k ' eri olmadan araş· 

tırılmaz Nıhayet tıcaret al· 
emi de nüfus istatistıklerine 
birinci derecede önem ver
meğe mecburdur. Muhtelif 
mıntakaların umumi şart

larını mahreç olarak ehem
miyet\erini öğrenmek için 
sık sık sayım neticelerine 
müracaat etmek lazımgelir 
Tıcaretin hır §Ubesı, hayal 

sigort acıl ı ğa, nüfus isttı:tisti
kleri sayesinde teessüs ede. 

bilmiştir Kısac-ı zamanımı

zda nüfus 5ayımlara, genel 

ha va tın en mübrem ve za · ' 

ruri müesseseleri halini al 
mışlardır Hu sayımlar ter · 
tip e rlilmit olmaı1aydı dev· 
Jetler muntRzllm bir idare 
mekanizması kuramıyacak· 
lar bu ~ün kütiiphaneleri 
do1duran ilmi e erler yazıl · 
mıyacak ticaret alemi de en 
kıvmetli bir vasıtadan mah -

rum bulunacaktı . 

Biz~e saltanat zamanında 
her şe y gibi nüfus işleri de 

savanmıştı. 12S7 de yapılan 
ve ilmi e!'asl :ıra dayanama· 

( Sonu üçüncü sayfada) 

1\ a tan 13 Defa Taarruz i ülanacak. ı , 
------ - Ankara. 1 (A A ) Ge 1 '-' ikte 

al 
il Çar-

01 d u. C K 
n el esp .:kl erl erin Ka şbakaıı 

. enevre arar Veremiyor. ' ı ğa bağlanııca ğ ı ... e nüfus 

Cenevre, 1 (A.A.) - Ha konuşmalar yapıldığını yaz· ı ş le rinin de uraylara verı 
leceg· ı söyleniyor. 

beşistana gönenler genderıl 
mesi meselesini inceliyen Üç
ler komitesi birçok Cografi 
ya ve teknık sebep 'ninden 
ötürü menfı bır sonuca ver · 

mi~tır. 

Ma· 
in-

Cenevre, 1 ( A A.) 
ncister gazete5i 
gıltere - Fransız hükümeti 

tarafından yapılmış olan bıl 
dirikle ,. dolayisi 1e her iki 

hükumet araınnda önemli 

d urumun ve m e m leketin 

tez ihtiyaçlarının hakıkati 

ne olduğunu göstermek, 
halkın ödemekte olduğ u 
paranın, kendi şerefi, ha · 
yat ve yurd güvenı için en 

hafif sigorla nıcısıafı oldu 
ğunu k endine anllltmaktır 

F. R. fjTflY 

maktadır. 

İngilterenin f r a nsa ya ver· 

dıği cevabı uluslar sosyete 
si çeven ·erinde büyük bir 
memnuni) et uyandırmıştır . 

Hu çevenler küçük u 'us 

ların da bu cevapla özel bir 

şekilde tt'lekki etmek 

tedırl er 

İstanbul, 1 (Özel) Ro 
madan verıl en haberlere 

göre, Habeş hudut muha · 
fızları, şimdıye ka<:1ar 13 

defu İlalya m e \ zilerine ta 

arruz e tmitiler ve hudut 
muhafıdarile çarpışma l cı rda 

bu!unmıı§laı dır 

İstanbul, 1 (Özel) :-'on 

gelen habuler c gi)re, Yu 

gosla vyada büyük ordu 

manavraları başlamıştır. 

raky ya 
Giden heyet döndü .. 

İstanbul, 1 l Özel l - Sıh 
hat işleri Bakanı Refik ve 

maiyetindeki heye t , bugün 
Tn.kyadan döndüle r ve der 
hal A nkarayn hareket elti

ler . 

f ıansll Ayan seçim~ gele 
cek haf ta. 

İstanbul, 1 (Ôzell 
rislen haber ve rıliyor: 

Pa· 

Ayan Se\' İnll, &ele~e k pa 
zar günü o 1 acnktır . Bunun 

için Pariste çok önemli ha..
zırlıklar oluyor. 

Bu kanlı hadisede üç kişi öl
müş, bir çok kimseler de yara

lanmıştır. 
Atina, 1 lA .A .) Sela 

nikte Cumuriyetçilerle Kral 

cılar arasında çakan hadise 

d e ara l arında şehir emniyet 

direktörü de bulunan otuz 

ldşi hafifçe vnralanmıştır. 

lstanbul, 1 (Özel) Sel· 

anikte kralcılarla cu ıuriy 

etçi l !r arasında kan ı arbe -

deler olmuştur. Bu arbede 

ler esnasında liç kiti ö' müş 

ve birçok kimseler de ağır 

surette yar lanmıştır. H ük-

ümet ku Jvetleri arbedecileri 
tedip etmiıtir. 

Kara 
Oeniz~e şi~~etli tutmalar 

Sinop, l (A . ..... ) Kara-
d enizde hüküm süren şid 

detli fırtana yüzünden lne 
bo'uya gelmesi beklenen va· 

purlar gelememişler ve yol 

larına devam edemiyen ba 
zı vapurlar dR Sinoba sığın· 

mağa mecbur kalmı lardu·. 
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---------------------------------------'---Eşya Piyangosunda Yüken Ve Verit 20,000 GÜRE NASIL?. 
Kazanan Numaralar B i n Lira y ı Bu 1 d u. Güre, nümu ı e olacak kadar 

Erdek depremi felaket 2754, 2708. 2542, 2322, - f J k 
görenleri yararına tertip ed· 22s1. 3611. 36 10 , 3532, Kaplıcalar yeniden yaptırılıyor. güze dir. E e triği . mektebi ve 
nen büyük eşya piyangosun 3473, 3094 , 30 12. 45 10. , muntazam kaldırımları r·/e G.ı:ı-
dan e§ya kazanan numara 4500, 4390. 4134, 3940, I"" 

ların bir kısminı yazmııtak 3714, 48J 8 , 6120, 6653, re, bir şehirden farksızdır. 
Hu piyango numaraları · 4642, 46 ' 9, 4579, 5036, (Giden nın neşrine bugün de devam 5037, 5036, SÜ ıO, 4963, Güre, 1 

ediyoruz: 4908, 5 57, 5430, 5338, k a d a Ş ı m ı z d a n ) 

ar me yctptırablldık . Yine kö· 

yümüze üç kilometre me · 

safede, den iz ho}un ltt bir 

ilçe vardır. Cilt hastahkla

rına eyi ge lir. (DE"ka vil hal· 

tı Edremitten Ilıca ya da gi· 

· Krem Nec p 531 8, S266, 52 20, 6049, Daha Edrl!mitte ıl,en , gli 

43, 126, 46 ı. 6 48, 8U3, 5988, 5945, 5935 5743, re hakkında hayli eyı söz 

1262, 1644, 1765, 2 H O, S736, 6528. 6510, 6505 ler dınlemişlim . Gıttim , gör· 

2220, 2259, 2335, 2530, 6498, 6418, 9274. 625Ö. ,,, 1 1 ıı•ı h:ıı ı .. l:ıı 1 d 1 .. üm: Ve söylenilen erin bi· 

25:,6, 2577, 259 1, 28•JO, 7322, 7286, 7180, 7081 . 

2 91 99 O 707S, 6591 , 7639 7563, 8 , L 5, 3 15, 3159, 
3290, 3395, 3402. 3450. 7525, 75 13, 7488, 7338, 
3463, 3516, 35S8, 3706, 8287, 8246, 8142, 8124, 
3773, 3789, :~861 , 3923, 793 I , 7878, 8558, 8522, 
397, 40 13, 44Yl, 4543. 8474, 8442, 8435, 8324. 
4926, 4H64, 501 ı, 5033, 893 2, 8856, 8658, 8631 , 
5535. 5535, 5580 , 5 ı 34. 86~7. 8613, 91.i4, y 130, 
5766, 5922, 59-:.1, 5973, 9087' 9053, 8958. 8969 , 
5993, 6118, 6125 , 6152, 9601 , 950 1. 9423, 9206, 
6277. 6285. 6411, 6486, 9 . 47 , 991 1, 9815, 9769, 
6623, 6712. 6766, 691 0. gG92. 91 89, 10214, !0141, 
6963, 6990, 7os ı . 7083 ı ıou 19, 9954 , 9944, 9938, 
7291 . 7630, 7ô69, 7g87' 1 1085Y, 1053f. 10547, 10534 
7939, 8037, 8431 ' 8543, 1 10353, 10353, l 0317' 11192 
8579, 8660, 88J9, 8873, 11055 , 11015, 11003, 10918 
9011, 9140. 9177, 9235' I J l98, 11197, 

928s, 9256, Y504, 9535: Diş fırçası 
9705, 9809, 994' . l0144, 83, 3062, 4746, 4788, 

Y180, 
11093, 

10212, 1171, 10212, 10300, 59!5, 8497, 8838, 
10305, 10309, 10647, 10730, 9406. 9673, 10167, 
10892, 10901. 11201 SJbun 

Oiş macunu 
477, 299. 185, 139. 75, 

1272, ] ı 78, ı 126, 1072, 
840, 503, 1913, 1974, 1814, 
1588, 1555, 1521, 2~52 , 
2222, 22 14, 2 l q5 , 2114, 
2145, 2114, 2091' 2948, 

421, 57-1, 601 , 1283, 1309, 
2300, 2509, 2554. :l998, 
3554, 396..!, 4008, 4906, 
5559, 585 ~ . 6839, 8696, 
8939, 9108, 9.8(), 10037, 
10304, 10505, 111 (14 

(Son) ------

Kalp Para mı Sürül
i steni yor? mek 

Son günlerde ilimizde bu hal
ler sık sık görülmektedir. 

Pazartesı günü Küpeler 
kamununa bağlı Dereçiftlik 
köyünden Mehmet oğ u Ba 
yram manifaturacı Hıza nın 

dükkanm ~.rn a ! dığı !>asma 
lar için bütün bir bP ~ lıra 
lık ver .niştir 

1 

atanarak hakkmda tahkikat 
yapılmaktadır. 

Bayram kend ı s ne veril· 
mesi l azımgelen pa · 
nya k 1 rşı Hılanın lrn 'p 
b ı r gü nüş lira verJiğ ı ni 
iddia etmiştir . 

Bunun üzerine Hıza yak· 

ir Sarhoş 

1 

Bir delikanhyı öloünm k 
istedi. 

Sındırgı, 1 (Özel 1 l\u 
rtuluş oramından 3 0 ya 

ılarında Arna vut Şaban, 

körkütük sarhoş olarClk me · 
yhaneden çıkmış ve çarşıda 

iki tarafına yalpa vurarnk 

yürüıneğe Laşlamış . . Tam 
bu sırada, arala rı açık olan 

Ri ıye oramından 23 ya 
ılarındaki İrfanı görünce 
bıçağa ııaldırmış ve İrfanı 
öldürmek istemiştir . 

Fakat, irfan, bu saldırı§ 
altından . kaçmak . suretile 1 
kurtula bilmiştir 

Suçlu Şaban yakalanmıştır. 

.. , 
~:-

Son günl erde ilim ı zde bu 

kalp para sürmek iti sık 
ı-ık görülnı el . te d ir . 

Bu halin i imi7 panayırla· 
rand a a l ış v t> rişin oynadı g ı 

bir zamanda ha r içlen ge-l en 
b \1.1 uygu n!IUZ kirn~cler l>tr 
afmdan sürümün çoğd ltı'm 
ak i~te rı diğin c1 tn i1er i geldiğ i 
san lıyor . 

Pa.~ti 
Kamununda cörüşmeşler 
Parti Başkanımız B Dr. 

Lütfi 'Kırdar evelısi gün ye. 
• 1 d nı yapı arın a Karaisa ve 

Kaynbey Parti kamunlarını 
7iyaret etmiş, kamun ve 
oca k arkadaşları ile fayda'ı 
görüşmeler yapmışlardır. Pu 
ziyaret ve konu,malar Parti 
ii arkadaşlar üurinde çok 
eyi tesırler bırakmıştır. P Rr 

ti B şkanımızın d ı ğer ka 

mun ve ocakları da ziyaret 

edecekl e rdir. 

Takkrl geyrniş 
Mecdiye uramından Sa 

<lullah o~lu fırıncı Hasan 
şapka kanununa aykm ola · 

Gönen . 1 ( Ozel ayla· ' e ni yapı1an ka plıcalara 
rımı7dan) ilçebay Nurettin özel bir güzellik verecelı tir. rer gerçek olduklarını an 

Aslanın başk ırn 1 ığındaki a~ Bu işler üzerinde uravımı ladım. 
der. ) K ald · rım !arımız rr Ü· 

kemmeldir. Çarıımızı gör· 

dünüz: Ne kadar muntazam 

değil mı?. Okul, 5 smıf ı ve 

5 öğretmenlidir . Bu yıl yatılı 

o 1 acaktır. 

ker 'ik dairesi başkanı B zın faaliyeti çok yerindedir Köyün ortasında, zeytin 

Cela l Dinçten ve başöğret- ,, Gönen Balıkesir i'imizin bir liğinden daha büyük bir me 

men lerden teş ekkül eden kapl ıca beldesi olacaktır . ydanlık ve bir havuz . 

heyet köy köy dolaşmak su-1 Gönen, 1 (Özel aylarım Ba ıkesir ilk okullarını ge· 
ret ile ta yareye a za ve yar ızdan) Senelerdenberi 
dırTcı yazma işini bitirm ış Gönen ve Balya ilçeleri ha 

rek binaca ve gerekse ma 

nzaraca kıskandıracak kad· 

Su değirmeni 2 tanedir. 

lir. Yalnız ffçe merlcezi Gö lk ı b ı k ına önem i ir iş o ara 
nen ka lmıctır I' h ft · · ar güze l kargir bir ilk oku 

" u il a ıçı · konuşma mevzuu olan Hal 

Fakat, asridir. Hatta, onlar· 

dan köy, elektrik cihetin 

den de istifade ediyor. Gii· 
re elektriği olan l:ir köy· 
dür. 

nele burası da tam'\m en .... a - ilan var. 
J ya · Gönen şosasmın yapıl 

zılacaktır. Köylümüz Hava 
masına b~şla nmıştır. Bu yo · 

Kurumuna k"rtı büyük bir lun önümüLdeki yıl mecl ı s 
ilıei gös termiştir Şimdiye 
kadar yekün edilen miktar toplantısında ilimizın çok 

mühim yolları arasına alın 
yirmi bin lirayı bulmuştur. 
Ha kın ve köy 1ünün yüksek 
se vgisini kazanan İ 1 çebay 
Nurettin Aslanın bu husus· 
ta ki gayret ve hizmeti bura • 
da takdirle l.a rşı lanmakta · 
dır 

Gönen. 1 ( Özel ayları 
ınızdan) - Esk i kapl ıca l ara 

ılave e dilm ek ü zre yeni· 
den inşa edi lmekte olan bi 

nalar yükselıneğe başlamış 
tır. Esas 1 ı bir plan içinde 
inşaa t devam etmektedir 
Çayın tahribatına engel o l. 
mak ve Çaybaşı mesiresine 

bir güzellik vermek i çın ya· 
pılması karar altına alınan 1 

dört yüz metre uzun uğl n 

daki rıhtım memlekete ve 

acağı ümit edi lmektedir. 

Vi1ayetin hemen hemen 
ortasından ~imale geçen ve 
Akçaydan Ege denizini Ma · 
rmaraya bağl ıyan ana~attın 

esasını teşki etmesi itibari· 
le bu yol ne kadar lüLum· 
Ju ve değer' idir. 

Gönen, 1 (Özel a ytanm 
ızdan) Geçen sene muh 
tar li Ali zamanında baş 

Jıyan Tuzakçı ilkokulunun 
bahçe dıvarları ikmal edil
miştir. Bu sene de iç ve 
dış dıvarları yapılmaktadır. 

Tuzakçılıların okullarına ka· 
rşı gösterdıkleri has~asiyet 

diğer köyle rimize örnek ol

acak bir mcıhiyettedir . 

Erdekte yeni uray dairesi ve 
iskele yaptırılıyor. 

F,.11' I< ıı h r ;u• ı! ı 

Erdek , (Özel aytarımı· 
zclan) - Yapılmakla olan 
Uray dairesi ikmal edilmek 
üzeredir . ~ 9 i kteşrinde bü 
yük törenle açılacaktır. Bu 
gün de i~kel en in temeline 
baılanımş t ı r . 

Erdek, 1 (Ôlel a ytarımız · 
<lan} Erdel< Marmara yer 
deprenmf'!! ' ııde gösterdiği 

candan büyük alaka ve ya
rdımlarile Sağlık ve sosyal 
yardım yüksek Rakanlığı 

tarafından da taktirname 
ile taltif edilen Vilayet da. 

imi encümen üyesinden B. 
Selahattin Yücel Halıkesirdeki 

vaz ifesi dolayısile Erdek Kı. 
zılay Kurumu baıkanlığından 
Sitifade etmiştir 

Bir oto~üs yanıyor~u . 
Dün saat lS 5 racldelerin ken her nası 1 ı;a Hrdenbire 

ele Zarbah oteli garajında M. 
Kema ·paşaya işli ren otobü benzinler al e vlenmiştir. 
sün depoı;una benzin lrnnur· Hadisenin daha fazla bii· 

yümesine meydan verilmeden 

Köy hakkında daha faz· 
la malümat alab il mf'k için 
muhtar Süleyman ile görü§ · 

1 

tüm; ıunları di~ledim: 

- Köyümüz, 350 evli ve 
1 850 nüfusludur . Anbarımız 

zeytindir Mahsul eyi oldu 
ğu zaman 15000 çuval çık 
arırız . Buyıl gf'çen yıla 

n isbetle yüzde 30 
veya yüzde kırk o'acaktır. 

Köyümüz mıntakasında on 
bın ağaç zeytinimiz vardır. 

Su c ihetinden de çok raha 
tız. Güreçayı, köye üç ki· 
lometrc mesafeden çıkıyor 

Yaz, kıt kurumaz, aynı bol · 
luğunu muhafaza eder. 

Bu yüzden her eve çeş 

Zeytin 
yerdedir. 

fabrikamız iki 

Şimdi, bir te§ekkül h .. linde 
olmayan "Gençler birliğini,. 

derhal açacağız . 
. . Muhtarı dinledikten 

sonra tekrar köyü gezdim· 
Köyün, bir de radyosu va· 

rdır . 

Köylü her akıam dinler: 

Güreden, l 2 genç yüksek 
tah~ıl için Bursa, 81\ lıkeıir, 
İstanbul gibi sehirlerde oku· 
maktadırlar. Köylülere, dil· 
ekleri olup olmadığını sor· 
dum: Havuzun etrafına bir 
park istiyorlar . 

Ümerküy kanınnuıula 
<•ııt~ıııli Ç<llışııı<llill. \Tltı•. 

Son yağmurlardan sonra eki-· 
me başlanmıştır. 

Ömerköy, 1 (Özel Ayta. 
nmızdan ) - Kamunumuzun 

kışlık pazar mahali rağbet 
görmekte , cıvar köy ler her 
zaman getirdikleri eşya l arı 

nı p a zar m a hal linde sat
maktadır Kamun un bütün 

köyleı inin sıhhi do1.aplar 
yapılmış ve ilaçları tedarik 
edılmittir . Sağlık korucusu 
her gün bir köye uğrıyarak 
hafif hastalıldarın teca
visine gayret etmektedir. 

Nahiyede f enni surette 
bir umumi he a yaptırılmeğa 
başlanmış, köy postaları çok 
muntazam hı r hale girmiştir. 

Nahiye merkezinde her köY 

içın bir posta kutusu yap 

tırı l aralc bu suretle her kö· 

yün kendıne aıt po1'taları 

bu kutulara konmaktadır. 

Köy yolları inşa ,\tana bat· 

lanmı~tır Hilhassa BandırıJJ8 

Ba l ıkesir şosesine bir leştı 

ri 1en nahiye yolunun İJlf8 51 

bitmek üzeredir. 

Bugünlerde mebzul ve be· 

reketli yağmurların düşme · 

sinden köylü çok mernnufl 
dur . Nahiyemiz köyleri 

bakla ve yulaf ekmttğe baf · 

almıştır. 

=======================-:=========~========:=;::;=~ ........................................ ······ .. ···~ 
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2? İLKTEŞR.İN - PAZAR 

GENEL NÜFUS SAVIMI 
Sayın1 ve kontrol memurluğu Ulusal 

bir ödevdir. Bu ödev seve seve önemle 
yapH?IZ· 

• p 

• • • 

• • 
Haş11cluifrt : 

rak tnkke geydıği görü lerek 

yakal anmıştır . Hakkında 

tahkikat yapılmaktadır. 

1 
istatistık Umum Mildürlüg"ü :. 

orada bulunan kimseler 

tarafınclan söndürülmütt~r. ' '·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••} 



~ Teırin 2 

Yeni nüfus sayımımız 
d (Baıtarafı birinci sayfada) çok iptidai tarzda barınan 
b~~ı için uten noksan olan lar mühim bir yekun tutu 
it ıayımdan sonra, nüfu yordu . (Tahrir memurlarına 

:uı:nu2un tesbitine hiç kal mahıutı talimatnan enin 9 cu 
r 1ıılrnadı . Seneler geçti, nü maddesinde sayım memur-
dlı•un yapıl ıını baıtan başa lar .nın çadırları içinde insan 
t~iftiren harpler muhace· yaıaması muhtemel bu~unan 

retler ve türlü türlü hadis- kovukları ziyuet edecekle · 
~7" ~. du . Buna rağmen es rinden bahıo; ~dilmeıi bu hu

teJım nüfusumuzu yazıp susta karakteristiktir ) aynı 
~\tlığının tenıel ı ni yoklama zamanda halk münevver 
tl lüzum duymadı ve sa yım lara ahıkın değildi. 

C .. Sayımın manasını anlaması unrnriyet , gemisinin ne-
t d ve onu kendi aleyhinde bir 
e e olduğunu ve nereye 

Ritt tedbir, mesela yeni bir ver 
ifinı bilmi•'en bir kap- ı k l J giye ha21r ı olarak telakki 

b~n, gibi yaııyamazdı . Ted ederek yanlış beya natta bu 
ır t'rinı müsbet bilgiye ve 
d lu n ması lehlike11i vardı Bü· 

" ede istinat eltire bilmel<, tün bu zor'uklar yen ildi ve 
:h~in ve ticaret aleminin sayım muvaffa kiyetle başa-
hyaçlarına ceva P verebil rılarak nüfusumuz hakkında 

ltıek için kendisine ha s olan çok kıymetli ma' umat elde 
trıerji ile nüfus davasını ele 

~ld~ . Giriıtiği ilk it' erdf'n 
lrı istatistiklerimizi düı: elt · 

~ek. oldu . Belçıkadan arsı
~ Usa.1 şöhreti ola n 
ıt uırnan getirildi Çalış · 
~asının her gün daha ziya· 
~ e ıceli1tlği11i (inkitaf etti 
i~tıi ) timdi kıvançla gördü· 
d~~Üz lstatistık g enel mü 
l.it Üğü kuruldu ve l ~l 27 de 

e r' i 'di . 

Bu şartl a r a'tındd yapılan 
bir tahrir, tabı i ideal ola 
mazdı . Netekim neticelerin 
halkın yerinde olmıyan bir 
vesvt sesin der, yahut ihma -
linden mütt' vellit bazı siste· 
mlik yanlıı'arın tesiri altın 
da kalmış olması pek muh 
temeldir. Hunu, 1927 nüfus 
sayımı istitisttklerindeki ha 
k ikate yakın bulunmalarına "1eı:nleketimizde metodık ilk 

~enet nüfus sayımı yapıl · 
ı . 

fi· d 12e nüfusumuzun 1927 

1 
eki durumu yaf itibari le 
llkısamı, faal ve meslek 

ihtimal olmıyan bazı ifade· 
!erden anlayabiliriz. Bir mi
sal ala 1ım: İstatistiklere göre 
bizde bir yaşından küçük 1 

''h°b d 1 i kısmı . erkek ve ka· 
'tıların nisbeti ve ddha bir 

~Ok d nokta lar hakkında i k 
efa olarak kati bir fikir .,, 
trnı, olan bu sayımın ne 

RG kt ç fartJar altında ve ne 
dar zorluklarla çarpııı l a· 

~'k Yapıldığını hariçteki le r 
i ek değer ' iyemezler Bu 
ite h· b k 6Q ıç tecrü eTiz yo tu . 

70 bin sayım memuru .,, b 
1 unl~rı gözliyecek bin 

terce organı bulmak ve ye j 
ltt"k b .. 1 rnek lazımdı . Memleket ' 
ltılıyuktü . Halkın çoğunun J 

~ 'ıbut ikametgahı yoktu. 
'ılth ı 1 
111 

r erd~ bazı sokaklara 

' 

lll Veriln.emif, evler num 1 

t~ · 
, ~nrnamıştı. Nüfusun.uz 

~da göçebe olan1ar, 

351 bin erkek, 295 bin kız 
çocuk olup bu yaıtaki erk-
ek çocukların kız'ara ni~b 
eli 1 22- l<JO gibidir . 

Pütün memleketlerde do
ğum 'arda iki cinsfyetin nis 
beti aıağı yukarı 106- 100 
n isbetinde olduğundan bizim 
istatistiklerin bu ifadesi do· 
ğru o'amaz Anlaşılan ya 
kızlar erkek olarak göste
rilmif, ya hiç bildirilmemit 
yahutta erkeklerin yaıı da 
ha küçük beyan edilmittir. 
Bu yanlış ' ıklar teferruata 
belki de münha11ıran yaf 
hakkındaki ifadelere taal-

luk etmek ve sayımın genel 
kıymetini bozmamıtkla be · 
raber nüfurnmuıun durum 
unu daha kesin bir surette 

tcsbit edebilmek için ikinci 
bir sayım yapmak lazımdı . 

llli!_ıl BAŞAKLARIN TUZAGI 1111111 
1 

1 ~ KÖY VE FOLKLOR ROMANI 
==--ı 

Osman Balkır ı 
~ -

'1!:,dili11i n Tefrikası : 4 

ll\n yeri ağarmııtı. 
t E:\fde bütün konuklar ya· 
rrı,, h 
~f • uyumuı, uyanık iç 
bıl'tıae kalmamıttı. Kaya da 
ttıl' köteye büzülerek uyu 
'k i~tedi ve U) udu . 

o •* 
r,t tak mevsimi .. kırlar sa-
'a ttııı, tarlala rı göz alan bir 
ttı tılık , bir altın sarılığı sar 
l ııtı K 1 · d w ·ı 
111.ıl · aya e ın e oragı e 
~ib · day saplarına bir aslan 
l'o 

1 saldırıyor, kesiyor, biçı 
td~' sapları yerlere yahrıyo . 

İk · 
ı,, 1 tarla aım buğday tar 

'nd D ~llık a udu da sol elinde 
l'ı.ı ' sağ elinde orak bo. 

t\a b. . ' 
tı.ıı ıçıyor , ça ıfıyor , yo 

lıyordu 
1( . 

ı0 , 'Ya, yanık sesile türkü 
Y ı u 

'tı Yor, kendisini iki tarla 
'tb ·tı~ tarlada orak biçen se 
"' '•i . Eı nı le~ci ediyordu. 
1) inden orağı attı . 

ı, 1 Udunun t:ulasındaki ah 

~' "hcının gölgesinde hem 
"nın d bır 1 oyurmak , hem de 
İl'l 

~~ · Yatıp dinlenmek için 
l'tıek torbasını aldı yürü · 

rAZAN: 

dü 
Etrafdaki tarlalar köylü 

ve orakçılarla dolu idi . Ora · 
kçılar öğle yemeklerini ye 
mek ü zere ağaçların altla
rında küme küme toplanma 

tlardı . 
Kaya yalnız çalıııyordu . 

Onun ne anası , ne babası, 
ne de !.ardeti vardı Hayatta 
bir kendisi. bir de sevgilisi 

vardı. 

Dudu, anası ve 
beş yaılarındaki oğlan 

deşi ile çalıfıyordu. 

on 
kar 

Kaya ah lat ağacının altı

na geldiği vakit onları sofra 

baıında, ayran ve bulgur 
aıından ibaret olan yemek· 
lerini yerken bu ldu "Buyur!" 
ettiler. Oturdu torbasını 

açıp bir baş iri soğan ile ça 
vdar ve arpa melezinden ya
pılmış ekmeğini çıkardı. Ye
meğ~ koyuldular 

Dudunun anası ile karde 
şi çok ıstek!i yemek yiyor · 
l ardı . Dudu ile Kaya , ya n 
yana bulunmaktan sıkılmış 

lar , yemeklerini biraz istek· 

TÜHK01Li 

Zaten nüfusun muayyen 
bir andaki halinin tayini 
ihtiyacı kafi olmayıp lı dre· 
ket ve temayülünü dahi öğ· 
renmek icabeder. P unun 
için de sayımları tekıarla 

maktan baıka çare yoktur. 
Tek bir sayım bizi bu hu
suııta tenvir edemez. Nüfu· 
sun hareketinin istikameti 
ancak muntazan fasılalarl a 
sayımlar tertip edt-rek bu 
nlarm neticelereni karşı 1 aş 
tırmak suretile öğrt'nile 
bilir. 

İtte hükumetimiz bu no · 
ktayı nazarı itıbaıa ala 
rak önünüzdeki teşrinde 

ikinci bir sayım yapmağa 

karar vermiştir . Çünkü ev 
elkinden daha kesin netice
ler verip nüfus durumumu 
zu da~a doğru bir surette 
göstf!receği gıbi · mukayese· 
!erle nüfusumuzun iokiıaf ı 
nın dahi tesbıtini n ı ümkün· 

kılacaktır . 8 sened~nberi nü · 
fusumuz ne kadar artmı§ -
tır? 

Karlın 1ar erkeklerden yine 
fazlamıdır7 Nüfnsun ekono · 
mi , askerlik velud iyet bakı 
mıodan en ehemmiyetli kıs 
mı olan 20 45 yaşındaki 
!erin nisbeti yükselmitmidir? 
Okur yazarların faal ve mfS
lek sahibi olanların , nisbeti 
8 sene evel kıyasla nasıldır?. 

Mesleklerin inki~ammda bu 
müddet zarfında ne gibi 
değ ş · klikler olmu~tur? M se. 
la ziraatta çalııanlar azalıµ 

san .\yı ile meıgul olanlar 
a~tmış mıdır? 1935 sayımı 

bunun gibi bir çok noktalar 
hakkında bizi tenvir edecek 
hükümetimizin tedbirierinin 
ve zamanın Türk topluluğu· 
nda yaptığı tahavvütle rin 
ge ı1 ~l bir pilançosunu çizme 
mize imkan 
Sayımm 

verecektir 
muvaffak ola 

bilmesi için devletçe laza 
zımgelen bütüa tertibat a l ı · 

nmııtır . Bülten, sua ller ve 
talimatnameler çok iyi bir 

surette hazırlanmıs, A vru
padan getirilen bir uzman 
bunlarda değiştirilecek bir 
nokta bulmamıştır. Asıl 

sayımda yanlışlıklara mey 
dan vermemek için, çok ye . 
rlerde tecrübe gayımları ya 

siz ve fakat isteksizliklerini 
belli etmeden yiyorlardı . 

Yemekten kalktı1 ar, gü 
müş eşmenin buz gibi suyun
dan içerek konuşmağa bat· 
ladılar. Dudunun annesi di 
yordu. 

Kaya bu yıl ekinler 
çok bol.. Maşallah parmak 
gibi bataklar . . H<!m de dolu 
Haıka yıllarda olduğu gıbi 
yozları yok Rastık da yok. 
Çok bereketli.' Tanrı verdi. 
Biz Tanrının istediğini vere
miyoruz emme, o bizim iste· 
diğimizi veriyor. Eeeeh ... o 

da vermezse onun Tanrılığı 
nerede kalır sonra . 

Kaya söylenenleri anla
mıyordu O , gözü Dudunun 
yüzünde düıünüyordu Yal
nız söz söylemi§ olmak için 
cevap verdi 

·- Öyle Emine teyze .. Ta 
nrı kullarını sever gene .. 
eh · bizim de baıka nen. iz ., ' 
var . ~apanmız, bir de sapa-
nımıı.ın emeğini verecek Ta
nrımız . . baıka nemiz var?. 
Konuıma, ürünler üzerin 

de bir hay li sürdü . Ara sı 
ra Dudu da söze karışıyor, 
Kayanın z ı hnini al lak bul 
lak edıyordu . Bir aralık 

Emine teyze ıözü değııtirdi, 
yüzünü Kayaya çevirdi : 

- Bu yıl ekinler bere· 

pılmışhr. Fakt bütün bu 
emekler uyım memurlşrı 

ödevlerini iyi yapmazlar 
halk yersiz bir korku ve 
yahut ihmal yüzündt>n doğ 
ru cevaplar vermezı;t! l oıa 
gitmeğe mahkumdur Bun -
dan do 1 ayı bu muazzam if 
de en büyük mesu iyet , ha· 
lkın bizzat kendısine ve bil-

1 Sındırgı Uray Başkanlığından 
1 Sındırgı kasabasına akıtılacak su için mukte2i (7 J sa 

hassa münevverlerimize dü 
şer. Kanuna göre nüfusumu· 
zda okur yazar olanları n 
hepsi sayım memurluğu ya· 
pmakla mükelleftirler. Mü 
nevvE- rlerim iz kendilerine 
sayım memurluğu verildi ği 

1 
takdırde. bu şerefli ite dört 
elle sarılmalı v e: memur'uk 
yapsınlar yapm asınlar hepsi , 
sayımın mahiyetini an lamı 
yan1arı bu hususta tenvir et 
meleridir. Halka anlatmak 
lazım dır ki , sual varakal11rı 
istatistik idaresi taraf1nd? n 
itlenilir itlt>nilmez imha 
edılmek te<1 ir 

Korku v·~ telaşa hiç bir 
mahal yoktur. Vesvese yü · 
züoden yanlıı cevap veren
ler hemen kendilerinin hem 
de yurdumuzun menfaatla. 
rına karşı hareket etmekte 
dirler. 

Üniuerslll' İsfo/i.c;lik 
Prufc:-;nrıi 

Ömer Celal Sarc 
·" .. ;si,, nmııın mtııhırliı.,.u 

ı .ıra fı ıı ılıı rı gı ,ıırle l'I 1 ıııı~t ı r. 

Kayıp mühür 
M. Ali adlı mühürümü 

kaybettim . Yenisini a l acağı 

mdan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Ômerköy kooperatif or
taklarından 55 numaralı 

Mehmet Ali * Nuri ad 1
1 mühürümü ka

ybettim . Yenisini a lacağım · 

dan hükmü olmadığı ilan 
olunur . 

Ômerköy kooperatif ort· 
aklarınd .m 11 1 numara1 ı 

Nuri 

~ İshak ad l ı mühürümü 
kaybettim . Yenisini alaca 
ğımdan hükmü olmadığı 

ilan olunur. 
Ömerköy kooperatif or 
taklarından 150 numaralı 

ishak 

ketli. Tanrı verdi emme ar· 
tık sen d e koca güne kadar 
böyle yalnız duramazsın ya .. 
bu yıl sana ince belli , kara 
kaşl ı, kara gözlü bir kız bu 
!alım; seni evlendirelim, de 
di. 

Kaya titremif , tüyleri di 
ken <lıken olmuş , saçları 

bir kaya gibi dikilmişti 
Emine teyze onun en in 

ce, en duygulu yerine bas 
mıştı . Bilmıyerek yüzünü 
Duduya çevirdi Gördüğü 

görey onu ürpertoıişti: Du 
du sap sarı kesilmiş, titri 
yordu. 

Kaya , bu sözü kapamak 
için, kısaca cevap verdi: 

- Kısmetse olur, Emine 
teyze .. 

Sesler kesilmiş, herkes 
uykuya dalmıştı. Yalnız Ka 
ya uyumıyor, gözlerini yu 

mmuş, düşünüyordu . Ahlat 
ağacından yüzüne düten bir 
yaprakla gözlerini açtı . Or 
talıkta ne Dudu vardı, ne 
Emine teyze, ne de tarla . 

y aıadığı bu alem bir düş 
idı . 

- 5 -
Da vullar çala yor , köy de 

likanlıları oynayordu. 
Delikanlılar aağdıçı oyna· 

tmak İ6tediler . Efebaşı Ka 
yayı kolundan asılarak oyun 

ntim kutrunda 14 11 O) Kilo pik döküm font boru ile (683} 
kilo sikletinde (21) adet vantoz, tahliye ve tevkif mus 
lukları rapt aksamı ve üç ağızlı rapt boru'arı ( 1702) lira 
bedel keşif ile 2 teşrinevel 935 de başlayıp 21 teşrin 
evci 935 pazartesi günü saat 16 da ihale o'unmak üzere 
(20 gün mü.idetle açık eksiltmeye konuldu. İstekliler 24flü 
sayılı kauunda enva ve makadiri tasrih ve tayin olunan 
t e minat ve vesaıki ve ~eceklerdir. Eklilimenin Sındırgı 

be 'ediyesinde yapılacağı , şartname ve peroje örnek · 
!erinin be ediyemiı.den a ' ınacağı ilan olunur. 
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8AllK[SIR ASK(ffi SATINAlMA 

KOMiSYOHU illHlARI .. 
Edremit garnizonunda bulunan birliklerle Ayvalıktaki 

kıtaatının senelik ihtıyacı için kapalı zarfla alınmak üze
re 370 ton un eksiltmeye konu lmuıtur. Bedeli tahmin 
37000 l iradır . ı 7 1 Teşrin 9J5 cumartesi günü saat 11 de 
Edremit l'ümen satınalma komisyonu dairesinde ihale ola. 
cakhr. Birinci teminat bedeli 3775 liradır. Eksıltmeye 
girmek istiyenlerin birinci teminat pıtralarının veyahut bu 
miktardaki banka mektup larile tahvilatlarmın 17 Birinci 
te~rın 935 cumarteı;i günü saat 1 O na kadar Tümen mu
haı;ebeci 1 ığine yatırarak eksitmiye girmt-k ıeraitini haiz 
vesikalarla beraber komisyonda hazır bulunilcaklardır. 

Evsaf ve şeraitini almak veya öğrenmek ist iyen!er içın 

komisyon her gün açık olduğu ilan o'unur. ( 4-1 - 143) 

Necatibe Mııallim mektebi 
Direktörıüğünden: 

Necatibey öğretmen okulu artırma , eksilme komisyo. 
nundan: 

Oku'un kapa 1, zarf usuliyle eksiltmiye konulan 250 ton 

kok kömürü için teklif edi 'en fiatlar fazla görüldüğünden 
eksilmenin '.!490 sayılı kanunun 40 ncı maddesine tevfi · 
kan 8 1 O 93) Salı günü saat 14 te ihale edilmek üzert 
bir hafta müddetle temdit edildiği ilan olunur. 

Bahkesir icra Memurlnğundan: 
Hir borcdan dolayı mah ı' 

cuz olup 16 lira kıymetinde 
7 adet ve 40 ayak yerli 
gıbse 45 lira kıymetinde ye. 
rli 100 ayak dana 100 lira 
kıymetinde 200 ayak vidalı 
sarı ye siyah parlf\k 15 adet 

150 ayak muhtelif parlak 
ruga.11 60 lira 12 top las 
tik Foton marka olup satııa 
çıkarılmışdır Satıt yeri B<11ı · 

kesir pazar maha lli olup 
birinci artırma 6 1Ü·H35 

tarihin ~ tesadüf eden çar 
şamba günü saat 10 dan 

alanına çekti. Kaya d .. vu1 -
cu 'ara kısaca vı · sert: 

Sarı Zeybek!. 

Diyerek oyun alanını çe· 
vik adımlarla dolaşmağa 

baıladı. Borunun kalın Sf'Sİ 

ile kilarinitin çılgın ezgileri 
alanı dolduruyor , delikanlı 
ların sesleri gök 'eri inleti· 

yordu: 
"Sarı Zeybek şu dağlara 

yaslanır 

Yağmur yağar ıilah 1 ar 

ıı;lanır 

Dı!li gönül bir gün olur 

uslanır 

Yazık oldn t e lli duru şa · 

nına 

Eğil bir bak bir mor ce 
pkenin kanına.,, 

. . ... . .... 

. . . . . . . . . .. 
Sarı Zeybeğ in kıvrak ha 

vasına Kayanın çevık ve 
uygun hareketleri karışıyor 
oynıyor, oynıyordu 

Ötede, de likanlıların oyu
nlarını seyreden, genç 
kızların arasında Dudu da 
vardı . Kayanın kıvrak ve çe 
vik oyununu tam bir ürpe-

itibaren başlayacaktır. O 
gün konulan pey muhammin 
yüzde yetmiı beıini bulma
dığı taktirde birinci artıran-
ların taahhütleri baki kalmak 
ıarti l e ikinci artırma 4·11-935 
tarihine tesadüf eden pazar 
tesi günü saat 10 da baıla. 
mak şartile 15 gün daha 
temdit edi lecek ve o gün eri 
çok artıranın üstüne ihale 

edilecektir. Almak istiyen
lerin yüzde 7 15 nisbet.inde 
p ey akçası ile o gün pazar 
mahalline gelme1eri ilan 
olunur. 

ri ve tam bir kıvanç içinde 
büyük bir onurla ve göğ 
sünü kabartarak seyrediyo 
rdu. 

Kayanın pulat gibi göv
desi Sarı Zeybeğin ezgileri 
ne uyarak öyle kıvrılayor, 

Ö> le bükülüyor, öyle çevik 
hareketler yapıyordu ki bu 
çevik hareketleri köy deli · 
kanlılarının hemen hiç biri 
yapamıyordL . 

Davutlar sustu, delikanlı 
lar durdu. oyunlar bitti . Şi
mdi köye pehlivanları al
mağa gideceklerdi. 

Pehlivanlar hazırlanmıı 

kisbetlerini geymiş. köylü 
ile beraber davulların gel
mesini bekliyorlardı. 

Davullar önde, pehlıvan · 
lar arkasında kol sırasıtlda 

geride konuklar, daha geri · 
d~ köy delikanlıları , en ar
kada da güreıi seven evliler 
ve ihtiyarlar vardı. 

Güreş alanı, yetil çimen · 
lerle bezenmif büyük bir 
ça vırdı . 

Davul lar geldi, 
Pehlivanlar geldi , 
Konuklar, genç'er ve ihti-

yarlar gt>ldi, yer1ertne yer· 
leştı . 

Meydana yağ kazanları 

ve yağ tenekeleri getirildi, 
yağlar boıandı . 

( Bitmedı . ) 



Günlerdenberi acılmas!. b~k-, 
lenen sağlık hamamı acıldı. , 

Şehrimizın en ıhhi ve fer ah, temizlikte ün al 

mış olan teski LAZL ~ R} h<ımaıı ı zahire pazarı kar 

şısında Bozkurt sokağmdadır 

Kıymetli müşterılerimizin istirahatlerini lem in 

için bu defa yeniden tadilat ve le~kılat ıle hmmi 
kamarAlar yapılmış ve ayrıca l anyoluk ihrnr t dil · 

miş Hursa ve İslanbuldan )' n takım 1 ar \e kar) ola 
tertıbatı temin e~ilmeld e lenıız . kıe gı )ti tıti. hı: · 

reket edılmi,tir. 

TCHKDiLt 
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111 · İ F E N 1 Z 1 111 ~ inşaat sahi pleıinin. nıühendi~ ve müte ahhıtlerı n ~ 
ılz .. .. .. ..

1
: I E nazan dık~atme : s 

il O U S U N U N U Z ! • • ~ Her zaman taze çimento, Eskişehir§ 
.,. . • .- b a -
I• . " rıı . S kiremidi, c:ım ve en eyi yağ ve oy ~ 
11 Istanbul ve_ /~mir depoların-1 / ~ çeşitieri. S 
: ~akr fratlarla, . l:ll ! E lnşaıta h'l2nılan ~ütün ıralzrme loptrn ve pe- ~ 
1 Her r;ıevı Cam, Ayna, kontr_ep_lak, :;: rakente olarak : :: 

k ()rnej, istor, kaplama almak ıstıye- % : ::: 

Her gün öğ leye kadar ve pa:tar günlen akşama • 

il i 
nler her halde: 111 ==- JL ııtlıl'uıa i ... ıı ;ı· t P:ı~a Caıldt ·!'li ııd 1 : :::::_ 

~:~a;~ng~~~~e;:ntas:::e:Ae;~':l::::r:çı~;.:.= rdan nıada Yeşilli CIYarınoa c~rr·Ci Hilm:ninl ~-ı E MEHMET NIJR~ VE OGLU HAMDİ ~ 
Kıymetli müşterilerimizin me. nnun 111 ~üfünına Uğ18ID&lıdır. .., 1 § ~ 

kalacakları şüphesizdir. ••--~ttt tt--tftt tCtt tO : Denir h1rdavat rna{azasrnda bulunur· ~ 
,__ ----------~ ~ · ;'!' ~:J6~~-; ~'V1'--~' @§?~ ~~~-v~-·~' ~J'i~~/1t = I. l . · ·1101 ~ 

~ • • ~ - Sipariş/tor de.rlıcıl /n~·wıl Stl lffJ <'fille. Ut' ın~ , 

1 BALIKESİR VllAYHi DAİMi ENCOMlNı ı lANLARı 
El< i"tmeye konulan i~ Ba l ıl<esir vila3 et merke

zinde hükumet konağı binası, binn in şaatı her türlü tesi
sati e beraberdir. Bina ve leı;i alın keşif bf'delı (94182) 

doksan dört bin yüz seksen iki lira c75 lrnnıştur. 

2 - Bu işe ait ıartnameler ve evr" k ıunlardır: 

A - Eksiltme şarlna mesi 

B - Mukavele projesi 

t il'' .. '' Jf~lr Jflıe '" ,-, ı·~1rı~ıı ~ § /llfllwl/cri111· suruilr yürıdai İr l'l' !Jdİşlirilir. ~ s:. .... ı. .., ,r," r ır11• il .. , Gi 111 : = ~ 
~ DİKİ:ıv.tEVİ İŞÇİ ARIYOR.. ~ : f iatlar her mağazadan daha ucuz~ur. --
, i ld 111<" \ 'it 11 i Zin temiz iş Ve ; § Bir defa derıeyiniz. J 
~ kaba iş , ft•l)' (•l(•rinde çalış- ~ 11111111111111111111111111111111111111 .11 il 

~ mak üzere TEllZi kalfası Ve yar-~ ••· il~ • • • -· 

' C - Nafia işleri ıera ı t umumiyesi Q 
E - Fenni ve hususi ıartnamesi 1 
F l\t>şif cetveli v~ silselei fi}et cetv~li MUSTAFA U" STEL Dl.Ki• M'EVI'NE ' 

lsuy:nı:, B:: :::.~~~::ive evrakı 1so kuıuş hed•I nu ~ Jfl MÜRllC/1/IT' ETME~~Rİ - : ı Sağlarrıllğl 1ı kahllınde encüme01den alabi'i•le<. j~ :..;.:!. ~·-~~;@~,@!'.i~.(~~,@jl~Jj'. ' 

3 Ek~iltme 7 10- 935 günlemecinde pai'artesi günü A Za rafetu, 
saat on beşte vilayet Encümeninde yapılacaktır. Balya Hava Kurumundan: • 

Ba' ya Ha va İ\ urumuna ait 30,000 kilo buğday 2ı,oou ' 4fi 4 - Eksiltme kapalı zarf usutile yapı l acaktır. 

5 Binan n idarei hususiyeye aıt olan (94182 do 

ksan dört bin yüz seksen iki lira (75) yetmiş beş kuruşluk 
kısmı yapılacaktır . 

kilo llrpıı ı o.000 kilo çavdar l 8·9 ·935 tarihindt>n itibaren _. f-f,·t lı ı• ı• rJ"',•t \ f Ş,•t I) f J ,1 
on beş giin müddetle ve açık artırma sureti e münnal<a 

saya konulmu:tur. Ve ihalesi 2 IU 935 çar~amLa günü sa· il • 
at 15 <ledır . Taliplerin ve dnha .dyade malumat almak • I 
i&tiyenlerin her gün Balya H~va Kurumuna maürcaatları - F t • k ş ı 

6 - Eksi
4

tm~ğe gircbılmek için 5959 beş bin dokuz ilan olunur. ( 1 JS ) ' a n a z 1 u m a 
yüz elli dokuz lira on dört kuruş muvaakat temimıt - --- --.. • 

vermesi, bundan başka aşa~ıdaki vq;ikaları haiz olup gös Balıkesir Evkaf - a VE ! 
termesi lazımdır. Eksiltmeye en az Lır parçada 30000 j il rı; 

otuz bin iralık birınci nt!vi resmi da ire b ina sı yapmış Direktör/üğündeıı! ' 
o duğuna el •ir Nafia müdürlüğün~cn vesıka a .an 1r.r gire · 1 J • 
bilecekler . numaralı dü 'ckan mayıs - 936 sonuna kadar kiraya verıl l l 1 mekYeiı.şı.il .. ıriecaarmtıirmva1 ykafmkd,annulmkuu· çşut·ukr. şadırvan caddesinde 4 T.Uhaftye mag~ azala rzn O ,. 

7 - Tcklıf mektupları saat on dörtde vilayet encü-

menine m"\kbuz mukabilinde verilecektir Saat on dörtten 1halesi 7-10 ~35 pazartesi günü saat 15 de yapılacakt r . bu/abi/irsiniz? ~ 
sonra ıek lif zarfları ka bu edil ıniyer.ektir 1 tek 1 i olanların mü raca• tları. a ,,;_ 
____________ 4 ___ ı -_1_2ı_ı _ < 132 > 19 e- mtrıe •il• • 9H1:•..ıl4 
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~l t €M4ll HASAN 
l r- . 

_ 1 t DEMiR HIRDEVAT • 
:Jr.'ı~ "E B OVA YAPI 
~ RUI ~BER lHlZ.E Nİ 

E~et n , .. 1JEv. 
1 ıç in Lü3ümiü [şyaLarı 

~adan UcuJ ·r7f lmJ 

BizJeen eyi Boya 
YA.GLR.RJNİ 

'Burada bula b11i1Joru 

Biı. kö liılerde 
Pullu)\ ve f.\. enç b er Dii~enin·ı 
liEp Burada.n Atırı~ 

lınl Halkevi Bakıevi I~ 
ımı Halk evimbin Soıya I ya<dom lmoniteıi la raf ,nrı an e•kı U.a y Disp ' n eri y•P' ı~ 
: ; ~;ında tıçıll\n bakıevinde aşa'ğıda ya2 ılı günlerde doktor arkl\ la~laramıı. fakir' I~ 
![MI halka bedav" b.\kacak 'ardır. Halkımızın bakıeviıııı~e baş vurmalarını di'eriz. ı~ 

lilHASTALIKLAR RAKI ZAMANI UZMANIN ADJ....-1~ 
um ı~l 
~~l İç h;ısta ~ıklMı Pazartesi günü saat l 4-15 Fay Ot. ~edeııi Al\kt'nt ı~ 
1101 Göı hastalıkları " ,, " 15-16 Bay Ur: lhS>ın Oskay ~I 
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1 1 Ku'uk hastalıkları 3a lı " ,, 15 ı 6 " .. 
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ı. .. I 
l~I 
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