
Zirııt bankası umumi idırı 
~ırıti azalığın1 Muhtar. I eki Ye 
lııal baylar sıcildilır. 

ingiltıra. Fransa. va Bılçib 
müMm ~ i r anlaşma yaparak ta

arıuz vu~uunda tayyarelerle bir 
birine yardıma ~arar var diler. 

NGıhaaa Her yerde 3 kuruıtur cOMHU.RİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 
Sahibi ve Baımuharrlri 

Müstecabh oğlu Es al Ad il 
--* ~~s~~~~~~~~-----~-~G~Ü~·~N~L~u~··~K~~YA~GAZETE ~~~ - ~ ~ W13~ş~~~ını • ~~~~~~~----------~~~~~~~-

v •ktısat naziri lstanbul'da Beyaz ırk zeval mi buluyor? 
B.M.M 

Mu~ıctrlır için sorulan 
~trirı Slkro Kıyı bay 

CIYIP tirdi 
flt ANKARA, 12 (A.A.) -
idi 1tk Mıllet Mecliıl relı ve
t l Ha1an beyin riya.etinde 
ı:ulaıaınııbr. Celıenln açı· 
.._ IDGteaklp Ha1&n bey 

llllelcetlmlze •elen muha-

una n 1 Yazan: lialyan Başvekili Renillo Muısolfnl 
- Hareketi arz oldu 

Eskl•şeht.r'e gitti ye şeker İSTANBUL 12 (AA.) _ Beyaz ırkın inkıraz tehli- ıtddetli bir ıukut kaydedt -
f kesine maruz bulundufunu Jeceğl muhakkaktır. Tevel-
ıtanbul Rasathanesi simoı-

f brl• kasını gezdi rafı bu aabah 1aal 9,2 J da- ilk defa olarak 1926 da lüdat adedinin ıertltll ya . a ı6ylediflm bir nutukta ha· kında ıenevl 80,000 i aıa-
------ ktka 36 ıanlye ıeçe ıtddet· 

Plz.lzlllu flltrı"ının hıtırı tıfterill (Y, urdunuıuı ilnl818Sİ it bir hareketi arz kaydet- tırlatmııtım. o vakit ltalyan caktır. Bundan baıka Fran
DI ı mllletl benim bu tddialanmı 1 1a'da genç aileler araıında-

hlJrlfl dıler. Yeni yırıttı~nız TOrklJI dl ÇlllJllAIZll IÜÇ mittir. Bu zelzelenin mer· kıımen yersiz ve kısmen de kt tevellüdlt adedi ıon altı 

,1 hızı fl 
.. rı·tallrlD bacılarından_göklera yOksellyor )diye yazdı kezi lstanbul'dan 1 o,ıo ı' A mGballğalı bulmuıtu. o za- ıenede olduiu gibi aynı mlk· 
U _ • 10,50 kiloD" etre meıafede- mandan tlmdiye kadar ara· yaıta azalmakta devam 

h I ~ r lzmite hare dir. dan ıeklz i I ederle OD ıene zarfında &D-M üte llSSIS " - İmam ve hatıplt· ri- Hu müddetlenezarf~=~: tl~. cak 550,000 tevellildat 

k t ettl·ıer A , u kaydedtlecellne muhakkak e • nin güzel bir karan felaketli nüfuı azalmaıı te· ril bak 1 bili B kk f naza e ı a r. u za-
ANKRA, 1 l(A.A ) - Yunan c~miyetler mümeııillerl ta . GlRESON 12 (A.A) - va u etmemfı, btllklı art· man zarfında vefiyat adedi 

ikta1at nazın ve Mahmut rafından karıılanmıılardır Vıliyetimlz ıehlr ve köyle- mııtır. Bu suretle timdi et- tevellGdat adedinden çok 
Celll bey Atin• elçimiz Aıkeri btr kıta .ellm resmi rindekl imam ve hatipler banın her tarafında endtıe fazla olacaktır. Buıünden 

Ru
-n IC'.-f, Bolu mebuıu ifa etmlıtlr. Misafirler doi· ve korku 1adaları ltitlllyor. itibaren bir çok mıntakalar 
._. a;.r•" kendi aralarında yaptıkları M ı 'd k 

Falih Rıfkı beylerle nazınn. ruca trenle ıeker fabrikaaı- acar atan a ti Ayetler, ar· nGfuuuz kalmıı, köyler ha· 
1 1 l bir toplantıda vazlf elerln· tık i ti b k ed l 

Ve 
vekilin refakatlerindekı na ıe mtı er ve öl e yeme . umum ye e tat l i - rap olmuı, çiftlikler yıkıl-

t bu 
1 
aba h ğinl orada yemlılerdlr. Yu den baıka zamanlarda sarık mekte olan (Tek çocuk ılı· mııtır. Tevellildat adedi asal· 

zeva E k hi • nan iktı1at nazırı ıeker ve cüppelerlnt çıkarmala temi) ne karııdır. ltalya'dan makta devam ederle ve bu 
husuıl trenle s tıe re fabrikamızın ziyaret defteri karar vererek ıarık ve cüp. on kere daha vaat olan Ye hal büt(ln memlekete ura-

lltmtılerdtr. Pezmezoflu An ne ıu satırları yazdılar."Yur- l k l l t d b F ' h 
1 

pe erini çıkarmıılar, medeni 1e ıen 1 e yüz mi yon in1a ye e ene u ran1a nıa 
kara durafında arbic ~e dunuzun ilerlemeıl hayrete yazlyette ıezmeğe baılamıt· nın mesut bir hayat ıürebı. lhtlyarlamıı bir milletla 
vekili Tevfik RGtlü eye deler eıki Türklye'yi gezen lardır. lecell Arjantin CGmhurlye- memleketi oldufunu Ye mO· 
relsicilmhur Hz. namına birinin gözlnil g(l~ıüz lnsa· ı Ziraat mütehaassısı tinde tevelladat ıerillli o temadlyen zayaflamaıa mah· 
bat yaverleri Celll ve harf· nın tanrıya dofru . yalvarıı· kadar korkunçtur ki, bu Ya· k6m oldufunu ifade ediyor, 
clye vekl\etl umumi katib!, lan y6k1eltt1tı minareler Beyşehire gitti demekUr. Devlet v e r ı t 
ıktııat veklleU mGıtef&rı Tur- çekerdi. Yeni yarattığınız KONYA 12 (AA) - Bey zlyet kartllında Arjantin mGkelleflerinin az· 

••-L Şükrü Kaya bey b f k ta t T Ll 'd i l hl k 1 h d cümhurlyeU nGfusunun 1939 Jı:ır.. ba••btle tedi•e: kabili-....... koflı rtya.etmu a ız ı a ı üra ye e le ça ıımanıznı ıe r o u ve tıka ıa aıın a •• .... ı _ 

~ r alckında Refik Şev- yeklletl kumandanı merkes güç ye hızı f abrlkaların baca- tetkikatta bulunmak (lzere da on iki milyona dilfecell yeUnl kaybedecek ve ı~ 
oı_. bey tarafından vertlmlt kumandanı, emniyet müdO· lanndan göklere yük.eliyor,,, ıehrinlze glen ziraat muıte . tlmdlden tahmin eddeblllr. mOdafllerin nokaanlıfl .,a-
\'tlıt ıu.l takrlrlne Dahiliye ii Yunan ıefaretl erklnı Mt1aflrler 1aat 20 de lzml- 1 ıarı Atıf bey dan Bey,ehir'e Franıa'da ılya.et, ilim ve zOnc:len memleket hudutla-
•-.. it ŞGkrG Kaya bey ce· ~;afından ufurlandı t'e haraket etmtılerdlr. gitmlttir. 1anat Alemine memup ylr- nnı daha ıenç ve aaflam 
-.,,L~ermtıttr . MGteaklben ESKiŞEHiR. 12 (A.A·)- ı --=- mi kadar yOk1ek phılyeUn milletlere karp m6dafaadan 
.. ---...beı umumiye kanunu- j •• d 1 b11 huıuıtakl tehditklr teh- lciz kalacaktır. Bu tehlikeler 
"'"'- a... Yunaniıtan ktasat na· t 
...__ V1' cu maddesi b6kmG· kili 1 ve uç ev e l likeyi ıöstermek irin Fran- uzak bir atide defll, hemen 
~ zırı ile tktııat ve m z _ "' k k d d "-iık Jandarmaya teımtll refakadanndakl zevat doo ıız milletine hitaben Def· peB ya ın a ır . 
...__ llldakt kanun llyıbaıı 1 du ._ rettikleri be•anname ldeta u halde bir çare bul-
-.._lc ed 1 1aat 16 de ıelmif er ve - 1 • ı F d 

1 
mak için artık hiç bir dakl· 

~ ere Ye kabul ı mit rakta Ko. K. bava kıtaatı ngı tere, ransa ve ramatlk bir teılr h611l et· ka kaybedilmemelidir. Dı-
~~~:!::~,~:~::·~:~~ erklnı, Vail. beledt1e ve mittir. Bu veıikada denlll- ter milletler bize bu huauı-
~ halk fırkaıı relıl, ıehlr ve Belçıka yor kt: "Fran1a'da tevellodat ta yol ıöıtermltlerdtr. Al. 
~ 1932 den 1933 e kadar .... _-___ manya Ye ltalya'dakl leye)· 

Z 
• = b k az1&lmıı ve 682•000 • lüdat fazlaıı 256,00-400,000 

ıraat an ası Çok mühim aDlaşnla yaptı düımüıtür. Halbuld 1870 araıında olamaıına 
den evvel tevellGdat .enede r a 1 m e n bu hlk6· 

- T k d h .. 1 k · bir milyona baltf_idt. Bun- metler tevellOdatın dOtıne-

u aptı aarruz YU UUM a er UÇ meme etın hava dan evvelki yılların ve btJ. ılne karıı tlddetlt mOoadele 

nıumi içtimaını _y kuvvetleri birleşerflk müdafaa edecekler ha11a harp .enelerınin do- lere 1ırt1mıt1erdrr . Bu ıkı 
_ PARIS,12 (AA.) Pariı - muharebe halinde lnglllz tük olan tevellildat adetle- deYletln ittihaz ettltl mOte· 

'<,llPll&D jQJer tas, vip ve tak- Mtdı gazeteılnln Londra mu- tayyareleri muayyen Franıız rlnln gayri kabili içtinap ne- addtt tedbirler ıayet ma-

d 
""'{ habfrl lnıtliz, Franıız ve ve Belçika 6116 bavalanna ticeıl olmak (lzere yakında eulr olmuştur ve balen 

lt' edildi _ yeı>;İ ı~are beye- ~~~:~;a ç:~'~~h~:b?:::;ı -:':=e::le~c;ek::;l~er::::d~ır:::. ~::::::::;::=:=i~z::dı::v=::•ç:r:a:k:•:m:la;r:ın;:cla;:~d;;a ~~=~~'!:~ır~detlerı ıttttkçe 
t• ~ı}dl M k•d s h•tı• • Fran1a her ne pabuına ı se~ d malar yapıldıfını haber a 1 onya e 1 ını olunafolaunl bu 6meklert 

~KARA, 
11 

(A.A) -Zi· mebuıu Kemal bey !;:'1d
1
:,. vererek diyor ki: 5 takip etmektedir. 

~t '-aıka1ının kark betinci teÇtlmlıtlr. Ruzna::den ıon· - Bu huıuıta Hollanda · T th • ·ı Bu beyenoame iki sabık 
... ~ lıeJeıı umumiye ıçtt-1 -ddelerlnln kab H da Jıtımzaç edllmlt lıe de e iŞÇi eri İmar Cemiyeti RelllcGmburun lmzalanı ıa. 
-...!!-" laat ıs de bankanın ra bOyük önder Gazi i z: ayn kalmalı tercih etmlıUr. ıımaktadır. Yam Poincuea 
-~- b ' b(l Ok millet mec iıi re T arafmdan ildürülın bir raolır Senelik kongrasını ve. Mtllerdanı Beyennamede 
tat M lnıaında toplanmıı· ne Y P B ıvekil Anlaımalara göre bu üç V 1 t Herrlot'nun Kardinal Verdi-
-~ le Urahaıla• araımda 111 Klzım aıa a t I · memleketten blrlıl taarruza kimıelırİftCl81tl8ribulunuyor yap 1 er'in ve Maretal Foch'tn lm-'1m eatr mebuıu 8Gy6k lımet Patalara a~zı ;\

1 
utrana her üç memleketin ISTANBUL, 12 (A.A) - zaları da vardır. 

~fit Mee)t~ı relu Kbım mat edl)meıl a;~~.;~t hava kuvvetleri beraberce SOFYA, ı 2 (AA) - Ma- Şebltllfl imar cemiyeti 1ene Franıız niifuıunun artma· 
._ liz. ve KGtahya mebu• ye toplantıya hareket edecekler ve bir kedonya dahili ihtllll ko- lik konıraıını buoQn •ap t lk 
'""' "• a ld M I • ı .•ını ef V için kurulmuı 
.. le& Cumhuriyet halk fırka· veri i. mltesl arat ya katilinin mıı ve ıüzel bir vaziyete 1ı. olan Alllance Natlonale Ce-
aı. llbt Recep be• •e di B k ı•ı ı• menıup bulundufu ıöyle- Ed k b 1 ml•eU tarafından da ayn 
·ı.._"° .. l>lr "Ok meb .. •ılar"' bu ı• ng·ııtere aşve ren lrne apı fe it itinin ı ... .... nen ölGm tethlıçllerl ce- bir beyanname neıredllmıı-

~ ı ı ı ı ·· ld" üld ~ nok1anlarmm bitlrllmeıl için 
-., ıor ardı. Heybeti umu- m yet n n o ur o.a bir tir ve beyannamede ıu mO· 
k.·• lıtettle bakanlıia -f • k • • değı•ş çok kimıelertn ceıetleri idare heyetine yeni tahıl1at talaa ıerdolunmuttur: 
~"" ... P M kd it 1 rını - zabıta tarafından meydana ve .aı•h•yet ver1ımı1t1r. rs be 
tt... ... 1eç1ım1,ur. tda· M. 8 ona 00 

, ıene zarfında 
q,-ecla.i rapor, p1Anço •? çıkarılmaktadır. Bu cemiyet ı~ = Fran1a'dakl dofum, Gçte bir 

•e t•rdı' mı tarafından Makedonya'da Tu-tu·· n niıpetlnde azalmı, .. ·-. 1868 
tııa Zarar be1apları rapo- 1 "" ı IQfl k on ıene içer.inde öldGrOI de dofum adedi ı ,034.00o 
1,_- • ra ipler raporu reye - L 'I' ' d' d :_vıa., le 1 k b b. önüne gaçeuı ınz ıyor müı oraların an birçok kadın ve 1932 de dolum adedi 
ıı.,91 \. ~iizakere açddı. W l1kd111lt silih IOlrSI ar IR • ve çocuk bulunan 1ü• kadar Satışı hararetle de- 122,000 ıdı. Elye•m do· 
.._, n anın ıert:k zi· • B i in ıllihlanmak ve kuvvetli ölüm biiviyetleri teıblt edil- vam ediyor tumdakl ıerillk fevkalade 
~laaıaıJ labada, gerek sair LONDRA, 12 (S.Ş)- aı· ıulunmak daha doirudur. mittir. MUGLA t 2 (A.A) _ ıClratle artmaktadır. Dolum· 

'.,;~• ve ezcümle ban· yekti M. Makcı.:na~t :~k~I=~ Belki bu ıuretle harbin önü- iki itilafın birleştiri• Muğla, Mılaı ve Fetblye'de lardaki ıukut, bu tan:da 
d .. ı ~ f ay koruma buıutun- deilıttrınlıtfr. er eı it oluruz ı"ratle d ed '-~ -.ıa k ) d meune ne geçm · f "'· · ı k · d"I" tütGn ahı veriti hararetle u evam ecea oluna 
'daldt Yetı takdir ve tasvip llbları bıre a ım. e 

1 
Fransız ıazeteleri M.Mak· ecegını e zıp e l lyor o takdirde on ..... 

· N bil M Makdona t si· f ATINA J J (A A ) devam edlyor.Muila'da bl· .... 
"' l4' eUcede plaço kir nıuka · k donald'ın nutkunu te ılr ' · · - ne zarfında senede ancak 
bı.- tar b l d l hl -ak tavıiye etme te· "l ılt B Lt)l Hariciye nazırı Balkan iti- rincl ve ikinci 11nıf t6t6nler- 500 000 d Jt. •--~lisi e1ap arı ve 1 are i an... 

1 
l derken: nı z aıve.. ' ogum vuaua ıele. 

"-1>..ı raporu milttefikan tedir. M Makdona :r•~. e- ;imdiye kadar böyle ıöyle lüfı ile küçük ltllifın blrleı- 1 den 700 bin kilo Milat ve bilecektir. Bu ıuretle Fran· 
~lerı edtldı ve müddetleri dili bir nutukta dty k h · mlyordu. Şimdi fikrini de· t 1rılmeıl huıuıunun ne Bel- !Kara ovada 400 bin Fethlyede 1a, her .ene 150,000-200,000 
.. )e Clç idare mecliıl aza· -Kuvvetıiz olursa arp tııttrmtıttr amma,bunda geç gratta nede Ankare'da mü- j 60 bin kilo tüUln 1atılmı1hr nüfus kaydedecektir. 

l'lıae M tehltkeıl daima ba11mızın - -· ,.,," ..,.,....,,,.,, ,, .. pa nu11,aar11uı ıun· l':\1ay ı ıcıuı v1.: ı unı unn ın auıua'n --·· ---· .... -Y ....... .... .. .... 0 ... 

1 

uı' 

lcr ubtar ve Zeki ıktnc! __ ~ Birlik ~üç b rin bir akı ~~.~~~ J:~~ d~~~~~: ~:~•:1ı1_ o~~~~~· _ azd~r. ~.u l~f 
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BALIKESIR'IN 

Sinemasında 
il ikinci teşrin pazar akşamm~an itibaren 

Himayei Etfaf menfaatine 

İhtiras Fırtınaları 
Baı Artfıt 

EftllL JANfNG S 
Bu büyük ve heyecanlı Filimi herkesin 

görmesini tavsiye ederiz. 
AYRICA 

~ı ~ 1 == ll<ARA TIEPE 
Sinemasında SARABI ~ 

Bu a~şamdan iti~aren 

Mil TON 
· LOSTRACILAR SAHi 

Bu meıhur Fransız komlil sizi iki ıaat mütema· 
diyen güldürecektir. 

MILTON dünyanın en zarif, en neıeli ve en se
vimli bir komigldir. 

Büyük bir ihtiıam ve zenginlik içinde geçen bu 
filimi mutlaka görünüz. 

• 
Her. hususta emsaline üstündür. Balıkesir'irı 

bu nefis KARATEPE şarabı herkese 
Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 
Toptan ve litre ile satış yeri 

ı Birinci Noter altındaki mağazada 

11.~~~~~~ 
l 'exx::::zmzz:: ... ~~~ ... --~ı • 

t 

Yugoslavya Kralı Aleksandr'ın ve Fransa 
hariciye nazırı Bartu'nun Marsilya'da katlini 
gösteren ve bütün dünyayı tee~sürlere boğan 
filim gösteriimektedir. Her h:ıldc görünüz ... 

t ı GÖSTERİLEN ARZUYA BİNAEN İLAVETEN 1 Maarifçe mıısaddak ruhsat 

Balıkesir asliye hu~uk , ......................... ~ 
! Göz hekimi ! 

hakimliUinden : Dr. İhsan Ahmet : 
Suıurluk'kazaıının Göbel :. : , 

• • 
nahlyeıinin Gurafa namı : Memleket hastahane- : ı 
diğer Camlı köy ahalisi : . .. I ki : 
müme111ili Muhtar Aziz efen- i SJ goz.. hasta ı arı : ı 
di namına vekilleri avu. : mutehassısı = ı 
kat Sabri ve Tevfik beyler : Hastalarını her gün ıa- : ı 
tarafından lıtanbul' da Şııli- i at 3 den ıonra Kuvalmil· ! 1 

de Osman beyde Cabl cad : ltye caddesinde 159 nu · : 
desinde kefali apartımanın· : maralı muayenehaneıin- : • • da 1 numarada oturmakta· : de kabul eder. : 

YILDIZLAR REVÜSÜ 
Ve F oks Jurnal 

Matinaya saat 8 de başlanacaktır. 

PEK YAKINDA 

MİL YON AVCILARI 
BÜYÜK TÜRK FİLiMi 

Nakış Vurdu 

lar iken elyevm ikametgah- •••• •• •• •••• •• •• •• •• •• •• •: 

ları belU olmıyan Hayriye Kohinor diş ~~~~~~~~~~~~~;;-~~~~.~-i!-~~~~ 
Melek ve Faika ve Naciye 

1 Kflnunuevvelden itibaren tedrisata baŞ 
hyor . Kayıt başlamıştır. Şerait çok nıiisa· 
ittir. Tedrisat üç ve altı aylık olmak üzere 
iki devredir. Daha fazla malun1at edinmek 
istiyen hanımların bir defa yurt nıüdüriye
tine müracaatları menfaatleri iktızasından .. 
dır. 

hanımlar aleyhlerine açılan macunu 
meraya meni müdahale ve Dişleri beyaz/af!r, 
konulmuı haczın fekki da- etlerini kuvveflen-
vasında tebliğatın ilan yolu 

dirir. ile tebliifne karar verilmtı 
muhakemesi 19/ KAnunu 
evvel /934 Çarıamba günü • Her yerde arayınız ~ 
ıaat 10 a bırakalmıı oldu- ~··••••••••••••••••••••••\ 
tundan o gün gelmedtkleri : Yoksulları yediren, : 
takdirde muhakemenin • • 
ilyaplarında M .. 1 i : geydiren ve herma- : goru ece i • • 
ilan olunur. : nada gözeten Yok- : 
--~-~~---· . Satılık ! sullar Birliğine seve i 

İki A vrupakari çini ! seve yardım ediniz. E 
soba, bir adet yazı nla- ! Yoksulları G6zetme ! 
k. b" ı .. k.. IA • Birliği • ınası, ır u us cım- : ........................ 1 
bası. olanların Ferah oteline 

Yukarıdaki eşyalar müracaat etmeleri ilan 
acele satılıktır. Talir olunur. 
..... . 
~-~-. .• _ "!1.- _ .... 

Milli takvim 
935 senesinin en güzel takvimidir. 
Çünk.ü MİLLİ TAKVİM sadece bir takvim değil 
ayni zanıanda bir tarihtir. 
Bir MİLLİ TAKVİıll alnıayı nnutmayımz. 

"' ... 

Sevgim-
ve 

-ıztırabım 
Yazan: ~IÜKERRE~I KA~JfL 2.5 kuruş 

-·· . . ~ . 
• - , -·, ':......!:;• ;._. I 

, ' ADRES: Balıkesir SalAbattin ma hai
lesi itfaiye garajı civarında No. 32 

Refika ilki! 

~ 

Belediye Dispanseirnde 
M e Günleri j•zzz:z:zz::zzaz. 

uayen ı1•n11nın1S11nı•-.· - .. ••• 
CUMARTESi GÜNLERİ 

JCcın11ttıtevt- ~ çin: 
Öğledensonra saatl4denl6ya kadar dahili li 
hastalıklar nnıayenesi (Doktor Ahmet .~ }fevsimlik ve kışlık ~n son nıoda mantoluk 

Emin bey) ropluk, yünlli kumaşlar ve fanile bazenleri 
PAZAR GÜNLERİ: miz gelmiştir. 

Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz hastalıkları mua~1e

nesi (Doktor llehınet Kamil bey) 
PAZARTESi GÜNLEHİ: 

Öğleden evvel saat 1 O dan 12 ye kadar 
dahili hastalıklar mua~1enesi (Doktor Ah
met Emin bey) 

SALI GÜNLERi: 
Öğleden evvel saat 1 O dan 12 ye kadar 
dahili hastalıkla r muayenesi (Doktor Ah
nıet Emin bey) 

&tik~~t~ı- ~çin 

1 En lüks paltoluk pardüsiilük ve askeri k~ 
,it putluklar güzel desenlerdP. yerli ye lngilı 
:ı elbiselik kumaşlarımız mevcuttur. 

ıl Mu~terem müşterilerimizin bir defa mazamızı 
:İ teşrifleri kif idir. 

1 ÇARŞAMBA GÜNLERi: 
1 Öğleden sonra saat 15 dtın 16 ya kadar 

dahili lıastalıklar muayenf\si (Dokt,or Ha
san Raif bey) 
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PERŞEMBE GÜNLERi: 

Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar 
cildiye ve bevliye hastalıkları muayenesı 
(Doktor ~lehmet Ali bey) .-------· 

Halkevi Reisliğinden 

ıjz 
Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası I• !1 Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
ı• 
'···-···-----~ 

DOKTOR 

J.SlMl NrtHAT 

Dr. M. Al. 

Halkevimiz kurslar şubesi tarafından halka 
1 

GÖZ HSTALIKLARI 

mahsus s~rbest ve meccani okuma yazma biln1e-
1 

MÜTEHASSISI 

Memleket hasta 
ursi cilt, frengi, h 
soğukluğu hastalık 
miltehassısı. 

Mevsimin en güzel romanı yenlere, az bilenlere mahsus olmak üzere Ali Şu-: Meyhane boğazı No. 65 Hastalarmı saat 
isl 
~ h 

hükümet caddesinde nri mcktebinoe (15) Tr.şrirısa ııitlen itibareu gecel Mali~etahsilşubesi ittisalinde 1 ayene hanesindek!lbu Gazetemizde zevkle takip etliğiniz bu . .., hergun saat 13. 11 e kadar 
s.vo güzel eser kitap halinde dersleri verılmege başlanacaktır. 1 hastalarını kabul eder. l•t-e .. daiiiviiii .. ed_e_r.iiiiiiiiiiiiii~ 

Yurtaşlarımızın mezkur mektep Baş Muaallim-
_r·~~~~~~~~~~-1-~~~~ı~t_ı_r_.~~~~~~li~ne c· t der rek kayıOarını icra etti~ ~~~~~---N-eriy~müdfuID ESAT ADIL 


