
~ugnn Melemende Kublay abidesi mera
simle açılacak 

Her yerde 3 kuruıtur 

ÇARŞAMBA 26 iLK KANUN 1934 

CUMURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

Almanyada 30 Haziran hadisesinin mütem· 
mimi olarak ~atı ta~ktkat yapıldı 

Sahibi ve Baıyazııanı 
Müstecaplıoğlu Esal Adh 

İkinci YIL - SA Yl : 342 

AtaTürk'ün Almanya' da Stampa 1 Bugünkü, yarınki Balıkesir 

- Gazetesi yeni kabine 
hakkında nediyor? Ankara'ya Ayak 

Bastığı Gün 
Yeni tevkifat yapıldı 

15 inci yıldönümü büyük me
rasimle kut/ulanacak. 

Tevkıfat 30 Haziran baskınının ica~ ettirdiği lüzüm 
üzerine yapılmıştır. 

belgrat. 24 (A. A.) - Stam· 
pa gazesine göre eıki radi -
kal fırkasıôın merkez komi· 
lesi bay Stoya Dlnoviç'ln 
Y evtiç kabinesine muhalif 
olmadığını bildirmlttir. Ga
zete, hatta radikal ekseri
yetinin Stoya Dino\'lç'i hü· 

kumete müzaheret edeceltl 

anlafılmakta olnn fırka ile 

hüku'llet arasında irtibat te · 
lakki etmekte o'dııitunu ila. 
ve eylemektedir. 

Ankara 25 (A.Aı - 27 
İlk Kanun akıamı Ankara 
Halkevinde Atatürk'ün An. 
kara'ya ayakbastığı günün 
15 ci yıl dönümünü kutlu!a 
ınak için bi müziksel futi 
vat onaklaşmış bu ı:ecede 

Denızli say avı Lay Necip 
Alı bir sÖ) levi söyliyertk 
feıtivali açocakiır. bundan 
ıonra bay önder ve taşlebtk 
'-'•erleri sahneye konacakdır. 
lier iki eseri riyaseti cumur 
orkestrası ve ban olarını n ın 

birleomesindtn çıkan bir gu
rup çalacakdır. 

R<ty Şükı·ü 
Kıty<t 

lstanbul'a gitti 
Ankara 25 (A.Al iç 

itleri bakanı Hay Şükrü Ka 1 
Ya dün akıam lstanbul'a git-

Eczacıl«tr 

Paris, 25 (S Ş) - Berlin' 
den haber verildiğine göre / 
Almanya'da yeni ve mühim 
tevkifat yapılmıştır Yaka 
!ananların şuç'arı etrafında 

izahat verilmemekle bera1Jer 
l•ütün nazırlar Noel müna
sebeti e seyahate çıktıkların· 
dan hadise mühim tel ak ki 
edi'mektedır tevkifatın 30 
haziran baskını etrafında 

1 
devam eden tahkikatın icab
ettirdiği lüzum üzerine ya-

' 

l pıldığı tahmim edılmektedir. 

Alman askerliği 
J Hakkında General 
blomderg'in beyenatı 

Berlin 25 (A.A) -- Sü ba 
kanı General Blomberg Ate· 

ı rik ajansına beyanatta bulu-

Bir tay~·are alacaklar l:r::~~ ::ı:i:1ti~:;~n:c~;a:~:: 
Ankara 2:.,A.11) lzmir- 1 k b't · t' Al d ma ı mış ır. maya or u· 

lstanbul eczacılar cemiyeti si'e iftihar etmekle beraber 
on aylık olarak çalışması mecburi askerlik hizmetini 
neticesinde Türk eczacıları taraftarını eğer Almanya 
h er ay kazançlarındaki para harp futuhatını düşürürse 

dan bir Türk eczacı!ar tay mes'ekten yetiıme ordu hsa 
yare satın almağa karar ver- hizmetli kura efradından da
mişler. ha müsaittir. Bunlar orduyu 

Mat~arl«tr 
Yugoslavya'ya 

nebilecekler 
dö-

budapeıte, 24 jA.AI 

Not~l 
Şerefine ölümden 

kurtuldu 
Paris, 25 (S.Ş) - idama 

mahküm edilen Vtolet l<o 
Rezgel gazetesi. Yuguslavya'· zier hakkındaki kararı Noel 
dan uzaklaıtırılaıı ilk Macar 

alisine tekrar Yugoslavya'ya 
gir~eğe izin veri diğini bil 

ıerefine Reisicumur bay Leb 
run tasdik etmiyerek kadı
nın ölöm cezasını affeyle-

, dirn ektedir. m'ştir. 

Yunanistan Hadiseleri 
Orduda Komünist ik Cereyanları 

-

Ceneral Plastras tekrar Yunanistan' a dönmüş 
Örfi idare yapıldığı doğru değildir. 

İstanbul 25 1 S.Şj - Geçen İ 
•ene bir darbei hükumet ya· 
karak Yunanistan'dan kaçan 
General Plastras'ın ıki gün 
evvel bir tayyare ile tekrar 
Yunanistan'a girdiği bütün 
Yunanistan' da yayı!mışlır. 

1 lalk heyecan içindedir bu 
hususta mütemmim habu 
Yoktur 

I.tanbul 25 jS .• 1 Yunan 

~~ 

Denizaltı 
Gemisinde infılak 
Roma, 25 ( \ .\ ) - İtal)a'. 

tıın Adiryatik filosuna men
ıub bir deniz altı gemisinde 
hır infilak olmu, bir kiti öl· 
tnüıtür 

Deııiz 
ta)·yaı·es 

Kıtzablanka, 24 j .\. \] 
Cenup atlasını geçen . 'an
l11.sdumon deniz tayyaresi 
dün porlioteyde denize in 
lllittır bugün Marsilya 'ya ha 
reket edecektir. 

ordusunda efrad ve ihtiyat 
zabitleri arasında komünist
lik cereyanları olduğu anla 

Ajansı, Venizelos suikastı 
maznunlarının muhakemesi 
dolayısile Pire'de örH idare 

Alina'dan bir görüııiiş 

şılmıı ve evvelki gün Dra ilan edildiği hakkında bazı 

ma'da 22 inci piyade ala- ecnebi radyolarında haber-

yında !.azı tevkif at yapılnııt· 
tır 

Elde edile vesikalar ara
s.nd ~ ! ütün Yunım ordum 

drad ve: kuçük znbıtl ri ko 
tnünistlik hareketine davet 
eden beyannameler 
dır. 

Atına 24 [A.AI 

de var-

Atiııa 

ler çılımakta o du!;:unun hay 
retle görüldüğünü ve yalnız 

bütün şehirlerde olnuğu gi
ı-.· Pirede de şedid fakat is· 

t snai olmıyan tedbiı·'er ıtti· 
haz edilmiştir 

Malıim olJui(u ü~ere Jü
ri heyetinde 14 aza hazır 
bulunmadığı için muhakeme 

ı talık edilmlttir. 

seciye için bir mektep ola
rak telekki ediyoruz ve itaat 
inzibat ve arkadaılığa alıı 
tırmaktadırlar l•'akat bunlar 
ancak orduda.n yeliıtikten 
sonra askerdir er. 

Hitlerin mümessilin 
bir isteği 

Noyestat 24 (A.A.) - bay 
llitler'in mümessili Sar hü 
ku ,net komisyonuna bir bi · 
tik göndererek Sar polisinde 
vazife a 1 an Göçmenlerin çı
karılmasını istemi lir. 

Akademi az sı 
Par is, 24 ( \. ,\ .) - Müs 

temleke b ,lgi akademisi ge
neral Marsa'nın yerine bü 
yük bir ekseriyetle general 
Larras'ı seçmiıtır 

Dokuz kişi oldu 
Noyestat, 2~ (A.A) - Ev 

v~lki gün vuku ı, ulan timen
difer kazasının üç yaralısı 

daha ölmüş ve bu suret'e 
ölenlerin adedi dokuza yük
selmiıtir Yoi üzerinde nor· 
mal seyahat baılamıştır. 

=-

Rusya'nın Paris elçisi 
Fı·aııs«ı Cumııı· Reisine iti 

maclnaıııcsini V('t•di 

Paris'ten bir görünüş 
Paris, 25 (~.Ş) Fransız tirmitlir. bay Lebrun aynı sa 

reisicumuru lıa y Lebrun 1 Ü· mimiyelle sefirin nutkuna 
yük merasimle Sovyet Rus mukabele eylemi§tir. 

ya'nın yeni Paris seferini ka
bul eylemiıtir. Saray araba
ları ve teırifat memurları se

firi otelden almıılar . saraya 
getirmişlerdir. Sarayda aıke
rı merasimden sonra itimat

namesini reisicumhura ver

mi§, nutkunda iki memleket 
arasındaki münasebetlerin 

kuvvetinden bahıetmiı ve 
loil hassa Sovyet Rusya'nın 
Fransa ile olan tarihi ve sa
min. i münasebatının yeniden 
ihyasında büyük bir memnu 
niyet duyduğunu tebarüz et· 

Fransa 
~ütçesi ne ~adar? 

Paris, 24 (AA) - Ayan 
meclisi, meclisten dönt n büt· 
çeyi kati olarak kabul et· 
mittir. 

Masraf 47,817,011,976. 
varidat 47.991,968,737 ve 
açık 825,053,949, franktır 
buğday p yasası hakkındaki 
kanunu da mecliste yapılan 
tadilat veçhıle kabul edil
miştir. 

Kublay Abidesi 
Küşat resmi için bay TeVhl f ikret. bay feyzi ve ~ey 

A~di dün gece menemen'e gittiler 
Dün gece ekspres1e Fırka 

Reisi Bav Tevfik Fikret, Vi· 
!ayet İdare heyeti azasından 
llay Feyzi ve Kimyager Bay 

Abdi bugün saat 14,5 da ya· 
pılacak olan Kublay Abide

sinin küıat resminde Fırka 

ve Halkevini tems:I etmek 
üzere Menemen'eo gltmitler
dir. 
Küşa t resminden sonra 

akşam treniJe cönecı:klcrdır. 

Yanğın felaketi 
Samsun 25 (A.11) - Dün 

gece çıkan bir yangın neti -
ceıinJe ondan fazla ev yan· 
mıı ve pek a:ı: eıya kurtarılmıttır, 

Bay Tevfik Fikret 

Yazan: Dr. Halit Üzel. Dotum vı 
Çocuk bakımevi baş hekimi. 

(Dünkü sayıdan mabat) mektebi ve baıta· 
IJu memleketde bilhassa hane tarafındaki kulGbeler 

akciğer veremine tutkun has
taların yaıamaları çok kısa· 
lır. Bunların eyileıme ihti
malleri azalır. Netekim bu 
gibi hastalıktan dütkün ve 
bilgin bir hale gelen hasta
lardan bir çoğunun kentden 
dııarı çıkartılmalarile, hatta 
hastahane civarı gibi yakın 

bir yere gönderilmelerile va 
ziyetlerinde büyük bir salah 
görülmü~tür. Sonlarından 

ümidimiz kesildiği halde sırf 

cıvar köylere gitme sayesin 
de hayatını kurtaranlar biz· 
ce bellidir 1 

Bunlardan sarfı nazar ede-
rek hepimiz ayrı ayrı sabah· 
!arı uykudan ne halde uyan 
dığımızı ve uyandıktan 
sora neler duyd>1muzu bir 
defa düşünelim. Gözlerimizi 
açar açmaz batımızda, bü-
1 ün oynak yerlerimizde ııız. 

li ve üzücü bir takım ağrı· 

lar, ellerde a vcumuzu ka
patmağa müsaade etmiyecek 
derecede bir gerhinlik, fit· 
kinlik ve sızı duyarız. Yüzü. 
müzde akıamcıların simala
rında sabahları görülen ek· 
tilik ve gerginliğin, ağzımız
da onlarınkinden beter ve 
uzlln müddet yıkamakla geç· 

de oturmak sayeıinde bu 
dertlerinden kurtulmutlar· 
dır ve maalesef ıehre dö· 
nünce yine aynı tikiyetlerde 
bulunmağa baılamıılardır. 

Bu müsbet tecrübeler o 
muhit havasının eyllığinden 
fÜphe bırakmamııtır. Esaıen 
eskiden hastahanelerin, da
ha ziyade müzmin hastalık· 

!arı ve zayıf bünyeli insanla
rı barındıracak müe11eae 
mahiyetinde bulundukların. 
dan, kurulacakları arazinin 
havasının eyillğine fazla dik 
kat edilmekte idi. Şu bal· 
de bu fikir de o muhit ha· 
vasının eylllğine kAfl bir 
delildir. 

Bu hale inandıktan ıonra 
kentin o tarafa doğru bil· 
yültülmesi keyfiyetine ııra 
gelir ki bu iş hiç ıübbeıia 

hemen bugün yarın bapra
bilecek mevzulardan değil-
dir. Bunu seneler temin 
edecektir. Yalnız burada 
en mühim nokta; ıenelerln 
omuzuna yükletmek istedi· 
ğimiz bu savaoa bu günden 
belii ve değiımez bir yol 
ve düzen verilmesi ı:arure· 
tini duymakda haklıyız ıa· 
nırım. 

Bu safha için anağıma 
-hatırıma • gelen dütüncelerl 
de bundan sonraki yazımda 
anlatmıya çalııacağım. 

miyen zehir gibi acı bir tadın 

bulunduğunu hepimiz bili· 
riz. Hulasa yatakdan çıkıp 

uzun müddet yıkanıp bir f-::-=-::=-=~~;;;;;::;;;;;;;;;;::=::= 

kaç hareket yapmadıkca Amer·ıka 
bu altırlık ve fenalıkların 

üzerimizden g:tmesine imkan 
ycktur 

l:!aıka memleketlerde ise 
bu gilıı hallerle karıılaıılmaz, 
hatta İatanbul'a gidip gelen 
yolculardan, kendim de için· 
de olduğum halde, arattır

dım; bir çoğu vapur kama 
rasında yatdıkları halde bile 
bu ıztırabı duymaılıklarını 

ve yer değiıtirir değiıtlrmez 
birdenbire bu rahatsızlıktan 
kurtulduklarını bildirdiler. 
Hemen bütün ünlü okuyu· 
cularımın da bu inançda 
· kanaatda- olduklarını sanı-

yorum. 
İ§te yukarıda sayılan bü· 

tün bu sağlığa muzır hal
leri doğuran kıldacı • Amil
kent havasının bozukluğu 

ve rutubetinin fazlalığıdır. 

Şimdi düıünülecek cihet 
bu mahzuru kaldırmanın 
kolayı var mıdır ve neye 
mütevakkıftır? Rence imkan 
vardır ve ıudur: Kenti hasta 
hane, ziraat bahçesi ve fazlı 

kuyusu denilen yerlere doğ· 
ru uzatıp büyültmek. Hal
kın sağlığı üzerinde çok Pyl 
tesirleri görülecek olan 
bu iti kolaylaıtıracak tedbir
leri hemen almak . 

Çünkü Necati muallim 
mek ehi ynpısının bulunduğu 
geniolıkteıı itibaren batıya 
düıen sahanın havası bu 
günkü ıehrin bulunduğu ye
rin havasından çok eyidir. 
Bu inancı perkiştirecek 
hir çok misaller vJ rdır . 

Ünlü yerlilPrimizin bu yol 
daki denemelerden aldıkları 
bıtımlerde inancımızı kuv 
vetlendirecek mahiyetdedir 
Yukarı la sayılan ıztıraplar 
dan, yapılan tedaviye rağmen 
ıenelerce kurtul amıyan bir 
kaç hastam vardır ki yaz 
mevılmlerlnde olıun muallim 

İthalat ve İh-
racat Plan-

çosu 
Vaıington , 24 (A.A)-

30-VI tarihinde biten yıla 
ait resmi istatıklere ıöre 

Amerikan dıt ticaretinde ba. 
yük bir artma vardır. ihra
cat kıymeti yüzde 42 ve yüa 
18 artmııtir. ithalat dahi yüa· 
de 47 ve yüzde 20 nlıbetın· 
de fazladır. Yalnız Avrupa,· 
ya yapılan ihracat fazlalılı 
yüzde 38 ithalat fazlalılı ise 
yüzde 48 dır . 

gümiiş 

kaçakçılığı 
Nankin, 24 (A.A) - Çın 

maliye bakanı~Şan -Kay. Şe

ke müraatla gümüı kaçak· 
çılrrına kartı açılan tlddetll 

mücadeleye ordunun ve po· 
ilsin de yardımda bulunma
larını dilemiıtlr. 

ÖliimÜnden 
ötürii 

Ankara 25 [A.A) - Sovyet 
bilginlerinden Profesör Ma
r'in ölümü dolayısile dııarı 
iılerl bakanı bay Tevfik Rüt· 
lü Aras'la bay Litvinof ara· 
unda taziye ve teıekkür tel
yazıları teati edil mittir. 

ihtilal çıkmamış 
Tiran, 25 (A.A) - Arna

vut'uk matbuat bürosu bil
diriyor: Debre mıntakuında 
ihtilal çıktığı hakkındaki 

haberleri matbuat bGroıu 
tekzip ederek bütün Arna· 
vutluk'ta ıGkdn hilkGm 
ıGrdüfünG btldlraıfftedır. 
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Ulusal 
Mıısikimizin değişiıı1i 

EH. 1 ''ır. V1~1h!' vıe111ı:) 
Atatürk diyor ki: Ulusal muıikimizln kutlu 
"Buırün düzeltilmeye yel- değişimidir ki genel yaıama 

Muallim Mektebi soy Adı ı 
tenilen musiki, yüz ağar mıza şakraklık verecek-
tacak derecede olmaktan ince hastalıkların ciğerden 
uzaktır. Bunu açıkça bil· kopan kızıl öksürüklerinin 
meliyiz. Uluslar ince duygu körüklediği yasları sayıp 
lıırını, dütüncelerini anla- kendinden bezmişlerin can 
cyıılarını, yüksek değişikleri· günendisi nin kuru yaşlarını 

ni söyleylı işleri topla d 3ken , ninnisinde acı öksüz 
mak, onları bir gün önce lükleri ağlatan uzun, uzun 
genel , son mus l<i huraPa- hıçkırık! ı rla boğazım zı dü 
ıına göre it etmek gerektir ğümleyip göğsümüzü tıkadı 

Ancak bu güzende Türk fiımız yeter artık! Ökonc· 
ulusal musikisi yükselebilir." mik ileril e yiş içiır.i1de yaşa 

Batının yaşatgan kütür - mak istediğini, dir 'ik güve 
!erile insanlık haıın ı almıs nlni aşılarken yeni duygu-
tlerlerken blz, doğu türelerne, !arımızı, yeni düşüncelerimi· 
doğu göreneklerine yüz yıl- z , yeni istek . yeni dilekleri· 
!arca bağlanmış, kalmııız!... mid en derin incelıklerile 
Varlığımız, bu yüzden, gü tatlı seslerde yükseltmek de 
neı yedikçe kızıııp kokan ayrı lıir yeniliktir. Bunun 
durgun ıularda saplı cılız için içimizin coşkun çağlı 
yosunlara dönmüş!... yanlarına billurdan kanatlar, 

Bir au, ki ne yüzünde di fagfurdan baFamaklar ister .. 
rim yelleri silkinip uçuyor; Roma imparatorluğunun 
ne enginlerin sırtına atla- kılise havasından taşarak 

mak iatiyen dalgalar ayağa bugüne kadar gönüllerimizi 
kalkıyordu; bir kaç yolcu kaplıya gelmit olan doğu 
kutun tek tük ötüıü, bir musikisine, o yaımaktan yüz 
iki yıldızın köksüz ıııgı da çevirm ş ölüm istekli hava 
olmasa burası, haydi hay- !ara artık uğurlar olsun! . 
di, düıte görülmüt gunu Her yenilık yeni aygıtlar, 
sökmez bir uyku engini di - yeni gereklerle onar. Baıa-
ye anılabilirdi!. . rılacak · lir itin yöntemine 

Ôyseke özelden gürül gü · girmesi baıta gelir . 
rül kopub akan dirim da· Ulusal musiki, bugün, günün 
marları varmıf .. Bugün kut· ulusal kültürile elele, baş 
lu izlerini ulusal gücümüzde baıa vermiıtir. Bunu Türk 
buluyoruz. Ulusu,kendi varlığındaki öl· 

Yenileıme atılışlarile eski mez göç gibi yaratacaktır 
doğu tutgaklığını üstümüz · Bu, göçün bundan başka 
den silktik, attık. Her itte ulusal musiki değiıiminin 
olduğu gibi dilde de, musi· yordamile ıiirimizde , güzel 
kide de öz benliğimizi, ken- yazılarımızda yeni bir öze-
di katkısız varlığımızı üze! ne, muıikiden doğacak kör 
Türk'lük ülkülerimizi yaşat pe, akkın, ıakrak, canlı, 
mağa elbirliğıle çalıııyoruz: "koro " engininde yü -

Yurdun tenliği için her zer kıvrak. civelek bir dü-
yararlı iş yapılıyor. zene girecektir demekten de 

Kazanç kapıları, bir biri kendimizi alamayız 
ardınca açıla gidiyor. Değilmi ki musiki; şiirin 

Dirlik makanızmasını düzen tezgfı.hı, bezen kay-
itleten eller, damarlarımız- nağıdır. kıvancımız inceldikçe 
daki eski ölüm dütkünü bu olgunluktan şiirimiz pa· 
uyufuklukları, can sularının yım alacak, eski ağızlarda, 
sönmez adlarile yaıa· suyu seli çekilmit değirmen· 
mak kıvancına çeviriyorlar. !er gibi duracakdır. 
Bundan ötürü, her dalgasın- Yeni musiki, yeni ıiirimi· 
da bin inilti, her esisinden ze yeni yükünü gösterecek, 
sonsuz yas sesleri fışkıran; ulusal uğrunu çizecek, yeni-
her ıoluğu ölesim acılarile liğin istediği olgunlıığu,canlı ' 
hıçkıran eski musikiye de es- lığı getiren yolu doğrultacaktır ' 
ki günlerin batı uçurum la- ve ondan sonra yeni yetişe-
rında bir ölüm çukuru ka cek özlü ulusıı.I uzanlarımı-
zılmııtır. zın canlı fiirlerinden, sonun. 

Roman Tefrikamız: ~6 

Sıı vaştaıı 8•• V<tş<ı 
Yazan: M. YÖRUKOGLU 

Mektebin önünde yanan gözlerini Kara Arslan dd 

meıalelerle yakınına yakla· I diyetle dikerek,köy etrafının 
ıan Yahya Kaptan müfre· emniyette olup olmadığını sor· 
zeılnin kolu başından süzüle· duktan sonra gür ve kara 

ı 

rek karan!ık içerisine bir I katlarından biraz daha ka-
gölge kaydı. Hu da, Yahya baca bıyıklarını sağ tlile 
Kaptanı hayrette brakmak yokladı. 

için ansızın görülmek mak
sadlle ıüvari zabitinin yap· 
tığı bir rnuziplikti. Süvari 
zabiti, mektebin karşısında -

ki daracık bir sokağa da

larken Yahya Kaptan, ateıin 
karıısında Arif'le müsafaha 
ediyordu Süvari zabitı,Yah
ya Kaptanı tetkik etti: 

Orta ve narin bir vücuda 
malik bu adam, sanki çelik 
bir kale temsil ediyor .. Ate . 
tin batında ayaklarını biraz 
ıı.çmıı dipçiği yere meteveccih 

- Arslan, sızın ar -
kadaşlar yorgundur; bizim· 
kiler tebdil. etsin 

Dediği esnada, sü•·ari za

biti dayanamadı Bu vatan 
sever arslan yürekli ve per

vasız komitecinin karıısına 

fırladı, ve: 
Topal 

nın oğlu! 

Şakir ağa-

Diye haykırdı. Yahya 
Kaptan, evvela şaıırdı, son· 
ra filintasını omuzuna asa · 
rak iki kolunu birden nç 

Yarın akşam bir müsamere 
verecek. 

Necati bey Muallim Mek
tebi son sınıfı tarafıı : dan bü· 

yük bir veda müsameresi ha· 
zırlanmıştır. Müsamere bu 

gece yalnız talebeye ve ya
rın gece de yalnız halka ola
caktır 

Müsamerenin güzel olacağı 
ve eyi bir gece geçirileceği 

muallim namzetlerinin proğ
ramlarında görülmektedir. 
~1üsamerede birçok numara· 

.... 
:ı 

larla beraber iki de büyük 
piyes oynanacaktır . 

Bunlardan biri gazetemiz
de tefrika edilmekte olan 
"Oir Zaferin Yası,, isimli altı 

büyük tabloluk milli ve mes· 
leki piyesi, diğeri ise Molyer 
tarafından yazılan, Vefik pa· 
şanın dilimize çevirdiği "Zo 
raki Tahib,, adlı komedidir. 

Gençler zeybek ve diğer 

oyunlar d>t oynıyacaklardır. 

Dr. Bay Ali Riza ı Gelenler Gıdenler: 
-ısav .\li Ka~ıııı Kentimizde açılacak kulüb 

binasının mobilyelerini mü
bayıı.a etmek üzere :'vlemleket 
hastahanesi Başhekimi Bay 1 

Ali Riza bugün İstanbul'a 
gidecektir. 

Maarifte tayinler 
Yağcılar Tiresi yazganlı

ğına gönderildiğini evvelce 
yazdığımız bay Zühtü'den 
açılan Maarif ba,katipliğiııe 
Sicil memuru bay Naci Ôn
gür, Sicil memurluğuna da 
daktilo Bay Nuri Özek terfi
an ve naklen tayin edilmiş· 

!erdir. 

Bay Nuri'den boş kalan 
daktilo katipliğine de Sıhhat 
dairesi eski katiplerinden Ba. 
yan Firdes getirilmiştir. Ken. 
dilerini kutlularız. 

Susığırlık helediye baıkanı 
bay Ali Kasım dün kenti 
mize gelmiştir. 

1 
ldmanbirli~i 

pıyangosu 

Evvele~ satışa çıkarıldığını 

yazdığımız İdmanbirliği pi
yangosu çekilme günü yak
laımasına rağmen dıştan is -
tekler çok olduğundan çekil
me gününün geri bırakılacağı 
itidılmitti r, 

Poliste: 
Naciye isminde bır kadın 

Manifaturacı Ziya'nın dük
kanından bir yün cakel ça
larken görülerek yakalan 
mıştır. 

* Belediye önünde seyyar 
setıcı Hüseyin"in sergisinden 

Tayin 1 lavran'lı Osman oğlu llakkı 
Belediye daklllosu Bay İs - bir çakı çaıarken suç halinde 

mail bin kuruş maaşı asli 
1 
_yakalanmıştır. 

ile Müftülük katipliğine tayin ihtisas mahkemesinde: 
edilmiıtir. 

da gene musikimiz; kendi 
pesilerinl, kendi sezgi ve 

doğuılarını almakla gene 
kendisi gönenecektir. 

lbralıinı Şevki lşılmwıı 

çok hasta geldim. Bir daha 
cepheye gidemedim. Bizim 
Dramalı Osman bey, Sü· 
leyman askeri beyin şaha 
deti üzerine esir olmuştu 

Zuafa meyanında mübade
leye taf i tutulmuf, gelir gel
mez seni sordum, lngi -izler 
idam et ı. iş dedi. Sonra sizin 

fırka kumandanı çerkes Es 
at beye ~ordum, o da Vadi! 
Şe'ria'da şehit oldu, dedi. 
Şimdi bakıyorum sen burada 
sapa s~ğlam. . Ben şimdi 

gelirken Lir nara atan ol· 
dıı. Vallahi sen aklıma gel
din,Çünkü senin sesine ben· 
zettim. Sonra dütündüm 
o muhakkak ölmüştür, de -
dim Kim bilir kimdir? Diye· 
düşündüm. 

Yere oturdular. Siivari za 
biti çok temiz bir sinede 
çarpan bir kalbin tercüma
nı olan l u samimi sözleri 
büyük bir zevkle dinledikten 
sonra, hala elinde tuttuğu 

Yahya Kaptanın elini biraz 
daha sıkarak: 

Tütün kaçakçılığından suç
lu Balıkesir'in Ualıklı köyün-
den Hasan oğlu İbrahim'!n 
altı ay kapatılması ve 665 li· 
ra hafif para cezası alınması 
kestirilmiştir . 

Ben timdi çok dikkat edi
yorum ve edeceğim de. Va. 
tana ve millete hizmet ede
bilmek için ölmemek lazım. 
değil mı:' 

Yahya Kaptan acı bir le· 
bessümle başını sallayarak: 

- Vallahi ben ıimdi es
ki Yahya değilim. Hiç sakın
mıyorum, Allah sonunu ha
yır etsin. Eyi dı:ğil ama son 
zamand , bana 1 ir şeyler ol

du. 

Yahya Kapdanın, son za· 
rıı anda çok pervasızca hare
ket elliğini ve ö üm tehli
kelerinden hiç sakınmadığı
nı Kara Arslandan öğrenen 
süvari zabiti. Yah: a Kap· 
danın çok sevdiği zevcesini 
ve çocuklarını hatırlatarak 
biraz korunmasını temin 

edebilmek maksadile: 

Kapdan yengem nere
de? Küçük Kapdan ne ya· 
pıyor? 

Yahya Kapdan gayet la· 
kaydane: filin tasının namlusunu iki eli le tı: 

kavramu, dimdik ayakta 
duruyor. Haki renkteki ya 

Dirilen ölü buna der· - Kaptan, biz dah ı ya - İstanbul'da, yine Ka
ragümrük'te oturuyorlar. 

İdareleri var. Demek sureti
le gayri ihtiyari kalbine çÖ· 

ken hüznünü saklıyamadı. 

Süvari ıabiti, bir defa Ars
lanın yüzüne baktıktan son· 

rım kllot elbiıe, &}Dl renk 
teki çizme ve kalpağı o kadar 
yaraımıtkl cidden insan lıak 

~ 

mağa kıyamıyor. Ate§ kar· 
ıınnda, zeka dolu parlıyan 

ler Ah! Topal Şakir Ağa, ııyacağız. Türk milletinin 
Ah.. . esir olmama11 ve Türk vatanı. 

Diyerek süvari z •bitile nın kara kefene bürünmeme•i 
öpüştü. Yahya Kaptan. oÖ· için yaıiyacağız. Ölmemek 
züne devam etti. için şimdi eskisinden daha 

- Ben Iraktan yaralı ve fazla dikkat etmek laaım-

Alanlar çoğalıyor. 
Kentimizde Soy Adı alma

ğa herkes büyük bir istekle 
koımaktadır. Şimdiye kadar 
Nüfus idaresine soy adlarını 

kayddtirmek için sekiz bin 
üç yüz küsur kişi müracaat 
..tm i ştir. 

Üniversitede 
üç talebe cezalan· 

dırıldı 
İstanbul, 25 (S.Ş) 

Geçenlerde üniversitede kar· 
ne yoklaması yüzünden gü 
rültü çıkaran üç talebeye 
hukuk fakültesi inzibat mec . 
lisı onar ay muvakkad tard 
cezası vermiş, fakat bu ta le 
belerin evve'ce hiç ceza gör· 
memeleri dikkate alınarak 
tecil edilmiştir . 

Radyo 

26 İ k kanun 934 Çarşamba 
İstanbul 

1 S, frans ,zca ders. 18,30 
] .rnnastik: Selim Sırrı. 19 Plak 
lıafıf musiki. ı 9,311 Dünya ha· 
berleri. ı 9,40 Plak orkestru. 
20 inhisarlar blkanlığı namına 
konferaııi. 20,30 balalayka 
orkestrası. ve koro heyeti tara. 
fından şan 2 L 2 O Ajans ve 
borsalar. 21,30 Radyo oıkes· 

irası. 22 Radyo caz ve tango 
orkestrası. 

Budapefte, 550 M. 

18,05 Operadan naklen: 
•l'uppenfee• isimli bayerin ba 
leti. 18,50 Sözler. 19,20 Ke· 
man konseri. 20, Şen sözler. 

20,30 Şarkılı oyun. 22,40 
Haberler, 23 plak, 23,40 çin· 
gene musikisi 24,40 Salon 
musikisi. 

Bükreı, 364 M. 
12 Plak l 3 Revü mus . kisı 

l s Hafif musiki. ı 9, ı 5 Şar
k ı lı orkestra konseri. 20 Kon
ferans. 2 1 Johanıı Staruss ak. 
şanı ı bu konsere bükreş ope
rasının en eyj artistleri iştirak 

edecektir. 22 Sözler 22, l 5 

Staruss konserinin devamı 

23 haberler. 2:i,25 Kahvehane 
konseri. 

ra tekrar Yahya Kapdana 
tevcihi hitap etti . 

- Kapdan, dedi İzmitte 
ki fırka lmmandanile görüş· 
tün mü? Nasıl adam , iş göre· 
bilecek mi? 

Bu sual üzerine, Yahya 
Kapdan adeta asabileşti. 

Gözlerini bir iki defa açub 
kapadıktan sonra kaş 

!arını çattı ve sert bir lisan
la: 

- benim şimdl Anadolu'da 
tanıdığım iki kumandan var. 
Birisi Mustaf Kemal pafa, 
ikiııcisi miralay Kazım 

beydir. 111 Başkalarından 
hiç ümidim yok, çünkü ki· 
misı İki dinli, kimis ni tanı 
madığım için bir şey diye
mem. 

Süvari zabiti. Yahya Kap 
tanı, kendi arzusuna tabi kı· 
labilmek için bu sözlerini 
ganimet bi !erek hemen atıl
dı: 

- Şu h::ı.lde, ne duruyo· 
ruz? Mustafa Kemal paşa 
umumi vaziyeti idare edi 
yor Kazım bey ise fırka ku 
mandanı olduğu halde fır 
kanın mensup bulunduğu 
Kolordu kumandanı Çerkes 
Yusuf izzet p~şaya ehem 

(1) Şim'.iiki Büyük Millet Mec· 
!isi reisi general Kazım Özalp 

Soy adı alan
lar 

Memduh Özçam - Çocuk 
doktoru 

Naci Gürer 
hocası 

Kani Ôzkan 
zabıta komiseri 

Riyaziye 

llelediye 

Ali Akgürgen - Belediye 
zabıta memuru 

İsmail Karaca - Beledıye 
zabıta memuru 

Recep Balkan - Belediye 
zabıta memuru 

Ali Altınöz - Belediye za 
bıta memuru 

Necmi Özoğlu belediye 
zabıta memuru 

Nuri Gunay - u eledıye 

zabıta memuru 
Rifat Karakaş belediye 

kır zabıta amiri 
İsmail Karadoğan bele 

diye kır zabıta memuru 
Mehmet Yeşil ov& bele 

diye kır zabıta memuru 
Zeynal Fırat - helediye 

kır zabıta memuru 
Ahmet Acar - belediye 

kır zabıta memuru 
Kadir Karaçam - beledi · 

ye kır zabıta memuru 
Halil Akkaya · belediye 

lnr zabıt_a memuru 
Sait Akçakoca belediye 

bahçıvanı 

llasan Ünal - Gönen in. 
hisarlar memuru 

Mustafa Ünal Balıkesir 
inhisarlar sicil ve evrak şu 

besi amiri 
Şükrü Ünal - Ayvalık in

hisarlar takip amiri 
Muzaffer Güldür - Ku · 

yumcu 

Kerim Sayer - Dumlupı· 
nar okul acarı ive eti Folka] 

Şuuri Talan -- Tahsil teb· 
liğ memuru 

Necmettin Ak~it - İhtisas 
mahkemesi mubaşırı 

Mehmet Kara - İhtisas 
mahkemesi mubaşırı 

Mustafa Arabul - İhtisas 
mahkemesi mubaıırı 

Mustafa Çelik - İhtisas 
mahkemesi mubaşırı 

Fehmi Taşkan - ihtisas 
mahk.,mesi odacısı 

Behzat Cin - ihtisas mah 
kemesi odacl8ı 

Ali Güney - Gebze mah
keme başkatipliğinden müte-

1 kail 

Necmettin Güney - Savaş 
abone bakıcısı 1 

Şerafettin Güney - Dink-
çiler mahallesinde 1 

Muharrem Güney - hacı- : 

miyet vermiyerek, Yusuf iz
zet paşanın gözü önünde, 
Ayvalık'ıan Aydına kadar 
uzanan (umum şimel cep
heleri) ,kumandanlığını deruh
te etmiş ve bugün memle
ketimize kuduz gibi saldıran 
düşmanla bütün azim ve 
imanile çarpıııyor. 

Kücük duyumlar 1 ~ 
Bay Ruzvelt'ln bir kanun 

layihasına göre ılerlde Ame· 
rik'da i ısizlerin artmamaeı 

için şu şekilde haraket 
edilecektir: lıçiler, İfçl flat · 
ları için , aldıkları gündelik· 
!erin yüzde 5 tini ayıt uca k· 
!ardır. 

*Bugün Amerika'da mitral 
yoz herkesin alabileceği 

bir ıeydir. Peıin 60 doları· 
nız varsa mitralyozunuz ha· 
zırdır-

Yalnız alanın satıcıya par· 
ınak izlerini· bırakması şart· 
lır. Amerika'da mltra!voz 
bilhassa çok satılmakda

0

rlır 
~tıtralyozu haydut lar pek 
çok a ' dığı gi ~i, kendisini 
herhangi bir tehlikeden mü· 
dafaa etmek istiyen kirn· 
selerde fazla fazla almak· 
tadır, 

*\!acar tiyatıoları bu yıl bi· 
let fiatlarını aıırı ölçüde in 
dirmişlerdir. İleride biletleril1 
eski vaziyetin yüzde 35 ine 
ineceği söyleniyor. 

*Anna Sedlaçekova , met· 
hur Çek aktrisi, şimdi Pra· , 
ha'da bir tıyatronun müdür· 
lüğüne tayin olunmuştm. Ba 
yan Sedlaçekova, Çekoslo· I 
vakya'da ilk kadın tiyatro -
müdürüdür. 
~Almanya'da 450 Ortamek·I 

tep muallimi ilk mektep ho· 
calığına atılmışlardır Bu, sırf 
ilk mekteplerde bazı dersle· 
rin daha eyi bir şekilde öğ 
retilmesini temin için yapıl· 
mı ıtır. 

ismail mahallesinde 
Celal Yıldız - Eskikuyuııı· 

cular mahallesinde Bigadıç 
caddesinde kunduracı 

Nasuhi Öretgen - Yıldı· 
rım camii hatibi 

İhsan Coşkun - Sahniıal 
mahallesinde 

Ece Şatır - Gazi okulaıı 
öğreticisi [ V_e refikası öğreti· 
ci Kamile] IEski adlarıdır] 

Naci Ôngür Maarif daıj 
resi başkatibi 

Nuri Özek - Maarif dai· 
si sicil memuru 

Recep Özek - Balya Pa· 
zar köy nahiyesi nüfus me • 
muru 

Husamettin, Halil İbrahiJll 
Özek - balya'da nalbant 

Halim Olcay - K.Q.2.Ş 
süvari yüzbaşısı 

Süleyman bilgin - K.0 
2 Ş muamele memuru 

A Münir Bilgin - Mani· ı 

faturacı ~acı Emin zade (~1 1 
oğulları Asım, Emin, J\ıl. 
Nuri] 

müd:ıfai hukuk reisliğini ta' , 
kınmış, Arnavut küçük Art ; 
!anla ortak cayır cayıı eıki" 

yalık yaptırıyor bir tarafta~ 
da İstanbul'daki İngiliz teş 
kilatına casusluk yapıyor ve 
para çekiyor. Benim merke" 
zim o'an Gebze kazası jan· 
darma yüzbaşısı Nail de Ne· 
cati'nin ortağı, 

Gelelim Adapazarı ve Dil~
ce taraflarına: Hani bir çer· 
kes Kazım vardı, lttıhatçılal 

1 Devamı yarın) 

Kaptan! 'en ben ancak bet 
on kişi idare edebiliriz. O 
adamlar bir hükumet idare 
edeb ı lirler. Gel, el birlik kal· 
kalım, Kazım beyin maiye· 
tinde çalışmak üzere gide
lim. Köprillülü kaymakam 
Hamdi bey de orad~. 

------

Yahya Kaptan göğüs geçir· 

di. 
- Gideceğim, lakin gide

miyorum. Sen yeni geldiğin 
için hakiki vaziyeti daha öğ· 
renmedin. Karşımızda İngi
liz parasile satın alınmış 

kimseler .. Aramızda da bun· 
ların ortakları var. Buradan 
ayrılırsam İznıit',de tamamile 
düşman eline geçecektir. 

Bak sana uzun uzadıya bu 
havalideki vaziyeti anlata
yım Bir defa jandarma 
alay kumandanı kuvayi mil
liye a 1eyhinde ve bence ca· 
sus. Sonra Maltepe endaht 
mektebinde bir hinbaıı ne· 
cali vardır, kerdi kendine 

B;ze gelen eserler: 

Belediye mecmuası 
İstanbul belediyesi !ı,rofıntla~ 

ayda bir ç kcr lnıakta olan be, 

led •ye mec•ruas ııın son 
gelmiıtir okurlarımıza 
veririz. 

Yurttaş! 
~Ieııılt•ket derdi;ıi lı<t' 

fifh•ırıı llilt\liahıııer'I 
uııulıııa b.ı eenıh-etı' 
aza olıııalda ı~ııhü.yii~ 
iıı •aııi vazift•ııi ~ apıııı; 
olur~u ıı. 

Balıkesir llilaliahmer 
cemiyeti merkezi 
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Zagrepte katılı çarpışma -

lı1r 
Çarpışmalar milliyetçi ve komünist üni

versite talebesi arasında olmuştur. 
Zağrep 23 ı S Ş) - Dün velver kuliananlar vardır. 

bura üniversitesinde milli· 
yetçi ve komünist talebeler 
arasında kanlı çarpışmalar ol· 
d ıı 

Çarpııınalar çok unn sür
müıtür Ve kanlı dövüımeler 
esnasında ıkl taraftan ca ro· 

SükCrneti tekrar iade için 
ünivenite rek törü polisten 
yardım istemeğe mecbur kal 
mıştır. 

Her iki taraftan bir çok 
yaralılar vardır Binlerce 
lebe tevkf e.iıl.niştir . 

ta· 

---------------------Yunanistan' da 
Karışıklıklar 

bay Venizelos'a suikastdava- ' 
sından çıkan kızgınlıklar, hü· ı 
kumeti devirme hazırlıkları 
Atina, 22 (S Ş. ı - - Bay 

Venizelos'a yapılan suikast 
davası başlamıştır. 

Da va çok büyük bir alaka 
ile bekleniyordu. Çünkü. 
bazı dıt Venizelistlerin da 
va ile ilitikl karışıklıklar 
hazırladıkları söyleniyor 

lliyas Katais adında biri 
yakalanmııtır. Bu adam 

müfrit Venizelistlerdendir. 
Evinde 1 ir oda askeri sılah, 

cepane ve resmi asker el
biıeleri bulunmuştur Şüphe 

üzerine komıu bir kaç eve 
de baskın yapılmış ve rir 
kaç milralyoz 1 ulunmuıtur. 

Gene Kitais'in evinde 
Veniıelist Cümhuriyet has•a 

tam delillerimiz vardır. 
Yine bunlar 'a a1 ıi1<adar, 

bugün baıbakan bay Çalda 
r's'le iç işleri bakanı ara· 
sın da uzun, gizli müta vere· 
ler olmuştur 

-- -
ı Bulgaristan· da 

Petrol 

IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadı4 hareketle~ 

Viyana me~tepleri tale~eszi ı Noyi mua~e~esi ve ~ulgı· ı Raskolinkof 
kalıyor. I flSIBR Bulgaristan'da nasıl 

)1 Popolo d'ltalia,, dan "Slovo. den karşılandı 
Viyana'da talebelerin ade- 1878 de Berlin muahede• ,,Vamenski [Novini" den 

di azalmaktadır. Netredilen si, Ayaatafanos muahedeslle "Geçenlerde yirmi senelik 
bir istatistige göre, 1932 ile hudutları çizilmit olan Bul· bir münasebet durgunluğun 
1933 yılları arasında, geçen gariılan'ın teıekkülüne en- dan sonra Bulgaristan ilk 
yıllara nisbetle 1253 talebe gel olduğu gihi, 19 l 3 deki Sovyet Elçisini kabul ede. 
eksiktir. Bükreı muahedesi de Bul· rek Rusya'yı resmen tanımıı 

Bazı Viyana enstitüleri garlstan'ı parçalamııtı. No· oldu. Bulgarlar elçiyi nasıl 
mekteplerde talebe kalma- yi muahedesi ise bulgar karııladılar. 
dığından dolayı sınıflarını milleti ve bulgar vatanı O gün saat 1] de Sovyet 
kapamıılardır için en büyük felaket olmut elçisi bay Raskolınkof me 

Reichspoat gazetesi diyor- tur. rasimle çar huzuruna kabul 
ki: "Bu hal teessüfü mucib Amerika birleılk hükunıet edi1di ve hatmetlu çar haz· 
dir. \lekteplerin bot kalması !eri Cümuriyetl baıkanı retlerlne ltimatnameslnl tak · 
korkunç bir manaya delalet merhum Vılson 14 madde- dim etti. 
eder bir ulusun mukaddera 
tı ailenin kurallarında "tef 
kilıitında" bulunur. Yeni ne 
sil anımın önderiliğl ile ku
rulur. 

Viyana kadınları analık 

vazifesini yapmıyorlar. mek
teplerin boş olması yarın 

için bir ulusun nüfussuz kal· 
ması demektir Bu ıekilde 

Avusturya kendisini inkira. 
za mahkum etmiı oluyor. 

~imanın tekamülü 
"Varnenski Novini" den 

Geçenlerde bir Amerikan 
ilmi seyabat grubu, gezinti· 
!eri esnasında bugünden 
140 bin yıl önce yaıamıı 
hayvan iskeleti bulmuıtur. 

Bu çok büyük, cesim hay
van canlı iken 15 ton ağır 
lığında imiı. Fakat; ona mu· 
kabil kafatasının içinde yaL 
nız [30 I gram beyin malze 
mesi vardır. Öyle ki, beyin 
'ücut ağırlığına mukabil 
1: 500,000 nispetindedir. 

Bugün bu nispet insanda 
1: 70 tir. 
Şayet canlı mahlükların 

bu tedrici tekamülü bu men· 
val üzere ilerliyecek olursa, 
bu bizi ıu esasa lnandır
mağa götürür ki, yüzbinler
ce yıl sonra dimağ büyük 
ölçüde değİtikliklere uğraya
caktır. 

Sanşın T akvımı 

26 
Çarıamba 

sile galip, mağlup aranmı· 

yarak ve hak gözedilerek 
harbı neticelendirmek İstedi 
Fakat muvaffak olmadı. 

Kuvvet hakka galebe çala· 
rak muharebe, haksızlıklar 
ve ağır tartlarla bitirildi. 
Ulusal görüt noktasında 
en ağır muahede 
muahedesldir. 

ise Noyi 

Noyi muahedesi, Ayasta-
fanoı muahedesinde çizil-
mif o 1an sınırlar içinde ya 
tiyan bulgar milJetine serbest 
lik vermedikten başka ana 
vatandan da Ege Trakya 
sını, Usturumca ve garb 
taraflarını kopardı. Yuna 
nistan'la aramızdaki azlıklar 
meselesini halletmiyerek 
Ege Trakyasında ve şarki 

Makedonya'da yaşıyan Bul 
garlar kovmak hakkını Yu· 
nanistan'a vermiş oldu 

bu muahede bize, bir çok 
siyasal ağır ıartlarla bera
ber taıınamıyacak gibi ma
li yükler de yükletti. 

bu muahedenin bize ver
diği Ege'de ökonomik mah· 
reç hakkı da bugüne kadar 
yerine getirilmedi 
Yabancı ulusların idarele

ri altında kalan bulgarlara 
muahedelerin ·azlıklara te
min ettiği haklar veri'me
dikten başka, bazı komıu

larımız, bunların bulgarlığı 

nı da tanımak istememek 
tedirler. 

Kabulde dıı itleri bakanı 
mız bay batolof'ta hazır 

bulunmuıtur. 

Raskolinkof yanında ge 
neral Zlataref olduğu halde 
kral arabasında; birinci Sov
yet elçilik yazganı ile saray 
yazganı bay Hacief ise ikinci 
arabada idiler. 

Önde, birinci süvari ala -
yandan bir bölük asker ol 

duğu halde • bulgarlya" ole· 
!inden batlıyarak "Levtkl. 
"Slavyanska" ve sonra "Ra 
b.ovska" ve "Çar Osvobodi· 
tel" tarikile saraya girildi. 

Yukarda ismi geçen so
kaklar binlerce meraklı halk 

tarafından geçilmiyecek bir 
hale gelmiıti Fakat polis te 
halkı yerinde tutarak zarar
sız bir hale getirebildi. bil 

hassa, hareket edilirken çok 
ihtiyatlı davranıldı. Rasko 

linkof, §imdiye kadar hiçbir 
elçiye nasip olmıyan bir 
canlılıkla karşılanmııtır. 

böyle bir muahedenin bul
gar ulusu gibi bu geçmıtı 

olan ve medeniyete hizmet 
etmiş bir ulusa kabul ettiril 

miş o1ması teeasüfe değer. 

Muahadelerin azlık ulusla · 
ra {akaliyet) verdiği hak 
!arın bulgar hakla 
rına da verilmesi ve yerleri
ni terketmeye mecbur kalan 
muhacırlarımızın yerlerine 
dönmelerine izin verilmesi 
balkan ulusları arasındakı 

barıtıklığın ilk adımı olacak. 

•••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Savaı'ın: : Yazan: : 
: Küçük : Ana şefkatı : Hakkı ı 
:Hiklyeıl : : 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bayan Sabiha, babasını istemen bıtmezkibaıbela11derdl 
istediği tarafa çakib götü- O vakit Bayan Sabiha 
rebllen bir tanecik anasının ıükut eder, her arzuıundan 
aylarca ı!lren lzacından son feragat ederdi. 

h il j 1 . il Aradan bir kaç ay daha ra, ma a en n geç m11z -
ğll ı ü k b geçmif bir oğulları olmuı, 

b 
e anın'.1'ıf, ç. çokcu ba· ona Uysal adı verilmtıtt. 

a11, zengınce , mute alt, ay , d bl k d h n.ra an r aç ıene a a 
Ahmet ile evlendirilmişti. geçmif, Uysal da mektebe 

Bay Ahmet ylrmlyedi yıl gidecek yaıa gelmııtı. 
süren memuriyet hayatında Bayan Sabiha zevcine ço· 
hemen hemen ağzına bir cuğun mektebe verilmeıl için 
kaıık 11cak yemek koyma- bir çok kereler yalvarmıı, 
mıı, zeytin ekmek yiyerek fakat muvaffak olamamııtı, 
bir haylı para biriktirmişti. Bay Ahmet ııe çocuğu mek

Rahatı ıever olduğundan tebe verirse yapacağı mu· 
güçlü kuvvetli, aklı yerinde rafı heıab ediyor, yüreğine 
o 1 masına rağmPn kendine inme inecekmit gibi ııell· 
başka bir İf aramamııtı yordu. Velhasıl hakiki bir 

Aldığı bir kaç kuruş teka· baba değildi. 
üdiyeye biriktirdiği paradan Bayan Sabiha çok eyi 
da bir miktar ekliyor geçi· görüştüğü ailelerden birine 
nlp gidiyordu." oğlunu terke mecbur kal· 

Çocuklarının her üçünü mıştı Onun düıünceıl eyi 
de baıtan savmak için leyli bir evlat yetlttirmekten iba· 
mektebe vermifti . retti ~ay Ahmet Bayan 

l ı 1 ğ Sabiha nın bu hareketine · uysuz u una diyecek 
yoktu!. Bayan Sabiha'dan güceneceğl yerde fevkal_had 

memnun olmuı, daha ıleri evvel, ölen karısının üstüne 
giderek kendiıinl fuzu il 

bir kaç kere daha evlenmif, masraftan kurtarmak yolun· 
aldığı kimselerin hepsi de dakl mesaisinden dolayı 
Bay Ahmed'in lüzumundan zevceıini tebrike kadar 
fazla olan hakimane sözleri 

varmııtı. 

ne tahammül edememiş Zavallı zevce bu hiulz 
birer ay bile durmadan ıa- babanın harekeli karıuında 
vuşup gitmişlerdi. ıaıırmıı kalmıf, odasına 

tlayan Sabiha ise pek çekilerek bir haylı gözy8fı 
genç olmasına rağmen ana· dökmüıtü. Fakat onun göz
sının hatıra ıçın elitlik yaıları bir hiçten baıka bir 
Bay Ahmed'le evlenmeğe ra· ıey temin edemezdi. 
zı olmuştu. Uysal yirmi iki yaıında 

Huyu Bay Ahmed'in aksi· olduğu halde Mühendiı mek. 
ne, oldukça eyi idi Her han· tebini birlncilıkle ikmal 
gi bir meselede haklı da etmit şahadetnamesinl almııtı. 
olsa karşısındakinin fazla Kendisine hakiki evlat 
ısrarı ü 'erine sükut eder, muamelesi edilen, tahıl! 
aradan bir az vakit geçince ve terbiyesile alakadar 
hakkını teslim ettirirdi. olunan yerden adreı alıp ar-

llele mahallenin genç tık ihtlyarlamıı olıın anaaını 
kızları Sabiha Abla diye görmeK için kendi evlerine 
can atarlar esrarlarını ona gelmiıti. Gördüğü manzara 
tevdi:etmeği vecibeden bı!ir- pek hoıa gidecek gibi değil-
lerdi. di. Odanın orta11nda bir 

tlayan Sabiha ile Bay ot minder, kenarda bir teıtl, 
bir bardak bir iki kırık lı

Ahmed evleneli üç dört ay kemle. 
olduğu halde tahminin hi· 
lafına evlerinde hiç dırıltı Demek ki anaıı pek fakir-

leşmişti 
olmamııtı- Demek Bay Ah 
med kadının bu güne kadar Daha doğrusu ölen huy· 

suz kocasından kalan tekali· fenasına çatmıı ancak timdi 
eyisini bulahilmifti Eyi kadı- diyeyi alarak geçinmek 

tenezzülünde bulunmamıt 
nın hali başka oluyordu evdeki eıyayi satarak bu 
Veuellm 1• güne kadar geçlnebilmtı 

Hakikat halde Bay Ah- Sade ıuya ekmek batırarak 

Askeri şef ı general Papulis'ten 
gelen bir mektup yakalan j 

mııtır . Bu mektub teferrua 
tının nelerden ibaret olduğu 
henüz söylenmemekte ise 
de general Papulis'in bu 
mektubla timdiki hükumeti 
devirme hakk111da neler 
yapı 1 ması lazım geldiğine 

dair direktifler vermiş olduğu 
anlatılıyor Bütün hunlarla 
ilitikli olarak iç işleri bakanı 
demlıtir ki: 

Şumnu garbında birkaç 
gün evvel, bir (torf) izi lm
lunmuştur. Torf, batak'ık 

yerde birçok bitkilerin (ne
bat) tahammüründen, su 

çekildikten sanr ı , meydana 
ge'en çok kıymet l i bir nevi 
gübredir . Bu çok münbit 
toprak k imyevi taş kömürü 
reaksiyonu vermektedir. f!u. 
rada aynı zamanda petrol, 
maden kömürü v.s. bulun
ması kuvvetle tahn:in edil
mektedir. Ve ümit de pek 
çoktur. Bu iş için Şumnu 
belediyesi 1590 dekar yer 
işgal eden bir dairevi yuin 

tarlalarını satın almağa ka
rar vermişt•r. işe yakında 
başlanacaktır. 
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Giin doğumu: 
Zevali 7,26 ı 

1934 Ezani 2,31 

Avrupa bilginlerinin birçok 
asır evvel balkan yarım ada · 
sında sınırlarını çizmit olduk· 
ları bulgar vatanına Novi 
muahedesinin yaptığı fenalı 
ğı kı•aca kaydettik 

med huyunu değlıtirmemlş, hayatını idame yolunu bul-
tır Noyi muahedesindeki daha fazla huysuzluğa bat - muttu. 
haksızlıkların düzeltilmesi ise lamıtıf. Mesela: Karısı, tahta Mühendil Uyıal evin ya
balkan ulusları arasında mü· silse evi çürüteceksin yemeğe ziyetlnl düzeltmlf, ilk eseri - Yakalanan ve yapılan 

baskın'ardan, V ~nizelist 
Uümhuriyet hassa askerinin 
isyancı karakteri hakkında 

Belediye kütüklerine- göre 

hu sene Şumnu kentinin 
kalabalıklığı 27,000 i bul 
muştur. 

1 
RAMAZAN 191 

En medeni ı\ vrupa ulusla· 
savat temin edeğj gibi kar· 
daıça yaşaıııayı da meydana 
getirecektir. 

bir az fazla yağ koysa beni olmak üzere de babasının 
mahvedeceksin; ayağına gl- mezarına güzel bir lahld 

ME-1 Savaş'ın p ,yesi: 2 

Bir Zaferin ggaaaa a 
aaaa;g Yası 

a 

ra::an: R. G0KALP 

lliiv ü k lıu lıa -
Merak etme e'vladım, bir Türk tuzağa 

kanmaz. 
Yurdun asil çocuğu kahbeye yakalan

maz. 

Eı·kek eocıık -
Büyük baba, bu hoca tutulmıyacak de· 

mek 

13ii.' ük lıalıa-
Birazdan görürsünüz, doğru olmaz söy

lemek. 

Erkt>k <'O<'Uk -
• 

1 laydi anlat öyleyse; 

Kız coeuk-
• 

Bırak anlatsın işte. 

Bii' İİ k ha lıH . 
Bır parça dinleninde anlatırım dönüşte. 

!Der. Elektrikler söner. Çocuklar ve 
büyük baba kaybo'ur 1 

Dördüncü görünüş 
Dekor aynı muıı.llim ·Sahnede mual· 

lim ve oldukça büyük çocuklar var. 
1 Perde açılırken çocuk ve büyük ba

ba girer. Ses çıkarmadan yerlerine otu
rurlar. Muallim devamla:] 

·------------· 1 

!ıİllİ~' Cİ DCHl'Ş 
Muallim - Talebeler 

Muallim - Dediğim gibi efendiler. 
Bu memleketin ve bu milletin istikbali 
bir kahramana bağlıdır . Bu kahraman 
yıllarca boyunduruk altında olan bu 
memleketi kurtaracaktır. O, bu Türk'e 
yeni bir yüz verecek ve nurlu yollar 
gösterecektir. Gözleriniz ana, baba ve 
kardeşlerinizin bir ga} e uğruna istiklal 
savaşına nasıl koştuğunu gördü. Büyük 
kahramanın her işaretini büyük bir inan
la yapan arslanların kardeş veya çocuk
larısınız. Türkiye'nin istikbali bu kahra 
manın zaferine bağlıdır. Gözlerimde bu 
kahramanın daima duyduğunuz adını 

okudunuz tabii: Mustafa Kemal. Her 
zaman Mustafa Kemal adını duyun ve 
duyurun. "u adı duydukça gözleriniz 
bir şark güneıi ile parlasın. Kalbiniz en 
büyük alev karıısında duyduğunu duy
sun. 

Bir genç Muallim Ley, dün Mus-
tafa Kemal'in bir pusuya düıeceğlni 

duydum Doğrumu acaba? llaberiniz 
var mı? 

Muallim - Yalan çocuğum, inanma; 
güneıe pusu kurulamaz yavrum. Yıldı· 

rım hiç bir kuvvetin önünde sönemez. 
Onun pusuya, kahbeliklere kurban git 
mesi demek, Türk 'ün yok olması demek
tir. lliç Türk yok olur mu'.' Mustafa 
Kemal bir insan değil, bir vatandır. 

Mustafa Kemal Türk demek, Türkiye 
demektir 

rının idarecileri tarafından 

Bir genç - Muallim bey, bu paditah 
hükumeti Türk olduğu halde niçin düı· 
manlardan yana çıkıyor? Bunu aklım 
almıyor. 

Muallim Oğlum, onlar Türklük'ten 
ayrılmıı, satılmıılardır. Bırakın istediği 

ni yapsın. Artık padişah hükumeti sal· 
tanatı yıkılmıı demektir. Hükmünü ge · 
çiremez. Çünkü karıısında milyon ayak
lı, milyon elfl ve tek kalbli, Mustah 

Kemal kalbli Türkiye .var. Oişini ve lır· 
nağını silah yapan bu millet kuvvet ve 
kudretini dünyaya bir daha gösterecek 

tir Çünkü onda inan ve güven var. l'u 
sözün büyüklüğünü de bilirsiniz. 

Mehmet Muallim bey, ben de o 
kardeılerimizin arasına katılmak istiyo
rum. Ne olur, bizi de oraya gönderin. 
Belki faydamız olur? 

Muallim - Acele etme oğlum. Sen 
de burada çalışıyorsun Pek mühim bir 
fark yok Gaye bir , yol bir , dilek ve 
istek bir. 

Mehmet- Fakat ben birıey yapını · 

yorum ki. 
Muallim Beni dinliyorsun ya .. Bu 

da kafi çocuğum. 
Mehmet- Burada durmak istemiyo

rum. Ağabeyim, ablam onların yanına 
koıtu. Burada babam ve annem onların 
düımanı. Ben tek kaldım. Düıman diye 
sizin tarafı söyliyorlar. Ben bunların 
yanında nasıl dururum. Beni de cephe· 
ye gönder. kurtu'ayım. 

yecek ayakkabı istese senin yaptırmııtı. 

:\luallim Yavrum, onlar ihtiyardır, ı 
cahildirler. Sen onlara ne birıey söyle 
ve ne de uy. O kadar kafi. Bu istiklal. 
bu kurtuluı yolunda savaıın değerini 

onlar da anlıyacaktır . l'ılera k etme 
"sönmez ebedi her her gecenin gündü

zü vardır." Bu sözü unutma Sen onla· 
ra ~1ustafa Kemal'cilerin ne çok ve mu
kaddes bir uğurda çalıştıklarını anlat
madın mı? 

Mehmet-Çok defa anlattım . Amma 

hoca dururken benim gibi küçük ıözü 
dinlerler mi? 

Bir başkası - Muallim bey, hoca 
efendi yok mu? Hep sizin düşmanlığı· 

nızı yapıyor. Dün bizim çocuklardan 
birini, sizi korumuı diye dövmüt ve il· 
nıftan kovmuı Artık almıyormuı. Sizin 
arkanızdan etmedik söz bırakmamıı . 

Muallim - Çok yazık Siz o çocuğa 
söyleyin buraya gelsin. Dedim ya o ho 
ca da cahildir. Ona da birıey denemez. 
Ne yapalım zaman ona da hakikat gü
neşini gösterecektir. Sız reni dinleyin. 
Zafer günleri, onların anlamak günleri 
yakındır çocuklarım. 

Mehmet - Muallim bey, Seyfi bey 
yine gelecekmit öyle mi? 

Muallim - Ha .. Seyfi bey tabii ge
lecek. Sa vaıı kazandıktan ııeri burada 

kalacak. [Bu sırada kapı vurulur.] 

İKİNCİ DlRl:Ş 

~luallinı - Cocuklar - Hasan • 
Hasan - l Bir köy deltkanlm, ceıur 

bir çocuk] Muallim bey, ağamdan mek· 
tup geldi. Bu akıam saat 1 l de bulu
ıacaksınız. Süt babam da sizi görmek 
istiyor Saat dokuzda kahveye çıkacak 
O saatte orad& bulunun Bana, bir teh· 
like olduğunu söyledi . Mektebi dağıtın 
ve bize gelin. Bu daha eyi olur. Kah
veye birlikte çıkarsınız. 

Muallim -1 Şaıkın] tehlike mi? 
Hasan - Evet mühimce bir tehlike

den bahsedilıyor. 

Muallim - Bu tehlıkene acaba? 
Hasan - Eyi bilmiyorum amma 

Galiba kasabaya lstanbul'dan bir
kaç adam gelmif. Sızı kavalıyorlarmıt• 

Muallim [Kendisi toplıyarak) Haydi 
öyle ise sen git, ben timdi gelirim Bir 
iki yazım var, onları bitireyim. [Çocuk
lara:] Arkadaılar, bana müıaade edin. 
bugünkü dersimiz bu kadarla bitmlı 
oluyor. Etraftaki tehlike var. Tam ders
lerimize yurt kurtulunca baılıyacağız. 

Yalnız son defa yine hatırlatayım; Tür· 
kün bel bağladığı kahramanı unutma
yın. Onun fenalığı için duyacağınız her 
sözden benim de haberim olıun. St.z 
onun birer askerltlntz. Hatırlayın. 
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Yeni Gelen : Tuhafiye, Trikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır . 
.. 

' Sayl~v seçimi 
11 Defterleri asıldı 
il 

1 Saylav seçiıni gözetleme 
kuruınu başkanlığında ıı 

l - Sayhi\ st>çimirıdc ikinci St><;inıi sr~nıeğr 

hakkı oları ((22» yaşıııdaıı ~ uı..arı Halık.esir bii
tüıı ınahalleriııdc oturaıı ı•rkek Ye kadııı nüfu
sunu göstereıı deftel'lerdeıı birer nüshası in ti hah 
şubeleri merkezh•ı·ine asılmıştır. 

~Iııhteı·eııı ~\ üşterileriuıiz n,ıyı'<tııılık llıti)'·açl<ıı·ını Eıı Ccıız ! İzm i l'ler , e HaıııdiyP ıııahallE>leri İzmirler 
nulıallesiııde; Merdi)E', Osnıaııi~e, Selimi)r 
ve Oruçg.1zi ıııaltalleleri defterleri ~lec<lİ) r ma-f\ılağazıımızd<tı r-reıııin Edelliliı·. 
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Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

1 ıJ\ hailesi nde; lf acıislıak n• Yicda rıi) e mahalleleri 
1 

defterleri llacıislıak ıııahallE>siııde; Azizhe, Mir
li 1 · . · 11 1 . 1 ı· 1 •. A .. za wv n• llacıı!'rııaıl ııı;, fıa e en c t-· tel' el'I zızı-
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: Romatizma ve soğuk algınlıklarına çare 1 
• 

• 
Türk Elektrik 

Termoforu 
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Fiaıl:ıı· ueıız, taksiıl ·rd(• azaıııi 
. kohn lık !.!'.iislt•rilrııişıir . . ' 

Bazı hanımların daha tedrisi esnasında aldıkları 
dıkiılerle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat 
kendileri söylemitlerdir. 

Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek· 
tebi ı B ) kursundan mezun olan hanımlar diploma 
alabilirler Diğer hanımlar ancak b'çkl bıçmek ve dikit 
dikmeyi öğrenmit olurlar. Fazla izahat a lmak iıtiyen 
!er yurdumuza müracaat etsinler 

1 

ADRES· eörekç il ·r ınahalles' _.\h H ıkmel Paşa caddts No: 6 1 

1 

ilk ışık biçki ve dikiş li 
Ökoııoıııi lıakaıılığıııın 18 ~ıılıat 1\:133 taı·ilı \P lJ\:l\:l ııuııı ; ıı·a • 

'~ on b~~~ s~·ıu•lik ilıt!ı·a hı·ı·atııı . lı.ıizl.lir. ~f ulıterenı lıekiıııleı·iıııi- ~ ı ı,)Sfi --7- -=-- . -
zı ıı ta ~sı yesılt• roıııa tızıııalarda, asabı hastalıkl~rda, terlenıPdı>, ~ 
Sıl'ak kuııı \t' lıauı haıı)o Ye paıısumaıılarında ı:-tııııal olıııııııak- f'iiıW 
tadır. Hararet için saııdalyal:ıra \(' yatak İ<;Prisiııe \•·saiı· liizuııı !I 
görülen )Cl'IPı'lle koıııılabilir Hı•r ıııeıııleketin v ıltuııa güre lıer 

vurdu müdüriyeti 11 

-- -~~ 1 

-~SEHiR~ 

PAZ.\H GÜNI EHİ: 
Üglı>,f Pıı sonra :;aal 15 deıı 16 ~ a katlar 
kulak, hurıııı, lıoğ:ız hastalık lan ıııııa~ e
ııcsi (Doktor \ i plııııet K:'ı.ıııil lır~) 

PAZAHTE~I GÜNLEl:İ: 
Üğl('tlt>ıı t'\ \Pi ..;aat 10 daıı 1~ ~ı~ kadar 
tlalıili lıastalıklar ıııııa~ı·ııt>si ! Hııktor .\lı

nıPt Eıııiıı lır.') 
Öj:{lı>ı!Pn sonra (;()z; hastalıkları nıtı:ı)eıır

si ( Doktor İhsan All'ıH•1 ) 
SALI c CNLEHi: 
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• şekil Ye ehadda imal t>diliı·. l'Cl'Z VE TE)llN \TLIDlll. ~ 1 

il 
Satış yerleri: em 1 

İzmir'de peıtemalcılard11 Seydi Şehiri Mehmet Tevfik elektrılı ticarethane· ~ 
al. ~ 

Bursa'da Setbaıında Ahmet Tevfik eczahanesi ~ 

sinemasında 
26 birinci kanun çarşamba a~şamından itibaren 

tKl FİLİll BlRDEN 

Üğ!t'tieıı t~\Yl'I .;aaı 10 darı 12 ~ı· katlar 
dahili hastalıklar ııııı . ıyı>nPsi (Dok lor .\lı
nwt Eıııiıı lw~· ) 

C.\RS .\llB.\ (~f'NLEBİ: . . 
Öğlec!Pıı ~oııra saa l 1 5 dt>ıı 16 ~ a kadar 
dahili haı;talıklar ıııtıa\l'llP!-İ (D<'klor lhı-

İstanbul'da ~ısır çarşısın~a a.ttar H: .Hüsnü ve mahtumları ve Galata'da ~ 
Voyvoda caddesınde edlı ardolevı elektırık deposu. Anlıara'da Evliya zade ıt ~ 
riyal ve ecza depoıu . ~ 

Sıvas ve Samsun'da İbrahim Ferit itık elektirik depoları. 1 
Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon ticaterhanesi, • 
Afyonkarahiıar'da Hüsnü Riza İstımbul eczahanesi. 

• Uşakta dit tabibi !'lav Yusuf • 

mee11J-a1~a~•-1Jıne 
(;()ııeııde J'ltpılac<ık 1 

deve Güı·eşleı·i Dr. M. Ali 
Cilı, frı·ııgi, lwl

~ oğııklııgıı lıa..;t a lıkl:ırı 
ili ii ı t' l ı:ı "!-1:-1. 

Ejderi kızı • 
saıı Haif lıı·~ ) 

r-rüRKC)E ız .ıuAr-rLı 
PERSE\IBE Gf' .~' LEllİ: .. . 

OğlPtl ı •ıı :;oıır:ı ..;:ıal lf> dPıı l fi \a kadar 
• 

B \S MÜ~IESSILLEHi 

An~·ia May vvogn Sessue 
Hopkins 

eildİ\1 1 \t' hı•\llY(' lıa!'lalıklaı 1 11111:1\t'llt'~I . . 
(Doktor "!'llllH'I .\li lıP\') J 

---------------·---------------~-~ : 
Fe\·kal~)<lr~ fı('Vflfl:ılıilı ıııcra~lı \C t'sı•cJrf.lrtuiz lJiı· ••••••••••••••••••••••••• ··• ı:ı •••••••••••••••••····~ 

( ' . . . , 
· filimdir : Yoksul/aı·ı vediren, : ı : Göz hekimi j 

r-r 1\Li K UŞlT ; geydiren ve herma- i i Or, l~sgn A~met ! ' 
Custın Friilıliclı tarafınılaıı tcnısil Ptlilıııistir. : nada gözeten Yok- :1: ! ı. 
C ı ı· -ı f' "I 11 · ' · • • ı • Hastalarını her gün ıa· ı 1\ 
, 0 " ııeşı· ı N! ı.oııcı' ı \e mu"Pnııııe ııı· oııcr<'tıır. • su'fa· Birli ıine seve ~: 3 d 1 : '. • '· J d'- · : f, ' ~ . ı . at en ıonraKuvaimi· 1 
Bırı p..;ı·ar rıl-(ız H' ıevı>eaıı, ı~erı zı·' k. ııP- ı · d d' . • I• 11 dd . d 159 ı - : 1 1 ı: 1 ·ı .' 1 • • • • seve var 1171 e ınız. • • ye ca eıın e nu 1 ~ 

C.11. Fırkası ve İdrııaınııı·ılıı meııfa:ıtiııP lı r
tip edilt>ıı biiyük ılı'\<' giirt·~f Pri ikinci K~\ıııııııııı 
~· ediııci gliııü yapılaeaktır. lfakenı lıe~('tiııce tes
bit ~dilecek biriı.ei sııııf ılı~n·ler arasındaki 
biriııche kırk lira. ikiııl'i ~ııııf dı•\(•lt·riıı hasıııa 
otuz liı:a. iiciiııcii sııııfııı galihiıw oıı liı'a. Kiieiik . . , 

..;ı', Vt' t'l-(lt•fll'I' ılı> t •l ll O aıı Hl 111.I 11.ll \ \ Ptlı fılı- : }" I il ('. / : : maralı muayenehanesin ı 
• , . • • 0 \Sif i r l ıo:.l ille • • ' d 

Hastalarını ıaat üçte , ıııi bir arada giil'lllt'k her zan aıı ('it' g ~mıyen : l'i /l~I : : de kabul eder. : 
h ··k ·· dd · d l' f • 'r $/ • •••••••••••••••••••••• ••' 

1 
u um et ca esın e mu· 

1
. ıı r ı rs,ı tt 11'. •••••-•••••••• • • •••••• •• • ~ 

' ayene haneıindekııbul ve : lL.\\'ETEN FOKS .IC'HN.\L i' 

1 

tedavi eder. ,5 .. 
8 

d P b C ti 1 . 1 t 2 d Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 
- . . 

1 
uvare saat e erşem e ve urna ma ne erım z saa e -- b 

1 VitAyetMatbauı - Bıı.lıkeılr ,, 

ı-ı:üreslerı> muvafık lwdivı • l ı r , . .,,.ilrl'E>ktir. 
• • • 

Güreşteıı bir kaç giiıı ı·v\el grl<'cPk tleveei-
lerle develerin yerleri temiıı (•dilec,·ktiı'. 


