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BEşinir ci tüıü~ ~urultay martın birincı cu· 
martesi güaü açılacak 

Her yerde 3 kuruıtur 

Balıkesir:Kuvayı M.C. Savaş Yurdu. 
CUMURlYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

ÇARŞAMBA 27 ŞUBAT t 935 GÜNLÜK. SİYASAL GAZETE 

ReisicumurKamalAtatürklstanbula döndü, 
ileri ahlak 
Dün bu sütunda ileri vo 

kökcü cumuriyetin üç un. 

ıurunu saymışdık Bunlar; ile. 

Büyük Önder Ata Türk Avusturya'nın istiklali 
- . - --

Diin Istitnbul'a döndüleı· lngilteı·e bunu her hususda 
ri ahlıı.k, ileri bilgi, ileri tek- İslaıılnıl, 26 (.\.A)-
nik idi. RiyasNi cünıhur kalemi 

teyid ediyor 
Bugün ileri ahl!k üze- lııgiliı işsiılrri .\ \llSllll'YU hakarıhırırıı isleıııi~or 

rinde duracnğ z. Her şeyden mahsus nıiidiil'lii~üıı - Londra, 26 [A.AI - lngtl- halde reyine müracaat o1un-
1 

önce bılinmesi gerek olan- dPn: tere ile Avusturya arasın- ması tasrih edilmitdlr Habı-
şudur ki; insanlık tarihi ebe- 1 >ii il s:ı halı .\larıııa- daki görü§ meler esnasında burg hanedanının iadesi 

di bir ilerleyişden ibaretd'r ris'derı lıarPkt'I ı-d~ıı Avusturya'nın her hususda Avusturya askeri kredileri 
Bilginin .tekniğin hiç durmade.n istık'ali tamamile teyit olun· ve yahut kuvvetlerin arttırıl-

'- r isiciinılıur Alatiirk bu ileri gidişi ahldkdn. da biiyuı: muıdur. Avusturya'nın iç ması meseleleri görüşülme· 
değ:~imler. ökülmez yücelme- gün saat 2 l de Ege 11t.-rine ademı müJahale miıdir. 
ler yarntmışoır. \ a pli rile İ Stil nbul\ı ŞE'- anlaımasında bu andlaşmıya Londra, 26 (A.A] - Dün 

Bilginin, tekniğin il~ri git. rE'flcndirdilı•r. Vali, ku- imza koymuş koymam 'f akşam üzeri itsizler avam 
diği memleketlerde nhlıtk mandanlar, devlet, Yi- her hangi bir devlelln ulus- kamarasının önünde nüma· 
göz knmaş•lırıcı bir güzelliğe lar kurumu vasıtaslle mü- ylf yapmışlardır. Avusturya 
bürünmüşJür rnyı•t ':e beledİ)'e erka- dahale talebi sevketdiğl baş bakanının Londra'da 

Şıı halde bilgi ve teknik ili vapura gidrrPk .\tatürk'ii sel:\ınladılar. takdirde Avusturya'nın her bulunmasını protesto fikrile 
s~fı dan ayrı im ı yan ileri j-:--::--~--------_"'." _ _=.::__:-::-:_~:=..:=~===:-:-~;:;;...~~-~~=-~-.,,._..,_ ----::=--:::::=::::: misafirlerin oturdukları ote-
nhlılk nedir~ Sosyal ist Fırkası -vılılöııiimü nıüııast>lıelilt> - . 

Once iki şeyi birbirinden b H ı ı 
eyice ayırd edelim; insanın ay ı·t er so·· y eyor 
::r :ı~::e~:~:i~:~~.~;:ıdı!~ . 

-

ken_di ~z nefsin~ karşı o!J? Bı"z serb"'St ve mu"' sta k- 1·1 blr milletin şerefi-
vazıfelerıne ferdı ohldk Jenır. ' '-

lin önünde bağırmıı çağır

mıılardır. 

Perens Dugal 
LonJra, "t6 (A.A) -Ve i ~lıt 

prens Dugal Parıo'e g.lmek 
üzere Bu lnp"ştı,'Jen H yrıl 

mı~ 1.r. 

İngiliz dış ~akanı y,K rnJ3 8er'.in; z'.yaret 
edecek 

Çıkaran Ye Baıyazıct 1 
Eeat Adıl Müstecablıoilu ---

İkinci YlL - SAYI : 387 

İki büyük reform 
Soyadları kabulü ve camile

rin layikleşdirilmesi 
"jc suis Partout. dan 

Her şeyi ietihza ile tetkik adının serbestce intihabı husu· 
ve muhakemeye karar ver- sunun ııe kadar ciddi birşey 
miş olan kimseler eon birin. olduğunu takdir etmişdir. 
cikilnun ve ikincikAnun ııy- «Türkün babası manasına 

larıcda da gülmekden hali gelen A.tatürk adını almak 
kalmam.şiardır . Bu son iki 1uretile Reiıicumur bu iıe 

ııy içinde bütün bir millet 1 takip edeceği cereyanı veri
soyadı ıırıyor ve buldukdan yordu: Milletin hüviyeti bir. 
sonra da bu soyadlarına al-ş 1 kaç hafta zarfında tııbit 

mağa çalışıyordu . Halbuki edilmiş olacııkdı. 
küçük bir tefekkür bu reCor. 
mun ne kadar lüzumlu, ba
siretkArane ve müstesna hir 
şey olduğunu anlamağa kıt 
fıdir. 

Gençlerin meıelA yetim 
mekteblerin vey.ı.hut aile rei
si tarafından bir soyadı bul· 
mağa memur edilen delikan. 
lıların nuıl bir aile adı ara
dıklarını görmek kadar rik
katli bir sahne olamaz. iıtik· 
bal hakkında bir karar alma. 
ua çalışdıkları bir anda bun. 
" lar maziye dalıyorlardı. Tiirk'-

Bizim ileri ablak dediğimiz bu' le k•ıbili telif oln n hPr türlü teşrikim<'S3-
ölümün dışında kalan soysal < • r ~ ..... • 

vazifelerdir . ıde bulnm<tgil amadeyızt 

Rus romanlarını okuduğu
muz zaman i~imleri hatırla

makda ne kadar güçlük çek
diğimiz hatırlardadır. Ruş'lar 

arasında tanıdığımız bir fer
din atlım, babasının adını ve 
hatta haiz bulunduğu asalet 
unvanını hatırlamalı; lil.zım 

geliyordu Rus hayatında, 

hatda bolşevik rejiminde bi. 
le fordler kendi adları ve 

ı-S•A•V•A•ş··c-ı •G•ô•Z•IL•E•,-,---· ccviç» lııhikesı ile babalarının 

lerin cedlerinin, hakiki Türlı.'· 
!erin islAmiyetin kabulünden 
evvelki Türlı.'lerin , uygurla
rın ve diğer Türk fatihleri· 
nin tarihlerini araşdırıyor, 

Sıberya'da, Orhon vadilerinde 
bulunan abidelerdeki yazıları 
takdiskir duygularla okuyor· 
!ardı. Bu abidelerdeki yazı
lar dolı.uzuncu asırda(Kağan) 
v .. yahut (Han) ile Çin lmpa. 
ratorlerından biri orasında 

akdolunen bir muahedeyi 
göıtermekdedirler. lıte bu 
gençler, Türk milleti bAki 
kaldıkça kendilerinden gele
cek olan nesillerin adını bun
lar büyük ecdadın bu met
rukil.tı araıında ııramıılardır. 
KAh meşhur kahramanlardan 
birinin ad veyahut ıoyadını 
kAh eski bir cümlesinin, ır
kın ruhunu daha eyice yafll
tan karanlık bir kelimesini 
soyadı olarak seçiyorlardı .. 
Şimdi bütün bunlar sona er
mişdir . LAyik Kemaliıt dini. 
nin <cBozkurtıı un evlatlarına 
hakiki bir ad kabul etdirdi
ği bu haftaları bir d:.ha ya

ş•yamıyacağız. 

Bu vazeler şöylece sayıla-
bilir: 

1 - Hergün birnz daha 
hür olmıya: 

2 Hergün bir:ız dah in-
san olmıya çah1:mak. 

3 - Yurtsever olmak. 
4 - ilim saflarından birine 

katılmak . 

5 - Bir ülküye ulaşmak. 
6 - Hııkkını ıırayıb korumak 
llaşkaeının haklarından ken
dini ıakınruak. 

7 - kafnEının ve vicdanının 
ilhamlarından kendi ulusal 
rejimin in prensiblerine ye
ni ve ileri bir şey kntmıya 
{'alışmak 

8- - Vatandaşlık hak ve sa. 
IAhiyetlerini tam kull.ınmak. 

9 -Soysal yuşayışın İcab. 
!arını kendi varlığının üstün
de tu tmak. 

- --- -
Fakıl ııc hen, ııe de ınii!"talbel hüktiıtıı~l Alı1<1aıı~a'niıı şert>fiııe \e hukuk 

mü ·a,aııııdaıı ft\ra~etiııi taznrıınııııı P.tlecek bir vesikanın :.ıllıııa ıııill eı in 
imzasını koynııyacağız! 

)lünih, 26 IA-A 1 Nas- musavatı kafı midir? bizim Zabitleri kiı·miyor 
yonal scısynlist fırkasının ı için sulh mevzubahs oL Bruksel,<:6 (A.A)-Bclçıka 
onbeş yıl önce kuruluşunun duğu zaman bir evet keli- zabitluri İtalya ile llabeşis· 
hatırasını tesit için yapılan mesi ve Almanya'nın şerefi- tan arasındaki münazaulı 
büyük bir toplantıda bay ' ni tanımakdan imtina olun- nııntaka hududunu tahdit 
liıtler söylediği bir nutukda duğu zaman da bir hayır edecek muhtelıt komisyonun 
demişdir ki: "Enerjim iki yıl kelimesi. biz serbest ve müs çalışmasına iştiril.k etmiye-
hükümet etmekle tükenmit takıl bir milletin şerefi le ceklerdir · 
ve yıpranmıı delildir. Biz kabili telif olan her türlü On iki ölü, elli ya-
yalnız mÜ8takbel tekamül teşriki mesaide bulunmağa ralı var 
ve istihalenin temellerini at- amadeyiz.Fakat bizim hak
dık. Asla geri dönmiyeceğız. !arımızı baıka milletlerin 
Vazifemiz hakiki millet ca haklarının ölçüldüğünden 

mia11 fikrini her gün daha j gayri bir suretde ölçülmesl 
zi yade kuvvetlerıdlrmekdir ı' ni bir ıerefslzlik addederiz. 
GeçdlğimizMmanyaya hukuk biz hiç bir milletin hürriye -

~ tini elinden almak iıtlyenler 

Beş·ınc·ı bu gayelerine ancak cebrü 
tiddetle eritebilirler biz ise 

Atina 26 I A.AI Dün 
Girit adasında olan yer sar· 
sınlısından on iki kişi öl •ııüı 
eıli kiti yaralanmııdır. Ken 
diye müzesinin bir kısmı 
yıkılmııdır. 

İngiliz 10 - Bu esasların mana ve 
şiımulü içinde bulunan diğer 
bütün vazifelerinin sc-ysal 
ozune h ·r gün y<ni bir 
ileril iğın ruhunu kntııınk. 

Büyük kurultay 
1 Martın birinde açıla

cebrü ıtddete kartı bir adam 
gibi kendimizi müdafaa 
edecağiz Ne ben ne de müs 
takbel hükumetler Alman
ya'nın şerefine ve hukuk 

Dış bakanı 
Berlin'e gidecek 

l,te kökcü ve ileri bir cu· j 
muriyet vutanJıışınJu Lence I 
aranması g·rek olun !lerı ah
IAk yuknr.da rny•lı~ım goy
sal vaziftl r n Lütiırıleşnıesi
dir. 

cak 
(s müsavatından feragatını Londra, 26 IA-A)- Avam 

.\ rıkura, 26 ' .Ş) tazammüm edecek bir kamarasında sorulan bir su-
Reşiıwi lıİİ~ ·· k kunı lıay vesikanın altına n illetinin ale cevab veren dı - bakanı 
nıartııı hiriıwi <'tını:ıtr- imzasını koymıyacağız. » yakında Berlin'.ı gidcceğını 

tr~i güııii açıl ca~dır . Afrikaya iden ask- Franeız ve İtalya hükümet-
Yı•ııi j<nl:n lar hırt>r g !erinin bu ziyaret muvafık Mu,\Je maılJe sıralıııı ,n bu 

vazifelerin bütün sebeb ve 
neticdcrini oyrı Jyrı talılıl 

ederek gösteren, belleten vo 
vatıınJaşlara bunlorı tatbik 

· 1 erleri ıı teftişi 
I hirt>r A ııkaı-<'y• ı,telırıe- Roma, 25 (A.A)- Harbiye gör.\üklerini söylemış ve 

ğe h ~ladılaı· llu yü- miıste§nrı Jün Mesina'ya gel- başka paytııhtlara gidib git

ılf'ıı Ankara kalah:.ılık miş 'r orada doğu Afrika'ya memek meselesinde henüz 

etdirmck tırs.tını v.ırdıren hir ıııaıınıra 1-((İ!-;lE'l ıııek 
• 

gıdec(jk askerleri teftiş ede- tetkik edilmekde bulunduğu 
1 cekdir. ~u ilAve etmişdir. rejim de olsa olsa yin ı kök- d~tl İl'. 

çu ve ileri bir cumuriyet re.. İel'll \' ı>kilt-ri Ue\·~ti 
jimi olabilir. • 

Çünkiı ileri ahlak ve ıleri Ankara 26 (AA) - icra 
cumurıyet ancak bırbirini vekiJler heyeti dün ba~ve 
ttıtnttmllmak vo bütünlemek k'l 1 met lnönü'ııün reisliğin 
İçındır. ılıı toplanarıık muhtel:f i~ler 

iiz~riı lıı görüşmelerde hu 
iuıınl.k lrnndinı tr.nıyıb lunmu~ \"!' bu işlere Jaır 

anladığı günJenberı yukar ki korarl.ır verınişdir 
soysal ehldlr. prcrı;ıbl rini --- --- -
bir ülkü bil mı· l:r. Bılgi ve I ritcye ılo ccmfi~cri vicd~nıı de-

teknik ılerİe·lıkçe, insan ze- ı r.ır. 
kAsı kendi pisilı.olojisinin K~1kcii v ıleri rıım~riyot
tekaınülü için.ı., yüceldikçe 1 r, ı,erı hlll~ıı ge~ış mık
hıı pronsiblerin zorluk çek y ısda t tbık ın kdnı verf'Tek 
meılc-n tatbiki yolun•ia millet- m~ş»ri vir·l n. ıl~ıli~imiz o 
!er iıstüıı Lir otorite tarafın- yuksek otorıteyı ulku~une 
ılan talim ve tıırbiye edile ulıışdırm.ş sayılırlnr. 
gelmişdir. işte bu üstün oto- &. a. ~.t~~4-tı., 

: T ranvay şirketinin 
hııyındılık bakanlığı aleyhi

ne açdığı dav<t sonlanllı 

ukevelef eshedilecek 
Anknra, 26 [A Al -

İstanbul, tramvay ıtrketi 
1 arafından ı 926 mukavele-
namesini fesih etdiiiden do 
layı bayınd:rl k bakanlığı 

a eyhine aç! lmıt olan da va
nın ıurıı.yı devlete muhake. 

meıl bitmlf ve tramvay 

~irkelinin mukavele ile 
imza etmiı olduğu taahhü
dıotı ifa etmemit olduğu 

ha ~de nhalidcn fazla para 
tahsil etmiı olduğundan 
dolayı balıanJığ ,n mukave· ~ 

leyi feıih etmek hakkını haia . 
olduğunu tasdik etmltdlr. / 

adları ile anılırlar. Böyle bir 
Tebasız krallar sistemin mucib olacağı karı-
HPrşey bir kıillıir ue bir 

alışkanlık isler Zengin uar 
dır ki, servd onu yadırga. 
ma: Çünkıi laııışkanlıkları 

çok eskidir. Zcngl rı vardır 
ki, daha elini kesı·sine alıır
ken onıın bir ccsoııradaıı gör
me» oldu[juıııı anlayıveririz 

Demokrasiye karşı göste
rilen yadırguıılık da böyle 
dlr. Halkcı ffôrıilımek is/e
riz, fakat olamayız. Çıinkıi 

ya onunla taııışıklıyınıı: 

yokdıır Yalıud halkcılığın 
manasını lıenü;; anlamanıı 
şı;;dır . 

işte bııııdan ölıirıidıir ki, 
Jıalkııı ayaf/ırıı öper görıi
nıib gözıiıııi çıkaran 11e bu 
slfl<ilıiyelin kendiluiııe ııer· 

den geldiği bilinmiyen bir 
takını insanlara rastlarız . 

Bunlar, rejimin içinde, 
belki orlasındudırlar, f akal 
1.-uf alarile, mideleri rejimin 
üst satlıındıııı dışarıdadır. 
Yani. halkı kendilerinden 
s ıyarlar faka/ kendilerini 
lıalkdan saynıa:lar. Bıııılar 
cıimhııriyete tapar görünıir
Ler. faka/ bir kral gibi ko. 
11uşur ve bir kral gibi yıi
rıirler 

Bıı tiplere. bıı lı:busız kral
lara demokrat Türki11e'11in 
hald birçok yerlerinde, hat
ta köylerinde ve kasaba/a
rmda bile kolayca rastla-
11abilir. böylelerine eskide11 
müleyallibe denirdi. iktısat 
daki «ikame» kanunu bunda 
da hıikmıinü yerine gelirdi. 
O arılı, şanlı eski nııitegcıl
libeler yerine şimdi de işle 
böyleleri yetişiyor. 

baylar, ba11anlıır; soyu
ııuzla, adıııı:Ia, saıııııız ue 
salô.hlyetlerin/zle lıer ne 
olursam: olunuz şunu bfll
niz ki tıirk cılmhııriyelinde 

bir tek asalet.lklldar lamyorıız: 
Yıırldaşlık bıınuıı ılslü, altı 

yokdur Yurldaşların da hak 
ue salô.hlyl'lleri birbirine 
de11kdir ve aralarında kıl 
kadar bir fark yokdıır. işle 
bıı kadar . 

şıklıkları anlamak giiç değil
dir Mamnfib hiç olmazsa reı
mi yaz ılarda aile isimleri 
yazılmakdadır. Türkiye' de 
ve ıılelumum müslüman mem_ 
leketlerinde vaziyet bundan 
ı;ok fena idi, Bazı meş

hur aileler müstesna ol
mak üzere, kimsenin soyadı 
yokdu. ((Mustafa Kemah> , 
ccAhmed Mustafa » , (( Kemal 
Nureddin» ve benzeri isimler 
bir çok kimseler tarafından 

kullanılmakda idi. Bunlardan 
birinci ad ıahi binin, ikincisi 
de babasının adı idi . Şark 
memurlarının ve imamların, 
şahısları ayırabilmek için, 
büyük hır hafıza sahibi ol
maları ldzım geliyordu. Pos
tacılar bu hususda gösterdik 
leri kabiliyet tle yabancı !a
rın, bilhaua takdirini celbet
mekte idiler. Çünkü insanla
rın isimleri ile sokakların 

ısimlerl ekseriya aynı hır 
mahallede kimin namına ızafe 
edildiği bilinmiyordu. Bir 
ve yahud bir kaç cclzzet 
Paşa» sokağı vardı. Makale

de bizde adreslerin şekli 
hakkında izahat verildıkden 
ve bunların teşkil etdikleri 
zorluklar sayıldıkdan sonra 
deniliyor ki 

Milletine vaktin kıymeltni 

ve tefekkürde tasarrufu an
lamak istiyen bir hüküme
tin ve bir modern rejimin 
en küçülı: bir idari muame. 

lede ve hatta bir mektubun 
snhibine tevdıinde at canbazı 
maharetigöılerilmeıini ıcabet

tiren sigtemlere nihayet ver
mek İstemesinden daha tabii 
bir şey olur mu? Zaten miL 
let de hükümeti anlamekda 
gecikmemişdtr Halk, daha 
doğrusu lıalkın raal tabaka
ları, yapılan rAformu saygı 

lı vd hatta (bu mevzuda din
darane kelimeıi fena bir 
akis yapmıyacak olsa) dında
rane bir dikkatle karşılamış
dır derdim . Halk bundan son 
ra gelerek nesillerin cümle
ıine şamil olacak bir aile 

• • • 
Tabii yeni ıene başında 

yapılan ikinci reform hak
kındaki fikirler arasında ay. 
rılık vardır. Bu ikinci reform 
başlıca İstanbul camilerinden 
bazılarının lil.yikleştirilmeıi 
hakkındaki re!ormdur. Aya
sofya Bizans ve Osmanlı me
deniyeti müzesi helini al
makdadır. Çocukların bisik· 
!ete binmesini öğrendikleri 
meydanın öte tarııfında bu

lunan vakur duruılu ve altı 
minareli Sultan Ahmed ca
mii ki Yeniçerilerin katliam 

edilmesi hakkındaki emir 
bu rodan verilmişdi.- Kütüb -
hane olacakdır . Bundan ma
ada her yerde ve her mez
hebe ııid mahetlerde di
ni kılıklar yalnız ma
bed karısından içeride la· 
şınabilecelı:dir. Bu tedbirle 
din yalnız en kuvvetli mGl
tahlı:em kalelerinden birini 
kaybetmekle kalmamalı:da, ay· 
nı z:ımanda yalnız mabetle. 
rin içine münhasır kılınmak· 
dadır. 

Son Sultonların Dolmabah
çe camiinde selil.mlılılarını 

yapdıkları zamanlara tabii 
acınır. Sultanlar müılüman_ 

[ DeYamı tklad ylbcle ) 
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ŞUBAT 27 

Edırnebağcılığı 
Edirne, 26 (S.Ş)-T rakya. 

nın bııkçisi güzel Edirne'ıni 

zin son yirmi yıl i\·inde ge 
çirdiğı felaketler yüzünden 
Edirne bağlarının mühim bir 
kısmı harap olmuş ve bu 
güzel şehirde ancak 20 bin 
dönum bağ kalmışdı. Falı.at 

son günlerde Edirne bağcı

ları bu yarıl porças n.n bağa 

gitmitdir. Şirket Eylül 934 1 

ayından itibaren saat kira
larını da 1 :t.5 kuruı üze· 
rinden tahsile mecbur oldu
ğundan bu tarihden sonra 
25 kurut üzerinden almıı 

olduğu saat kira bedellerini 
de iade edecel<dir. Kilovat 
bedellerinin indlrileceAI 
haberi halkı çok memnun 

olan ihtiyacını anlamış ve etmiıdir. 

hu işe dört elle sarılmışlar \lnmarataj i ·i 
dır· Vilayet sokaklarında yı-

Edirne ziraat t eşk ildtı la- kılmakdan ekıilen ve yapıl . 
rafından topraklar.nı kaz mak surelile ziyadeleıen 
mış olanlara şimdiye kadar binolar üzerindeki numara· 
176 bini mütecaviz \'Ubulc ların bugünkü ıekli teıbit 
verilmiş ve bu mikdar da edilmek üzere bir komisyon 
ihtiyaca kllfi g.ılmediğinden numarataj işiyle meıgul 
ayrıca Tekirdağından da 200 olmaktadır. Numarataj iti· 

binasmaçubuğo göod.ırilmişdir nin haritası yapıldıkdan 
Bu çubuklar ekilecek yer lıir 

sonra evlere numro 
dönümden aşağı ve üç dö- takılmağa baılanacakdır. 
nümden yukarı olmamak 

S lı: 11111 ı~ 'll lı: 11,, 111-1 A 'r ı~ ır ır 1ı:-~1 BaUryoni adlı Yeni bir gürcü operası. 
•. hı: E" E ~ , hı: ıu il ııı ıı 1 hı: hı:/ let ~~!~'ro:::;:::,~;;n;~ abd~ı :i:e;;;,n ;;:it e:~~ı gö;:;;~ 

Hükumet binası 
Planları vekalete tasdik için gönderildi 

.. yakında inşasına başlanacak. : 

Oı(rendiğiıııize göre 1 lıuluııduracak tarzda 
RalıkPsir hiiktlmet bi- büviik \e iic kallı ola-. . 
ııasımıı fstanbul mimar- ca"tlır. 
!ar cerııi~eıi lal'afındarı 

lıazırlaııınış olaıı p13ıı
Jarı tastlil iciıı nafıa ve-• 
~aletine giintlerPnıiştlir. 

Biııa hiitiirı dairele-
ı·i ve atllİ\~n i bir aralhl . . 

felaketzedelere yardım 
e~en vatandaşlar. 

Bina <·ski ıııpzarlııın 
kaısı~ıııda \<' un fob-• 
ril-.asrııııı ~aııındaki balı

.;elere yapılacak 'e pek 
vakında ihalPsine bas-. . 
laııaea kdıı·. 

Soy adı 
İrıhisarlar muhas~be me

murlarından b1y Mehmed 
Erdek v" marmara fela Ali evvelce soy adı olorak 

k~tzPdr·leri için B •1 lık e s:r hi. aldığı (Turan) eoy adını Ja
IAliuh mer merkezine gelen h 1 uvvel alan bulunmuş ol-
yardımlarııı devanıı, duğunılon bu defa refıkası 

Halkevindlll 
konferans 
Perıenbe günü saat 20 

de Halkevinde edebiyat 
ınuollimi bay Baki bir kon
ferans verecek ve (Bir zı.ıfe· 
rin ynı ) piyesi temsil edile
cektir. Müsamere karnelidir. 
Arzu edenler bnşkanl ğa 
müracaat ederek karnelerini 
alacoklardır . 

iki büyük 
reform 

yeni bir opera hazırlamak muharrir Vera Luber'dir· 
dadır Yaka Aleksandr Duına1 

Bu operayı genç Gürcü fils'in "La Dam au Ca· 
kompozitörlerinden Kiladze ırelias. adlı kitabında oldu· 
bestelemişdir. ğu gibi I 850 senPsinde Pa 

Bu op~ra Gürcistanda ris'de değıl 1875 sene•indt 
feodalite devrini artistdik Venedikde cereyan eder gi· 
bir suretde temsil etmekde· bi gösterilmekdedir. du ta• 
dir. Bu opera Gürcistan'da dilat Verdi'nin musikiıiniP 

operanın inkiıafı bakımın · haiz bu'unduğu İtalyanlıl< 
dan büyük bir hadise teıkil karakteri dolayısile lüzumlu 
etnıekdedir. görülmüşdür. 

Bu opera kompozitörün 
Gürcü ulusal mwsikisi arası

ndan müntuhap parçalardan 
vücuda getirdiği bir eserdır. 

Kıladze Moskova konser-
vatuarınıla tahsil elmiş ve 

1926 yılında kompozisiyon 
lar yapmağa baılaınıtdır. 

Şimdiye kadar bazı sen· 
fonik frağmanlar ve küçül< 

kompoze 

Yeni eserde Viyolet bir 
kurt'zan gibi değ ıl bir artiıl 
gib. qösterilmekdedir. O za· 
mankl Hurjua cemiyeti keP 

disinin Alfred'le evlenme· 
sine mani olmakta ve · 
rem hastalığının santimen· 
tal motifleri bırakılmakd• 

ve Viyo 'et veremdenlölece~ 
yerde intihar etmekdedir. 

şartile bağcılara parasız v~- Halkı'Vİ baş~aıılığı 
rilmıkdedir Yakın senelerde Şehrimiz Fırka, Halkevl 
güzel Edırnb'mizin bağları ve belediye baıkanı eczacı 
çoğalacakdır. Bay Ekrem Pekel'ln Y ozgad 
Tekirdağ elektrik şlr· aaylavlığına seçilmeıi müna· 

Lira Ku. ve kızları Hundan,Betül"Toy-
99 2 Balıkes r mıntako, vi Isa.soy adını almışdır. 

L Üst tarafı biri yüzde 1 
lığın reisi oldukları halde 
İstanbu l'daki hırıstiynnlarıa 

Meryıım Anıının ve hıristi· 
y:ın azızlerinin resimlerini 
sokaklarda alay halindo g0,z 
dirnıelerine müsamaha vo 

hatta bunları teşvik ediyor· 
du Kızıl ~ultan Abdülhami . 
din ilkbaharda T.ıtavlada 

musiki parçaları 

etmitdir. 

Vaziis ıı hne hadiseyi Vi' 
yo!et ile cemiyet ara11nd• 
bir çarpııma ıeklinde gös' 
termekdedirler. 

ıebetiyle açık kalan Halke· 
ketinde vi baıkanlığına Dıramalı 

Tekirdağ 25 [S.Şj bay Ratlt ıeçilmiıdtr. Fırka 
Şehrimiz elektrik tirketi ve belediye baıkanlığına 
kurulduğu gündenberl beher henüz kimin ıeçileceği bel-
kilovat ıaat için 27 ,5 ku · li deAildir 
ruı ve ıaat kiraları için Yil:\v,.t umumi meclisi 
de 25 kuru• para almak · • l \ • Şehrimiz vi ayal umunıi 
dadır. Senelerdenberi tirket· meclisi ilk lçtlmaını 25-2-935 
çe olınmakda olan bu pa 

1 pazartesi günü yapacakdır. 
ra ar halkaağır gelmekdedir. 

Bundan ıonra memleketin Vilayet bu huıuıu nazarı 
dıkkate alarak Türkiye'nin hayırlı itlerini konuımak 
muhtelif yerlerinde bulunan üzere toplantılarına devam 

edecekdir. elektrik ıirketlerinin umum 
müdürünü Teklrdağ'ına da· ~IİİSUlllt'l't' 
vet etmlı ve kilovat ücret· Şehrimiz ! Yılmaz .Spor) 
!erinin indirilmesi hakkın- kulübü gençleri 28 2 935 
da kendisile görüıdüğü gibi Perıembe akıamı lıkele 
tehrlmiz beledlyto heyeti de tiyalroı 'ı nda müsamere 
kilovat fiatının hiç olmazıa verecekler ve Namık Kemal 
20 kuruıa indirilmesi lüzu. merhumun (Akif Bey) piye· 
munu kendisine tahriren ıini oynıyacaklardır Mii· 
bildirmitdir. Umum müdür samerede daha bir çok tlir
hisaedarlar meclisini topla· ler, hitabeler okunacağı 
mak üzere buradan Hursa'ya haber alınmı§dır , ===~ =~--1 
1 Yurtdaşt 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hilalihmer insanlığın şefk af in
den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hi/a
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda/. 

Balıkesir Hilalihnıer 
Jlerkc=i 

celtiyordu 

lllyet merkez, !laza ve 

nıülAkat jandarma za - '-· 1 
hitan ve efradı tara· 1 1 ~ikayetler ve dilekler 1 
fından •· (-~·-· ·f-

2 00 Balıkesir orta mandı 
ra köyünden Posta müdürlüğün-

1 oo Ç:ınakkale umurbPy den bir dilek 
telgraf müdürü bay Bir çok köylerden. bilhassa 
S~detdin tarefından Edremit mıntalıasından aldı 

Bay Fikret Sılay 
C H F. Vilayet idare he· 

yeti ve halkevl reigj bay 
Filıret sıla y dün Ankara'-
ya gitmiı ve 
uğurlanmııdır . 

istasyonda 

ğımız mektublarda mektub 
ve gazetelerin geç geldiğin· 
den veya kayıb olduğundan 
acı acı tikayet edilmekdedir . 

Kendi abonelerimizden de 
bu tlkı1yetlerln doğru oldu· 
ğunu gösterir mektublar alı· 
yoruz. 

Meryem Ana resmının gez
dir lmesine mavi hassa kıta

~tından müfreztıl..r gönder
diği zamanlor hala hatırlar

dadır . Bütün bunlar maziye 
k~rışaıışdır Türkiye, 6Z kol. 

sırıH·ılifelerin mzaketi yüzün
den mahvoluyordu. Bir mu_ 
cize yüzünden yeniden diril
miş olan Türkiye mııhvıoı 

hazırlıyan fenalığ•ı karşı 

merlıanıetsizcc düşmandır » 

Kara köse 
RPll'diyesi lııpl:ıııtbı 
Kara Köse 26 (AA] 

belediye ıuba t toplant 11nı 

1 

Bu tlkayetlerin tahkikini, 
bılhaua köy kutularındaki 

1 

kargaıalıkların önüne geçil· 
mealnl posta müdürlültünden 

Makalede tekrar Ayasof· 
yı.'nın müze haline getirilme

si roevzuuna dönülerek deni _ 
liyor ki 

« ... Yabuncılor Ayasofya'
n ;n müze hal iao getirilme
sinden bazı faydalar elde el

miş olaAakdır. 1 undan bir 
b\· sene ovvel, seyyah reh. 
bHleri arasında çıkan müca

deleler yüzünden cıırrıi hoca· 
ları, en gayri müsait saatler 

müstesnu olmak üzerP, Ayo.· 

yapmııdır bu toplantıda 

beı ıenelik mesai proğramı 1 

yapıl nııdır.Proğramda ıehre 

au getirilmeıi,elektrlk,mezar· 

ların imarı ve hal yapılma
sı gibi mühim itler vardır. 

-~--

T ı·abzon' da 
Meyvecilık işleri 

Trabzon, 26 (A.A)- Zıraat 

ve meyvacıl.k faaliytti bu 
yıl pek genişdir. Ziraat da
iresi küllıyetli portakal, 
mandalina fıdanı dnğ.tmışdır. 
Fındık bahçelerinde imar işi 
hararetlidir. 

rica ederiz 

Yüksek 
Sılıhal şurası lop landı 

Ankara, 26 (A.A)- Umumi 
Hıfzıssıhha konunu ınucibin

co teşekkül eden yüksek 
s h hat şurası şubat 935 top 
lantısını yupnıak üzere dün 
bakanlıkdıı topl:ınmış<lır. Bu 
defalci toplant ı da görüşüle

cek işler arnsında rcdyolojı 
ve radyo eldı.tropi müesse. 
seleri hakkındaki kanun ve 
hava harbinden korunmn, 
sihhat işleri hakkında bir 
talimatname lıı.yihalarıdır. 

=• 

; snfya z•yo. rLtlerinin yasak 
edılmesino muvofrak olmuş 

!ardı. Bugün ııı tık turizm 
böyle bir ıniiııasebetsizliğe 

muuz d~ğihlır. Bir h.perlayılc 
vaktile Ayosofy ,,'nın gazino 1 

haline gAtirilrn~sini tPldif 
etmiş.Ji Hükumet bu mesele· 
yi de bu suretle g ıy,,ı basi. 
retkArııne bir suretde tasfiye 
etmişdir. 

Ah bu kitab .. 

• • 
Amele kulüblerinde 

senfonik konserler 

Bu yıl işçi k üblerinde 
pek çok senfonik konserler 
ve musıki konferansları 

hazırlanmakdadır. Son altı 
hafta zarfında lıçi klüb
lerinde 36 konser ve kon· 
ferans tertib olunmuı ve 
bunlarda 15,0GO kiti ha 
z r bulunmuıdur 

Konferanslarda Bach 
H a e n d e n Beethoven 

Chehubert Chopln vesai

reden bahsedilmişdir. Bun · 

lara Moskova'nın en meı· 

bur artistleri iştirak etnıekde 

dir . Çalınan porça lar ara· 
sında Bethoven 1 iszt ve 
Greeg gibi büyük kompozi-
törlerin eserleri 
vardır. Moakovqya gelen 

yabancı musiktıinaslar bu 
konferans1ara ve konserlere 
iştirak etmekdedirler. 

* 

Traviata operasının 

yeni şekli 

"Traviat.ı" op erasınıP 
yeni ıek i Moskova'da büyül 
bir r'ıgbel. kazanmıtdır. --
Bulgar Yuğoslav müzake

releri. 
Bu 

olan 
ayında 

l:lu 1gar 
baılıyaca~ 

Yu· 
goslav müzakereleri için ikt 
taraf da murahhaslarını ta 
yin etmitdir 1 

Yugoılav heyeti aşağıdaki 
zevattan müteıekkildir: 1 - , 
Hariciyeden Mil o ye Smilya · 

niç, 2-Dahiliyeden Dr. Mo·' 
goroviç,3 Harbiyeden kay I 

makam Sokoloviç, 4 Mali· 
yeden Y osifoviç, 5 Nafıa· 

dan henüz İsmi bildiremlye~ 
zat. 

Bulgar heyeti de ,unlar· 
dır. 

1 - Hariciyeden Dr D· 
Karacof. '.! Harbiyeden m~ 
hendis Smililof.4 - Dahiliye 
den N l'i'unof, 5 - Maliye· 
den D. Mitkof dur. 

Müzakere için meclisdel<i ı 
nazırlar odası ayrılmııdır, 

Bugün 
Şifıl 

"Tas. ajansının verdiği 

haberıere göre j]oskovada· 1 

ki Nemirovlç Dançenko ope 

1 ra11 ltalyan kompozitörü 
Verdi 'nin meıhur operası 

«Traviata•ı yı yeni bir ıek 
ilde ıahneye vazetmeğe ha 
zırlanmakdadır. Operanın 

metni yeniden telif edilmit 
ve mevzuu tetkil eden ha 
dise Fransa'Ja değıl ltalya'da 

i Ecz<th<tnesi 
1 Nöbetçidiı· 
' 

j 

'-·~====~--~-~-~-~ 
Savaş'ın Ronıam: 22 ilk geldiği günlerde manasız iç sı· 

mendil sallıyan küçük Erol ve onun 
biraz arkas nda heyecandan rengi bern 
beyaz olan Bilge . Ona: acının ve göz 
yaşının ne de ııek olduğunu belki ha 
yatında ilk defa bu kadar derin ve bu 
kadar kuvvetli anlatmııdı. 

En acılı, en üzüntülü bir gecesinde 
bunu kendisine doktor okumuıdu. 

Mırıltılarında; ancak acı ve çile çe· 
ken gönü:lerin duyabileceği Lir mana 
vardı . 

BU KALB 
DURACAK 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Bana kocaman bir tayyare alır mı 

dersin? 
Diye çocuk kafasından çakan heveı 

leri, dadısının kulağına fısıldıyordu. 

Bilge; geldiği zaman i•taayon gala· 
balığından ve ültüne dikilen gözlerden 
o kadar bunalmııdı ki .. 

Dönüıü; gece ıreni ile yapmak iste 
di 

Ay çıkmııdı .. 
Gökler;pırıl pırıl ıııklar içinde yıka· 

nıyor; uzak, sessiz kırlarda gümüı göl· 
geler uzanıyordu. 

Yaz gecelerinin sonu idi 
llava;o kadar durgundu kl..En küçük 

b ·r seı bile gecenin göğsünü yırtıyor 

mut gibi uğultular yapıyordu. 
Bilge; istasyon yolunda baıını bir 

kere daha arkaya çevirdi. Kardeıinin 
evi; yamaçda bır beyaz gögercin gibi 
uçacak hini ni veriyordu Pençereslnden 
süzülen soluk ıııklar; in11mı dütünce 
alemlerine çekiyor .. O yuvada geçen 
he yatı, el den kaçan bir aaadet gibi yil-

kıntılarlle nasıl yorul rr Uf, ıararmıı, bu· 
nalmııdı. Bu hal hastalığına kadar, 
doktoru tanıdı!iı za,nana kadar devam 
etmitdi. Fakat onunla tanııdıkdan son
ra nerden geldiği belli olmıyan bir el.. 
Sanl<i içinde ümidsizliğe, sıkıntıya dair 
ne varsa alub gltmiıdi 

Ve ömrünün en değerli bir gecesi 
olması lazım gelen o aık geceıini; bir 
tek dütünce uğurunda karalamıı .. 

Hayatı doktora da kendisine de ze 
bir etmitdi 

1
. Doktor o ruhda bir adamdı ki .. 

Böyle gururundan yaralandıkdan sonra 
bir daha kendisine dönemez, gelemez, 
bir daha. 

- !:>eni ıeviyorum, evlenelim . 
Diyemezdi. 
Ya, Bilge Bilge .. Onu arar, ona: 
- Seni redettiğime pifman oldum. 

Gel. 
Der mi idi? 
Hiç bunu diyebilir mi idi? 
O zaman reddedi§lnin mahiyeti, naz 

manasını almaz midi? 
Bılge kompartmana yerle9di. 
Ve bira:ı: sonra bay Vural'ın koluna 

dayanan Sevgi; göz yaıları araıında 

karanlıkda kayboldu. 
Bilge'yl öperken aAlamamak için 

1 

çok uArawcııııdı 
Fakat tren aaraılınca pençereden 

Ua§ı gecenin göğsünde durmadan 
ilerliyen tren; Bllge'yi yL vas·na yaklaş · 

dırırken., O; arkada Bilge'de ömrünün 
en taze heyecanlar nı ve biricik aşkını 
bırakıyordu . 

Bilge de hayatdan son nasibini a!m ·ş 

di.. Bir kerre daha gülmek ve sevilmek 
nedir bunu anlamadan sönüb gidecek· 
di. 

Zaten kalbi baıta idi 
Göğsünün alt nda zaman zanıan du

racakınıı gibi yorgun duran bu ka'•b; 
ümidsiz bir aıkın zehirlerine, fırtına la 
rına, çilelerine katlanabilecek kuvveti 
göıterecekmiydi ? 

Tren ovaları aıdıkca . 
Demir köprülerde ı;ürültüler, ho 

nıurtu'ar yapdıkca. tonelleri geçerken 
acı acı ötdükce genç kadın çileden çı 

kıyordu. 

Batını yasdıkların altına Sdkladı. 
Uyuyamıyordu 

Yollara, yataklı vagonlara bahane 
buluyor, canın n sıkıntısını sanki onlar· 
dan çıkarmak istiyordu 

Nihayet eline "Sevdiğim kad ı n,, ro · 

man•n• aldı. Yaprakları geliıi güzel çe· 
vlrerek okumağa baıladı. 

Hazı yerlerinde duran, düşünen genç 
adam;demek daha o zamanlarda bir 
şeyler sezdirmek islemi~di de. 

O: bir şeyin farkında olamıyarak ıa 
dece kitabı dinleyib geçmiıdi 

Artık İstanbul'a yaklaııyorlardı 
Sabahın taze serinliğini içmek için 

pençereye yak aşdı 
Uzakda gümüti gözler gibi 8apan. 

ca suları gülüm•iyordu 
Lienç kadın hayat yükü ile ezilen 

omuzlarıııı, ~u ~abah daha çökük bu
luyor ve dinlenmek . 

Başını düşünen, seven bir göğüse 

day ıyarak uyumak istiyordu. 
Rir gogus ... 
Bir diz . 
Bır omuz .. 
Baıı dayamak için aranılan bu sev

gili ıeyler ... 
Sonunda bir hiç. bir yalan olub in· 

sanı ıllkib atmı yor mu idi sanki? Bu 
dünyada tamame ,1 mesut olan kaç kısi 
göaterllebilırdı kı? .. 

Düıüncelerinin koyu bulutları gön 
lünün göklerini l<apladıkca . 

Bilge'ye yaşamak büıbütün acı ve 
lat11z geldi. 

O anda ölüm fil<ri bir serin nefes 
gibi beııliğinde dolaıdı. 

Sapanca ıuları çaAırır gibi idi. 

ı;anki: 

- Baoa gel Kurtulursun. Benim 
kollarımdan daha rahat ve daha inan
dırıcı hangi kucak vard r? 

Der gibi idi. 
Ölmek'' 
Niçin, kim ıçin? 

Deli gibi, ç ldırmıı gibi ilahileımlt, 
imanlıkdan u7aklaınııı bir mahluk gibı 
aık nı ıöyİiyen ve sonra da re<ldedildiiil 
için alub başını giden bir <1dam için 
mi? 

Ne abdall I< •• 
llayır Bilge ölmiyecelıdi. 
Fakat yaıaırntkdan lezzet almıyor

du. 
Bu hayat ın tadı nedir? 
Sevıneıini bi l niyen, sevildiltini gör· 

miyen hir insan için yaıadım, yaııyo 

rum demek. Caiz o ur mu i li hiç? 
Erol sarsıntıdan rahatsız oluyor, ara· 

da bir yatd ığ ı yerde dönüyordu. 
Genç kadın onun yasd ğ nı düıelt· 

di 
Acaba onu yine eskisi ksda r çok ıe· 

vlvor mu idı 1 

8evıyordu Çok seviyordu muhak 
kak .. 

Fakat bu sevııide şiındi bir yavan 
lık, bir eksildık Je vardı. V"' bu. 

Devam edecek 



i 1. 
il 

~a· 
u· 

, a 

dt 
gi· 
a 
iP 

I~ 

lu 

bit 
isi 
a· 

j• 

ru· 
iki 
ta 

ar-

e 
e· 

ŞUBAT 27 

9 ISAV'A~,rN· GÜZEL YAZE Y ARI~ID 

Yeınin 
Arapkir'li bay Murtaza, 

gözün.!en bilo kıekandığı 

ı;cenç ve güzel karısına bir 
müddettir sert vo şüpheli 

gözlerle bakıp ona karşı 

çok tıtiz davranıyordu. Bir 
gıin sabın \ükenerck dedikı: 

_ Yahu çok sağlam bır 

yerden duydum, Ben geçen· 
lerde İstanlıu.'.ı gitd•ğımde, 
seni topuz Ali'nin mand ra
sının arkasınıla yabancı bir 
delikanl ile konuşurkı n gör
müşler: 

Bayan Cemıle buua he
men ısyan ctdi . 

- Söyliyen hııltetmiş! .. 
Hilmom ki bu sözü uyduran· 
lara mı, yoksa inananlara 
mı kızıyım? Söyliy·:n yal:ın
çı, inanan da hudıılıı: 

- Na~ıı:ı 

- ~asıl masıl yok. Gene 
do <ôylMıın insan böyle de. 
diko Jularu inanmak i\·İn yn 
delı ya bul la olm•ılı, il alA. 
min , fenin güz• l karın var 
diye sana has~t etdiğini hilli\ 
ani y ı madın mı:1 llrıyıli hay. 
dı ı~ ne g;t de taliino ~ük

ret; 
- Ne ders m de ben ge 

no yakında yola çıkacağım; 

senin beni sevdiğ .ne pek 
emin değiliır•: o d~lıkanlı 

mes•lesi hbp ald mı fılı.rimi 

kurcalıyor. 

kararı üzerine bayan Cemile 
bir heyecan bile göstermeden 
kocasının teklifıni kabul et
di. Etdi rımma içini <le ka. 
l.nca bir korku,lur ahit. Ken 
di ke~dine: 

- E yvah diyordu mah
voldum. Muhukkak prpılı. 

rım Çünkü iki nydanberi 
vıırgi m >ınurunun İstanbul· 
dm yeni ı;:elen kaynı ile gö 
rü~üp sev şiyornnı. 

Bu düşüncd ile iki saat 
düşünüp Lir kurtulma \'üresi 
aradı. 

\'e gidip komşunun küçük 
k.zını ('ağ·r<lı: 

- Sehn; lhdi gidip çıı

buk bano vergi memurunun 
kaynını Lul v~ benden se · 
itim söyle. Do ki: 'ı arın sa
bah çok erken kosaban n 
kenarında derenin yanında 

ki yolun t:ı •• geçit yo•unda 
buhınsun., "ıyafetini değiş 

dir:p <~ki urbalan~ı geysin. 
lle'n de sıkı sıkı söyle ki be-1 

ni görün<'' hiç t· n.ınıJormu ş 

gibi yopsın, eıı.i canını! 

ı:ieher ko a koşa gitdıkden 
~onra hnyan Cemıl~'nııı neşe. 

' si o k.ıılar ıırtdıki öğleyin 

eve ge İl·n kocasına o kndar 
ilıbar ve iltifat gösteriyor
ılıı kı zavallı aıl.ım karısından 

şüphe et,liğinılPn viclan aza. ' 
hı bile duymıy.ı başladı. 

Ert"si gün, şafoklu bir 

~SAVAŞ>-

zır_! T:~cıı:r~~ll y or~:ka~::: IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketleıi ----------dü~~;~~:rı::~ilk:::rını çatd•; insaniyetin yükselmesi için nelerin icat edilmesi lazımdır? 
- Hep yeminden kaçmak ı' "Pateka" dan belki tamamen mahvedecek çünkü, böyle müthit bir 

için bahan~ arıyorsun değil ~:ulgar mecmua11 «Pateka»ı olan gazları yutabilecek bir harp aleti kart111nda korku· 
mi? k 1 1 okuyucul•rı arasında yu a · alet. dan insan ar barıı a yaııya· 

- Neden kaç3cakmışım . rıdakl baılıklı bir müsaba- 3 - llavasız mesafeler· bilaln. 
s~na şimdi aksini göste re- ka açmıtdır. Bu müsabaka de de uçulabilmelidir Bu keşif, diğer lüzumlu 
ceğim . Yardıms ı z kendi ken· 1 da "insanların lcad edecek 4 - Arzın cazibe kuvve- icadların batında gelir. Çün· 

YÜZ: 3 

leri uyandırmo.lıd.r. O zaman 
harp, a•ker. polis gibi insa 
niyeti ıümüren mesnelu kal· 
mıyacakdır. Bu paralar fa. 
kirlere dafılacak; bütün acun 
o zaman uluılar araıında 

mütenaalben takılın edilecek 
herkeı uılu ve durgun bir 

yapyıı sürecek ve böylelik-

le kaybolmuı, ,erefll •in
sanlık» tekrar ııerf ııelecek-dimo geçeceğim Ve etekle- J !eri şeyler in en- lüzumluları tini defedecek bir lcad . kü barıt o'mayınca keılf, 

rini dizlorıne kadar \'ekip ' neler olmalıd r?" Sorgusu Sofya'dan bir bay icad zaten olamaz. dır. Ve böyle bir insaniyet 
ayakkeblarını P-line aldı: Do · sorulmakdadır Binlerce oku- V Şumnu'dan bir bay. o zaman, biç kimae tarafın-
re de biraz kaborıkdı. Çünkü yucu bu zengin mü,abakaya 1 - flence, ulusları yı · IX dan dokunulmamak ıartlle, 
yağmurl arı n çokluğundan ve girmitdir . Okuyucular n ver · kıb batıran ilç felaket var · 1 - Ôy\e bir makine eyi ve ~faydalı maksaHarla 
d~ğlardaki karlurın erimesin· dikleri karıılıklar içinde, en· dır: Tefrika, sefahat ve sar- yapılmalıdır ki , insan hanııi bütlln ılımlerl tekemmül el-
den suyu artın şdı. Suyun teresan bulduğu muz bazıla · hoıluk. yiyeceği iaterae hemen imal direcekdir. 
akışı Ja hızlıca idi. rını alıyoruz: Ulusların bu yürek yakıcı edebilsin. Böylelikle acunda Razgrad' dan bir Türk bay. 

Bayan Cemilıı derenin tam İnsan ruhundaki bü· felaketlerine bir çare bulma- açlık kaim yacakdır. Xll 
orta yerine gelir gı•lınez bir · tün elemleri ,ıztırablar ı gide lıdır. Birincisinin kaldırılma· 2 - Okyanuslar üzerine 1 - Bütün tehlikeli baata. 
iki defa Rendeledi ve kendi- ı I recek ve insanları daimi şen, sile çok arzu edilen "insa- her kıtayı birbirlne,bağlıyacak l ı kların baılllerl bulunmalı 
ni tutamıyaralı: bır ~ kıve rdi. hayatı sever, meıud ve se · nlyet.e kavuıacağız. Sefa· köprüler kurulmalı. ve bu gibi haatalıklar tedavi 
Arkadan da bir çığlık suldı; J vinçli yapacak komprime ha- batın ve sarhoıluğun kaldı- Filibe'den bir bay. edilmelidir. = Er::~,:nı~~rf~diy;~~~ linde kimyevi bir ıey. rılması da ıu istifadeyi mu- X 2 - Boğucu gazlar, kur-

yo· yetişinon! ! 2 - Bütün kazaların önü clb olur ki, gelecekdekl l - Benim fikrimce rad- ıun, bomba ve gülleden 

Bay Murtaza olduğu yerde nü alacak bir cihaz. nesiller bizden daha sağlam, yo cihazına benzer bir alet mütee11ir olmıyan bir elbiıe 

1 d 3 - Bir cihaz ki, vasıta· daha akıllı, muhakemelı ve çok lüzumludur.Onun vaaıta· yapılmalı. Bu elbise büyük mılılanm ı~ gibi, şaşkın ık an 
d aile asil madenler kolaylıkla dolayısilede ((P ... » nin ter- sile uzak yerlerden konuı- ••caklara ve ao"uklara ta· ne yapacağını Ş3şırmış ı . • ıs 

k elde edilebilsin.. tlp etdiği .müıabakaları, me· malar, merasimler, hadiseler hammu"I etmelidir. Karşıdan bu hali gören !l.- 1 
b. k 4 - Her hastalığın ilacı seleleri daha çabuk kavrayıı· ı ver alınabil111elidlr . Sesle 3 __ Suya, denize lpalz ti ın aynı hemen koşup 

kuvvetli kollar il~ bayanı de. 5 - Havada uçakların lı olacakl ardır. birlikte oradaki huıusi , bir inilerek tekrar çıkılabilme-
rcnın kenarına çıkardı, bu konabileceği ve hiç yere 2 bütün ilk gençlik cam levh :ı üzerinde hakiki ildir. 
s ırada bayan C~mıle bir kaç inmeden benzin alabilecek çağındaki çocuklara (\P ... » resimler, merasimler V · S. 
kel ııne ile meseleyi tlşıkına !eri bir hava istasyonu kur· om onlar için en eyi bir manzaralar görülmelidir. Bu 

kocam Murtaza ve demin 

anlntJ: ve ıslak ıslak Kocası· mak. Yani havada bir çelik gazete olduğunu; çünkü, maksat için, kudretli mikro-
nı b e k 1 e d ı Kocası derodrum yapmalı. «P ... » müsabakalarlle v. s. ı fonlarla kuvvetlenmlt radyo 
yanın.ı g-rlınct', çaktırmadan 6 ·- Bir defa tutuıdur· onları çok daha zeki, anla- dalgalarından ve resimler 
adama bir teşekkür edip makla bütün kıt yanabtle- yıılı ve muhakemeli yapma· için de televizlayondan isti-
ayrıldılar. Bir:ız sonra çak- cek bı'r •oba icadı 1 d 1 k fade edilebilir. • ğa ça ıt ığ · nı an ataca çare 
şırlı dedemin türbesine gel· 7 h ı 1 Bu cı'haz aynı zamanda he· - Bütün ze ir•i gaza- bulunsun. 
diler, Bayan Cemile h iç sı rın tesirlerini hiçe indirecek B. G. 1 yet ilmine de hizmet edebıl-ı 
kılmadıı n elini parmaklığa melidir. \lesela, aynı cam 
koyup şu yemini etti: bir çare [Bu okur adresini bildirmemiştir.] 

_ Kendimi billim bileli 8 - Atomu parçalamalı. VI üzerinde yıldızlar, fakat çok · 
9 - Daha çok miktarda 1 - Seyyarelere gidebi- büyütülmüş bir biçimde, gö· 

Plevne'den bir bay 
Xlll 

1 - Ne çeııtden olursa 
olıun, bir kaç dakikada bir 
ev yapma uıulü bulmalı. 

2 - Zor tedavi edilen 
hastalıkların ilacı. 

3 - Posta tetkllltları, en 
çabuk fakat emniyeti! bir 
ıekılde olmalıdır. 

G. Cuma'dan bir ııenç 
xıv Hayan Cımile hiddetle 

bağırd : 
- O. O. Artık çok olu-

yorsun . 
bir 

ve dedi 
Fakat kocası o ıu 

işaret le susdurdu, 

kas.ılıon'n pazarı • a gelen 
köylüler. yolda yutıra doğ

ru gılınekde olan bay Mur. 
t.ıza ilu karısına rastladılar. 

l.lıraz sonra karı koca yolu 
ikiye ayıran derenin kenarı-

beni kurtaran delikonlıd:ın 

, başka hana namehram hiç 
bir erkeğin c lı deymediğine 

ve hiçbir erkei!in beni kuca-

Radyum madeni elde etme- Iecek raketi yapmalı. rülebilmelidlr, Gene ayni rad-
li . 2 - Şimdiye dek tedavi- yo dalgaları vaııtaslle Stra· 

10 - Havasız yerde bi· si kabil olmamı§ hastalıkla- tosfendekl muhtelif fiziki hadi· 
le insanları uçurabilecek rı geçirebilecek ilaçları bulma seleri takib edebilmelidir. 
bir maklna lı . 2 - Verasetle geçen bü· 

1 - Bütün kazaların önü-
ne geçilmeli. 

2 - Acun maden k6mür· 

}erinin yer yüzüne, en kolay 

ve tehlıkeılzce çıkarabilecek 
bir alet lcad edilmelidir. 

ki; 
- Sen beni ancak şö5le 

les ili eder ı e inandırabilir· 
1 

sin, bilirim ki sağlam ve doğ-! 
ru bir kalınsın, yeminden 
korkarsın, günahkar olma- 1 

dığına bir yemin et tıuka. 

yım , 

- Hay hay ne vakit is
tersen. , 

- Dur te!dş etme Benim 
istediğim gibi yemin edrcek.

1 
sin llııni burada kasabanın ı 

nıı varmışbrdı. Dercdo köp
rü olmadığından yolcular 
hep taş bnsamakların üzerin
den ge~i)orlnrdı. 

Bayı•n Cemile. dereılen ge\·· 
nıqden ctr·ıfınu bir göz gez 
dirdi. Gözü anidtı karşıki 

tarlada çalışan se vgil1 8 İnin 

gözüne ilişdi ve ona bir işa-

ret çakışdı rdı, ve dereye 
bu karalı: kocasına bayg n 
baygın: 

Şimdi ben bu d reden 
nus 1 geçeceğim? 

kenarında bir y.ıtır var. <;ık 
şırlı baba mı, nıı derler iş. 

te onun parmaklığına el 
koyup da yemin edenler ya· 
lan söyledıkleri zamrın he
men çarpılırl ıı r . İ §•tı onun 
için yorın sabah benimle bir 
gelip , orada yemin cdecek

Neden:' Arkam sıra ge
lip benim basdığım yerden 

1 
basa basa gcç~rsin 

sın, olur mu? 
Kocasının b u 

- Dünyada geçemem, ben 
korkarım 1 

- Peki seni 
g,~<~ircı.yim. 

Bayan Cemile 

ku cağ'ımdıı 

kocasın ın 

ğın:ı ulmadığınu vallahi 
billahı., 

ve 

Bıı hali gören bayMurlaza'nın 
yüzü güldü. Hele karısın ı n 

çarpılmailığını gorunce se
viocınden göbek uta ata 
oynıyacoğı geldi. Karısının 

ayaklarına kupan ı p özür dile 
di yalvardı. Vo beraberce 
kusabayıı döndüler. Bay Mur
taza güzel karısına bir ~ifL

de küpe armağan t•tdikden 
sonra namusundan da emin 
olduğundan, perşembe ı<.Ünü 

rahat rııhnt i ~tanbul'a gitmek 
için yolA çıkdı. 

Bayan Cemile'ye gelince; o 
d~ dşıkının koll a rı araıındn 
ge<·irdiği korkuları büsbütün 
unutup kocasına beğlanmıya 
karar verdı. Şimdi de lstan 
bul'dan gelP.cek olan arma
ğanları dört gözle bekliyor, 

a. ~ - e. ~~-mt""" 

~~=c~:.=---- ı vaziyeti anlatdıkdan sonra ı 
Roman Tefrikamız: 75 arkadatları para tahsil et 

S S mek üzere dağıldılar. izzet, ı 
· ,•t \r,·ı Ş (,•t ıl , ,·ı \r,·ı~,·ı ~ ~ "t arkadaılarını müntazaman 

Yazan: MUSTAFA. YÖRÜKOGLU dağıtmıı ve köıe hatlarını 1 

Arlık hayat ve vaziyeti· 
nin bu şekılde devamından 
ümidini kesen izzet. en çok 1 

güvendiği eşkiya arlcadaıla· 

rile tekrar eıklyalık yapma· 
ğa karar verdiği cihet "• 
harbiumun.i de l\ebsüd'ü ha· 
sub Kebsüd müdürü bulunan 
Simavlı Emin beyi dağa 

kaldırdığı gibi o esnada boş 

bulunan İnegöl'ü de ba · 
sıb aoymağa karar verdi. 
Arkadaşlarile yapdığı kısa 

bir müzakereden sonra at· 

larının baolarını lnegöl kua · 
basına doğru çevirdiler. An
cak izzet, ölüuıün kendisini 
lnegöl'de beklediğnd bilmi
yordu. 

İzzet Ye arkac!Aıları, lne
göl'e girdikleri vakit, İnegöl'· 
de üç beş Jand.ırrnadan bnı 

ka kuvvet ol m,.dığmı görün 
ce çok ma~rurnne hıırek et 

etdiler. Şiş~onun hanı deni-
1.,n hanın önüne sanda iye· 
!.,rı alarak birer dondurma 

yedıkden sonra, İzzet müda· 
faai hukuk reisini çağırtdı. 

Müdafaai hukuk reisini yanı 
na oturtdukdan sonra: 

Cebhede kıyamet ko · 
puyor, efrad aç bir halde. 
Aldığım emir mucibince şim 
di yüzbin lira para verecek· 
siniz. Bu para gelinciye ka
dar da yanımda otoracal'" nız. 
Bir saat zarfında para gel
mezse öleceksiniz. 

Dedi. Müdafaa! hukuk reisi 
cevab verdi: 

~1üdafaai hukuk cemiye· 
tinin yirmi bin lira kadar 
parası var. Benım de yedi 
bin lira ıahsi param var 
bunları vereyim, baıka yok 

ilen dil<'nci değilim. 

Oturduğun yerde heyeti ça
ijırtır. Hemen çabuk tüccar 
ve eanafdan toplasınlar, yüz· 
bin !ıra isterim. 

Diye israr etıı 1 e•i üzerine 
çarnaçar ınüdnfaai huLuk relıi 
arkadaılarını çağırldırdı ve 

tutmuıdu Lakin müdafaai hu
kuk azaları dağılıb halkı 

ikaz etdikden sonra silahlar 
patlamağa 

daıları da 
başladı. 

ve İzzet'ln arka · 
yere serilmeğe 

Bu vozi vet karı s nda ıa· 
ş ran İzzet'in yanı batında 

vızıl damağa J.aılıyan kur . 
ıunlardan ürken İzz..t, alla 
hına davranmadan handan 
içeriye kaçdı ve hanın ab-

desthanesine saklandı. 

t'in arkadaşlarından 
bilen kaç ııı ıı diğerleri 
baılarında al kanlar 
sinde yatıyorlardı. 

İ z:ı:e. 

kaça 
köıe 
içer 

Halk galeyana gelmıı. 
handan içeriye dalarak mü· 
temadiyen lzz<'t'I aradıkları 
esnada a bdesthanede bir 
karadağ tabancası patladı 

ve İzzet de beyni dağılmış 
olduğu halde cansız olarak 
abdesthaneye yıkıldı. Halk 
bu tabanca sesine koıcluğu 

vakit hayretle görd!l ki, be
yaz sakallı Şakir ağa iı-

Razgrat'dan bir bayan 
il 

Bir alet ki,insanlara 
kendilerini bilmeği öğretsin. 

Mesela, h .. rkea barı,, an-
layıf ve birbirine karıı de. 
rin bir sevgi ile bağlansın; 

ve hıra, tamar gibi ıeyler 
ortadan kalksın. 

2 - Teknik o ölçüye 
dek ilerlemelidir ki, hiçbir 
vapur ve uçak kazası olma
sın . Ve herkes istediği ye
re istediği ıeyle gidebilsin. 

Bolu'dan bir bayan 
lll 

En lüzumlu icad, mikrob-
ları ortadan kaldır ı lacak 
(X) Şualarının !keşfidir. 

Provada'dan bir bay 
ıv 

- Güneş ıualarından 

hakkile istifade etmelidir. 
2 - Gelecekde insaniyeti 

mindekl zat, elinde kara 
dağ tabancası olduğu halde 
halkın karıısına çıkdı ve 
gülerek: 

- Telaş etmeyiniz, İzze
t'ln canı abdesthanede ce· 
henneme gitdl. 

Diyerek latife etdi. 
Değil yalnız lnegöl, bü 

tün millet ve memleket ve 
hatta bütün beıerlyet bu 
ıerlrlerden kurtulduğunun 
ertesi günü, göz yaşlarını 

dokerek gelen lzzet'in ka 
rısı müdafaai hukuk reisine 
yalvardı: 

- Beyim. bu öldürdüğü· 
nüz kocam olacak canavar 
zaten bana ve çocuklarına 

bakmıyordu. Aç ve sefil 
bir halde idik. Ken· 
di süsüne. atına 

ve silahlar na kazandığını 
aarfedlyordu. Allah aşkına 

metrakiıtını bana veriniz, 
bir nı üddet için nafakamı 
t"min edeyim· 

Dedi. müdafaai hukuk re
iıi kadını bir tarafa oturta. 
rak hemen heyeti topladı 

ve kadının müracaatını mü-
7akere etdiler. Neticede ve · 
rllen karar muctbince lzze· 
lln üzerinde zuhur eden dört 

3 - Mezar hayatı var 
mıdır . Vnrsa nasıld ı r? 13unun 
karıılığı katiyetle verilme· 
lidir . 

4 Mumyalar n esrarı 
aydınlatmalıdır Bilhassa 

tün hastalıkları defedecek 
bir vasıta. 

3 Öyle bir serum keı· 
fedilmeli ki, vücuda ıırınga 
edilince kandaki beyaz kür · 
recikleri çoğaltsın. Ve bu 

Tutankamen'in mumyasın ·n 
sırrı anlaıılmalıdır . 

5 - Radyumdan daha 
baıka ıeyler için çok istifa· 
de edilmelidır. 

Razgrat'dan bir bayan 
VII 

ı serumla beyaz kan kürre
clkleri organizmayı her ne · 
vi haatalıklardan koruyabil· 
ıln. llatta cüzam, ylmece, 
verem, menenjit hastalıkları 
bile .. 

1 - lltrıeyi tedJvi ede· 
bilecek bir ilaç. 

2 İnsanı gençleıdire· 
cek bir ilaç. 

3 - Bır mayi ki, insan 
sürünce vücudunu soğuk ve 
aıcakdan koruyabilsin 

Varna'dan bir bay ve bayan 
vııı 

Ôyle bir silah yapılmalı · 
dır ki. harbi imkansız kılım 

yüz küsur lira para ile kıy· 

metdor at ve gümüılü eğer 
tokımi l e gümüılü kamçı ve 
elbiseleri karısına aynen ia· 
de edildi Silahların ı n cep 
hede kullanılması muvafık 

görüldüğünden silahlarına 

mulcabil de müdafaa! hukuk 
veznesinden yüz elli lira ve
rilmek suretile Türkün ulu 
cenabı lıir kere daha göste· 
rildi. Lakin bilmiyerek de bir 
hata iılendi. Çünkü. bilaha· 
re yap •lan tahkikat neti 
cealnde Abaza lzzet'in karı · 
sında mevcud nukutdan baş · 

ka altı yedi bin liralık m!l· 
cevherat olduğu anlaııld ı 

Buda yetmlyormuf gibi bir· 
de İzzet'ln bindiği ('erkes 
eğer takımının yasdığında 

bet bin lira olduğunu bilea 
karısı bu fırsatı kaçırmamak 

için kendi mürailiğine ve Türk 
çocuklarının merhamet ve 
saffeti kalbiyelerine güvene· 
rek son ro lrinü de muvaffa 
kıyetle oynamıı oldu . 

Dütll' anla yirmi dört saat 
devameden bu muharebe 
esn•aında, ancak Kumandan 
Kazım beyin verdiği on iki 
eaki asker sayesinde Gak 
bayrak müfrezeıl eıkial ka-

4 - Alaimi semanın ha· 
kiki sebebini İzah etmelidir. 

Solya'dan bir bay 
XI 

En eyi ıey, insan •uhun
daki bütün fena flklrleıl, 

dıüünceleri [egozim, hın, 

kin, tllmaı] defedecek bir 
çare bulmakdır. Böylelikle 
onlarda hemclnalerlne kar
tı sevgi, saygı ve acıma hla 

dar cebanet izhar edememlı 
bir dereceye kadar harbet 
mitdi. Çete muharebelerinin 
icabatı olarak, çete Kuman

danlarının daima ön safta 
bulunmaları icab etdiği hal
de Gökbayrak müfrezesi 
Kumandanı Cemal'ln gozu 
dalma geride olduğu için 
Mehmed çavuı ve arkadaı
ları Cemal'i daima göz önün· 
de bulunduruyorlardı Bir an 1 

geldi ki düıman bütün kuv
vetile yüklendi , Cemal yal · 
n•z baıına kaçmak tatedl .Li · 
kin Mehmed çavuıun tek 
bir kurıunu , Cemal'i durdur
du. çünkü Cemal'in kalbine 
gelecek olan bu kurıun, te
sadüf eseri olarak bıçağına 
gelmiıdi. Cemal, ucuz kur · 
tulduğuna memnun olarak 
eskiden beri müfrezesinin 
panikden ıonraki içtima
ııahi olan Çamlıtepeye yara· 
lı bir Gazi (!:ilfatılele çekildi. 

ArtıkCemal'in almıı oldu
ğu vaziyet tetkike ıayandı. 

değil ecnebi bir düıman, 

ancak saf ve temiz bir gaye 
takib eden bir Türk çocufu 
Dağıstan! ı Cemal'in hayatına 
kaatetmiı, kumandana 
Cemal'ln fenalıklarını anlat 

Rusçuk'dan bir bay. 
• • • 

ŞAVAŞ: Bu müsabaka 

hdla devam etmekdedir. 

Görülüyor ki, herkeı haı· 
talıkların muhakkak tedavi-

al fikrinde !arar ediyor. Har

bin aleyhinde bulunuyor. 
Demek ki,fertler barıtı çok· 

dan ıuıamıılardır. Zaten, 

uluıların ileri gelen adamla
rı da bunu söylemiyorlar 
mı? . 

İtte, Türk mucidlerlmlze 
timdlden ıonra ketf, lcade
dilmeıl lazım gelen ıeylerln 
zengin bir liıteıl.. Burada 
gösterilen ıeylerln bir çokla· 
rını onlardan bekliyoruz .. 
Haydi it batına ... 

mağı da tezvirat addedere 
nefsine yedlrememltdl. Kay
da ıayan bu vakayı, Meh
Med çavuı kimıeye ıöyle

medi ve gören arkadaıları
na da söylememelerini ten
bih etdiği cihetle Gökbay· 
rakcı Cemal fedakarane ha
reketi neticesinde, düıman
la çarpııırken mecruh olmuı 
addedtldı. 

Cebhe sükunet keabetmit 
olduğu için bu defa Subhi 

bey s!lvari zabitini milfreze
aile beraber latlrahat etmek 
üzere Yenlıehir'e aldırdı 

İstirahat eınaıında ijacı 
Gökgöz denilen Y enltehlr 
zenginlerinden bir zat ıü

varl zabitine gelerek: 

- Aman efendim! Ne 
olacak halimiz b6yle. Ed
hem paıa bir tarafdan, iz
zet bir tarefdan aoydu ıo

fana çevirdiler. Şimdi de 
ıizln müfrezede takım ku· 
mandanı Kamil para lıtl 
yor. Vallahi bet param kal
madı. Bir mülk satacafım 
alıcı yok. 

- Bıt!Mdı 
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Dr. M. Ali t Bu akşam mahf elde 

c .• okdan beri beklenilen ve İstanbul Tav. ' 'Urt' 
J Cilt, frengi, lıel-

cemiyeti himayesinde dola 'an 1 f) s:.-ınatkardan 1 . soğukluğu lıa::.Lalıkları 
ıııii !.eşek kil miitehassısı. 

T. T. C. 
Operet tiyatrosu 

Şehrimize geldi 
... 
ikinci temsil: Cemal Sahirin 

• Meçhul serserı 
Operet üç perde 

Büyük oı·kestra 
Ayrıca sinemada: meşhur alem 

Ekmekci K<ıdııı i"ilnıi 

Haatalarını saat üçte 
hükümet caddesinde mu-

1 
ayene hanesinde kabul ve 

1 
tedavi eder. 

- ------ -

A c. ne ücreti 
YIL~- GI 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar ııeri verilmez. 

Müddeti ııeçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 
-~ 

Gazeteye Ut her husugta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
- +-

sinemasında 
20 Şubat ~arşaır~a akşamından itibaren 

BRIGIT'fE lllLM iıı lrı biiylik Şaheseri 

ATLANTID 
BRIGEfTI HELM il(' ierabt>r oynıJan diğer bü

yük artistler JE.\N ANGELO ve PJERRE BINNGHA 

Brigtte lielm Bu filimde büyük aanat kuvvetini ve ka
biliyetini köıtermlıdir. Aık Macera. Kın . İntikam . ihtiraı 
ve Heyecanla dolu olan bu meraklı ve esrarengiz filmi 
herhalde görünüz. 

Ayrıca ... 1 - Foks Jurnal. 2 - Haııs oryanl<ıl flnı 

Mevaim münaıibetıle bu akıamdan llibare ıilvare 
8.30 da baılıyacakdır . 

PEK YAKINDA 

saat 

Mösyö ~ il Dünyayı öliim şuaile 

Bebe 1 tahrip edilmekdı·ıı 
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k•ırtarın 
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Belediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

Ci'\1.\l:TESİ ı;f;, "LEHİ 

Öğ'lı•:lı·ıı soııra !>ıaJt 15 - 16 
Dr. B:" .\lıııwd Enıi11 

İı· lıa-ı. lıl.ları 

. 
PAZ.\B (;ÜNLEHİ: 

Ö~IP,lt 11 soııra saat 15-16 Kulal, Hoğaz, 
Buruıı hastalıkları Or. Bay llı·lııııt~d Kamil 

PAZ.\HTESİ (;(;,~LERİ: 
S.ılıalı ~aut LU - 11 İt' lıastalıkları Dr . 

• 
ll:n .\hıııed Eıııin . 
Öi(le<lı•n soııı·a 15-16 (}üz lıastalıkları nr. 
Ba~ İlı::;a11 Alırııed 

SALI nü~LEHİ: 
Sahalı saaı LO - 11 
B.ı y .\ lı ıııed Emin 

İl' lıaı-talıkları Dr. 
• 

Öğlt>dt•ıı sonra saaı 15-16 Dı~lıastalıkları 
fk. opı• ra ı i°I!: lla.' Sadi Öza L ~ 

C.\l\S.\llBA Gl'NLEHi: 
• Öglt•dPrı soııra saat l 5 - lli İı;lıastalıl-.ları 

Hr. B ıv Haif 
PEBSE\IBE (~f'.' ' LEHİ: 

OglPdı·ıı soııı·a saat 15 -
Dr. B.ı\' ~lt>lııııt>d Ali 
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10-3-9135 tar.hine kadar aı;ık t>ksiltııw~e \ıkarıl- lumnııı 1-.adııı aıııcli~:.ıt arı111 ıııli ~sesede nıecca
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)IET GÖK .\LAN lııı kerrt• 8alılesir Yenice ma
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SAV AŞ Cumartesi günleri 1 

çıkmaz. -·-
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire' 

Sıııılırgı iıılıbariar ıııudiiri~rti :ıııharl:ırıııda 
bulıııı :ııı ıalııııi111•11 otuz hin kilo radtll'sillfll• ida-
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ıııarl ·ı35 tarihin(• lud:ır acık PksiltrnP\P koııul-

;;:ı:~'..! :1,1•1' :::;; ~i ~1ı~:i~:a~·l~ıı~~::;~~ı~ıa :::: ~~"11~:~;:.1~e ~~~~r ı 
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