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İngilizler K vvet ri • ıracaklar 
Lordlar ve Avam İtalyan - Habeş Meselesi İngiltere' de 

Kamaralarında Büyük bir Önemle müzakere ediliyor 
diyor 

• 
lngiliz Başbakanı T eslihatı Takviye lazımdır 

Parti Başkanları ltalya Ya karşı boyun eğmek lngiltere için çok çirkin olur diyorlar 

Vapurculuk 
Şirketinden 
İnsaf bekleriz 

Vapurculuk ~irketinin Mu
danya yoluna i~lettiği 

vapurlarda yolculuk yapma
nın ne kadar fena ,artlar 

içinde bulunduğunu, bu yol· 
dan İıtanbula gidip gelenler 
pek iyi bilirler. Bazan üzüm 
küfelerinin ortasında bazan da 
koyun sürülerinin arasında 
yolculuk yapmak bu yolun 
çok nomal görülen ve artık 
alııılmıı olan hallerindendir. 
Bizim için bu böyledir ama, 
rahatını sevenler veya şehri· 

mi:ıe gezip eilenmlye gelenler 
için bu durum hiç de nomal 
görülecek hallerden değildir. 
Yirminci yüz yılın yolculuk 
ıartı; Mudanya yolundaki gibi 

halkı rahatsı~ ederek deilf 
bilakis halkm her türlü rahat 
araçlarını bir araya tophya. 
rak yapılanıdır. 

Sayın 6ursalılar, vapurcu· 
[uk ıtrketinln Mudanya yolun· 
da iılettiği vapurlarda yolcu· 
luk yapmaktan uaanmıılar ... 
Bize sık ıık ıikayette bulu
nuyorlar. Bu tlkiyetlerinde 
gerçekten çQk haklıdırlar. 

ti~t~a bafıları bu YRlculuğun 
(inta11 Jaııma) mefhumiyle 
taban tabana zıt btrıey oldu· 
iunu ıöyliyorlar ve Mudanya 
vapurlarında yolculuk yapmak 
adeta (orta kurun) devrini 
andırıyor diyorlar. 

Bu da doğru .•. Ayrıca VI\• 

purlarm lıkeleden kalkma 
ıaatlarının çok biçimsiz za· 
rnana konmuı olduğu söyle· 
nlyor. 

Eskiden saat on birde ha· 

reket eden vapurlar ıimdi 

on iki buçukta lakeleden kal
kıyormuı ki: İstanbula erken
ce varıp itini görmek iste. 
Yenler için blr gün kaybet
mek dem~k olan bu kalkıı 

3aatını ö~e almak mutlak lA 
ııındır. Ve bunun böyle ol
rnamıuı için ortada hiç bir 
sebt"pte yoktur. Gerçi 'apur· 
culuk ıirketi bu h>ı ttın öne· 

ltltnf düıüomü~ ve buraya ye. 

nt bir vapur iştetmeğe karar 
Vermittir. 

Fakat Bursalılar; bu yf'ni 
lrapur gelinceye kadar olsun 
firketın Mudanya hattın~ bu 
gµnkpnden daha temiz ve da. 
ha •ilrath bir vapur itletme
ıint dileyorla r. 

Buraanın bu istegwi için: 
d . . 
erdtnıızl kime anlatacafız 

bnm· , . · ıyoruz. ama, vapurculuk 
ıırketınden biraz olsun insaf 
bekliyoruz. MUSA AT AŞ 
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İngilizluin kuvvetlendirmeğe karar verdikleri donaDmalarından bir gemi 

~ngilterede yapılan dünkü müzakereler 
Londra 24 (A. A.) lngilterede Avam ve lortlar kamaralarında 

dün de İtalyan - Habeş 3nlaşmaıhğ1 müzakereleri devam et
miştir. Avam kamarasında dış işleri bakanından sonra işçi p~r · 
tisi lideri, ayrışık liberallar başkanı söz almışl\lrc\ır. 1ş~i partisi 
lideri partisinin zeçri ekol}omik teclbirlerin ve uluslar sosyetesi 
lehdarı olduğunu söylemiş ve fakat hükumeti şimdiki buhran· 
dan dolayı mesul tutmuş ve kuvvete karşı müsamahakAr d:ıv -
ranmakla ittiham etmiştir. 

Ayrışık liberaller başkanı da zecri ekonomik tedbirleri tasvip 
ettiğini ve fakat tedbirlerin· geçikmemesini, Akdeniz filosunun ve 
Mısırdaki İngiliz garnizonunun takviyesini istemiş ve ltalyaya 
karşı boyun eğme siyasasını gütmek ; İngiltere için çok çirkin 
olur demiştir. 

Bu müzakere esnasında söz alan başbakan Balduvin de de· 
miştir ki : İngiltere uluslar sosyetesi dışında hareket etmiyccek 
tir. Anlaşmazlığın halli İtalya Habeşistan ve Uluslar sosyetesi 
için hakkaniyet üzere olmalıdır. Bugü~ takıp oh.man siyasadan 
başka siyasa takibi ihtimali yoktur. İngiliz teslihat:nın takviyesi 
lazımdır . ,, ----------------

C. H. Partisi genyön toplantısı 
Ankara 24 (A. A.) - C. H. Partiai genyön kurulu bugi.inkü 

haftalık toplantısında Edirne ili üyeliğine getirilen Ahmet f,. 
dalın üyelik ödevini onaylamıştır ve partinin iç işleri görütül-

müotür. 

Belediyeler Kongresi açıldı 
Ankara 24 ( A. A. ) Belediyeler birinci kurultt\yı bu gün 

Halk evinde İç Bakanı Şükrü Kayanın bir ısöylevile açılmııtır. 

Dünkü yarığında bir kişi yandı 
iki kişi de enkaz altında kalıp öldü 

Dün sa~t-16-;ı-; Atıcıl;r. dağından hutahrncy! k •' dı-
dn Recebin tütün ortakçısı rılmışlır. Osm nın İ< r ı ı ile 

Oımanıe oturmakt.\ oldu~u bir y;ış ndAki k . z ıo n Y•1 1 t n 

evde bir yan~ın olmuıtur· 

Yangın Osmıın•n oturdu 

ğu odada y<lkt ğı ı.lt'~ten bir 

kıvılc\mın etrafa ş•çramasın· 

dan çıkmıttır. Bu nr1tda Os 
man tehlık::li bir su-t:l tc yan· 

Nüfus- m z 

blnomn nnk"zı nİl n 1 ı k .. t • 

rak .. ..., ' 
O UKt~rı ;ınl .. ş.lm ~· ı. 

1 in f ıiyat Y"P l.tr .. lc öl l
1•'r ır 

çıknrılm:'ls•n ı ç .ı im U 1d .. 

Her üı c ·s ti ·r mcı•J ın' ç \c 

Ankara 24 (A.A) 20 iıkteorin 1935 de yaıı an genel nü· 

fuı •ayımmın tel yaıılarile alınan muvakkat neticelerine giire 
Türkiye nüfusunun 7,974,926 11 erkek, 8,213,842 ıı kadın ol
mak üzere 16, 188, 767 olduğu ve 1927 nüfus sayımına göre 
ıekiz yıl içinde nüfusun binde yüz seksen alh11 nisbetinde 

arttığı ve bu artışı vasati olarak senede binde yirmi üç nis· 
betinde tekabül ettiği istatistik genel direktörlüğünden res 

men bildirilmivtir. 

ita/yanlar geri mi çekiliyorlar 
Londra 24 (A. A .)- İtalyan Müstefui Suvfçin Romadaki 

İngı!iz Bliyük Elçisine, İtalyan hükumetinin Libyadaki İtalyan 
kıın · tından bir fırkayı geri çekmek için emlr verdiğini bildir· 
miştir. Elçi Sir Erik Drumondun bunu İngiliz - İtalyan müna· 
sebntında bil' s lliih i~areli olarak karıılandığım bildirmekttıdir, 

Royter ajans•, resmi mehafilin azçok ihtiyatkar davrandık
larım bıldıriyor. Bu İtalyan hareketine karıı İngilterenin ne 
suretle mukabele cde~eği herhalde hugüokü kabine toplantı
sında görüfülmü~tür. ltalyanın hala Libyadi.l fazladan iki fır· 
kası mevcut olduğu kaydedilmektedir. 

Habeşistanda dünkü durum 
Ankara 24 (A. A.) Habeşistanda cephelerde kayda değer 

hiğ biç hadise olmamıştır. 

Habeşistanda Italyanlarla 
olan çarpışma 

Anl<ara 24 ( A. A. ) Adis Ababadan bildirildiğine göre arı. 
zalı arazide deve ve katır üzerinde ilerleyen İtalyan kuvvetleri 
çarpıoma sonunda geri ç ekilmeğe mecbur olmuşlardır. Harar· 
daki muntazam kuvvetin R s Deı;tamo kuvvetlerini takviye 
etmek üzere hıueket etmişlerdir. 

Habeşis'nnh r, kan maddele i gösteren bir Harita 

halfa'l as!c':'rleri Hab:şis!ıır:da'd gunizonların i ı 

Kurduğumz fabrikalar ve yaptığımız demir yolları hep Ulusun 
biriktirme gücüne dayanır, bu gücü arttırma senin elindedir. 

Ulusal Ekonomik ve Artırma Kurumu 
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Doğduğu gibi : 

ÇİÇEK 

B ahar deyince çiçek de 

akla gelir. 

' ~mıııııır~!!ll!!!!!!!!!!ıı!!!!!!!!!!ıı!!!!!!!!!!ı~~!!!!!!!tııt!!l!!!!ıı!~!!!!!!m!!!!!!!!!!'ı!!!!!!!!!~ı!!!!!!!!!!ı~ı!!!!!!!!ıııııııı~ı!ıııı!!!!!!!!iı!~!!!!!!!ıı!!!!!!!!!!ıı!!!!!!!!!!'ı!!!!!!!!!!ıı!!!!!!!!!!ıı!!'!!!!!!!ı~" , 

-~ Şehir ve em eket duyumları ;~ 
a~iııııııııııiiiiiiiiiiiıiii~iiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiii~iiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifüiiiiiiif ııiiiiiiiifüiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiıiiiiiiii~ıiiiiiiiiiiiiiiiii\iiiiiiifüiiiiijiiiiiiii~ijiimmım 

Kıı çicek bahçeleri olan
lar için bahan beklemiye lü· 
zum yok. Fakat, &anıyoruz ki 
her şey çağanında (mevsimin
de ) sevilir. Çiçek de aydını 
ılık bir gök altında .. 

Kıt çiçek bahçeleri eyi
dir, güzeldir. Fakat açık, par
lak göğü yoktur, güneşi yok
tur. Yapmacık bir zorlayışla 
yaıatılan normal güzellikler 
de, ne de olsa, bir &olgunluk 
oluyor. 

Çiçek tabiatın özgün {hür) 
elinde yetişmeli, büyümli, a
çılmalıdır. Bundan, çiçeğe in
san eli dokunmasın, anlamı 
çıkmaz. Çağanlarında (mev
simlerinde) çiçek olsun. Kışı 
kış olarak tamyalım ve uzun 
özlem {hasret) aylarından son
ra yine baharla birlikte çi
çeklere kavuşalım. 

Özlem ki coşkunluktur, 
sevgiyi artırır. 

Zorla bahar olmaz. 
Kışa yakışan kar çiçekle

ridir. 

* 
Çiçeğin ruh üzerinde ok· 

ıayıcı, yumuşatıcı bir etkisi 
vardır. 

Çiçekle oğraşanların acıma 
ve sevecenlik hisleri birer Bi· 

nir şöleni olmaktan çıkar, ıra 
(haslet) olur. 

Ciçeğin ruh üzerinde yap· 
trğı devrimden olacak : bazı 

ileri ülkelerde başka tedbir· 
lerle eyileştirilemiyen fena ve 

j kan içici yaradılışdaki insan· 
ları çiçek bahçelerine, ışçı 

olarak sokarlar ve yıllarca 

orada bırakırlarmrf. Bu suretle 
ruhunu temizliyen ve sosyete 
için hayırh bir eleman o1arak 
çıkanlar pek çokmuş!. Ruh 
doktorları ne güzel bir eğitim 
(terbiye) ve eyileştirme ocağı 
bulmuılar!. En aert ve yırtıcı 
insan tabiatlarını çiçeklere 
eğitlmlendiriyorlar. 

Çiçeğe köklü bir özveriıle 
bağlanan insanlar kötü görüşlü 
olmuyorlar. 

Kötü görüştük irdenin (ira· 
denin) duşmanıdır. Çiçeğe 

bakmak, çiçeği yetiştırmek 

irdeyi besler. Çiçeğe verilen 
emekler, ruhun yükselmesine 

Parti Başkanımız 1 

geldi 
Üç gün önce İstanbula 

gıtmit olan C. H. Partisi İl 
yön kurulu başkanı Sadi Ko
nuk dün Mudanya yolundan 
şehrimize gelmiştir. 

Lodos fırtınası 
Evelki gece başlayan lo· 

dos dün 1 ara sıra fırtına hali-... 
nı almış ve yolların tozunu1 

havaya kaldırarak ortalığı 

toz duman kaplaMıştır. Ura
yımızın şehir y9llarını asıl 

böyle havalarda sulamasını 

bekleriz, 

Bir yankesicilik 
Dün saat )6 da şehirde 

dolaşmakta olan Soğuk pma r 
köyünden Mustafa isminde bi
ri Zabıtaya müracaatla ce
bindeki 525 kuruş parasım 

yankesicilere kaptırdığını söy
lemiştir. Tahkikat yapılmak
tadır. 

verilen emeklerdir. 

* 
Çocukları çiçek bahçale- ı 

rinde yeti§tirmeli. Çocuğun 

ilk ıuuru çiçek bahçesinde u

yanmalı. Bu takdirde çocuk 
işleyici, arayıc1, bulucu olur. 

Eyiliklere, güzeföklere tu . 
tulma onda tabiat halini alır. 

Daha küçükken karakteri ka· 
hlaıır. Aktıcı (ecir) de olsa 
drulu fikirli (sabit fikirli) olur. 

Çiçekle çocuk arasında 

kuvvetli bir ilgi vardır. 

Çiçeği, çocuk deye, çocu· 
ğu çiçek deye sevebiliriz. 

Çiçek de çocuk gibi, çocuk 
da çiçek gibi hayatm umudu, 
neı' esidirler, 

* 
Çiçeklerde ıstırapları emen 

bir özgünlük (hassa) vardır. 
en sıkıntılı ~amanlarınızda bir 
sünhüllüğe gidiniz. 

Çocuklar da tı.ize dertleri· 
nizi unutturmazlar mı? 

Çiçeksiz toprak çocuksuz 
ev gibidir. 

Ve çocuksuz çok yuva 
vardır ki çiçeksiz bahçeye 
benzerler. 

TAHSİN UYGUR 

Cumhuriyet bay
ramında açllma 

törenleri 
Cumhuriyet bayramında 

açılma tör.enleri yapılacak a· 
çılma törenleri §Unlardır: 

Çocuk bahçesi, yatı pan. 
siyonu, Şar kulüp, Narlı dere 
mektebi. Susurluk anıtı, Dağ
cıların kayak evi, bunlardan 
dağcıların kayak evinin açıl

ma törenini Yar İl bayı Ediple 
Jandarma komutanı binbaoı 
Hurrem yapacaklardır. 

Sıcaktan 
mektepler tatil 

Bir kaç günden beri şeh
rimizde anormal sıcaklar hü
küm sürmektedir. Dün hara
ret derecesj yirmi dokuza 
çıktığından ilk okulların ders· 
leri tatil edilmiıtir. 

Sayım günü 
Gazete satışı 
Sayım günü yurdun her 

kö§esinde gazete satı§tna mü
saade olunmuş bulunduğunu 

gördük. Şehrimizde o gün 

nedense gazete satışına mü
saade olunmamıştır. Yalnız 

ilbaylığa müracaat eden ar
kadaşımız Musa Ataşa o gün 
serbesce gezebflmesi için ve
sika verilmiş ve kolaylık gös
terilmiştir. Dün elimize geçen 
ve Konyada çıkan {Ekekon) 
arkadaşımızda bu müsaade
den şu ıekilde bahsedilmiştir: 

Gazeteciler 
Şehrimizde çıkan üç ga

zeteye ve gazetecilere İl'ce 
birer arab~ verilmiş ve gaze• 
teciler de bu ulusal işin ne 
kadar erginlikle başarıldığını 

görmek fırsatını kazanmışlar

dır. 

EKEKON, İlimize ve sa
yın Cemal Bardakçıya bundan 
ötürü teşekkurlerini sunmakla 
kıvanç duyar. 

Gazete satışı 
Şehirde vesika alan mü· 

ve2Ziler: muntazaman gazete
lerini satmışlar ve halk gü
nün olgularından haberdar 
olarak scsral ihtiyaçlarını 
tatmin etmişlerdir. 

ı-ı----SK_U_K_U_T _·~-ı· Y=ı-r 
1 Roman 1 A. Turgut 1 

1 i i 1 

yordu. Kalktı, elleri ıakakla
rmda oldugu halde dola§mıya 
haşladı. Nermine ne olmuştu? 
Niçin niçin susuyordu. Durdu 
ilk defa olarak kalbine bir -----------------! 

Nermin, bila · sebep onu 
ihmal etsin... Bu imkansızdı. 
Mutlaka bir sebep vardı. Yok 
sa?. Acaba? .. Allah esirgesin .• 
Dimağında bir sürü istifham 
dolaşıyor, şeytani hareketlerle 
adeta raksediyordu.. A~aba 

basta mı? Yatıyor mıydı? Çok 
mu hasta idi? Of, neler dü
ıunuyor, neler yoruyordu .• 

Hasta olamazdı .. Zira; Vedia 
dan aldığı mektupta genç ka· 
dan kat'iyyen böyle bir şeyden 
bahsetmiyordu. Fakat; aca
ba? .• Ya, saklıyorlarsa?. Ne 
münasebet? Niçin saklasınlar? 
Böyle bir ıey olsa, genç ka
dının biraz olsun çıtlatması 
lazımdı. Hasta değildi.. Peki 

32 1 ateş, bir kor düştü .. Dimağm 
da btr §imşek çaktı. Deli. gibi 

bu ihmalin, bu muannit sü-
1 gözleri parladı, göz bebekleri 

kiitun sebebi neydi? Hadi ad· 
büyüdü.. Büyüdü .. Çehresinin resini vermiyordu; peki ama 
bütün çizgileri tekallüs etti. 

resmi dahi olsa yazdığı mek-
tuplara niçiu cevap göndermi· Sonra bitap bir ha.ide sandal 
yordu? Aradan tamam otuz yaya yığıldı. Acaba Nermin 

alh gün geçtiği halde hala onu unutmuşmıydı? Bu sebep 

niçin susuyordu? Acabs, gön· 
derdiği mektubu almamışmıy 
dı? Yoksa mektebin hademesi 
mektubu postaya vermemif
mlydi? Bu da olamazdı •. Mek 
tep hademesinin namusundan 
emindi. Zira; saf kalpli, temiz 
yürekli anadolu Ufağı altı ku 
ruf için bu namussuzluğu 

kaf iyyen irtikap etmezdi. Pe 
ki niçin niçin????? istifhamlar 
gittikçe çoğalıyor, ve büyü· 

lemi ihmal ediliyordu? 

Oh, şakakları .• Batı bey. 
nL .• 

Derhal kendini topladı. 
Hayır, bu iftira... Genç k~z 

için, kendisini çılgınca seven 
onun uğrunda saatlerce göz 
yaıı döken Nermin için bu 

' müthiş bir iftiradı.. Titred:, 
Nermin'in atkından, nasıl riya 
beklenir, nasıl ıüphe edilebi
lirdi? Bunu beklemek deill, 

Arsıulusal artır
ma günü 

31 ilk Teşrin günü arsıu· 
lusal artırma günüdür. Bu 
güne Türkiyede iştirak et
mektedir. 

iş bankasında 
Bu münasebetle İe bP.n· 

kası çocuklar arasında bir 
müsabaka açmıştır. Her ço-
cuk "artırma,, hakkındaki dü· 
şüncesini on satırı geçmeye· 
cek ıekilde yazıp 29 Teşri· 

ni evel gününe kadar İş ban
kası İstanbul caddesi adresi· 
ne gönderecaktir. En eyi ya
zan çocuğa 100 lira mükafat 
verilecektir. İkinciden 25 ciye 
kadar birer kumbara hediye 
edilecektir. 

Zıraat 
bankasında 

Zıaat bankaaıda bu mü• 
nasebetle bir kur'a çekecek
tir. 31 T eşrinievel günü ban
kaya en aşağı 10 lira yatır• 

mak surstile tasarruf tevdiatı 
hesabı açtıran veya mevcut 
tasarruf hesaplarına on lira 
veya daha ziyade tevdiatta 
bulunanlar arasında kur'a çe-
kilecek birinciye 100 lira, i

kinciye 80 lira, üçüncüye 60 
lira, dördüncüye 40 lira, be
finciye 20 lira, ellinciye ka
dar onar lira, yüz.üncüye ka· 
dar da beşer lira mükafat 
verilecektir .. 

Ruam savaşı 
Her yıl ilk ve son yaz

larda İl Baytar Direktörlüğü 
tarafından yapılmakta olan 
hayvanların {Ruam=Mange
fa) hastalığı ile savaıa baş• 
lanmıştır. Merkez kazasının 

Demhtaş, Geçit ve Çalı köy
leri savaş merkezi olarak se· 
çilmiıtir. 

Ayrıca Karacabey, M. Ke
mal paıa ve Y enişehtr kaza
ları köylerinde de savaı de
vam etmektedir. 
~****~**~::ıeı::::ısı:::w:.:ıeı::~ 

~ Gazetemiz ~ 1 HERGÜN ÇIKAR ~ 
~ İlanlannızı her gün çıkan ga· ~ 
~ zctemi.ı:e vermek kendi men- ~ 
~ faatıoız icabld1. ~ 
~ Sayısı : 100 para ~ 

~****;)S(;*******ı 
düşünmek bile vicdans1zhktı. 

O halde? Nedir, nedir ya
rabbi .. Kalktı, ağır ağir ma. 
sa başına geçti. Çekmeceden 
bir kaat çıkardı, Nermin'e bir 
telgraf yazdı. Kaadı ikiye 
katlarken zile bastı. İçeri gi• 
ren nefere bir lira uzatarak: 

-Bu telgrafla şu lirayı 

benim emirbere ver; hemen 
timdi pastahaneye götürüp 
çeksin. 

Dedi. 

Para ile telgrafı alan pos· 
ta neferi sert adımlarla dışarı 
çıkarken, o sızlıyan şakakla

rını avuçları arasında sıkıyor, 

gözleri meçhul noktalara da-
lıyordu .•.•...•.•.•..•. 

* * * 
Hepimız sıhhatteylz. 

-VEDİA-
Alay zabitan gazinosunun 

tenha btr köşesinde oturan 
Nüzhet, garsonun uzattığı te" 

Sayım günü 
TURGUT PAKDOR 

-2. 
Gördünmü baııma gelen

leri .• gel pısi.. gel tekir .. gel 
bak sana manca vereceğim .. 
Ay sokağa da çıkamıyacağız. 
Kalpıkmı yemeksiz şimdi.. ta
vuğu kaptıran 'ihtiyar kadm 
kınalı saçlı başına beyaz na• 
maz bezini örttükten sonra 
pencereden uzandı. Ağzında 

tavuk olduğu halde boş ve 
tenha sokakta rahat rahat 
yürüyerek sofra kuracak bir 
yer arayan kedinin arka.sın-

dan çirkin ve çatlak bir sesle 
haykırdı: 

-Gidi domuzun kedisi senl.. 
iki gözün kör olsun haydut. 
Gözümün önünde afiyetle yl· 
yeceksin değilmi?. ay iç!me 
inecek a dostlar.. Pist pist,. 
fütur bile etmiyor. Zehir zık
kım olsun domuz... Hu Hay
reddinciğim!. ne olur heman 
kapıcıktan şu hınzırı kovala
yıver belki tavuğu bırakır .• 

Kür asabi bir ses fırladı: 
- A karının zoruna bak .. 

Tavuğu için çocuğuma 25 li-
ra ceza yazdıracak., sakın ha 
Hayreddin; gebertirim seni .. 
Bacaklarını kırarım. il ale
min tavuğu için ... 

- Haset karı zatan tavu· 
ğumda gözünüz vardı. Hep 
sizin sebebinize kestim. O 
Hayreddin olacak veledi iğ
nenin ucuna muıır takarak 
tavuğumu tutmağa çalışırken 
azını yakaladım. Çok oğraı· 
tınız ama arzunuza eren;ıedi· 
niz tavuğum akıllı idi. 

- Hoşt hoıt.. kala kala 
senin kokmuı tavuğuna kal-
madık .. Elhamdülillah aç de
ğıliz, açık değiliz.. Bir tavuk 
alacak kadar paramız var 
çok şükür .. 

Bu tarafta ateı bacayı s·a. 
rarken, diğer taraftaki kom• 
sunun karısı" kocasına seselnl· 
yordu: 

- Şarafeddin!. Şarafed
din. hala buluşıklarlami oğ· 

raşıyorsun sabahtanberi. Ha
di elini çabuk tut.. Sayımcı · 
lar yaklaıtı.. benden ıoora 

seni '.yazdıracağım. 
Alt kattan sönük ölgün ve 

korkak bir ses itidildi; 
._ Bulaııkları çoktan bitirdim 

hanımcığım. çocuğun bezleri· 
ni yıkayorum. bunları bitire
yim gelivorum.. ama haber 
vermedi deme .• Ateıteki ten
cere cızırda.yor. Lütfen biraz 
aıağıya gelirmiainiz. 

Ardı var 

lgrafı heyecanla açbğı zaman 
Vedia'mn imzasını görünce 
birden bire sarsıldı, sap sarı 
oldu; titreyen ve takall~s e
den parmakları telgrafı ezdi, 
buruşturdu. Sonra bütün kuv 
vetile yere fırlatarak : 

- Oh, buldum .. 

Diye haykırdı. 

Gramafonla çalınan güzel 
bir fokustrotun kıvrak name
leriyle danı yapan arkadatları 
hayretle ona baktılar. Pek 
ıen ve pek ıakacı olan mü
lazım Zeki, oturduğu masadan 
kalkarak yenına geldi. Me
rakla ; 

-Hayır ola yahu, dedi; 
yoksa Artimet gibi bir kanun 
mı buldun? Bu ne hal? 

Nüzhet cevap vermedi; 
çehresinde soğuk ve acı bir 
tebessüm dalgalanıyor, diıleri 

bir birine çarpıyordu. 

- Bitmedi -
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Türkiyenin Endüstrileşmesi 

l Basın Genel Direktörlüğünün 
Haberler Servisinden 

Kemal Paşa Kamal Ata 
türk olmazdan evvel iktid"-r 
mevkiine geçtiği zaman, yüz 
yıllarda.oberj süren kötü ida
resi darbımesel şekline giren 
bir memleketle karıılaşmıştı. 
Büyük savaıtan evvel hakiki 
bir endüstriden bahaetmeğe 

imkan yoktu. İıler gizliden 
gizliye, arka odalarda rüşvet . 

ler vermek suretile hallolu· 
nuyordu. Türkiyenin 4000 ki
lometrelik demiryolu, hemen 
hemen temamiyle hariçten a

lınan ödünç paralarla meyda· 
na getirilmiıtt. Şoseler berbat 
bir vaziyette idi. Nihayet 
Terk Yunan harbi. büjük sa
vaştan sonra arta • kalan fi
nansal ve tecimel münasebet
lere son darbeyf indirerek 
bunları da mahvetti. 

Yen~ devlet teessüs ettik· 
ten ve yeni Türkiyede kal
kınmaya baıladıktan kısa bir 
zaman sonra endüstrileşme 

faaliyeti canlandı. İıte bu 
zamandan §imdiye kadar ya
pılan itlerin kısa bir hulasası: 

Demiryolu uzunluğu 6200 
kilometreye vararak Asyantn 
en sık ağı haHne gelmiştir. 

Bundan ba§ka 1000 kilomet. 
relik bir yol ioşa edilmekte
dir. 8000 eski köprü yeni 
munakale ihtiyaçlarına uygun 
bir ıekle konulmuş bundan 
baıka her büyüklükte 5000 
yeni köprü inıa olunmuıtur. 

Bugünkü Türklyenin 3000 ki . 
lometrelik ıoseleri yukarı İtal
yanın bütün otomobıl yolla
rile rekabet edebilecek bir 
vaziyetteatr. 

Bundan kısa bir zaman 
evvel şöse ağını genişletmek 

için 100 mi:yon liralık bir 
kredi açılmııtır. Türkiye do. 
donanması 1924 yılından beri 
4 mi ali fazlalaımış, kömür ve 
ya su ile müteharrik 98 elek· 
trlk merkezi vücuda getiril. 
mit ve bu suretle Anado1u
nun en uzak köylerine kadar 
elektrik cereyanı vermek ka· 
bil olmuıtur. Oalbuki büyük 
ıavaıtan evvel ancak iki da.
ne elektrik merkezi vardı ; 
Bu suretle özel Türk endüs
triıinin geliımeıi için lazım 
gelen ilk şartlar hazırlanmış· 
lir. 

Memleketin heman her 
tarafmda çok zengin maden· 
ler vardı; aym zamanda çok 
muhtelif wtarım muhtelif ta· 
mahsulleri de yetiıtirilmek

tedir. Mevcut ıose ve demir· 
yolu ağları kayet müsait nak· 
liye ve müdafaa imkanları 
hazırlamaktadır. Büyük sa· 
vaıtan evvel çok epemmiyet
slz bir vaziyette olan ipekçi
liğin yeniden ele alınması, 
memleketin iplik ihtiyacını 

~atmin edebilecek ve doğu 
Aıyadan yapılan ithalatı he· 
nıen hemen sıfıra indirebile
cek randmanlı iplik fabrika
larının kurulmasına yardım 
etmiıtlr. Pamuklu kumaı do
kuyan fabrikalar da aynl va
ziyette olduğu için hariçten 
hanı madde idhaline lüzum 
hlııedilmemektedir. Şeker id
halatına gelince. memleket 
içinde bir çok degerli ve bü
Yiik teker fabrikaları kuruL 
dutundan, buna da ihtiyaç 

Biel'de çıkan "Sec,anden 
Bote gazetesinden:" 

hasıl olmamaktadır. 

Zengin ormanlara malik 
olan Türkiye, huralarda kesi
len ağaçları endüstrisinde 
kullanır; bu arada bilhassa 
kağıt ve kereste fabrikalarını 
zikretmemiz lazımdır. 

Bardak ve şife gibi ihti
yaçlar da hemen hem~n he· 
men tamamile yerli mallarla 
tatmin olunmaktadır. Maden 
endüstrisine gelince, hu da 
son yıllar içinde akıllara hay
ret verecek derecede ilerle· 
mittir. Bu listeyi daha uzat
mak kebildir. Çimento fabri
kaları, deri fabrikaları, kim
yevi maddeler iymal eden 
fabrikalar, dökümhaneler, do. 
kuma fabrikaları ila ...• 

Türkiye ekonomisinin en 
esashı. tarafı, onun tamamen 
zinde almasıdır. İş\ etmelerin 
zayıf bir finansal temel üze. 
nne kurulması veya zararına 
i§lemesi, görülmüş fey değil. 
dir. Fabril<aları.n büyük bir 
kısmı, dünyanın diğer taraf· 
farında birçok iymalathanele· 
rın işsizlik yüzünden kapadığı, 
amelelerin salıverildiği bfr 
zamanda kurulmuştur. Bu mü· 
esseselere yatırılan ecnebi 
sermayesi o kadar azdır ki, 
alacaklının veya sermayeda
rın parasını çekme11i yüzün· 
den ııın durmasına imkan 
yoktur. Türkiyenin resmi ve· 
ya özel ökonomisi, son on beı 
yıl içinde mümkün olduğu 

kadar kendi para.siyle çalı§

mak" prensıbini takip etmiş
tir. Devlet Rusyadan dolar 
üzerinden yaptığt i,stikrazd.,.n 
gayr1, hiçbir taraftan ödünç 
para almadığı için, endustri 
de borçsuz kalmıftJr. Bu sis
tem, yeni bir fşe teıebbüs 

edenleri daha derin hesaplar 
yapmıya, daha ihtiyatlı dav· 
ranmıya sevkediyor. Bunun 
tabıi bir sonucu olarak Tür
kiyenin ekonomik hayatı misli 
görülmemif derecede zinde 
olmuı her tarafta büyük bir 
güven köklenmit ve . biraz 
evvel de söylediğimiz gibi, 
her an yeni endustrilere yol 
açılmıştır. 

Bundan on yıl evvel mem• 
leket ihtıyacının dahilden te
mini halledilmesi güç bir 
mesele olarak dururken bu 
gün bu güçlüklerin en büyük 
kumı yenilmiş vaziyettedfr. 
Son yıllarda diğer memleket· 
larle Türkiye arasmda yeni 
tecimel münasebetler kur. 
mak için hararetle çalışını§ 
fakat bu gayretler satıı pi
yasalarında hüküm süren ge
nel buhran yüzünden bir hay 
il zorlaşmııtır. Türkiye bil
hassa Rusya ile olan tecimel 
münasebetlerin derinleştiril· 

miş ve buradan lokomotıf gi· 
bı ağır endüııtrlye ait enalar 
almıı buna. mukabil heman 
her türlü istihsal maddesi 
göndermiştir. Türkiye'nin do• 
ğuya, Aıyaya doğru kazandı
ğı nüfuzundan ıarfınazar ede. 
cek olursak, diğer piyasaların 
fethi hususunda ayni derece
de muvaffak olunmadıiını gö· 
rürüır; Türkiye burada kendi 
ıile yaııt oldu~u halde daha 
dinamik olan Japonya'nm f 8· 

aliyetine çarpmaktadır veya 
çarpaçaktır. 

Jiakkın Srsi 

Saglık yarenliği : 

evsim değişti 
Güneşin kızdırıcı sıcaklığı 

kırıldı . ., Deniz ve göl sularım 
kulaçlıyarak yüzmeyi seven
ler. güne§ altmda ve kumlıır
da yuvarlanarak derilerini 
karartmak istiyenler, kırlarda 
ağaç gölgesinde sigaralarmı 

tellendirerek keyıf çatanlar 
timdi artık gelecek yıl için 
kuruntular içindedirler. Birkaç 
aydanberi serbest ve kayıdsız 
yaşamağa alışmış olan okul 
çocukları okullarının yollarım 
tuttular. 

·'·*·· 

Mevsimin değişmesi, ~pire· 
ini, tallta lrnrularım, sinek
leri ve sivrisinekleri de orta
dan kaldırdı. Gündüzler kısa. 
lıp geceler uzadığı için gün
düz ~ orulmadaıı çalışmak. 

gecede rahat uyumak müm· 
kün oluyor. 

* * 
Fakat işin en ff"nası bir.çok 

meyva ve sebzelerin de orta.· 
dan kalkmasıdır. K:razı, çileği 
zaten çoktan unuttuk. Kar 
puz, ka vnn, 11eftali, uzum .. 
gibi meyvalann da yakında 

hasretlisi olacağız. Ortada 
yalnız kırmızı yanaklı elma 
kalıyor. 

Elma deyip de geçmiye-
1im; bunun bütün mey valar
dan üstün bir değeri vardır. 
Hazımsızlık, kabızlık çeken
ler, karaciğerleri iyi i§lemiyen 
kimseler,damarları hastalar bu 
güzel meyvadan çok fayda 
görürler. Çünkü elmada şeker, 
tanen, potas, sud 1 kalsyum, 
hamızı fosfor gibi vücudumu
zun çok muhtaç olduğu mad· 
deler vardır. 

Olgun ve tatlı elmalar 
kahızlıkla basura, ek§i mey. 
valar da kan bozukluklarına 
iyi gelir. Elmanın hoşafı idrar 
söktürür, reçeli kabızlığı gi
derir, kabuklarının kaynama· 
siyle elde edilen su idrar ve· 
rir, barsaklarının iyi ifleme
diğinden oikayet edenler sa. 
bahları birkaç elma yemeyi 
Adet edinirlerse bu şikayetle. 
rinden ilaç almaks2zın kurtu
lurlar . Elma çok zaman pe.n· 
zehir ve idrar sökücü tesirle
riyle hem hazım yollarını 

arıtır, hem de vücudumuza 
yayılan zehirleri uza.!da§hrır. 

Memleketlerimizde elma· 
nın kırktan fazla çeşidi var· 
dır ve elma sonbaharın bJze 
en büyük nimetidir. 

'"** 
Sonbaharm en buyQk ı;8-

fıısı, artık yaz mev~lnıioin 
bittiğine, kışın da gelmek üzre 
bulunrfoğuna işnret etmesin -
dedir. Yazın bittiğine işaret 

sayanlar geçmiş günleri hntır· 
lıyarak biraz da hulyalara 
dalmak istiyeceklerso de artık 
iÜneş sıcaklığının hergün bi
raz daha azaldığın•~ orta.lığın 
gitgide daha ziyade soğudu
ğunu görerek hakikati anhya
caklardır : Kıı geliyor ... 

Kolsuz, göğsii, yakası açık 
gömlek ve çamaıır giymeyi 
adet edinenler akşam üıeri 
omuzlarında üıümeler, titre
meler duyacaklardır. Sabah· 
leyin hafif sisli bir hayvanın 
arkasından gülQmseyen güneş 
birkaç saat sonra bnmez ışık~ 
lariyle bizi Hıtır. Buna alda· 
mr ve yaz elbtıesl ile gezer-

EDEBiY AT KÖŞESİ 

rate Kahvesi 
Yazan: Bcrnardin de Saint·Pierre 

Çeviren : H. R. Akyürek 
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Fakat ona yirmidört saat zar· 
fanda yer yer Japon adaları
nı, Filipiolerj, Molükleri, So· 
~atrayı, Afrikayı ı Avrupayı, 
lngiltereyi ve bütün diğer 
memleketleri takdim ederek 
onun etrafmda dönen arzdır. 
Güneş hiç bir zaman sade bir 
dağ, bir ada, bir ufuk, bir de
niz ve hatta bir kara parcası 

için parlamaz. Fakat o kai r a 
tın merlcezindedir. ve oradan 
dünya He beraber keza ken
dinin etrafında dönen ve ba. 
zılarmın arzdan daha büyük 
ve ondan güneşin olduğundan 
daha uzakta bulunan diğer 5 
seyyareyi de aydınlatır. Üçbin 
feı·sah nıs,f kutrunda ve ondan 
5 milyon fersah mesafedeki 
seyyareler arasındaki vaziyeti 
işte böyledir. 

Güneşten uzakta bulunan 
seyyarelere ııığını gönderen 
ve sayısı pek çok olan kamer· 
lerden bahsetmiyorum. İçiniz· 
den her biri eğer geceleri göz
lerini göğe kaldırmtş olsa idi 
ve eğer güneıin yalmı: kendi 
memleketini aydınlatması hır
sına malik bulunmasaydı. Bu 
hakikatlardan bir fikir elde 
edecekti. ) Devri atem seya. 
hali yapan ve semavah müıa· 
hede etmi~ olan pilot dinle
yicilerinin büyük hayretleri 
arasında böyle söyledi. 

Konfüçyüsün tilmizi ilave 
etti: (Allah hakkındaki şey de 
güneı gibidir. Her kes ona 
mesçidinde veya hiç olmazsa 
memleketinde yalnız kendisi· 
nln malik olduğunu zanuede •. 
Bununla beraber Allahın bü· 
tü:ı imanları ayni camiada 
tcplamak için yaptığı mabed
le kabili kıya ı bir mabet var 
mıdır? Dun yanın tekmil ma
bedleri tabie.tın mabediof tak 
litten başka bir ıekilde ya
pılmamıştır. Hir çoklarında 

günah yıkayacak yerler, veya 
mukaddes kaplar, sütunlar, 
kubbeler, lambalar, heykeller, 
kitabeler, kanun kitapları, kur-

banlar, mihrablar' rahibler, 
bulunur. Fakat hangi mabet· 
te, hiç bir zaman bir kah içine 
hapsolunmıyan denizden daha 
geniş bir mukaddes tas, orman 
veya meyva yüklü ağaçlar· 

dan daha güzel sütunlar,: gök· 
ten daha ziyade yükselmiı 

bir kubbe, güneıten daha ıa
şaalı bir lamba vardır.? Ne
rede. konuşan, birbirlerine 
yardım eden ve sevişen o ka
dar hassas mahluklardan daha 
enteressan heykeller, tabla tin 
iyiliklerinden daha dindar ve 
açık kitabeler, Allah sevgitf· 
nin şükranı nimet ve hemcins· 
lerinize karıı olan aşkın ken. 
diniz menfaatlarımızın üzerine 

1 tesis ettiğinden daha umumi 
bir kanun kitabı, bize her ıe· 
yi verene kartı sitayişlerimiz· 
den ve her şeyi kendileriyle 
paylaımaya mecbur bulundu
ğumuz bu kimselere karıı he· 
vesah nefsaniyemizden daha 
rikkıtt engiz kurbanlar ve n•

hayet Alla.hın, reisi ruhanisi 
o l d u ğ u iyi bir adamın 
kalbinden daha mukaddes btr 
mihrab görülür? Böylece in. 
san Allahın kudretini ne kadar 
uzaklara kadar yayacak olur· 
sa onu tanımaya o kadar yak 
laıacaktar. Öyle ki tekmil ki· 
inat üzerine yayılmış olan nu· 
ru il&hiden hisseyab olan kim 
se ne putunda onun ancak bir 
tek ıuaını gören batıl itikat 
sahibini, ne de, güneıin ziya· 
sını tesbit etmek isteyerek kör 
olan, uzletgahta yaıayan ve 
sevkedHmek için bir zencinin 
lambasının yardımına muhtaç 
olan bu rnozof gibi gururu
nun cezasını bulmak korkusu· 
ile, ondan tamamen mahrum 
olan münkirı ulühiyeti istih
kar etmez. ) Konfiçüyüsün 
tilmizi böyle söyled•. Ve kah
vedeki, kendi dinlerinin imtl -
yamı üzerine münakaıada bu
lunan herkeı derin bir sükutu 
muhafaza ettiler. 
( Paul et Virginie, Nelson) dan ----------------

sek akıam iistleri soğuk ala-
biliriz. O halde yazlık çama 
şırları yavao yavaı ~andığın 

bir köıesine istif etmek lazım 
g.elec~k. 

Uzun yaz mevsiminde çıp· 
la~ yaşamak isteğine karoı 

biraır: daha örtünmek, biraz 
daha kapanmak belki de a
ğırca bir mecburiyettir, fakat 
böyle yapılma'Zsa. burun ve 
gogus nezlelerJ bizi daha ra · 
hatsız edu. Bununla beraber 
yatak odalarımızın pençerelc· 
rini kapayalım demiyorum, 
daha iyi örtünmek §arUyle 
pencerelerimizin açık bulun· 
durulması elbette çok daha 
iyidir. 

Yazıtı soğuk su ile yıkan
mağa alışmış o1a.nlarm bu 
güzel adetlerini bırakmaları

na da sebep yok~ur. Alııkın 
olanlar hiç olmazsa sabahlan 
soğuk su ile oğunmakta de
vam ederlerse vücutlarını 

sertleştirerek soğuğa ve soğuk
luk hastalıklarına karş1 daha 
çok dayanıklı olurlar. 

Dr. O. Ş. Uludağ 

Dünya duyumları 

Caz müziği yasak 
Atman radyosunun g'!nel 

direktörü Hadamovski bütün 
alman radyolarında caz mü ... 
ziğinin çalınmasını yasak et
ml~tir. Bunun yerine alman 
dans havalan çalınacaktır. 

Süveyş'ten 
geçen vapurlar 

Süveyt kanalından güne· 
ye doğru eylül ayı içinde 258 
vapur geçmiştir. Bnr .. lardan 
87 tanesi italvan vr.purudur. 
Kuzaya doğru gtden vapurla. 
rın sayısı 250 yi bulmuı olup 
bunlardan da 73 tanesi italye 
vapurudur. 
~*)lf::;J8C:*i:ık*::ık)l(;****i 
~ ~ 
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Bursa Ahmet Vefikpaşa hasta- 'ı 
nesi başhekimliğinden : 

Eşyanın nevi Lazım o!an rnaddeter Muhammen teminat 
Bedel Mikdarı 

Kuru gürgen odunu 180000 1440 oo 108 00 
Yaş meşe odunu 250000 1875 00 140 62 

Hastahanenıiz için yul'arda yazılı iki kalem 1 
odun açık eksiltmeye konulnıuştur . eksiltme 1-
11-935 cuma gününe kadar devam edecektir . 
istekliler tarafından verilen bedel haddi la vık 

J 

görülürse aynı güne saat deşte hükümet dai re 
sinde vilayet encümenine kati ihalesi yapı1acak
tır. isteklilerin tayin olunan günde hazır bulun
nıaları lazımdır . şartnameyi görmek Lteyenler 
hastahaue başhekimliğine yahut vilayet encü
menine müracaat etsin . bundan otürü para 
alınmaz . 2-2 

Bursa Kültür Direktörlüğünden: 
Tahmini bedel cinsi Muvaklrnt Te 

Ura Kr. Ltra Kr. 
240 8 metre mikabı çanı kereste 18 
290 Muhtelif cins ve mikdarda de. Çe 21 75 
544 " >ı » Avandar.hk 40 80 

I045 55 ton uzun alevli maden kömürü 78 37 
ve 10 ton kok kömürü ( sömi kek) 

Bursa San,at okuluna girerken yukarda cins ve tahmi 
ni bedelleri yazılı malzeme ll-I0- 935 günlemecinden ba . 
şlamak üzere açık eksitmeye konulmuştur. 1- 11 - 935 cu· 
ma günü yukardaki sıra takip ediler<!k saat 15 de ihalele· 
rine başlanacagından isteklilerin o gün ve saatta kültiir di. 
rektörlüğüne ve bu hususta izahat almak isteyenlerin herl 
gün sanat okuluna gelmeleri ilan olunur. 23 25 

Karacabey Harasında müteşekkil! 
merinos yetiştirme çiltliğinden: 

Merinos Yetiştirme çiftliği ile Elit sürü hay· 
vanatı için ( 9690) kilo mısır, ( GS3H ) kilo tuz 
( 3 l 9GG9 ) kilo yulaC ( 93G09 ) kilo arpa, 839 l 7 
kilo susam köspesi, ( ö73 l ) kilo bakla kırıntısı 

.( 3ai43) kilo kepek kapalı zarf usulıle eksiltme
ye konmuştur. Bu :yoldaki şartnan1esi Çiştlik 
müdüriyetinden bedelsiz olarak verilir. İstekli
lerin 1630 lira n1uvakkat teminatlarile birlikte 
eksiltme günü olan 4 teşrini sani 935 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat ( 15 ) de Merinos 
yetiştirme çiftliği oıüdür)üğüne müracaat et-
meleri ihin olunur. li-1H-22-~ı5 

BiZİM 
BASIME 
TEMİZLİK 

U'CUZLUK 
CABUK.LU'I{ 

Her nev'i baskı ve renkli işler basıldığı gibi 
Ucuzluğunda timsalidir. 

defterdarlık arkasınd Bizim basımevi 
Bursa : No 24 telefon 130 

EN ŞIFAL 
Kaplıca Çekirgede 

KEÇELi Haınanudır 
içinde ıon derece temkiz ve ılf ah çelisuyu bulunan 

Keçeli Hamamı 
Yeni bir kiracı tarafından bütün noksanları tamamlaya· 

rak babçaııdüzelUlerek saym halkımıza açılmııtır. 
Hamam ve banyo müıterilerlnden bahçe için duhuliye alınmaz 

H:lklnn Sesi 

3 Teşr· ıevvel günü Arsıulusal 
Artırma g 0 nüdür, bu münasebetle: 

i M 00 sabaYa açtı 

er cocuk '' Arttırma,, hakkındaki 
9 

düŞencesini on satırı Geçmiyecek 
surette yazmalıdır 

BU YAZILAR: 
29 . VVEL TARiHiNE KAOA~i 
iŞ BA KASI iSTANBUL CADDESi 
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EN İYİ YAZAN ÇOCUÖA IOO LİRA 
VERİLECEK, 
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36 
RİYET) 

Almanağnna eklim vreecekler 
atbaa zda: Cumhuriyet Aytarı Musa Ataşa 

t er gün s bahtan akşama kadar başvurabilirler. 
93ö Senesi Cumhuriyet Atmanağmın pek mükemmel olması için ayfardanberf 

Çalışılmaktadır. Cumhuriyet almanag1 memlekette ilk almanakhr. ve her evde 
bulnnması ıazını gelen bir es erdir. Dünyada olup biten her şeyden bnhs eden 
bu eser müessesenizin Han ve reklamları için emsalsiz bir fırsattır. Daima elde 
kalacak olan Cumhuriyet Almanağının reklam fiatları aşağıdadır. Bir sahife 15 
Ilira. Yarım sahife IO lira. Dörtte bir sahife 5 Jiradır. Renkli bir sahife ilan 25 
liradır. 
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Mürekkebi Yeşil Bursamızda çıkan ve bir mürekkeplerden _ş_~~·-=·:.·· _=----··. flllf _'°_=-' ~~---.· 
En iyisi ve en ucuzudur. Muhterem Busıılılara duyururum. ~ _ 
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DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı --

Muayenehane : 
Biılm Mntbıın karşısı No. 30 

~ Hastalarını• ~~ün k bul 

~ eder . Telefon 64 ....... ., ...... 
Kata grip 
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olduğum möhürümü kaybe- :=~ "" f .. 
ttim -Yenisini çıkaracağım- ~= ~ •ı 
dan eskisinin hfikmü yoktur. r- .:: :. , 
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kayıp muhür 


