
Ahlakı bozuk bir cemi
yettehukuki kaidelerboş 

bir tabanca gibıdir 

Nüshası Her yerde 3 kuruştur . 

PERŞEMBE 5 TEMMUZ 1634 

Fırka Grubunda 
Başvekilin Verdiği İza

hat. 
Hususi idareler hakkında 
maliye encümeninin raporu 

tasvip edildi. 
ANKARA, 4 ( A.A . ) -

Cümhuriyet Halk Fırkan 

dün öğleden sonra reis ve - 1 

kili Cemil beyin riyasetinde 
toplandı 

1 - Baıvekil paşa haz
retleri, lran Şehinşahı Haz 
retlerir.in rren>I< ke l ini: deld 

Başvekil l smet Paşa Hz. 

diler. istasyonda vekiller, 

• 

Gazi Hazretleri Istan• 
bul'dan Yalova'ya 

gitti. 

CÜMHURİYET; EMECE HAK,~DEGERE: HÜRRİYET~: GEllRIR 

S a h i b i ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müslecaplıoğ'lu Es at !tdil 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Birinci YIL - YAYI : 200 

Gazi Hazret-· 
Ierinin 

Seyahatları hakkın
da 

ISTAN BUL, 4 (S. Ş) -
Gazi Hazretlerinin temmuz 
sonlarına doğru Yugoslavya 

kralı Aleksandr Hazretleri· 

n in İstanbul 'u ziyaretlerini 

iade etmek üzere resmen 

Belgrad'ı ziyaret buyuracak-

ları teeyyüt etmektedir. 
Reisicümhur Hazretlerinin 

Moskova ve diğer Avrupa 
payıtahtlarını ziyaret ede-

cekleıi hakkında Avrupa 

gazete erinde or-

laya atı '. a l rivayetleri teyit 
edecek malumat yoktur. 

Gazi hazretleri ya
lovaya gitti 

İSTANBUL, 4 (A .A.) 
Relsidimhur Hazretleri dün 
Yaluva'yı teırif emtılerdir. 

M. Bartu 
Londra'ya gidecek 

LONDRA 4 (S.Ş) -Fran 
sız hariciye nazırı M. Bartu 

gelecek hafta Londra'yı zi -
yare! edecektir . 

Bulgaristan'da yağ· 
murlar 

SOFYA, 4 !A.A ) - Mem 
leketin her tarafında 
taşmııtır 

Japon kabinesi isti· 
fa etti 

TOKYO, 4 (AA) - Ka-
bine istifa etmiştir. 

Ticaret mukaveleleri 
LONDRA, 4 (A A) İn· 1 

giltere Estunya ticaret mu

kavel e~ i bir kaç güne kadar 
imzalanacaktır 

Atılan bomba 
v ALENCE, 3 \AA) Al -

manya konso ' osluğu önünde 
bir bomba patlamıştır. Ca n.· 
lar kırılmııtır. 

~=~ 

Yunan askerleri 

Tethiş siyasetj devam ediyor 

Veni haberlere göre Alrnanya' da-
ki kurşuna dizilenlerin adedi fazla 
İsyanın şimdilik şeklen değiştirilmiş 

anlaşılıyor. 
olduğu 

BERLIN, 3 ( S Ş ) - Her 
tarafta tükunet hükümfer
madır Goebels, son hadise
ler esnasında disiplinden ve 
ağır baılılıktan ayrılmıyan 
Alman matbuatına teşekkür 
etmiıtir. 

Devran eden riva} e tlere 
ııöre Vis .:;ıansöyle serbest bıra
kılmııtır . Yon Papen'in yarın 
Reiılcümhur Mareıal Hind~n
burg tarafından kabul olu
nacağı söyleniyor. 

VIY ANA 3 ( S.Ş) - Mevtuk 
menabiden alınan haberlere 
göre nazi milis teıkilatı şef
erinden 60 kiti kurıuna dı
zilmittir. Ceneral Goering'ln 
huıuıi polis müfrezeleri nazi 
ıeflerinden 200 kiti tevkif 
etmiıtır. Bunlar fevkalade bir 

lenmektedir. M Georing biz
zat kendisini sorguya çek
miıtir. Nihayet prensin sui. 
kasta iştirak etmediğine ka 1 

naat getirmiı, serbest bırakıl 
ması için bir emirname im . 
zalanmııtır Prensin haliha
zırda Potsdam'da olduğu lıii
diriliyor 

Hitler'ln sabık muavini ve 
1932 senesi sonuna kadar 
fırka umumi katibi olan 
Gregor Straser'in de kurıuna 
dizildiği teyiden söyleniyor. 
Dün kurıuna dizilenlerin 
resmi llsteıinln neşredilece

ği haber verilmiıtir. Ak
ıam üzeri listenin neırının 

tehir edildiği bildirilınlttir· 

mevkuf olmadığı manaaı çı
karılmaktadır . 

BERLIN, 3 ( A.A )-Ger· 
mania gazetesi Berlin Kato· 
lik Action reisi Erich Klau
sener'in ölümünü haber ver
mektedir. 

------- - - - - - muhakemede muhakeme edi -

misaferet ve se} alı atlan hak
kında tafsilat ve malumat 
verdikten sonra büyük misafl. 
rlmiz Ala Hazreti Humayunun 
Türk milletinden gördükleri 
ıamimi muhabbet hislerinden 
ve emsalsiz dostluk tezahür
lerinden mütehauis ve 
memnun o 1 d u k 1 a r ı n ı 

ve memleketimizde müıa

hede eyledikleri terakki ve 
intizam eserlerinden duyduk
ları memnuniyet ve takdir

lerini R~ıs:cümhur Hazretle
rine ve kendilerine izah ve 
beyan buyurduklarını söyle -

dl Baıvekil Paıa hazretle. 

rinin bu beyanatı fırka gru 

bunda alkıılarla karşılandı. 
Ve Şehinıah Hazretleri ile 
lran milletine karıı yeniden 
ıamimane ve dostane te 
mennilere vesile oldu. 

mebuslar, devair ve halk 

tarafından istikbal olundu-
lar . Başvekil paşa öğleden 

sonra Halk Fırkası grubun
da Şehinıah Hazretlerinin 
memleketimizi ziyaretleri 
münasebetile izahat verdi
ler. Perşemde günü 

8. M. Meclisinde de beya
natta bulunmaları muhte
meldir. 

Türklerin hissiyatını inciten ıeceklerdir. 
i l .. . BERLİN, 3 (S Ş) - Cene -

şarkl arı SOylemıyecek ral Von Schleischer'in Şan 

LONDRA, 3 (AA) Roy
ter ajansının Berlin muhabiri 
dün akıam M.Fon Papen'i 
sokakta evinin önünde M. 
Goering ile görüıürken gör
müıtür M. Goering M. Fon 
Papen'e 45 dakika süren bir 

ziyaret yapmııtı. Bu hadise
den M. Fon Papenln evinde 

VIY ANA, 3(S. Ş) - Avuı· 
turya A lman hudutları sıkı 
surette kapanmıt olup Rayt 
hükumeti tarafından ıiddet
le kontrol edilmekteC:ir. Hu
dudu geçerek Slazburg'a ge
len bazı kimseler Almanya · 
da vaziyetin resmi Alman 
tebl i ğlerınde gösterildiğin

den çok daha vahim oldu
ğunu anlatıyorlar. Raytver 
müfrezelerlle milis hücum 
kolları arasında müs~deme· 

ler olmuttur . Birçok ölü ve 
yaralı vardır. Münih'te vazi
yet her yerden dah • vahim 
dir. Sokaklarda yalnız po

lis ve askeri müfrezeler gö
rü!mektedir. Şehir boıal

mıı gibidir. Kapiten,Rohnn · 
ün milis kuvvetler baıku· 

mandanı o ' arak saltanat sür
düğü Esmer konak Rayt· 
ver müfrezelerinin İfgall al
tında bulunuyor 

Şehinsah Hazretleri 
Sinopta 

SiNOP, 4 (S. Ş) 

2 hinşah Hazretlerin ı 
- Hususi idarelerin bütçele. 

Şe 

hamil 

rlni tetkik, bunların tevazün 
!erini temin ve bu bütçeler 

üzerinde kati müraka be esas

larını tetkik ve tesbit etmek 
üzere teıkil edilen grup ma 
liye encümeninin raporu 
müzakere edildi. Raporda 
teklif olunan esaslar aynen 
ve müttefikan tasvip olun
du. 

ismet paşa bugün meclisle 
beyanatla bulunacak 

ANKARA, 4 (S.Ş.) 

olan Ege vapuru bugün sa 

at on o.ltıd ı buraya geldi . 
Az bir tevakkuftan sonra 
Trabzon'a hahareket etti. 

Bütün sahil boyunca halk 
diz ı lmif ve büyük müsafıri

mizi alkıılamıştır 

ERZURUM, 4 (S.Ş İran 
Şehinşahı hazretleri memle

ketine avdet nde Erzuruma 

uğrıyaca '<!arından yeni açıl
mış olan Gazi caddesi ca · 
zlp bir ha'e konmuştur. 

Kolordu kumandanı mi· 
Baıveki! ismet Paşa Hazret safırimizi karşılamak üzere 
leri dün lstanbul,dan gel Sinop'a hareket etmiştir. 
~~~~~__:~__:::...-~~...;;.. 

Nafia vekili
nin seyahatı 

ANKARA, 4 ı S. Ş i 
Nafia vekili Ali Bey İzmir 

seyahatini B. M. Meclisinin 

cumartesi günü mesaisini 
tatil edeceği haberi teeyyüt 
ederse Ali beyefendi de tem
muzun ilk on beşinden 
evvel İzm ir'de bulunacak· 
lardır. Ali bey yeni yapıla
cak Afyon - Antalya hattın 
da da mahallinde tetkikat· 
ta bulunaca~lardır. 

Türkiye- Yugoslava 
arasında muahede-

ler imzalandı 
ANKARA, 4 ( A .A ) -

Türkiye ile Yugoslavya ticari 
ve adli müzaheret mukave 
leleri dün hariciye velıale
tinde hariciye katibi umu· 
misi numan Rifat beyefen
dile Yugoslav ya sefiri ara
ıında imza edilmittir Pek 

Yakında iki memleket ara
sında ikamet ye iadei müc 

rlmin mukavelesinin de imza 
edlleceği öğrenilmiıtir. 

Hukuk 
Fakültesi 

Dört sene oluyor. 
İSTANBUL, 4 ( S.Ş ı -

Seneye Hukuk fakültesine 
ihzari bir sınıf ilave oluna 
cak, tedrisat dört seneye çı · 
karı acaktır . 
İSTANBUL, 4 (S Ş .) -

Üniversite docentlerinin artı
rılması için Maarif Vekaleti 
nezdindekı tetebbüsleri akim 
kalırsa toptan istifa edecek
leri söyleniyor Docentler 
yarın toplanarak tekrar ma
aş meselesini görüşecekler

dir. 

Bir elcimiz vefat etti 
ANKARA, 4 (S. Ş) 

Sabık Vaşington sefiri ve 
Kastomoni mebusu Muhtar 
bey dün vefat ett i 

ANKARA, 4 ( A.A. ) -
Kastamoni mebusu ve sa
bık Vaş 'n gton lıü> ük e lçi 
Muhtar bey dün nümune 
hastanesinde vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün merasimle 

ka l dırılacaktır · 

ATIN\, 3 (S .Ş . ) _ Yu - söylediği zamanında harbiye 
nezaretine n;ıerbut bulunan 
ceneral Bredor ile Sakson
ya Şanıölyeıi Von Killinger 
de tevkif edilmiılerdir . Ber· 
lin matbuat idaresi umum 
müdürü de ihaneti vataniye 
ile lttiham edilerek kurıuna 
dizilenler arasında bulunu· 

nan hariciye nezareti. har
biye nezaretine gönderdiği
bir tezkerede \' unan efradı-

nın kışlalard.l ıkametleri es-

nasında ve yahut bir yer

den diğer bir yere gittikleri 
sıralarda Türkler'le cereyan 
etmiş olan mücadeleleri ha
tırlatan ve bu itibarla Türk 
lerin milli hislerini rencide 
edebilecek olan ıarkılar söy
lediklerini ve bu halin me
nini bildirmittir. Bu tezkere 
üzerine Yunan harbiye ne
zareti kıtaat kumandanlık

larına şu emri göndermittlr: 

"Osmanlı imparator'uğu 

Cenerfıl Kondilis 

kunan ıarklıların iki komıu 
milletin dostluk ve teırıki 
mesaisinin inkiıafını ızrar 
edebtlereği aıikardır. 

Bu münasebetsiz ve muzır 
hallerin Yunan ordusundan 

samimi bir itilaf bizi Türkiye 
sureti katiyede zail olması

ile cereyan etmiş olan mu
hareb~!er ebediyen bitmıı

tiı' . Samimi bir dostluk ve 

Cümhuriyetine bağlamak -

tadır . İki milletin maddi re
fahlarının terakki ve inkiıafı 
için iki milletin ieşriki me
saisine dair bir çok esaslar 
ümitler besliyoruz. Binaen · 
aleyh eski devirleri hatırla
tan ve Türk milletine do· 

= 

nı isterim Bu emrin tatbi 
kından dolayı mesul olan 
muhtelif cüzütam kuman-

1 

danları, istikbalde bu halin 
ademi tekerrürü için icabe
den tedbirleri alacaklardır." 

Harbiye Namı 

KondJ/is 

Prusya Başvekili 
Nasıl öldürüldü 

PARİS, 31A.A) 
ajansının Berlin 
bildiriyor. 

- Havas 
muhabiri 

Cumartesi sabahı, Cene
ralin köşkünün önünde bir 

otomobil durdu. Şoför yerin 
de kalarak otomobilden bi -

risi indi. Sabık baı vekil 
salonda zevcesi ile beraber 

bulunuyordu Ziyaretçi içeri 
alındı ve derhal silah sesleri 
duyuldu Aynı zamanda,ya
bancı ıahıs koşar k köıkten 
çıktı, otomobile bindi ve o 
tomobil derhal hareket etti 
Bütün bu h ,\dise birkaç da
kikada olmuıtu. Ceneral 
derhal öldü. Zevcesi karnın 
dan ağır surette yaralanmıı 
tı Hastaneye götürürlerken 
yolda öldü.Ceneralin on beı 
yaılarında olan üveyi kızı 

aklını kaybetti 
Berlin ve Brandebourg 

hücum kıtaları tefi Kral 

1 Ernst'in idamı ıu 
oldu: 

Bir eğlence seyahati için 
Baleares'a gideceği esnada 
tevkif edilen Ernst, Berlin 
civarındaki eski Lichterfels 

küçük zabit mektebine gö· 
türülmüıtü. Orada evvela 
sopalarla döğüldü . Sonra 

bir duvar dibine sürüklendi 

idam emri verilmitti. Hiç 
b i r m u ha k e m e o 1 
mamıttı Kral ErNt son 
dakikaya kadar masum oldu-

1 ğunu haykırdı . 

Gözlerine bağlanmak is
tenilen bağı reddetti ve 
hususi kıtalara mensup üç 
zabitin kurıunlarile cesura
ne öldü. 
intihar etmeyi reddeden yüz 
baıı Roehnn de aynı ıerait 
altında idam edildi. 

Alman menabiin<len ge 
len haberlere rağmen, vazi-

ı Avusturya 
1 matbuatı 

yor. 
PARIS, 3 ı A.A ı - Ha-

1 

vas ajansının l:lerlin muhabi-' 
ri bildiriyor : 

idam hareketlerini 
1 

tenkit ediyor. 

ViYANA. 3 (.lı.A.) - Si 
yasi mehafilde mevcut umu· 
mi kanaate göre Almanya
daki son kanlı hadiseler M. 
Dolfus'ün Avusturya'nın iktı
sadi kalkınması ve dahili 
siyasetin sağlam bir eıaı 

üzerine tanini hususunda 
tak ibettlği hareketin ne 
doğru olduğunu ispat eyle
mekt•dir. 

Almanya'da sükünet tees
süs etmit gibidır. Fakat he
yecan zail olmaktan çok 
uzaktır. Pazar günü öğleden 
sonra!cı zamanın idam hü
kümleı inin infazına tahsis 
edildiğı temin ediliyor. Karn 
Ernest'in emri altında bulu· 
nan ve suikastta methaldar 
olan bazı hücum kıtaları 

~umandanları kurşuna dizil
mittir. 

BERLIN, 3 ı A.A) Havas 
ajansından: 

Berlin ve 
hücum kıtaları 

Brandeburg 
matbuat bü-

rosu dağıtılmış, büro şefi i
dam edilmittir. 

BERLIN, 3 (A A ) Cumar 
tesi günündenberi hakkında 
kati bir malümat mevcut ol · 
mıyan Prens Auguste Vilhel· 

mlJn serbest bırakıldığı söy-

yet hala müphemiyetini mu
hafaza etmektedir. 

Masyonal · Sosyalistlerin 

en mühim merkezlerinden 
biri olan Münih'te dün mü

him hadiseler olmuıtur 

Viyana'dan bildirildiğine 

göre silahlarından 

edilmek istenilen 

tecrit 

Hitlerci 

hücum kıtaatı mukavemet 

göstermitlerdir. Bunun üze

rine ordu harekete geçmiı 

ve şiddetli müıademeler 

olmuştur -

Diğer Alman şehirlerinden 
ve bilhassa Berlin'den buna 
mümasil haberler gelmekte· 
dır Yen.den bir çok mühim 
rüesa kurıuna dizilmiştir. 

Ordunun şimdilik Hıtler 

rejimine sadal..atta devam 
etmesinin ehemmiyeti inkar 
edilmez. Orduya ve Görln-

VIY ANA , 4 ( A A. l 
Bütün Avusturya matbu -

atı Alman milli sosya

list ıef1erinin evvelden hak
larında hiç dir surette bir 

hüküm verilmeksizin idam
larını müttefikan tenkit et
mek ve bu idamların hu
kuku milele kartı sarih bir 
tecavüz o!duğunu~yazmakta
dır1ar . 

Avusturya Başvekil 
muavininin .sözleri 

ViYANA . 4 ( S ~ ) -
Avusturya Batvekil muavini 
bir nutkunda demiştirki : 

"Biz Alman milletine bağ
lıyız. Bu günkü Alman ida
recilerine değil, son hadise
lerde isbat etmittirki , Al 
manya'yı idare edenler ara
sında büyük Cermen dava
sını gütmiye layık olmıyan
lar ekıeriyeti teşkil etmek
tedir . 

gin temsil ettiği sağa müte
veccih hizbe istinat ettikçe 
Hitler'in §imdilik mevkiini 
muhafaza edeceği şüphesiz 
dir. 

Yaln z Fransız matbuatı
nın ve bilhassa Tan, Deba, 
L'lntransijan gazetelerinin de 

iddia ettikleri veçhile Hitler'in 
mevkii manen sarsılmııtır. 
Ve bu sarsıntı Almanya'nın 
dünyadeki vaziyetine tesir· 
den hali kalmıyacaktır! 

Amerika ve lspanya'da 
Hitler aleyhine yapılan nü 
ma.yiıler bir cihetten ıayanı 
dikkattir 

Almanya ve dünyada ye
ni ve siyasi mühim hadise
ler karşısındayız. Her lıalde 
Alman vakayiinin bilhassa 
ltalyan siyasetinde mühim 
akisler uyandıracağı ve Fran
sa'nın mevkiini kuvvetlendi

Emninet nazırı binbaıı 
F ey, Oıtreichisch Zeı gaze· 
tesinde diyor ki : 

• Almanya vaziyetinin iki 
memleket arasında münase
betin tekrar dostane bir ıe
kil alacak surette inkltaf 
edeceği ümidindeyim . . 

Pire' de ~uğday siloları. 
Yunan iktııad VekAletinin 

gösteı diği lüzuma binaen 
başvekil, iklısat meclisinin 
reisi aıfatile bu meclisi bir 
ıcti maa davet etmiştir. içti
mada Pire'rle tesis edilecek 
s ilolar işi müzakere edile
cektir. 

İngilizlerin seyyar feylesofu 
ISTANBUL , 4 (S.Ş) -

lngiliz matbuatınca seyyar 
feylesof namile maruf olan 
Pröfesör Mark Şel lstanbul'a 
gelmiıtır. 

Feylesof buradan lran'a 
geçecek, sonra Tibet mınta· 
kasının henüz keıfedilmemlt 
kmmlarında tetkikat yapa
caktır . 

Dini kisve ancak va
zife zamanında 2e-

ı yilecek 
1 IZMIR 4 ( S.Ş l- Diyanet 

itleri riyasetinden gelen em
re tevfikan Müftü, İmam, Va· 
iz ve Hatipler baıdn Müftü 
Rahmetullah efendi olduğu 
halde sarıklarını ancak vazi
fe esnasında geymekte ve 
vazife haricinde pplca ile 

receği muhakkaktır. ' gezmektedirler. 
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fly ışığında: 

Dün gdceki «~atlıam!» 
Sabaha k•ırşı matb.ıadan 

çıktım. Saat U\', şirket yine 
elektrikleri erken söndür 
müş . l ;e<'e ile gündüz fark-
1.ırını takvimde takibelmek 
zahmetine katl.ınmıyan şır

kete belediyenin bunu ihtar 
etmemesi ayrı bir mesele .. 

( $15 H il fl # f. '' •• .. A. 'r 15 ır l f. / i fr:~~~~~~~~.~~\::~~·~:~~ _( Sikiyeller ve dilekler!-
Yeni bir sefer, Dünkü 1 :~:~ı:ırar~:::a~:a~~ı~:'.1ı: Susuz Bırakılan çeşmeler 

1 ~eıı Fıkralar f 
- Eşek. kelimesi nedir? 
-Fiil. 

Dıspanserin yanından kıv

rıldım . Beş on adım ileride, 
pabuı·çular arastasının !dh
ri gece bekçisi deli Ahmet'ın 
foryndlarile lı:arşılastım. ( ç 

polis vo dört bekçi lıiı·arenin 
ba~ına üşüşmüş; vazifelerini 
şehrin inzibatı ile meşgul 
o!maktan ibaret zannettiğim 
bu e!endilerdtn ikisi elektrik 
fenerlerini Ahmet'ıo gözleri
ne sıkarak hem şehrin hem 
bu .hiı·arenin asayisini ihlnl 
ile metguller .. O boğ ı rd ı kı·a 

ötekiler de kahkaha atıyor
lar .. Bu feryad ve kahka
halara mim koyarak geçtim. 

Kuvayimilliye caddesine 
geçer geçmez kendimi, mak
tullerini terk ederek kaçmış 
bir harp sahasındayım zan
nettim. 

Anladımki belediye köpek . 
lerlı. harp etmiş. Zehirli gaz 
yerine zehirli et va iğne 
kullanılmış olan bu muhare
benin hukuku hayvanat kai
delerine uygun olup olmadı
ğını araştırmağa vaktim yok. 
tu .. 

Zaten ölen ölmüş, kaçan 
ka\· mış . Zayiat hep düşman 
tarıı!ında. Belediyenin z1yi
atı da olsa olsa be~ on 
gram zehir, yıırım kilo kok
muş et, yirmi otuz küflü iğ 
neden ibaretti. 

Vali ~ey ivrindı'de 
Dün Vali Salim bey oto- A ı. . . ı, 8 1 yangın faydalı olur. Fransa şimdiye 

mobil ile İvrindi Nahiyesine ' n~ara-IZffilf ıı.atart a I· kadar el<le etmiş olduğu ne-

giderek Köy kanununun tatbi.I ı. . 'd d ı. Sır ayete meydan ticelerden cidden memnun 
katını ve Köylerin vaziyeti- ~8Slf rn ~ geçece~ J d d olabilir; yalnız belki Lehis 
ni tetkik etmiılerdir. ı ı ; verilme en sön Ü- tan'ın Almanya ile biraz 

Gidenler 
Çocuk mütehassısı Mem-

duh bey bugün mezunen Bur
sa'ya gidecektir. Muallim· 1 

lerimizden Baki, Naci, Sırrı, 
Suat beyler de Bursa yolile 
lstanbul'a gideceklerdir. 

idman Yurdu reisliği 

Ankara • Kütahya yo i e rüldü. hoş geçinmesine ve eyi kom-
Balıkesir'e gelen ve burada 

aktarma yaparak yolcularını 

Bandırma-lzm ir trenine ye

littiren katar bundan sonra 

seferlerini aktarmasız yapa
caktır. 

Diin sabah saat 8,30 sıra şuluk etmesine Fransan'ın 

!arını.la Vicdaniye mahalle- tahammül etmesi, zamanın 
ı; i nden taşçı llüseyin 'in evin- ve hadisatın emrettiği bir 

de hir yungın çıkm ı ş ve et- lüzumdur Fakat bu eyi 

rafa sirayetine meyd ı. n ve- komtuluk Lehistan, Alman 
rilmeden söndürülmüştür. siyaseti peşine sürüklemeğe 

Bu suretle yeni bir An- Yang ı n · şu suretle olmuş- mütehammil değildir, ve ola-
kara. Balıkesir-İzmir seferi 
ibdas edilmif olacaktır. 

----- -

tur: maz 

Tqçı Hüseyin'in 70 yaş · Fransa'nın elde etmiş ol-
larında bulunan büyük valı- duğu muvaffakiyetler çok
desi llabibe hanım evde kim- tur ve değerlidir . Dün gece fevkalade içti

ma yapan idman Yurdu'nun 
yeni idare heyeti Yurdu'n 
fahri reisliğine Vali ~alim 

beyi intihap etmiıtir. 

1 Türk milli tiyatrosu se bulunmadığı bir sırada Fransa Viyana'da kann 
1 dün gitti ocakta ekmek pişirmek ıs . mıştır, yani Almanya ile 

ı Şehrimize temsiller ver- temiş ve Cazla miktarda ateş Avusturya'nm birleşmesi fi 

Bugün bir heyet Vali 
beyden bunun kabu 
!ünü rica edecektir. 
-~ 

t\tıı<ılli m 
Mt~k f <'ili ıııize 
Civer Vilayetlerin ta

lebesi geliyor. 
Tatil dolayısile, Maarif 

Vekalet lzmir, Bursa, Kü
tahya, Aydın Muallim mek
tebi talebesini şehirimiz 

Muallim mektebine getirile
rek tatil devresini burada 
geçirmelerini emretmiştir. 

Bu suretle Necali Bey 
Muallim mektebine bir kaç 
güne kadar üç yüze yakın 
talebe gelecektir. Bu tale-· 
beler tatili, ders devresinde 
olduğu gibi mektepte geçi· 
recekler ve yalnız günde 
bir l<aç saat serbest bırakı· 
lacak'ardır 

mek üzere gelen Türk mil- yakmıştır. Esasen alçak olan kir ve teşebbüslerinden su . 
odanın tavanı (uzla hararet- reli kıitiyede sarfınazar edil. 

li tiyatrosu dün Canakkale-
ye hareket etti. Memleke- ten ve yaluz .dan tutuşmuş miştir Merkezi Avrupa'da 

ve yanın 1i!a başlamı•tır. İs- dahi temin edilen d-:ıstluk-
tin içt ı mai ve bedii ihtiya- · · > 

tı· mdat u·· zerı·ne etraftan ye- lar, Fransa harici siyasetinin ci o 1an tiyatro rağbet gör-
ti ş ilmiş ve iLfaiyeninde Q:elme büyük ve müspet neticele-

memesi yüzünden dün sanal· ~· rldir. Hele Balkanlarda elde 
h sı!e yoıı ı:ı n bir oda ve için· 

karlarımız müşkülatla are- edilen mııvaffakiyet Fransa' 
k T k dekı eşya!dr yandıktotn sonra 

et etmiştir. iyatro isvesi yı cidden tatmin edebilecek 
söndürülmüştür. 

altında bir takını oyuncula y O 1 bir mahiyettedir. Sonra 
angının zararı 15 ira 

rın zaman zaman tanımış. ta- kadar tıılımin edilmektedir. Fr.~• nsa'nın Moskova ile an-
nınmamıt firmalarla Balıkesir'e !aşması hatırlarda tutulma-
uğrıyarak halkın kanaati- '---~-~=-·----- ya değer. Ankara ile de 
ni .anması ve halkın zev 
kı ile oynaması ruhlarında 

hakiki sanatı taşıyan ve ha
yatlarını sanata vakfeden, 
bize eğlenceli ve heyecanlı 

Almanya mensucat sanayii 
iç· n ham ma~~e tedari~i 

Döviz 
"Pester Lloyd,, dan 

vaziyeti dolayisile 
yün ve pamuğu suni ipek 

le karııtırmak hususunda ya
pılan tecrübeler çok müsait 
neticeler vermiştir. Bu suret-

bir anlaımamamız vardır. 
Bütün bunlar sevinilecek 

güzel neticelerdir, ve bu 
mıntakavi anlaşmaların ve 
dostlukların vücuda gelme
sinden şikayet edecek olan 
as 1a biz değiliz. Onun için 
İran Şehinşahı Ankara'yı zi 
yare! ve bu ziyaret netice 
sinde vücuda gelen Türk· 
İran anla,ırıası bizi asla 
şikayete sevketmez. Fakat 
her feye 

şarttır. 

rağmen dikkat 

Memleketin Şimal cihetin
de bulunan ve türbe çe~me
leri namile m•arul olan on 
ç~ ~nıeden; !facı Cafer ca
mı çeşmeşi , yılanlı derviş 

çeşmesı, alabad çeşmesi, 

köprü ba~ı ı·~şmesi ve iğdeli 
köp·ü çeşme si ile müezzının 

kahvesi önündeki çeşmelere 
su gelmemekte ve yalınız 

üç çeşmeye gelmektedir. 
Diğer çeşmelere su gel
memesi su hazinelerinin gay

- Nasıl fıil? Tarif et ba 
kayım ! 

- Ben esek, sen eşek , o 
eşek. 

;1<* 
Muallım - Giydiğin aet• 

reyi neden yaparlar? 
Talebe Çuhadan. 
- Çuha ned~n yapıl r'.' 
-Yünden. 
-Yün neden hasıl o'. ur? 
- Koyumlan. 
- Öyle ise setreni hangi 

hayvan tedarik eder'.' 
- Babam. 

ri fenni bir şekilde yapılma- * * 
anıdan ileri gelmekte oldug" un- B' hk d 

ır ma emt e uyuyan 
dan bu civar ahalisi büyük azadan birine reis, mabke
müşkülıı.ta tesadüf etmekte- mtnin sonundı, 

dirler · - Siz ne dersiniz~ Diye 
Esasen bu civar yeni su- &oruı ı ca, uyuyan,sersemliıde, 

dan istifade etmemek le be- Assınlar, cenb oda 
raber bu ('eşmelerin de akma· bulu ur. 
ması biitlin halkı muztar bir Reis kemali hnyretle 
nıevkide bırakmaktadır. - Yok canım, kııjl mese· 

Bu \' Pşmelerin ufak bir lesi değil, arazi meaelesi 
ehemmiyetle ihya edileceği deyince, aza 
ne katiy n iimitvar bulun- öyle ise tkıp biçsinler 
duğumuzdan bu hususta muh- demiş. 
terem Belediyemizin dikkat ı~=~----:::=:;:;;.;;;;;::;;~ 
nnzarlarını celbederek bu 
ci vor halkının su ihtiyaç. 
!arının teminine delıllet buyu
rulmasını hürmetlemizle rica 
ederim efendim. 

lzmirler mahallesi 
Tapu mukaibi 

O. Nuri 

Gardenparti 
HimayeietCAI cemiyeti 

menfaatine bu akşam kıs 

ortamck tep bahçesinde bir 
gardenpırti verilecektir. 

Bu hususta mektep ida· 
resince vekdletten _ 6orulmuş. 
Vekalet dün buna uıüHade 

ettiğini telgraCle bildirmi'· 
tir. ___, 
Japonya· ya ~arşı bir ingi· 

!iz-Hollanda tedafüi ittifatı 
"Reichspoıt. daP 

'f okio'dan bildirildiğini 

Katilı'lmın ne va kit ha la
dığını, maktullerin inPanlara 
ibret olsun diye mi böyle 
cadde üstünde b raluldığını 
sorup anlamak için sağa, so
la bakındım. Hatır ı ma geldi
ki, aradıklarım deli Ahmet'le 
cümbü~ etmektedir. 

YürüJüm ve Halkevi'nin 

kı tecavüzü bütün dehşeti

le ifade etmek için olsa ge· 
rek, bu zavallı hayvanlar 
öniimde saatlerce kıvrandı

lar ve benid tesür içinde 
kıvrandırdılar. 

bir kaç gece geçiren sanat 
kar dostlarımız , maalesef 
Ba 1 ıkesir'den gayri memnun 
olarak ayrılmıılardır.Bunda 
ne sanatkarların, ne de hal
kın bir suçu künahı yoktur. 

Sanatkarız diye bir yere inen 
bir gurup, alakadar daireler 
tarafından kuvetli tetkik ve 

tesbit edilmeden kendi ma -
hiyetleri ve sahneye koya
cakları eserlerin mahiyeti 

kuvetle anlaşılmadan çalışma

larına müsade edilmesi haki
ki sanatkarların nece itibarile 

perişan olmasını doğuruyor. 

bu hal böyle devam ettiçke 

maalesef Balıkesir hakiki ti

yatro sanatkarlarından mah
rum kalacaktır Bu bizim 
için çok acıdır. Tiyatro ve 

sahne doğrudan doğruya 

halk terbiyesi için bir mek

tep. ahlaki umdeler için bir 
ölçüdür. Biz giden sanatk~r
lara hayırı ) ollar temenni 
ederken, 1-alkın da sanata 
ve sanatkara olan teveccüh
lerinin değiımesini dileriz. 

le yabancı ham maddeler 
ihtiyacı en aıağı dereceye 

indiri'miştir Bu karıştırılmış 

maddelerden imal edilen 

melbusat-ki yüzde :.iO suni i

peği ihtiva etmektedir - ta -
mamen muvaffakiyet ve 
rağbet kazanmıştır. 

' le, lngillere'nin muavenetini 
talep etse, bazı emperyalist 
İngiliz mahafilinden alacağı 
cevap şudur. Çanakkale, 
şark'ta İngiliz'lerle Rus'ların 
menfaatleri birbirine kafi 
derecede zıt gitmektedir. 
c .han harbinden evvel Fran
s ız siyasetinin bir şaheseri 

vardı: o da zıt menfaatleri 
telif idi . Bun • ı bugün dahi 
yapabiliriz Ve Herlin gibi 
diğer büyük siyaaet merkez-
leri de bunu pek ala bilirler. 
lngiliz'lerin menfaatleri bir 
kaç mühim noktada toplan
mıştır : 

Cihan harbini takibeden 

günlerde, \lustafa Kemal'in 
kuvvetleri İngiliz 'lerin ırac!di 

göre, Japon matbuatı lngıl• 
tere ile Hollanda arasıncll 
Felemenk Hindiıtan'ının J•· 
ponya'ya karıı müıtere~ 
müdafası için bir gizli mil 

kavele mevcut olduğuna clı· 
ir devran eden haberler ü:ıl' 
rine çok asabiyet ııöster 

mekledir Aynı zamane!• 
Japonya'ya karıı lngilter' 
ve Hollanda tarafından miif' 
tereken bir ticaret harb1 

açılacagı bildirilmekteclif 
Singapur'daki İngiliz kum•' 
danı Lewins'ın Felemenl 
llind.stan'ı ıeyahati bu gi~ 
mukavele ile alakada~ 

bahçesinde biraz oturayım 
dedim Birdenbire ayaklorı
mın önüne iki hayvan yuvar
landı. Ne göreyim; bunlar 
Halkavi bahçesinde çoluk. ro
cuk; kadın, er kek her kesel 

ayrı ayrı aşinalık eden evin 
köpekleri değil mi~. Oııümde 

\' ırpınıyorler, gözlerile yal
varıyorlardı.Bir buçuk sene. 
<lir, hem de gece gündüz ar
dımdan ayrılmamış olan lıu 
iki saJık hayvanın Ja ak 
~amki kıtalin kurban! ırından 
olduğunu anladım . 

Ve tasarruf hakkına 
insani hislere v:ı -

llavuzun fıskıyesinden dö
külen suların şırıltısı sanki 
bu masum ve sad ı k hay
hanlorın ölümiıne okunan 
bir merise gibi idi. 

Cüneşin doğuşu, ciçekle
rin renk renk açıl şı ve su
lartn şırıltıları arasında bu 
matemli sahneden gözlerimi 
ç·evirirkım, kenıli kPn•lime 
mırıldJndın,: 

Bu cürmümeşhudun 

zubıt varakasını acaba kim 
tutacak 1 

Vistra suni ipeği ianesile 
yüzde 50 kammga~n karış · 

t rarak ağaç pamuğu kullan 
makla eyi ve dayanıklı el 

bise kumaşları elde etmek 

imkanı hasıl olmuştur. llir 
tahmine göre, Almanya'da 
senede 30 milyon klg . suni 
madde elyafı istihsal edile
bilecektir. Yün ve pamuk 
piyasnsının vaziyeti şimdiki 

gibi gergin kalacak olursa 
Alman mensucat sanayiini 

1 

bu mliddenin ithalinden müs
tağni kı lmak mümkün ola · 

1 bilecektir. 

r-~-----------------, Yazan: TefrikaNo: 38 1 
namuslu olduğunu ve nikah kıyılmasına mani 
olacak hiç hir hali mevcut bulunmadığını tas
dik ederiz : 

Kazandığı 
rey sayısı 

i
l Balıkesir valişi 1 

ve manevi yardımile har
beden Yunanlı'Jarı mağlup 

ederek Akdeniz'e döktük1e-

1 

ri zaman . lng ıl izler Boğaz
ları kurtarmak için. Çanak· 

1 kale'ye asker çıkarmışlardı, 
fakat müdafaa fikirlerinden 
cayarak o vakit hem İs tan· 
bul'u hem de Boğaz l arı tah · 
lıye etmişlerdi , Luna da se
bep,b ızim o günlerde onlara 
yardım ve mua\enet etmek 
mecburiyetinde olmadığımız 
h 'kkında kanaatimizdir 

Onun içindir ki bugün 
h• rhangi bir münasebette, ' 
Fransa, Fransız - lngıliz men

i 
faatlerinin birliğinden bahis 

1 

1 
Bt.ğazların askerlikten tec· 

rit edilmif olması ; 
Hindistan yollarının leh 

dit edilmiş olması ; 
Musul petrollarının kendi 

ellerinde kalması ; 
İ<keııderun'dan Basra kö

rfezine kadar olan yolun 
(mademki yalnız İngiliz'lerin 
elinde kalmamııtır) · İngiliz 
Fransız ellerinde kalması ; 

l, ' e İngilizlerin menfaat
leri. Bizim menfeatirniz ;se, 
İngiltereye mümkün olduğu 
kadar sıkı bir surette bağlı 
olmaktır. 

Yedek azaların isim 
ve şöhreti 

Kazandığı 
rey sayısı 

(41 -- Nümune) 

CİLT 

Müttefik bir lngiltere·Fr' 
sa, deniz 1erin se~l:estisi ele 
mektir; bil~assa Akdeni:ı'il 
serbestisi demektir, ve so~ 
ra Metropollerle müstemll 
keler ve döminyon1arın telr 
likeden masuniyeti demektt' 

VARAK 

SALIM 1 
1 KÖY KİTABI ı 
IKanunlara göre köylünün, köy heyetinin işleril 

Muhtar Aza Aza Aza /\1.a 

Asli azaların isim 
ve töhreti Köy sandığı borç ödeme tebliğnameıi : 

[37 - Nümunc] 

Vekaletnameye yazılacak şerh : 

Yukarıdaki imzanın · · 1 . . • . nın ımzau o • 
duğu ve huzurumuzda imza ederek avukat 
· · .. · beyi veki! na•p ve tayin eylediğini 
lastik ederiz : 

Muhtar Aza Aza Aza Aza 

--
[38 - Nümune] 

evlenme ilmühaberi : 

Köyümüzün .... No : lu evinde oturan 
kızı . . . . doğum 1 u . . . . hanım ile 
. köyün . • . . . No : lu evinde oturan 
. nın oğlu ..... doğumlu ..... 

efendi ile evleneceğinden . . . . . . hanımın 

( 39 - Nümune ] 

Hangi ilmühabcrlcrc pul yapı~
tırılır : 

Her ilmühabere mutlaka on beş kuruşluk 
pul yapııtırılır. Pul yapıştırmıyan muhtarlar 
ceza görürler : 

Ölüm ilmühaberlerine pul yapıflırılmaz. 
Bir de ilmühaber almak istiyen kimse pul pa· 
rası bulunmıyacak kadar fakir ise hükümet 
bunları pul parasından affeder, ancak bu gibi
ler için ılmühaberlere şu yolda şerh veril
melidir . 

ilmühaberin sahibi ... nin ziyade fakir ve 
pul parası bulmaktan aciz olduğu için bu 
ilmühabere pul yapıftırılamamıştır . 

(40- Nümune) 
Aza seçim mazbatasına dair: 

T. (;. 
. . . Vilayeti . . . . Kazası 

Köyü 

• 

Köyümüzün 193 - 193 seneleri azalıkları 
açıldı. Bunların seçilmesi için köy kanununun 
26 ıncı maddesi mucib 'nce derneğimize toplan
dık. İşbu kanunun 24 üncü maddesinde yazılı 
evsafa sahip olmak üzere köyümüzde . . ... 
nüfus vardır . Bu nüfustan . . . adedi derne · 
ğimize ge 'di Bunların adları ilişik puslada ya
zılıdır. Reyleri topladık. Kanunun 25 inci mad
desinde yazılı evsafta olan ve yukarıda adları 
ve kazandıkları rey sayısı gösterilen efendile
rin aza seçilmiş olduğunu gösteren i bu maz
bata kanunun 29 uncu maddesi muc bince ma
kama takdim kılındı. 

Sabık muhtar aza aza aza aza 

. . . . köyümüzden . . . . oğlu 
köy ihtiyar meclisin ·n .. / . / .. tarih ve 

numaralı karararile . . . . .. · · 
.. . ... . . . . den dolayı istenilen · . . . lira 
. . , kuruıun veya ... kilo nın köy ka· 
nununun . . . maddesine evfikan 21 gün zar
fında ödenmesi bildirilir 

..... köyün ıııuhtan aza aza aza aza 

[·12 --- Nümune] 

CİLT VARAK 

Tebliğ ilmühaberi 

I 
göre 

. köyünden .. oğlu .. 
/ tarih 
cilt 

. . . ve numaralı 
Tebliğ tarihi / 

karara 
/933 

oğhı 

. .. 
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Bayburt'lu Celali 
Türk edebiyat tarihi Bay

burt'Ju Zihni atlı bir şairi 

İtirmişim can yakışlı meralı , 
Yad avcı elinde kendi yaralı, 
Tezmiş dağdan dağa varup 

\YANDIM GÖNÜLDEN YANAı 
\ isterse bütün gökler bu anda yere inıin, 

Kalbimdeki acının imkanı var mı dinıin? 
Bu acı, öyle acı öyle ıonsuz acı ki, yazar. 

Ben, bunılan on ay evvel 
Rayburt'ta Zihni'nin mezarını 
ararken Zihni'yi ile meşgul 
olurken, Celilli adlı hemen 
hemen mechul bir şairi bul
dum. Celıili hakkında Zıya

edılin Fahri heyin neşrettiği 
Ersurum şairleri adlı kita
bin 114 üncü sayfasınıla 

iki satırcık bir bahis vardır. 
Ben burada Celillı'nin sevıli
diğim bir iki yazısını, haya
tını ve bir de hayati men
ltibesini nakledeceğim. 

CelAli; Bayburt'un Tahsını 
köyündendir. 331 de altmış 
üç yaşında ölmüştür. Şimdi 
hali hayatta, oğlundan bir 
torunu vardır. Mezarı Boy· 
burt'tadır. 

Cehlli: kırlc yaşına kadar 
Tohsını'Jo çobanlık etmiştir. 

tutan yok, 

Şahan pervazetti çıktı elemden, 
Şöhret zülfıkarı düştü belemden 

ı ıjld gözümden aha murad 

1 

dilimden, 
~;!im elmas döksealıp satan yok 

Soldu mor menekşe bağçe 

bağrım, 

Bayku~ vir.ın yerde nalei zorım 
Vucudumda üçyüz altmış da-

marım. 

Uyan dıkan ağlar durup ha. 
kon yok 

Sönm•z Celı\li'nin bu oşk ateşi, 

Gelmiyor badesi, kaynamaz aşı, 
Mahmut gelnıez elde değıldir 

başı, 

Renim ile gam yünü \'otan yok 

Bir, sıra Bayburt'ta Alp Ars- Celilli bunu yazdıktan son 
lan taraf nılan yapıldığı ra mo3dreseyi terketmiş ve 
rivayet edilen fekot ılJğıno dov.ırlarıno ve \'Ok 
tarihi ve vakfiyesi bulun- eyi çaldığı kavalına knvuş
mıyan taı medereseye bir muştur. 

hocaya bir iş için yalvar- Bir güı·(Murmuç)(*)beylcri 
moğa gelmiş. Hoca Celali Celıtli'yi davarının ba·şından 
köyden geldiği halde yu- alın.şiar ve üç saatlık l;ir 
murta, yoğurt, yağ gibi ar· çeşmeden su getirmesi için 
mağanlor getirmediği i~·in ısrar vn icbar etmişler. Ce
Celııliyi koğmuş. lali suyu getirmiş ve şunu 

1 

Celılli kızmış, sürüsünü da- söylemiş: 
ğıtmış,Gümüşhane'ye gitm · ş. 
BayburL 'ıı dönmüş, Erzurum'a Aşkın JükkdoınJa sayyat elioJa 
~itmi~ \•e unutulmu~. Evi Şemsiyelikaputun yakasıyını~ı 
Larkı, çoluğu, çocuğu Celıı. 1 löri yatoğır. da dilber helinde, 
lı'yi ölı.lü zıınnetmişler. Celilli Bir altın yüzük tokaeıyım ben 
on beş sene sonra lıoğul· 
doğu taş medreseye l:lrzu. 
rum'dan icazetname alarnk 
hoca olmuş ve gelmiş Sim

di mezarı elan taş meılresc
dedir. Celı\li t1ş medresede 

beş sene kalını ~. llayatının son 
üç sonesini yine çobonlıkla 

ge\·irmiştir. Bunun da sebebi 
Mahmud un ölümüdür. 

Mahmut. 
Mahmut, Cel(lli'nin çıroğı, 

güzel seslı,Celdli'nin yazdığı 

koşmaları çok güzel okuyan 
on yedi yaşlarında Bayburt'lu 
bir gen\·. 

Mahmut' a mersiye 

Beyler irin horasanda halıyım 

1
cürcistan elmasi keşmir şalıyımj 
Dıığ.,stunda anko lÜ<'rarmol.yım 

Ltlmekıln ~ehrinin ı·uhosıyım 

bun 

Bizı ulağıııa okudu pirler, 

Muhabbet elinılen dem çeker 
erler 

CeLlli sdkisin kod~ıun derler . 
Besfıcllı murmucun safası

yım ben, 

Obür nüshaya Celalı'ııin 
ikinci kurısı kin yazdığı ve 
iı·erisinde hemen hemen hiç 
bilinmez bazı nno Türkçeler 

Alı elinden yandı cisimde canın, 
. . 1 [*] Murmuç: 

Buno derttır buna hır el katan Kayucm•ı Murat Paşa ıle Er-
yok: zurum'Ju Celali eşkayalarının mu

HiC'ran oku değdi doküldükaııın harebe ettiği ve kalender sultan 
Zevrakımız aşk gölüne atan yok denilen zatın Dagıstan'a kaçtığı 

yer: Tarihi 950- 1000 

<ie('t.i geçen günüm ağlı karalı, fi. i 

Bu acı dık bir dağın erilmez yamacı ki. 

Tırmanma'< isteıen de ayakların )Orulur, 
Bu gurbet acıaından bir cehennem kurulur. 
Gurbete düıenlerin haıret arkadatıdır, 
Bu arkadat sanki bir boz yılanın batıdır, 

Her dakika insanı kemirir gizli, gizli , 
Gurbetten dönenlerse yaralı, ıaz benizli, 
Bin bir acı çeküpte öylece dönmüılerdir. 

Gurbet zavallılara ya !ancı bir mahterdir 

Ayrılık ayrılanı sürüyen bir nehirdir, 
Gurbette akan sular kevaer değil zehirdir. 
Bir damla taban bile düıeraın bu derde ı•n, 
Uğraşma çare yoktur, deva bulayım denen. 

Ben de içtim bu sudan gurbete kana kana, 
Beni avutmak için ne ıefkatli bir ana, 
Ne güzel yülü hır dost .ne,bir aıina buldum. 
Bu gurbet çıkmazında ben geçekter, yoruldum. 

Tütüyor gözlerimde aılada ağ l ıyanlar, 

Hicran ' ı göniillerinl gönliime bağlıyanlar. 
Ben de içtim bu ıuban gurbete kana kana, 
Yandım gönülden yana, kül oldum, candan yana. 

ff hmet Halit 

Bl.JLUTLAR AL TINDA 
Bir dere kenarının ufukta kol batısı 

1 len üz Eahile vardı. 

Diz çöktüğü iklim bir nar tanesine ağız 
Açmıı bir canavardı . 

Sonra tersine dönmüı mermer kase kızardı. 
Bir alevi ıal gibi birden boynuna ıardı. 
Ve yüzü yandı, 

Yanına uzandı, 

Develerin 
Yakamuzlar ona koıtu 

boynunda çanlar hali. ıarhoıtu. 
Ve batucunda, 

Ay avcunda, 

Dolu dizğin 
Sanki bir haıta kadın. 

çığlıklar, yine kumsalde akın 
• • Aynaya bakıyorum, yüzüm hazan yaprağı, 

Kalbime bakıyorum. içi mezar toprağı , 

Elim anlımda, fakat parmağımın ucu kor, 
Batım önümde fakat gözüm göğe bakıyor: 
Bir atet eldiveni geyiyorum elime! 
Ufuklardan bir kuıak sarıyorum belime. 

Ağızlarında yakut 

Tünedikleri tabut 

* • • 

Kuılar göz göze geldi. 

Baıtan baıa eceldi 
Yetil bağlardan kızıl ıalkım yüklü kafile 
Nihayet artç111yla artık vardı sahile. 

bulunan mcrsıyesini okuyu
cularımın gözlerinin önüne 
serece~im. Benim CelAli ve 
bilhassa Bayburt hakkında 
yaptığım tetkikte, çok yar-

Boğukuva 

dımı dokunan Uayburt orla
mektı · p müdii rü Mahmut he. 
ye teşekkürü bir borç bili
rim. 

ffbdulkadir izzet 

Denizin Karşısında. 
Nice hulyaların peşinde koştuum 
Şu mavi sularda gönül aktıkça 
Dertli deniz gibi köpürüp coştum 
Bu gurbet acısı iı,imi yaktıkça. 

Dalgalar dil döker gönüldrn yana 
Ne tatlı müjdeler getirir hana; 
Bir gençlik veririns ıano knnano 
Gözlerim nurlanır Eana baktıkça. 

Mehtabın aksinde seni görürüm 
Kendimden geçerim, dalar yürürüm 
Peşimde bitmez bir hicran sürürüm 
Siyah gözlerimde şimşek çaktıkça. 

Mül güler, bülbül der: bir ahımız var 
Bu geılci soldurduk günah.mı zvar: 
Geceler geçince sabahımız var 
Ferahlık duyarız dert bıraktıkça 

~loda : R. Gökalp 

KÖR 
Çarpa çarpa tatlara elinde ktrık değnek 

Bozuk kaldırımlardan ilerleyor görmeden; 
Mahrum kalmıt daha ilkbaljarında görmeden 

Kırık değnek elinde onun emin bir 
HaJif inhina1arla sallıyor sağa, ıola, 
Ümitsiz adımlarla atılmııtır o yola. 

destek; 

Daha on beı senelik mazisi var bu körün; 
Belki daha hayata açmadan gözlerini, 
Öldüren bir afetle kaybetmiş göz ferini . 

Acı bir hakikattrr, bu manzarayı görün! 
Gözden mahrum bu gencin yok lüventlikte 
Bu gencin katilidir; gizli katil: Frengi! 

dengi; 

• 

Deli G()nlüme 
ller çiçı:kten bir diken 
Aldın, koaadı n gönü 1 
Vah, kırıldı genç iken: 
Kolun kanadın gönül· 

Bir bulut bir göz yaşı 
Oöktü üstüne gönül. 
Yağılı bin sıtem taşı 
Her ay, her sene göniil. 

O. Nazif 

Bak taka•iaı kalmadı 
Yeter ey çılgın gönül 
Usl,ınsaydın ne vordı 

Herşeyden yılg.n ıı-cnül. 

Bir kuş sesi, bir yaprak 
Aldattı seni gonül. 
Ne dertlere saldı bok 
O sevda henı gönül1 .. 

ffbdülkadir izzet 

YENİ ADAM 
Yeni Adam, 27 inci sayısı çok güzel bir tekil. 

de çıkmııtır.Abdülfeyyaz Tevfik beyin arziyat dersleri,İsma· 
il Hakkı beyin içtimaiyat ve terbiye dersleri, Heykeltraı 
Zühtü beyin Sanat tarihinin 1 inci dersi bu sayıc'a baıla
mıttır· Ayrıca resim, heykel, mimari edebiyat, tetkik ve 
tenkltlervardır. Yeni Adam'ı tavsiye ederiz. 

Bir hatıra 
Eteğinde iğde dolu, ince 

dallar arasında hala olgun 
meyvaları arattırıyor. ca
rünce yanına yaklaıtım. Ba. 
na biraz iğde verdi ve iğde· 
!eri yiye yiye ırmağa kadar 
gitmekliğimizi istedi. 

Yalın ayak, yeni pQıkiil 
çıkarmıı darıların kenarla· 
rından yürüdük. Ağaç göl
gelerinde böğüren besli da· 
naları, yan koruda kitnlyen 
tayları ta karıı yamaçlardan 
ağıllara uzanan beyaz koyun 
teritlerini seyrede ede ırma· 
ğa indik. 

Burada ıöğüt dalları ıu

larla oynaşıyor Hiç kimse
ler yok; suların ıırıltılanna 

daldan dala uçan ağaçlarda 
ötiiten karatavuklar cevap 
veriyordu. 

Tabiatın bu ahenğlnl boz· 
madan vaktile ıellerln ıQ· 

rükleyip burada bıraktığı 

büyük ceviz kütüklerine otur· 
duk. O, çıplak penbe ayak· 

larile berrak, lekeılz ıular· 

la oynıyor. Sazan ıarı ipek 
ıaçları altında saz renkli çeh
resini süsli) en lacivert göz· 
leri e uzak ufuklara Laka· 
rak dalıyordu.iğdeler düken• 
mit, biz hala oturuyorduk. 
Narin ıöğüt dalları hafif, 
hafif sallanıyor, tltrlyen yap· 
rak aralarından ara 11ra 
güneti görebiltyorum, akwam 

1 
olmakta 

• • • 
Bet yıl ıonra çiftliğe, dal· 

galanan bataklara, ıakin 

tarlalara, meleyen kuzulara, 
soğuk pınarlara döniiyorum. 

Şimdi herıey değlfml•, kii. 
çükler birer yağız delikanlı 

olmuılar, onunla yaııt kız
lar evlenmiıler. Bu gördü· 

ğürn her şey ölen dilber ıev
gilimin hatıraaını canlan· 

dırıyordu. Ona daha yakın 

bulunayım diye ıevdiAimiz o 
1 güzel ırmağa kadar yine 

gittim. Ne yazık ki , onunla 
evvelce oturduğumuz o ce

viz kütüklerinden timdi eaer 
kalmamıı. Seller onları baı· 
ka yerlere aürüklemiıler 

ve yerlerine çakıllar bırak· 
mıılar . . . Artık met • 
bu hüznümü yenemedim. 
Seaaiz göz yaılarım ırmaAın 
hala berrak akan sularına 
yuvarlandılar, yuvarlandılar. 
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SEVGİM VE IZTIRABlM 
Yazan: 

Mükerrem Kamil 
hazan ilk aşkımın zehri ile inliyor, 
hazan da senin temiz, sıcak kalbinin 
serinliklerinde dinleniyordum. 

• Ağrıdağı'nın en heyecanlı bir yap
rağını karamıt dönüyorduk; kanatların 
parçalandığını hi~settim. Arkadaıım 
vurulmuı. kanlar içindeydi. Ö:ümün çok 
yakın olduğu bir dakıkada parıuta SJ\· 

rılarak kendimi boıluklara bıraktım. 
Gözlerimi kapamııtım. Nereye düıece. 
ğlmi, hangi çalılarda parçalanacağımı 
hatırlamak istemiyordum, Yine gözlerim
de iki hayal uçuyor. yekdigeriııi koğa· 
lıyarak geçen bu iki hatıra ile deli 
oluyordum. 

"Benden kaçan ve beni kollarını aça
rak bekliyen iki zıt hayalin yesi ile ka
panan gözlerim küçük, karanlık bir 
köy oda•ında açılmııtı. Başırr da sirkeli 
bezleri değittiren elleri yakaladım ve 
"Ben neredeyim?" diye sordum. 

"iri ıiyah gözlü, uzun kirpikli bir 
genç kız parmağını ağızına götürerek 
ııusmamı ı,aret etti. Tekrar daldım. 

Eyileıtiğim ~•,nan anladım ki beni tar
laların birinde baygın gören bu kürt 
kızı kim•eye habar vermeden .,vine 
saklamıf, eyilelmeme çalıtmıı. 

Yine o fedakar kızın sayesinde 
Diyarbekir'e kadar gelebildim . Ölüm· 
den kurtulmuştum. Büyük bir sevinçle 
Diyarbekir sokaklarında beni sana ka
vuıturacak bir vasıta ararken müdhit 
bir tesadüf beni olduğum yere adeta 
mıhladı. Gözlerimi acele acele açup ka. 
pıyor, yanılmıyayım diyordum. 

"Evet Gülseren, karşımda duran göl
ge, ilk defa kalbimi verdiğim ve sevgisi 
ile dünyalara sığamadığım kızdı. El· 
!erime sarıldı. Yaşlı gözleri ile gözleri· 
mden e•ki büyük hi11in hegabını oku
mak istedi. Onun ısrarlı bakııları kar 
tısında eridiği mi hissettim ve anladım 
ki onu hiç bir şekilde ifadesine İmkan 
olmıyan büyük bir kalp ateıi ile sevi. 
yorum. 

"Sana çok fenal k ettim. Blimem 
beni affedecek misin? Ne tekilde yaıa· 
dığımı sana bildirmek belki mümkün
dü Fakat ölümüme tuttuğun büyük 
matemi duyduğum zaman çok mütees· 
sir oldum. 

"Beni aziz bir ıehit, bir yaııyan ö1ü 
sıfatı ile kalbinde saklıyacağına, ya
lancı bir sefil; hiılerlne, kalbine, haya -

tına kast eden bir ıeref katili olarak 
hatırla . 

Ben meıudurn Gülıeren Sen de sa· 
adetini bulmağa çalıı. Beni elbet unu· 
tacaksın. Sen okadar eyi , okadar temiz 
bir kızım ki, çok yakında mesut bir yu
va kurmamana imkan yok. 

Son temennim saadetindir kardeıim. 
Allaha ısmarladık . " 

Bu satırları bllmemki kaç defa oku
dum Beynime ıaplanan hançer gözle
rimi ağrıt • yor . darnarlarımdan sanki ka-, 
nım çekiliyor, çenelerim birİbir·ne vu
ruyordu. 

Metin, bütün eyilik ve güzellik ha· 
tıraları ile küller, dumanlar arasında 
kaybolnrken gözlerimi kapadım. 

• 
- Bana ne oldu baba? 
- Hiç yavrucuğum Uzun bir uy-

kudan gözlerini açıyorsun 
Seılmi bile tanıyamıyo. um. Bende 

ne kadar değitlklik var lncelmit bilek
lerime bakarak aynayı alıyorum. Göz. 
!erimin etrafını saran siyah gölgeden . 
morarmıı göz kapaklarımdan iirkerek 
aynayı yere fırlatıyorum. 

- Baba, hastalığım neydi :• 
- Beyin hiimma11 geçirdin kızım 
Baıım·n kapanık bulutları aruında 

bir ıimtek çakıyor. Ve o keıkin ziya 

ile tekrar Meti'nin kalpsizliğini, görü
yorum 

- Baba , insanlar ne anlaıılmaz 
mahlüklarmıı meğer . 

Hayat o kadar kıymetsizdir ki 
yavrum,ona edilecek teessüfe bile bence 
yazıktır. 

- Artık anlatalım baba . Sizi ve 
kendimi beyhude aldatmağa çalışmıya
yım . Ben Metin'! çok kuvvetle •evdim 
baba Şimdi bana hiç bir fenalık yap 
mamıı bir insan gibi düıünüyor , affe
diyorum . Bundan sonra onun için ne 
eyi , ne fena bir ıey konuımıyalım ol. 
maz mı ? Onu bana affetiren sevgisinin 
kudretidir Meıut olsunlar 

Ben de, bende mademki ölmedim . 
Yaııyacağız Kanatları kırılmıı bir mis· 
kin kuı gibi bu hayatı sürüklerken 
mümkün mertebe mutedil olmağa ça
lıtacağım. 

lıte kızın artık yalnız,yalnız senin 
dir baba. Müebbeden ve münhasıran 
senin .. 

Babam yavaş yavaı batını 
gözlerinde titreyen yaıı bana 
mek istemiyerek: 

sallıyor, 

göster-

- Bilinmezlı i kızım ; zaman neler 
saklar? 

Diye mütevekkil bir cümle ile 
bana cevap veriyor 

• • 
Evlenenleri, söz verenleri, ıevlldiği · 

ni zannedenleri gördükçe,duydukça mü· 
teesslr oluyorum. 

Hayat genit ve uzun bir yol tüp· 
heılz. Bu yolun üstii zaman zaman ka· 
ra bulutlarla kaplandığı gibi , zaman 
zama da berrak güneılerle ıtıklamyor. 
Yol kıyı 1arında çiçekler, renkler, yeıil· 
likler olduğu gibi . çalılar, dikenler, 
bat döndiirücü uçurumlar da var. 

Bu yollardan yürüyiin birçok lnıa· 
nın yalnız bir birine benzlyen bir nok· 
taları var: 

Aldanmak. ve aldatmak. 
Bütdn çırpınmalar, didinmeler, göz 

yaıı, sefalet, hayatta nefeı alan her 
fey muhakkak büyük lılr yalan önün· 
de duruyor. 

Böyle sonu yalana varan bir diin. 
yada yaşamak, na!llsa yalan :ıöyleme· 
ği öğrenmemiı olanlar için ne mütkiil, 
ne müıkül. 

Ben de yirmi 
taııyan bugünkü 
nüyorum: 

bir senenin yükiinQ 
yorgun baıımı diitii" 
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Ahalisine Müjde. 

muvaffak olduğum Müsyü Vil

=~i:··:~ S E H 1 R ;~·:: 1! ~ M A H F E L ~ ; li tarafından en müşkü'pesent 

beyvehanımefendileri merr.non ~~ 

mektedir. ipekli, yünlü kumat· 
lar ve elbiseler üzerinde olan 
bilumum lekeler beş Jakika 
gibi pek kısa bir zamanda 
çıkarılır. Ayrıca kola ve 

==! 
0 

Sinemasında I. SİNEMASINDA !-
~~ 4-Temmuz 934- çarşamoa a~şaını: Saat 9 da t f 

edecek tarı.da 1-. er nevi ve 
modaya muvafık yeni şapkalar 
imal edildiği gibi eski şapka· 

elbise ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta olduğunu 

muhterem halkımıza tebıfr 
ederim. !! A N A 1 z T I R A B 1 4 - Temmuz - 934 ~arşamba iti~aren ! 

ı lar da yeni bir hale getiril-

== CENNET PER·ısı· f ~ Trmsil cdPııll'r: ~ 
Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 

doğruluğuna kafidir. 

=:.~ LINE NORO •.=: 

~ JEAN GALLAND Sairnıır v.- lıissi esPrlı•riıı 1·11 f'ı·' kal:idn-i F 
E!5~ GASTON DUBOSC • ~= 
~'i ANTOMİN ARTAUD siııeıııay;ı aliııdı. Btıll\I d ; ı ~tal.fi') ~iıwııı:ı~ıı ı da ~ 

Lütfen listeyi okuyunuz. 

Kuruş 
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: Bu filim şim d i ye kadar gördüğünüz en kuvvet!i i ı 

~~ ve en müheyyiç fıliınlerden daha kuvvetli. daha mü- 1 Mevsı'mı'n en lo"'·s ve en ~aLane fı'l ı'm ; d ' r • ~ 1 
AVRUPA USULÜ KALIP 
HER. ÇEŞİT KORDELA 

- ~ manda çok edebi ve çok his•idir. hu fılimi herke ~ 
1 heyyiç ve daha çok hazin ve müe sird ir Aynı za 1 1\ y il ;,= T..J ÜK.S ~EŞİN" 

L CJKS AST R. 
i sin ve bilha;sa evlat sahibi olan bütün annne ve ba- Gennet perisinde: Onun bakir bu sesi bir genci ~ KADI L KALIBI 
~ baların muhakkak ğörmeleri l~zımr'ır rnmlmiytl 'e i ölüme mahkum etti. Fakat gençlerin a ~ kı batı l an- f BERE I~ALIBI 1.0 

35 ~ tavsiyeederiz. analara esir olamazdı. İşte; Havana adasın ı n ilk meh- ~ ELBİS __. ÜTÜSÜ 
"! Ayrıca, filim konser ve dünya havadıs 1 eri ı taplı geceleri böyle bir aşkın en yüksek tece l 'i ı atına ~ 

===~ Suvare 9,30 da cuma matinamız 2,30 dadır 1 emsalsiz bir sa~a olclu. şs 
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Kuvay i /v1i!li ye caddesinde Ziraat bankası karşısında 
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'ı ı1 =!~ . . . ~ i Voksullaı·ı yedil'en, i t• T •• 1 ~ Memleketimizde Heı Mevsimin En Son I! :~ Dtş Hekımı iıı i geydiren ve he,.ma- i d eınaşa ıı' 1 ;.~ , . d: nada gözeten Vrık· : 
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:ı ll:ılıkfı-;iı·iıı her lı11-11~ta ı·ıı '1 ; f A H R ı ~·~ tPıhn 1 PdPr. ~ Mehmet Şakir 
•• ) ıııiik.t'lllllıf'I tılı·lidiı·. ,. il ;ı~ B l k . K ~ l ı 
" •• ı • ~· ~ a l esır . <i llorgün hastalarını saat 
~~ Konfor. Temlz ı i~, Servislerin~e~i :ı 1 ~ ~·2 il c '/\T ~ 2 Jp~ ak~~mn bohr knhul 
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ı: gerek bütün misafir/rı·imizin a·· i ~ • "' 1 ı j hr~ Lurlıcsıe1\ar111da. 
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a Güzel Sesli Bir Ra~ya ·İ Raııdı rıı ıa' 11111 Paşa ha~ ıı·ı ınalıallesi il d c nı u ~ i"' ~ •. , F.~ı~ı hı~:.~: bacı Muayene GÜ n 1 eri 
U ::;Phriıı, isıaııhııl vı• ızıı1iriıı lıi'ıtiiıı gaz lt'll'ri lt Su.Idık IJey keriıı1e~i ı:'a.tma Ali~·~ lıaıı.ıııı_ııı Baııdıııııa_ Ziraa~ l_kıı)k:~~ı~ıdaıı Ci'.\1.\B'l'ESİ c:C'.\LEBİ 
•4 ııı. · \c11ıt11r tt 2 ııunıaralı ve 7 t<-'~ı·ıııırv,rl 9:>3 ta!'ıl1lı lıoı·~ srıwclı 11 uc1lııı ı c<• ıstık!'az 

g tf eylediği 1500 lira~ ı _,ack:-iııde ödcıııedrıı \efat ~~ylı·diği \C Yef'(·sf'll'l'i olaıı 
Balıkesirin en eyi tanınmıt bir oturma ve tf 

dinlenme yeridir. •• oğııll<~.l'I "ll~ta_r~. \C. lzzt>l Pfcııdilı·re d~ 'aki ol:ıı.ı i~dıal'l . ıı· ıırtice~irıde de 
t tf hon· odeıınıedıgı cılıetlr baııkaııııza ıpnlt>k rdılııııı-; hül111wıı ~ıı:ı:.ı· volıı 
......... :-·----··---···-··-- ı ' il • 1 < l ('"I 'f' J' • 1 11 • • • • 1 •••• •••••••••••••••••••••• nıa ıa ı•sıı1<' tağ ı ıOıdlH'll çı ı ığı ııaııı nı:1 ıa < e lıuluıı: 11 .JO dilııliıı1 St' ızc 

R<ılıkesi r El' kit ı· 
Miitl iir liiğüııd~ı1: 

llalıkı>siı·\Ic vakı Evkafa ait 8, 43, -t 7, 4s, 62, 
li3, 7o, 73, 9.i, 105, IOG, 112, 115, 117, t23, 
12-t, 125, 1.J5, 1-!9, 150, 167, 186, 193, 198, 
202, 2 tü, 4 ııuıııaı·alı diikk:"uılarııı H3J St'lll'Si 
İl'arı oıı giiıı ıııiiıldrtlf• 111iiz:c1vı·dı·ve ı· ı k:ırılııı1s-

, t • ~ • 

tır. İhalesi 15 - 7 - 9J4 pazar giiı1ii saat li'ı de 
iera cdilt'et•ğiııd<•ıı t:ıli.r ol:ııılaruı Halıkr~ir [,. 
kaf ıııiidürı~·eti11P ıııiirac:ı:ııları iları olıı11ıır. 

3 - 15 

ll•tlıkesi111 1\skt'ı·i Satııı 
.:\ima K(,111 is )·<•nund<t n: 

Edrt>rııit'teki \t' <'İvarıııdaki kazanın 934 ~<·
ııe~i ihtiyacı içiıı ~ iiz hiıı kilo .;ığıı· eti kapalı ıarf 

ıı:;ulile satııı alıııacaktıı'. E'~af \ı· Sl'r:ıitiııi giir-. ' 
ıııı•k btiyenlcr h(•ı· :ıiin \t' la ip olaııl rı ihalP-
!.(İiııii olan 27· 1-\10.J ('lllll:tl'lt'~i giiııii ~:ıatl5 df' 
' . 
Edrrıııit'te A.;k.pı·i alırıı "atını korııis~oııuııa ıııiir-

:t('aatlan ilüıı olunur. 4-1 

hahce"il.- 2·10.! diiııüııı ıı <•ı·asııın 2280 1111ıııaı·al1 1..aıııııın tı • \ fik:ııı iı·ı·a • 
daiı·psi ııı:ırifPtile k.ıyııwılrri lal..diı· oluııar:ı k. tarilıı il:\ı ı ıı ı daı1 it i lıaı·ı·ıı .J-5 
giiıı nıiiddı>tlP al'ık :ıı·t ınıı .ıya <·ık.arılııııslır. 
t • • ,, • 

'lezkı'ır nıüddrıiıı lıitamıııda takdir oluııaıı kıvııwtlPriıı ziizde 'Plıııis 
• • • 

be irw kadar talip zııhuı·u haliııde 111uva~ kat ilıalesi, 1.5 giiıı soııı ada ka-
ti ihalesi ~apıl:ıc.)ğıııdaıı talip olaıılarııı i .~lıu cııl\<ıliıı ıakoir t'dilıı ; i~ kı~

ıııetleı·iııiıı ~ üzdc 7 IJ11~uk ııisbrıiııdc dipoıito \'ern1ek ·~artilc Baııılırıı1a 
Ziraat h.u1!-.asıı1a ıııiiracaatlan il:\ıı olıııııır. 

Takdir oloııaıı kıv111cı. 
• 

Lira K Döı1iiıı1 Karvnsi 
• lk\ kii Cirı~i 

160 JO Uöknırn Sebz,. halıc ı si 
• 

1021 681 )) .\lc ı a 
3-1-0 50 681 )) )) 

1563 75 1042 )) )) --
3085 25 2444 

Balıkes · r Tapu Mü~ürlüğün~ 0 n. 
Ç.ı yırhisar köyünün Ak . 1 tl cıki turla hnho 1 oıı İsmail ğ •, kayd n :ı v e rıl l n rı ·c şru 

ta ş nıı>vlıiinde gündoğusu onb:ışı fc vlınıl o· n rd~ tlıır ı hatt,,n a nl ıı şılmış tı r, 
kara ~lehmet iken şimılı ov- ~1uotafu \ ' O lla~an ve N J inı c · ı Bu knydın no sebeple kon. 
ldtları IJ ı i• Te Mustafa t .ır. ye kalar:ık kilnunu sani 1297 duğu anloR lmadığ ndan melı· 
hsı , poyrnzı yol, giinlıatı<ı tırilıli :1 ; j yoklama ıl e ftr ri· do) vaz'.na n'7 ran müruru 
ilacı lsmail kerimesi ıko • n nin 201 v~ 219 numnralar ı n 1 zamana uğram ı ş '' n bu 
~imdi Halalra'I) ~lrhmet tar- ıla o sur. il~ namlnr .na ka- ku ' ıl n refi eı l ı l •• Cğ) ve bu 
!asile mahdut knyılen 10 dö yıllı ikc·n llasan hissesinin bapta bir j , !Jius ı olan varsa 
nüm ve bilmesalıa J,ir hck· Bursa'lı Hasan llüsnü efen Ü\' uy znrfonJa Tapu nıüdürlü· 
tor 4499 metre murabbaın- diye kef;let kaydı çıkarılJı- ğüne müracaatları ilı1n olunur. 

ü••lt· lt>rısoıır< saatl -hlı·ııl6\a kadar· dalıili 
~ . 

lıa ·talıklar ıııııa~cııcsi ( l>ok.ıor .\lıııH'I 

Eıııiıı h<')J 
P.\Z.\H (;('~I EHİ: 

Ü,:;lr,kıı soııı·:ı ı-;:ı:ıt 15 dı·ıı 1 ti ~ a kadar 
kıılak, hur1111, lıoğaz hası:ıhkları ıııua~<·

ııı>ı-;i (Doktor \'plııııcı K:lıııil lıp~) 

P.\ZAHTESI Gf"\LEHİ: 
()ğlt·dcıı P\ ,eı ~aat 10 daıı 12 ~ı· katlar 
dalıili lıaı-;talıklar ıı111:ı~eıH·~i {Doktor .\lı

ııwı Eiııin he~) 
S.\LI (;(°'\LEHİ: 

Üğlt·t!Pıı <'''('( saal 10 da;; 12 ~ı· k:.ıdar 
• 

dahili h:ıst:ılıkla r ıııua~t'lle~i Doklor Alı-
ııırl Eıııiıı hey) 

C .\BS.\~IB.\ nf'\LEHİ: 
" Ö~h·tlPıı soııra ı-;aat 15 dı·ıı 1 li 'a kadar 

• • 
dahili hası:dık.l:ır rınıa~ı·ııP~i (D"ktor lla-
saıı H:ıif' lw~) 

PEHSE.\IBE ı;f ... LEHİ: 
• 

Üğled··ıı so11ı·:ı ~aal 1 ~ dl'tı 16 ~:ı kad:ıı· 
<'ildi\f' 'I' [ı,., li' e hası alı klan ıııtıa\l'llt'~J . . . 
(Doktoı· .\lı·lıııı<·t .\li hı·~) 
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