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Kamil 
Atatürk' ün 
Memleketinde 

Halkevlerinin Beşinci yıl dönümü 

Halkmerlala beflnd ,.ı ( meraılm Cumhuriyet meycla· 
dinimi Puar 11DG blyGk nına konaa hoparl&rJ., ~e neı 
meraılmle lmtlaamııtır. Din recldadtttr. Bllba .. dil köJ-

YIDI: .. ri laporte tehrlmlsde de merallm yapıl- IGlerlmlzla oyu11ılan ve mllll 
-13- mı• •e 6lleden 10Dra Halke• haYalarını 1Gzlerce kirli ve 

y ...... w tamam• ayma- Yinele toplanan claYetlller •J• tehirli Cambartıet meydanın• 
lakta, •ıaı"st de adeta bir ı,· r1ca Ankarada yapalan neırt. clakl hoparl6rd• taktb etmt,. 
... ...,... lelldl eden tkl ldfl J&b da dlnlemitlercllr. tir. 

......... awktedlr; btrlacllt Şehrimizdeki meralime HalkeYlacle cltla ıece af• 

....... 7anluaı de zaferi ha· enell retba ...,..... açal raca bir çay Yel'llmlıttr. Bu 
mlaJaD; n balln mlkem- mulle b.tlaamıı, l.tlldll mar çayda Valimiz Şefik Soyerle 

Wr tdancl Ye cle•let •· pnı mCltealdp bir ı6ylev Ye- Parti Baıkanı Ye bir çok da· 
.... ol ..... alltera bat· rdmlftlr. Bundan tonra Halk Y6tb buluamaftar. Çafda u .. 
ftkll Gmeral lamel inanı; ı- eyleri hakkında Llteclen Tab tal.Werlnclen mlte,.lddl bir 
•wlll .. ,abek bir ukl " lin tarafmt1aa bir i&JleY Ye- prap tutfaadaa ltlr konMr 
.. !thı ...... Hublfe Relel rllmlftlr. Yerdmlıtır. 
F.m tik • Dtı doktoru Fahir RGıtO Bu akpm 1aat Zl de Tay 

idare ..... bu açler ıora- 1 Komman ela HalkeYlerfnln ça 1are ılnema11ncla HalkeYI 
.__ .._• ıerhlnde. blrln- la1ma11 hakluncla bir 161le• temall kola tarafaiadan Tohum 
el ...... l&vmetb bir çok .ermlfllr. Bundan ıonra Ltae pi,... tellllll ecldecektlr. A11n 
~ n•r ı Genlt ·ye talebeleri tarafından bir kon"' Jfrml clokuzanca 11DG aktamı 
parlak lllr. r..,.. klltlrlal ter Yerllmlıtlr. Bananın tlal da HalkeYI ıtael aan'atlar 
...., n ••nml A••ta alre k61lllerl tarafmclan da milli kola tarafmclan NecaUbeJ kız ........ ....il m6tefek- haya çahwı Ye Bar• HJ- enlıtltGıClnde bir kollaer ... 
............ l.al olan Tbe belt OJD&Dmqbr. Bitin bu rdecekUr. 

•a-._:C::. ~. :; Uludağda yeni bir r 
...... Dr. Tnflk R&t· DlinkU spor hareket 

ti Aral .............. c.. 
w .,.... ---.. ..... .... 
Wdcll• n Mha .... toWan • _.....,.._ "'-· 

~ .. -~ ..... , ........ w 
, ..... 

1
. ili!llMllD ......... " 

......... iHlelelerladeD bala· 
deha· 

••• 
EYY•lld ıın Ye dlla Ula

data lld prap ÇIUalf •• beı 
alta metrelik kar Jllmlan ... ...... 

•ra • eoarada ıece mttlanbr. iki bfale rola ta-
Jlrü1il1ı 7aparak ıece 1aat ldbea IDmlt ı~a kafile ile 
1 l de otele Yarauıtar. Bu JG• .. t 3 de otelden hareketle 
rltlt tlmcltre kadar ~apalma. ceuetka1a Gatlnden dik tepe 
•il olan bir rekonlar • DolQ• lerl Ye orma.alan taldbea bir 
babacl•n ltlr hamlede ka1ak. otmaa laltl J•PllUI Ye bura· 
h olarak otele çılalmamaıttr. daa tma.ı. 1a1la7a •maıtar. 

Enelld llakl lufdı.te dk O..- ........... dalcalık 
defa dafa plsaa ..., .. •• •ulotil ........... reftka11 ba1an 
•rlar olmld halde 1Brl101 Şah .. ne de balunmuıtur. Ka· 
muvaffaklyetll olmuı ve ıece yakçılar din ıece ıaat 7 ,5 da 
Elektlrlk fenerlerlle rol aydın· Buna,. dlnmltlercllr. 
~"~~~Q( '.i' AA'~ ~X:~ö~ 

Ulusal sosyalist bayı;a ı 

Deat.clle dlplomatltch-po• 
btleche Korretpoadeaz adla , ... 

Reıml matbuat bllteDlade 
IDklllp barramı mlauebetlle 
nclmle palar rualmaıtu: 

tir. Bu 1t1aıet Ye mnalıl ile 
yeni Almanya kar1pk dGnya 
ortamada dahtlcle Ye harlcte 
bir aulla •• IClkQn aamra teı· 
idi etmektedir. Bu harırb ae
tlceala elde eclll...ıade dha. 

.. Dlnra. bir çok ahnlcle nın Almaaya1a 1arclım et ..... 
Alamanf&DID '°" 11Uanlald il, blllklı Almuramn ba 701• 

llJalUlm ll111d1le aalamamıı· dalsı ı•rretlerlnl bGıllk bir 
br. Ecnebiler, 1• mdb ha1a· makaYemetle brıdanma11 t• 
bmaın bitin Rhalanncla 1arf eulfe deı-. Bu .. beble d • 
ettlibDI• enerJırl tehlikeli te· ld • Almaara ""8aluaal m .. ı 
lakld etmtıler, 7ahacl da bana b&rltllae lftlıak etm11kr,. de
Alaaarama h ... ane bir Dl· .. kte dle1a H kadar hak-
rette oldalu teklinde tefllr us iM Almanıanm ba mec> 
etmltlenllr. Bu telakki Ye tef• bari tecerradlala tle tehlikr 
llr • bdlaaua Alam&DJUID il makatlara matuf olcluluna 
lmdretetz ve clalalmıı olma• iddia etmekte o kadar hak· 
..... alaka ve meafuttar uadir. Almaara • Anlalmal 
olu "'1wde hllt.llD llrlDek. 1 tefriki .... ., .. dalma ama.t. 
tetllr. Alm•• llJ••••• W.. cllr, aacak IMlaua tahakkuku. 
dlit laabls m .. nb M mllll timdi,. katlar hlmlDIJetlerl 
ka•nderlat llilttelald •• mi• hakkula "-mat Yerld hiç lllr 
tec:aa bir IDldtaf et. debi ....._..., olanla.,. 

tinMk ..... lilr ...... Altaaa,.J& ...... tiUJUf, tlrGf 
tabU bir ...._ w 'A .... ._ 

........ , ....... ~.tmlilll~lJ!llJI 

Lik maçları 

Birinci devre bitti 
Lık maçlannın birinci 

devreal din blttmlıttr • 
Din Acar idmanla Akın ıpor 
talumları ıon olarak karıılq. 
mıılar Ye Aacarlalar bire kar· 
ıı Jld 1a71 ile maçı kazanmaı· 
lar Ye ba denenin blrlacltt 
olmuılardır • Gelecek hafta 
ikinci deYre baı
la1acaktar • 

Acar idmandaki 
çay 

Cuaban,.ı mGdcle ama• 
mlllfl bat muaYlel •• A.-r 
idman kulGbl baıbnı Fahri· 
nln 1enl teıktl eclllea Tunceli 
Yillyetl mClddel umumtllilne 
taJlaf dola1llle kulGp tarafın· 
dan din ıece bqkfllnlan te· 
reflDe bir çay YerllmltUr ... 

Bu pafda lmllp Jlnetlm 
lmralaada Taraat Alp kartal 
Fahri lll a7ralaıından bir aörleY 
Yermlı; MIHeaktben de ml
bendlı Ziver htul1atmı bere
canb ifadelerle anlataarı " 
Ç&J ..................... eç 
YMlte kadar li&rmltUlr • 

H lkevlnln · 1 
kOnRtnat•t 

Halkevlnln maslld kolu ta. 
fınclaa, Necau bey kaz .. u-

---~~. - """;.. ••delil alDI •at 21 ele bir 
koa•r v.alecektlr • 

konıerdea ince, Halke•
lerbdll 111 d6nlmilnden doları 
J•pılaa bayraman mahl,.U 
•• maıılenn maltkı ha.,.ııacta 
......... ,. .. JapÜcaldar. 

Ba komeltla proaramı 
çaJrahk karaelerile arraca 
verilecektir • 

Bir nl9an töreni 
Onlu eYIDcle paw sec•I 
lllpa llı'•ı yapaWtfd ' 

Km a.,...._ okala muallim· 
lerlndea bayan Mellhatla liae 
riyaziye öia'etmealerlnclen 
ŞeYkellD nltaDlanmalan dola
Jillle ordu eYlade toplanan 
da•etlller ıeç •akile kadar 
danı etmltler •lleaml ....... 

G•er11mt1a1un aaa• 
detler.....,.., 

Doktor MUniir 

Kendimizi 
aldatmayalım 
Bizde ıpor tetldlltmda ıa• 

rlp bir ruhi hll Yar : ber u 
paha11aa olana olıun Anu
para ftJa rabuaca memleket• 
lere 1e1ahatler Japmak. 

Bu hll çok defa batlaa
ııçta cltlclt tenldtlma haftflr 
dili bir zamaaacla birde bakar-
11aızkl atclecek takım allaıla
rla ıola çıkaufbr. 

Soma haberler p1...,.. 
baılar: ... , mll&baldaara llr• 
meclea 1apılaa tufl,.tercle 
muYaffak ohmalaam Ye açak. 
ta lralaada, fllla tallrımla olu 
... karbettlk dk ....... 
ba1la1arak .. ~ret .......... 
kaldık. 

Parlı, Aauterdam obapl· 
1atlan ...,claacla. Bltlll ba 
tecraWer, batta Ajlnada Ye 
lıtaabalda (Gine •• Emim 
hariç) almllmas kiti 1tm11Ç • 

lar merclaada tkell 10D ( Kii 
ollmpl1atlan ...,.._.tlDe) kir 
b&r .....,,,_.. atalma11, n 
orada her teJClen latla tat
mamız ıereldl olan uhual o• 

... WildP ... ,...... 
dal kampında almaD ..,9t" 
lar, rakiplerin darama ela ak 
lnlae alaaıaca a bult n 
alkbla bir lpOI' talll,.W lllle 
balam...Uta .... ........ 
Eler luım olaa bir .... tae, 
bir tetkik Ye ,........ ...... 
ile bana pek all ıtclllebdlidl 
.. uıa..ı oaanuaua da ... 
nuuDUf olurdu. .... ......... _ ..... .................... 
8aru daiciları bunu ha1lar
clalar fakat bilmem ba .. -. 
den duJUlmadı ? Şimdi laı 
ollmplyatlanaclu cllnm ..... 
recllere•e.........,_ .... 
sarmakta ........... a.c.1. 
IOD8DCll ...._ aca lallta lsÜ 

.-....... istemekte elbette 
hakİıra. 

Dalcılık S.ret.a 
lmruaalarmclasa 
T.A. Karatal 

H•lll lyllettl .. 
Geçenlerde tetanoa tutul· Talfde lllllkl 

duiaa teeuilrle ha.......... ol•nl•r 
oldafumuz Bunama •"111• ı Elkl •mularda ..., eok 
n tamnmıı doktoru Mlnlr mlbaener UHta • ..ıa olu 
Halil, Doktor ukadqlanmn Taif kuaba...,_ W.-• 
bl,ak ıa1ret ve hlmmetlerlle 11rk emllld hakkında Arala 
ı.laYI eddmıı Ye ı1ıletml1Ur baH•eUle bir ulatma ~ 
Doktor MIDGr Halde ıemlt llllfbr, bu uı.•-J• nenntt 
olaan deriz • IMa eYler Arab lllkA•.U 

( Cumhurıvet ) in 
flllml 

Camh..nret nflldmlalD 
....ı -..ıc1a1aaa a6lteNa fdha 
Halk .ma.,.u tuafaadaD ,.1a. 
,..... ..urdat...., • 

, ................... 
ralan lalkametce .-.... aa
hlpl..._ 1111 ....... tlr. Fı-
.. a.1wr••n a 1la ... ..., 
ı.--........... ,.i ..... , •. r-- Wtdlt al•ık .· ... -.:ı»•ı 
ı• al&bblar 
Mllllımlak~l""'Mll .. l!!D~ . alraqaat ___ , 



Sahife ~ 

Karacabey Ha
rası Müdürlü
ğünden: 

l mart 936 tarihin
den sağımın sonuna 
kadar istihsal olunacak 
Hara yay Ja ve ova ko
yun sütleri 25 şubat 
936 sah günü saat on 
beşte Bursa Baytar 
~tüdürlüğünde aleni a~ 
rtırma usulile satıla
caktır • beher litresine 
yeöi kuruş muhammen 
kıymet takdir edilmiş 
tir . isteklilerin beşyüz 
lira muvakkat teminat 
larile birlikte artırma 

günü Bursa Baytar l\1-
üdürlüğünde teşekkül 
edecek satış komsiyo- ı 
nuna müracaatları ilan 
olunur . 
4-10-18-24 

. . § 
içten içe 3G mili-

metre kutrunda (Üç
)7Üz) metro Demir bo
ru ile beheri yüz on ki
loluk nümune ve res· 
mi mucibince yirmi d
ört adet demir dökme 
direk Açık eksiltme u
sulile sa tun alınacakiır. 
Bunların Heyeti umu
miyesine ( yediyüz do
ksan) lira muhammen 
kiymet takdir edilmiş . 

tir. teminatı muvakka· 
te olarak Altmış Jira 
alınacaktır. istekli1erin 
teminatlariyle birlikte 
eksiltme günü olan 3 
l\tart 93G salı günü sa
at onbeşte Harada bur 
Junmaları ilan olunur. 
11-19- 24-- 2 

Karacabey Şar
baylığından : 

Karacabey Beledi-. 
yesine ait parçalar m-
evkiinde (Yüz hektar) 
eraziye iki yıl müddet
le çeltik ~iraatı ortak
laması açık arttırma
ya, Bursa keçidi mev
kiinde (Yüz elli hektar} 
meraya iki yıl müddet
le çeltik ziraatı jcarı 
kapalı zarf usulü art
tırmaya l 4 -2-936 d-
an 2 Mar.t 9 3 6 günle· 
mecine kadar 15 gün 
müddet]a konulmuştur 
icarın iki yılhk muha
mmen kıymeti Altı bin 
liradır ortaklama için 
(.600) lira, icar için 
(~aO) lira muvakkat 
teminat alınacaktır. t
eklif la yık hadde görü-

Hakkın Sesi 

Bursa baytar direktörlüğ4ünd n : 
Nevi Keş:f bedeli Yüzde 7,5 Hesabile teminat 

Lira Bedeli ------------..----..-=------------=--- ____ .,__ ______ _ 
Atcalar koşu yeri 
tribününün demir 

7027 528 

betona tahvili : 
t -Bursada atıcılarda koşu yeri tribününün 

demir betona tahvili işi evvelce yapılan i lan hü 
kümsüz addedildiğinden yeniden eksiltnıeye çı~ 
rılmıştlr . 

2-İhale: ~ı-3-1936 pazartesi günü saat (15) 
de İJbaJlık encümeninde ha 1di Jtıyık görülürse 
yapılacaktır . 

3-İstekliJerin yuka rda gösterilen teminat ak 
çesini Hususi muhasebe di rektörlüğü namına iş 
bankasına yatırıp makbuz veya teminat mak
buzunu ihale sırasında beraber getinneleri Ja
zım<ltr . 

~-Fenni hususi şartnameleri, keş;f ve plan
ları görmek isteyenler tadil saatlerinden başka 
her gün baytar direktörlüğjne muracaat edebi· 
Jirler. 18-21-2~- 27 

§ 
Nevi keşif bedeli 

Lira K. 
Bursada cumhu- 9610 93 
riyet caddesin -
de yapılacak merinos-

yüzde 7,5 hesabile teruint be. 
Ura K. 
721 27 

koyunları suni tohumlama libratuvarı. 
1-- Bursada Cumhuriyet caddesinde yapıla

cak merinos koyunları sun,i tohumlama labra
tuvarı işi evvelce yapılan ilan hükümsüz adde
dildiğinden yeniden açık eksiltn1eye çıkarılmıştır 
2- İhale ~-3-193G pazartesi günü saat ('15) de 
İlbay1ık encümeninde haddı 1<1) iki görülürse ya
pılacaktır. 
3-İ~teklilerin yukar<l::l gösterilen teminat akça
sını hususi mu hası.: b~ nan11na iş bankasına yatı
rıp makbuz Vı;!ya banka temiAat mektubunu iha
le arasında beraber geti rıneleri Jazın1dır. 
4-- Fenni ve hususi şartnaıneleri, keş;f ve pılıl.

nları görmek istiyenler tadil saatlerinden başka 
her gün baytar Direktörlüğüne müracaat ede-
bilirler. 18-21-24- 27 

Bursa Urbaylığıodan : 
Uray gazinosunun 708,46 

liralık ilftvei inşaatı, açık 

eksiltmeye konulmuştur. ek· 
siltme ve üstermesi 9 3 936 
pazartesi günü saat ı 5 te 
yapılacaktır. Muvakkat te
minat 54 liradır. istekliler, 
eksiıtme evrakını görmek 
için her iş günü Uray mu 
hasebesine v-e eltsiltme sa· 
atından önce teminat mak· 
buzu veya banka mektubu 
He Uray komsiyonuna gel· 
sinler. 22- 24-28- 3 

lürse 2 mat 936 pazar
tesi günü saat 15 de 

kati ihaleleri yapıla 

caktır. şartnameleri g
örmek istiyenler kara
cabey belediyesinden a 
labilir. isteklilerin o g
ün ve saatte belediye 
Encümenine müracaat 
etmeleri ilan o1unur. 
20 - 22 - 24 - 26 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaıında 

,..~..,...'T .......................... ., 
İş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticnret, komisyonculuk ve 
J 

tanhhüt itleri her nevi 
maden kömürü aatııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

1 
47-150 

..._~ A.........t....A....A.....A.._A ~~ 
, c:m:ı::::mlıiiıi.i3iiiCl'Pii:iiDiiiCi:i!i:mı:.mm~ --·-·-·•·C'A•• 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı .... _ 

Muayenehane : 
Biılm Matbaa kartısı No. 30 -·-

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

Ulu~ağ oteli 
Yaz Kış 
açıktır. 

Servisi 
Arsı ulusaldır. 

amal A tatürlt'ün 
emle "'e inde 

-Birinci sahifeden devam
görmüş olan Türk d usunuo 
esash bir sürette değışmiş ol
olduğunu ğörüyoruı. Bu deği
şikliğin ınrf görüoüı olmadı
ğmı da biliyoruz. 

Vakıa, Theophile Gautier, 
Loti ve Farrere'io metettik
leri İstanbul'da artak ne Padi· 
ıah, ne denlf, ne baremağsı, 
ne haremlik, hatta ne selam· 
hk, ne fes De çartaflı kadın· 

lar, ne de Boğaziçinden süzü
lüp işsiz güçsüzleri Göksu ve 
Kahıthane'ye götüren süılü 
kayıkların olmaması, pitorsek 
amalörleri için hazin olduğu· 
nu kabul ederim. Buna mu· 
kabil, öz tubarile değiıiklik 
vardır, Hilafet en ıeneden 

beri lağvedildiği için, Aya
sofya geçen yıl müze haline 
konmuı, ve bu keyfiyet eskı 
müslümaulnrın itirazını mucip 
olmamııtlr• Gençlei'e gelince, 
onları bu gün illi.miyete kar. 
fi duydukları sırf btganeliktir. 
Geçen gün, İıtanbulda, kapa· 
lı çarııda bunların birine ba. 
na bir namaz seccadesi gös
termesini rica ettim, ve bana 
cevap olarak : "Bizde artak 
dua yok, temenni ederiz ki 
sizde de öyle olı1Jo,, , dedi. 

Kendisine bu küçük hika· 
yeyi naklettiğim vekillerden 
biri bana meseleyi ıöyle izah 
etti: "Siz, garplılar, daima 
Türkün esas itibarile gayet 
dindar olduiunu zannettiniz. 
Halbuki bu görüı tamamen 
yalmıtır. Din olarda daima 
ıatthta. kalmıı, ve çoktandır 

ki köylerde köylülerimiz esa · 
sen formalizmden ibant ve 
balll itikattan baıka bir ıey 

olmayan ve her tarakkiye 
muhalif bulunan dindarlıktan 

tamamen vazgeçmişlerdi.-, ,, 
demiıttr • 

Bu kıyafet belkide doğru-
dur, fakat bu meselede fikir 
beyan etmek salahiyetim ha-
ricindedir, Ortnda §Üphe gö· 
türmeyen bir ıey varsa, o da 
bu kadar eanlı bir laikleıme· 
nin hareketsiz farzetmekte is
rar ettiğimiz şnrk'ta bu kadar 
çabufı meydana. g~lmesi, eaa• 
aen harekete gelmek için bir 
sademe bekliyen §.Uh.'ın hay. 
ret verici intuıaf knbiliyettni 
gösterir • 

Ben bu satırl~rı Galatanm 
yüksek sırtlarınddn yazarken 
Üsküdar ve Asyuıı hillerini ya 
vaş yavaş bir sisli örtüye bü· 
rünüyorlar. Haliç ötede uza. 
mp batan güneıio son ışık 

ıerp!nttlerile yanında; önünde 
ufkun boyunca uzanan karal. 
tıla ve esrarengiz İstanbul du
ruyor.. Mordan kızla giden 
berrak bir semanın altında 

Halifeleri 1 eıki babıali kubbe· 
lerin yuvarlaklığını ve mina • 
relerinin namütenahi oklarını 

aksettiriyor. 
Dünyanın bu harikulade 

köıeıinde ne büyüklük, ne 
güzellik ... Ve Sarayburnu ile 
Sultan Mahmut ve Süleyma
niye camileri araıında ne ha. 
zin tarih sayfaları se:dllyor . 

Fakat bunun hepsi mazi, 
tamamlle geçmlt bir mazidir. 
İstikbali bavka bir yerde ara
mah: Boğazdan 600 km. öte· 
de yerden biten hayret veri· 
ci payitıthtla çöl ortaıında bir 
vaha gibi Anadolu bozkınn· 
dan doğan ve her gün en 
mahir ıehircihk prensiplerine 
ıö.re, modern Conıtantln'Jn 

2'•-2-1936 

Zayi Şahadetname 
935 Senesinde Setbaşı 

mektebinden mezun olan 
Refia Şen Doğanm şahadet
namesi zayi oldğuudan bu 
kerre yenisini çıkaracağın
dan eskisinin hükmü olma
dığını ilan ederim . 

Mehmet Şen Dogan 

Bursa lkinei icra da
iresinden : 

/93~/ (86) Kayaoda ke 
resteci Isa vekili avukat 8· 
ahriyee borçlu set başında 
tütüncü haliUn wahcuz olup 
satışı mukarrer (3oo) liralık 
Tütün ve müskirat ve em
sali inhisar mevadı 2.3.936 
tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat (10) dan itibaren 
set başı köprüsünde ve za
bi ai belediye dairesi yanı
nda açık arttırma ve peşin 
para ile bilmüzayede satı
lacaktır· alıcılar o saat ve 
o yerde bulunmaları ilin 
olunur. 

Hursa Birinci icra Me
murluğundan : 

935-895 Bir borç için 
mahcuz olup paraya çevril· 
mesine karar verilen ev eş· 
yasının 28-2-936 güote-
mecine rastlayan cuma gü· 
nü saat 14 den itibaren bu..
rsa bat pazarında satılaca · 
ğından taliplerin vak.ti me· 
zkurda orada hazır buluna· 
cak icra satış memuruna 
935- 895 dosya numarafiile 
müracaatlar1 nan olunur· 
wwwwwwwwwwww 

DOKTOR 
Ahmet Selimi ~ 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağ1 No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur • 

j GECE VE GO'NDÜZ 

Sayın ahalimize bir hizme 
olmak üzere pazarteai ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş 
--·-·••ıtt:&•••• 

ı'l.-.-$-$-e--.-~-.---:o.-.-<J~ .,-..-. .-...-. -~-, 

::: Bilmiyenlere : t 

::: Kuyumcular Çarıııında ~:ı 
t'~ YERLİ MALLAR PAZARI f ~ 
:l Sabri Zahid Haksal c: 
::1~ Mağazasında {t 
f. Her çeıid yerli dokumalar O 
( vardır. O 
::ı GÜZEL, UCUZ, DAYANIKLI ':)ı 
~:t~·=·~~~~=~ 
arzusu ile uzanan, yükaelen 
ve güzelleıen payitahtta. 

Yeni Türklye'nnin rubu, 
tarihi olr:ıayan ve yabancı 

nufuzundan masun, hatta ya. 
hancı merakından bile masun 
bu beldede ve yalmz orada 
bugün mevcuttur. Talil de 
orada tecelli ediyor • 

Hakikatte,. büyük P.etro'. 
nun Rusya'ıı gibi gençleıen 

bir görünüf altmda aynı ruhu 
taııyan bir devlet değildir . 
Bundan tamamile baıka ve 
daha mühim bir ıeydir • 

Virgile'in arası mazide 
nasıl ölmüı bir boğanın ktrll 
kanından doğmuııa, eski lm
paratarluğun cesedi üzerinde 
de yepyeui bir devlet kuru. 
loyor. SON 


