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Arttırma Ve Yerli Mallar Haftasını ismet lnönü Açtı 
Arttırma ve yerli mallar haftasındallATAT~KöNi yerli 

1
. s M E T ,. N o·. N u·. 1 ULUSA J($(KK0RlERi 1 Mallar sergisi dun ıçlldı 

6 ncı milli ekonomi ve tırma ve yerli mali haftaıı 
• 1 ANKARA., 1.1 ( A.A.) - •

1 
Ankara, 12 (A.A) - Ar· 

• 1 arlltrma llaftası mıina e. bu g6n saat 13 de Ankara ----------------- ı ı t'/ d Halkevtnde İsmet lnönilnün 

Memıeketin Müdafaa Eserlerini Ve Müdafaa ~:~,~~;;/~~~:~~:;~t~~~ 1 ~:.:::::·;~~;:::·~:,~~;:· .. • 1 mlll1 ıdeal için duygu ve 1 v..,ki.letler ileri aelenlerl ve 

Vasıtalar1nı iktisadi Vasıtalar Gibi Daima 'ı ~:ı~~~m;!;;~~~~~~~t:t;r~~·, :~.ı:~s~~i~ .. ~~t •. ~0!::: 
d 

miye ATA TÜRK Anada- 1 siki ölretmen okulu &fre•· 

Gözönün e Bulundurmak Lazımdır . . • !:'.:.:~::'.:!~:!'!::! ~~:~·:rıa ~~u• ~c;=.ı•·~~ 
nln temılllerl takip etmtıtlr. 

Onun için Tiirk Milleti Her Memleket Kadar, Fakat Çok Mem
leketten Fazla Milli Emniyet Meselelerinde Kafi Derecede 
Hassastır. Ve Kafi Derecede Hassas Olmasını Bilecek Kadar 

C. H. P. 
Genyön kurulu laplındı. 

· lngiltere 
M111r tıııl r1111111 tıı

dik aiti. Tecrabe Geçirmiştir. Demişlerdir. Ankara, 13 (A.A.) 

C. H. P. Genyön kurulu Londra, 13 (AA]- Ka· 
hireden bildirildiilne aöre kr· 
al 1923 temel y•aa11nın ladeıl 
hakkındaki kararnameyi lm-

Ankara, 13 (AA )-Baı
bakan ismet lninü dün ar 
tarma ve yerli mala Haftası 
na açarken verdiii röylevde 
memleketin ekonomik faali 
yetinin muhtelıf parça'aıde 

ve lıtıkametlf!rdeki ceryanı 

haklıanda izahat vererek bu 
sene de mahaü lerim ı zın ge
çen ıeneld ıtbı yikaek fiat· 
la sattlmıt oldutur.ıı. dıı 
memleketlere g&nderdiifmiz 
malların ıataı deierlerlnln de 
ıeçen yıl fiatlarından daha 
yüksek o'duğunu, iizilm, fan· 
dık, toton aıbı baılıca mah 
siillerlmizin rekolte itibarile 
o~duiu kadar alıcı bulmak 
itibarile de nrttıiını ııaret 

ederek demfıtlr ki: 
Az mahıol yetiıtlrlyoruz. 

Bunlano her 1ene biraz faz· 
laıını yetııtlrmele ve iki 
mtıltne çıkarmal• elbtrlt 
glle çahıaaahyıs 

ıanın da devam olunacalım 
önemle kaydeden Haıbakan 
iç ve dıı ılyasa etrafıada 
da ıunları söylemitllr: 

Memleket içinde, ev iç,nde 
rahat ve genlt çahımanın 
esaıı emniyettir. Emniyet 
vaaıta\aranın ve ııaikların en 
batında bulunan nokta mil· 
letin kendi içindeki bera
berlili, f,udretl, lnanııı ve 
lcap edene azmi ve ceıa

retldir Son sendu zarfında 
arsıulusal hadiseler geçirilen 
endııelerı bilsbütün iza
le eder"k bir manzara gös 
teremedi. 

lnaanlıiın f ay.ta11 ve 

bilhassa içinde bulundu beti fıMkbalde olan inanıdar. 
ğumuz yakın mıntakalı.nn Ve bütün bunlar Atatür dün toplanmıı ve bu kıt 

menfaati için sulhü muha· kün yüksek ve babetfl gö · 
faza etmek uirunda Türki· rüıü ile büt6n mılletı ken-
ye elinden geleni yapacak dl f'lraf ında bir kfıt gibi 

Halkevl.-rinde verilecek kon 

f eranslar için hazırlanan öl 
renek üzerinde göriitmüt 

tür. 

zalamıftar Hükdmet tlmcli
lık vazifeılne devam edecr 
ektir. 

tır toplıyabllm k için garanti 
Her hangi bir bidlse a'tına a'ınmııllr. 

~:~:~:ıT:~=k: ~ll=A~B~E-~Ş~~=l~M=.=P-A~R~A=~~C=)B~U~D~l-\-TC~)-8-K~İ-:-
mek için kifl derecede ku V· 

•etli •• kuclntlı o'duiuna CC K t • T h • k Et • o ı d b 
~=~lnk·~~~.=~nm.::~.::~: a ıyen a " memış u .. u-
~:kb:;,nk.~~ı~:~;:ııır, bü- nuz Kuvvet Karşısında Boyun 

Memleketin müdafaa eaer-

11~: . ...:.~: ~:.~:.ı:; ;~.::1;!~::· Eğmeyiz. Zira Böyle Bir Hale Şidd-
gözönünde bulundurmak la· ti M •• kaf t v k D K QI zımdar. Onun için Türk mıl· e e u. a erme eme ur.,, 
leti her memleket ka· 
dar, f alcat çok memleket 
ten fazla milli emniyet me· 
selelerinde klf i derecede 
ha11astır. Ve lc&fı derecede 
haaıaa olmaaını bilecek ka
dar tecrübe geçlrmitlir. Onun 
için milli miidaf aa mesele· 
&erinde, mllll mildaf aa va11-
taları kadar ehemmiyet ver
diğimiz nokta, milletin da 
bili politikasında vuzuhu, 
beraberlifi anlayııtakl ıali· 

---------------~~~~~---------~---~~~ 

''Halıeş lıııritası iizerinde yapılacak 
tarifeleri göstereıı siyah lekeler, hü
ktlınetin sereti iizerinde de önemli 

') 

BiRER LEKt~DIR ... ,, 
Londra, 13 (A.A.) - ita. det1i tenkıt etmekte ve h• 

lya Habet davasının halli 1 yal inkiaarına uiramıt olan 
için ln~ıltere ve Fransa tar- 1 Cenup Afrlkaıı Berltanya 
afından Pariste hazırlanan 1 •mparatorluf~ dahilindeki 

Baıhak- fabrllcalann sa 

taı flatlan tle dahtlde tıtih
Nlini ve iıtıhllktnl arttır 

mak için tuz. ıeker ve çl 
mento flatlan Ozeri6de h6 
kılmetce yapılan mOdabele
lerin mOsbel neticeler verdlfl 
nl, dijer maddeler üzerinde 
de aynı ıuretle müdahalade 
bulunulacaiım ıöyliyerek 
kömür meselesinin hükôm· 

etçe esulı bir memleket ıh 
tlyacı olarak ele ahndığmı 
ve kömQrOn her kesece kolay 
ve ucuz ve bol tedarık ed 

itebilir bir madde haline 
retlrilecellnl lllve eylemlt 

Petrol Habeşistanın 

Aınbarıasu uıri kaldı. Pır!s ılç!~i. sırtları ~ı~uı. 
Londra, 13 \A.A ) - Pet atmıyıcagmt Lavalı bddndı 

ıu h teklifleri dün ltalya muhtariyeti aleyhine tevcih 
hükümetlne ııorulmuı ve bir edilmit bir tehliLe kart11ın· 
ayanı da Habeı hOkumetine da büyüyor demektedir. 
verilmek üzere Adlaacaba- Cenevre, J3 (A.A.) 
daki logiliz ve Fransız e'çi Sta adlı lnglliz gazeteıt ıun-
liğioe gönderılmiıtir. ları yazmaktadır: 

Bu tekltflerln akiılerl et "lnıilterentn meydana ıe 

Hr. 
ilk bet yıllık sanayi 

programının tatbiki neticesi 
olarak iılemiye baıh yan ve 

temelleri atılan muhtelif fa· 

ro'a konacak ambarıo hak 
kındakı mGzakereler talık 
o1unmuıtur. ····-------·-· t YURTTAŞ! ~ 

lmıaMı, ~ia AUSMA ısıoıd 
t ÇOClGUNU KCÇOK t 
1 YAŞ1AN ARTIRMA<iA t 
• ALIŞTIR. ' brikaların vaz.iyetine temaı t 

eden lamet lnönil bunların • ONA YAPA~lAIN EN BÜYÜK 
memlelcet ~akımından olan t EYİLiK BUDUR t 
yilkıek deferlerl ilzerınde ! • 
durmuı ve demiryolları ~ti . ; }'J-..llLI MALI KULLAN = 
erimizin tnkiıafını avilnfl e · t MAK. TCRK EKONOMi- t 
eek ve Mvıntlecek bir neti· t SiNE K,\RŞI ~ 
ce olarak ka1cletmı,ur. ~ O R C U M U l O UR t 

Mitli paranın emniyetini ve f 8 • S 
onun delerinin korunmaıı ı ()LLSAL f:KONOMI ve t 
ve tutulması yolunda buıil e AlU1RMA KURUMU t 

,.._,,,takip ·- •• ,, 

Lavcıl 
Parlı, 13 (A.A.) - Ha· 

beıistan Paris elçisi de Ha
beıııtanın tamamiyeti mlü· 
klyeılne dokunan biç bir prb 
kabul etmiyecel nl Lavala 
bildir mittir 

rafında alınan haberler ıu· Urdiil bu hareket adalet 
nlardır: bi11ile müteba1111 bGUln in· 

Bu teklıf er Onıeklzler sanlar üzertnde biiyOk bir 
kom · teıine bildlrllecektir nefret uyandıracaktır. 

Adiaababa, 13 (A.A J Habeı harltaıı 6zertnde 
Habeı İmparatoru Şimal yapılacak tarifeleri g&ıteren 
cepheıinde uçakla bir ıe · siyah lekeler hGkılmetln te· 
zintl yapmıı ve De11leye Habeş imparatoru 

kifat vermek demek olur,, refi 6zertnde de birer leke-
dönmüıtür dl 

d f ti 
r.,, 

Londra, 13 [A.A.] - Bit em 1 r. lc::========ıc===----_..~ 
Kızıl haç komitesi De11ie Londra, 13 (A.A.) 
hastanesinin bombardımanı Taymiı aazeteal V•ı Mısır 
hakkmda De11ıede tahkıkat ton ayları projenin 

'ar~n8!~.d~'j (A .A.) _ Ha· ::,m:~;1c:!:r s;:~~.;~:e~~! lrıh kırırnı111~İlzılıdı 
bet İmparatoru Havu ajan• mektedir. Kahire, 13 (A.A.) - in· 
sına: Londra, 13 [A.A.] En ıiltere 1923 M111r ana ••· 

"Katlyyen tahrik etmemit büyük Transuval madenleri 1aıınan iacle1t hakkınu Kral 
oldutunuz kuvvet karı11ın· aabiplerinden biri Taymil Fuaclıa imzaladıla muakkat 
da boyun eierneylz. Ztra j ıaseteılne 16nderdiil bir l kanuna muvafakabBa bllcllr' 
b6yle bir bale fkldetle mQ- mektupta bu teklifleri tld ~Ur. 



Dııarda Türkiye: çok arızalı olması bugln 

Bir Millet Yükseliyor ... 
A vrupadan defı 'ae bile As· 
yadan taleb olunan bir 16 
rate vanlmaıını ve hatta 
açılmaıını mlmkOn kılar. 
lıtanbulun hlll b6tün tabi 
atin nimetlerini bol bol saç 
tıfı "Saadetler diyarı,. bin 
lerce minarenin yükıeldlil 

~~~~~~----~~----~~-

Türkiyıdı, ııulırı ıığdınlan iılar, sanıları bitti 
Susığırhk ıylırı indiriliyor, 

-///-
Ayaaofya ve zeki dedikodu- Orayı verdiği kararlı çaltı 

Her ne kadar T iirkiyeuln 
tamamen endüsterlleımesl 

dütünülGyoraa da, makine
nin ehemmiyeti takdir edl· 
lmlyor delildir. Hatti dıye· 
bilirim ki, makine Doluyu 
fethetmek Gzereclir. Yalnız 
ıu ıual batıra ıelebtlir: 

Aıyalalar makineye kartı 
na11I davranacaklar? Maki
ne onlara ufurmu yoksa 
utursuzluk mu ıettrecek? 
Norbet Biachoff bu ıuall ıo 
rcluktan aonra ona bir cevap 
ararken, çalıtan inıanlara 
doıt elde etUll tecrübelerle 
Anupayı itham eden duy 
tulu, IOIJal bir inıan oldu· 
ıunu ıötterlyor. 

ıelelerl tamamlle yalnıı tef· lar ,ehrl, halıların dofru ve k ld 
ılr etmek teb ikeılne dilt - yanbı haberlerin, ıahte ve ıtlulın 1 uıyor. 
er. . hakiki sanat eıerlerinin Suıığırhk , 13 (Ôzel ay . 

Bu günkü Türkiye, •lı piyasası oldufunda ıüphe tarımızdan ) - Uray tara-
tanbul ıülü• operetindeki yoktur. fından buradaki evlerin bü-
harem 11rlarını sakhyan en lıtanbulun göze hoı ıörü Uin çaltı avluları kadmlma11 
tatlı bir atolet içinde İev - nen feslerin ve çarıafın ka- kararleıtmlmııtır. 
ıtyen, ıarp memleketltrln- lkmaıına rafmen yahud da \\ Bu suretle hiç de hoı gö
cle adı bir destan gibi dola · bilha11a bu ylzden daha rünmlyen bu manzara kalk
tan gizli zevklerin m~mhaiı gilzel ve daha rahat olduğu dıktan sonra ilçemiz dahi\ 
olan diyar delildir, buıiin da muhakkatır. Fakat bu çok tirlnletecektır . 
kil Tilrldye "her türlü ılir bu gün hakiki Türk ruhu 
ve hayalden uzak kalarak a11I Ankarada çarpar. 
biitln kuvveUle prbin ha . Kim Türkiye hakkında 
klkat ve ıenlyetlne intibak belki mahdud f ekat isabet· 
etmek iıtlyen, tamamen it bir intiba kazanmak arzu 
modern bir devlettır. Fakat ediyorsa, lıterae bir kaç ıaat 
bu ıayretlerl haddinden faz· için olıun, muhakkak Anka 

Cumurlyet alanının genlt 
letilmeıl ve bura ye A tatür· 
kün bir büıtünnn dlkilmeıi 
urayın gözönGnde tuttuiu 
itlerin belli batlı olanların
dan biridir. 

Ş h Bozuk kaldırımlardan bir la bir hiiınünlJl tle teba _ rayı gelip g6rmelldır. e -
1 B d karı da ıtmdiki halde yapıl r6z ettirmek ve Tilrklyenln rln en eyi ote 1, u apeıte T 

kendlılne çlzdlil ıayeye ta- ile Kahire ara11nda olanla mııtır. 

mamen ulafdılı hıuını ver· rın en mükemmekdı. :• • 1 L 1 1 llRİISI 
mek de aynı derececltı yan Fakat ıehrtn arzettlfl es· nıura ıUJU unun op 
hıtır Yeni Türkiye hakkın· erleri o kadar bGyOktür ki llıürel kurulu dün ilbay 
da mevcud bir kaç kttab bir kaç saatlik "ıathl,. bir B Salim Gündofanın bat· 
mübalafalı takdirlerle gözü ziyaretçi bile, kendlılnl bu kanlıfında belli toplantı11nı 
müzün önüne öyle uluorta nun tesirinden kurtara · yapmıttır. Komisyon, ile alt 
taıvir edllmtı bir memleket maz. itler üzerinde ıörüımüt ve 
ıettrlyor ki bu bilıllerle yü · Evveli Ankara ya ıiritl kararlar ver mittir. 

r .ZF . .. 

Un ıı zıhira f iıtlın 

Ulusal E k on om i Ve 
Arttırma Haftası 
Bugiln Cumuriyet Alanında Bir 
Toplantı Yapılacak. Kurumlar, 
Orta ve ilkokul Talebesi Gös

teriş Geçİf i Yapacaklar. 
BugOn uluıal ekonami ve kamet önünde dafılac'\ktır. 

artt1rma . haftaaının üçilncü 7 - Gösterlıe katılan 

günGdür. 1 kollar, Cemlyetlar ve teıek · 
Şehirlmlz ekonomi ve küller programın iktisat ve 

arttırma kurumu tarafından 1 tasarruf cemiyetinin yükaek 
bir program hazırlanmııtır maksatlarına denk olacak 

Bugün hafta do'ayiıile bir ıektlde tatbikini kolaylaıtı· 
ıöıtertı yapılacaktır Ltse racaklardır 
öfretmen okulu, kız. erkek 8 - Llıe ve Ôfretmen 
ortaokulları tle ilkoku1 1arın okul beden Eiftmen öiret 
ıon 11nıfları. kurumlar, eı- meni Şahin erkek Ortaokul 
naf teıekkülerl, buıün saa• beden efitmen 6fretmeni 
on dörtte Cumurlyet alamn- Kamil, Kız Ortaokul beden 
da toplanacaklardır. 

1 
elltmen öfretmenl AJte bu 

Burada bir söylev verile· j l ba 
k d programın batarı masına -

ce on an sonra 16ıterl1 k ki d 
alayı ıehlrln muhtelif semt· aca ar ır. 

lerinde dolaıacaktar. Prog- Kanalizasyon 
ramı olduiu gibi aıaiıya 

alıyoruz. Nıf ıı atalya cıddııi kın· 
Altıncı yerli ııli •oramı ılizısy1nu bini. 
ıı biriklirıı hıftııı prıı-

11Dotunun milletleri maki· 
nenin mlthtı kudretini bili· 
yorlar, fakat batı devletleri· 
nln de bilip bllmedıklerlni 
kendi kendilerine soruyorlar, 
o bah devletlerindeki, biyiik 
bir cezaya çarpılmak tehll. 
keelne karıı ancak bir insan 
6ldOrebllen nlabeten zararsız 
bir llete tGfefe malik olmak 
için devletten izin almak 
llzımıellrken, makinelerle 
.. hlrleri, memleketleri •e 
kontlnanları mahv ve harab 
etmek herkeıln elindedir. 
Şarklılar bu ıeameU iizerle
rlne almamaia azmetmifler
dlr, makinenin öldOrOcü 
kudretine inandıkları için, 
bu kudnll itaat altına ala. 
cak tek bir kuYvet tasavvur 
ecll1orlar: Devlet!,, (S 191, 
192> Devlettn bu itaat al. 
tına a'ıcı kııvvett.. ancak 

klii olan bir kimse Türkiye. misal olarak alalım: Harb 
ye gidince bir çok ıukutu 1 den evel adi bir tren, Ha· 
hayallerle karıı'aımafa me- ydarpapdan Ankaraya glt
cbur oluyor. Hayır! Tiirldye mek için 36 •aate muhtaçdı. 
flmdiltk Ankaradakl devlet 

1 
16 ıaat de Eıktıehlrde bekle· 

adamlarının temsil ve tasa mek lizımdı . Bundan iki yıl 
vvur ettikleri tekemmül de· evel bu müddet yirmi sa
receılne ıelmekten rlaha ate indi . Ştmdl lae 14 1&a· 
bir hayla uzaktır. Esasen tten, ibaretti. Sabahleyin 
bu takdirde ııllhat llzum erkenden ,eçilen. ç61e ben-

---------·'11! 1 - GaıL~~I Cumarteıl 
13 Birinci Kanun Cuıı ı rGnü saat 14 de o'acaktır. 

Kasaplar dereıl kanalıza· 
ıyonunun çocuk babçeıl an. 
ünden geçen k11mına eklen· 
mek üzere yapılm&11 devam 

1 eden dört yüz me•re olan 
1 
nafıa atalye caddeıi kanali· 

pllnlı ekonomi 11e ifade olu 
nabllir. Bu ıuretle makine 
menfaat için defli, ihtiyaç 
için çahıacaktlr. Dolu dev
leti makineyi ancak bu ma. 
badla hizmetine alıyor. 
•Çınkl makinenin muuzam 
mabetlerinde memleket ve 
imanlara kartı duJQlmuı 
lbimplen en tabii hıılerden 
aude milyonlarca (Helot) 
[I] ların Jatamasını ml11et· 
lertn, birbirine dOıman 11-

mflara aynlmaıanı tıteml· 
yor.,, 

Bu taleb Avrupada aktı 
lar uyandlrıın! Eler bu hal 
ÇUeel Avrupaclan ıelmeue 
eler Aaya Avrupanın hocaıt 
olur1a bu Avrupa dGnyanın 
lnldrua Aıya Devletlerinin 
'·mCWafaaname., ılnin en 
mlthlf IOll ı6zl demekttr 

Bu sin Torkiyeyl ziyaret 
eden herba. evelce zihnin
de 1erl.,mlf olan bir talcım 
htllr6m ve lranaatlerl, IGz 
um1az bir ylk ,ıbı atmafa 
mecburdur. Altll takdirde 
Botaz l~dnde baıbyarak 
Hlndııot daflanna kadar 
uunan alan dabtla..te me -

(t] h.'ıkl lıparlalılurda 
çok u/Jl 111/ulan bir nevi 
tairlır. 

kalmazdı. ziyen çıplak arazisinin IO • , 

En basit bir kafa bile 
Tlrklyenln lniçre Medeni 
Kanunu kabul etmesi ıibi 
ani surette alınan bir mede 
nl kanunun, hayatın bütün 
hücrelerine kadar sokulmı 
yacatını bütiin blkimler ve 
hukuk adamları tarafından 
anlatılıp llyıklyle tatbik 
olunamıyacaluu idrak ed 
er. 

Fakat Ankaradakl yeni 
ruh, hiç bir tenkitten Grk 
mlyecek derecede spontane 
ve devamlıdır. Bu ruh, gar
bdan ıelip Uzun köprü iı 
tatyonunda Türklyeye ayak 
basan her yabancı, modern 
flnlformalarlyle vazifelerini 
ciddi ve aakln bir ıurette 
ifa eden ve ıOmriik munu · 
rlarında hlı olunmafa ~ıla· 
yor. Fakat yabancıda dofan 
bu duy ıu Avrupa ıahılini 
terkedip Aıya k11mındakt 

istasyondan Ankara elupre 
ılne bintldllt zaman fazla
laııyor 

Ve buıünkii ıibi rahat 
aeyahat edebilmek için an
cak çok yOkaek devlet me· 
murlarıdı hususi trenlerine 
binmek llzım ıeldlil etki 
zamanlarla mukayeıe yapı· 

ldılı zam•ır aradaki bGyük 
fark ll1ıklle taktir oluna 
biliyor. Bu hat, ra1tlanan 
rahat'ık ve intizam bakı· 
mandan Avrupa parçasındaki 
hatta faiktir. Ve arazlıtntn 

nunda, mağrur. Bunun orta j 
ıından d6rt tarafa doiru : 
tozlar kaldıran otomobiller
le canla na reni ı uzun cad · ! 

deler uzanıyor Ancak dün 
1 

ile bug6n aranndakl biiyftk 
tezatları nefıtnde toplayan 
Ankarayı g6rd0kten ıonra, 
lıtanbulun da tarakkı elti· 
finl 161teren bir takım te · 
ferruatı anlamak kabl) olu-
yor. (Sonu var) 

Hıııdı lıhlikı iZ .. 
Londra ha Ya nezareti bir 

iıtatistlk neıretmfıtir. Buna 
ıöre ıon aeneler içinde 
2,500,000 ha •a ıefertnde 
Bir kaza olmuıtur 1934 de 
135000 kiti tayare ile yol 
culuk etmlt 4,551 ,000 mil 
kati edllmlf ve yalınız 9 
kiti 6lmfitUir. 

lıhc bıhiı bir ıııi bı-
11rdı 

lnııliz Somallıtnln Berba · 
ra llm•nına giren bir yerli 
yelkenllıl beraberinde diler 
bir yefkenllnln kaptan ve 
yolcularını ıetlrmlttlr. Bu 
nlar bir kılıç bahiı azmanı 
tarafından batırılmıt olan 
Feth Et Kahir yelkeltılnln 
yo!eularıd1r 

Yelkenlilerin ıkiıt de eyi 
hava ve sakin denizle Aden 
limanından yolcu'uia çıkmı 
ılardı GecP.le1tn dOmen ba-

' 

Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 .. 
80 .. 
Kırma 

NOT: 

Kurut 
1050 ' 
950 
900 
600 

Bu flatlara muamele 
ve bufdayı koruma ver· 
ıtsl dahildir. 

Zahire flat'an beher 
kilosu: 

Clnıl Kuruı -Sert buf. 5 

" • 5 
Kızılca ,. 6 

Yumupk ,, 5 

" .. 6 
Arpa 4 
Mısır 4 

50 
75 
25 
75 

25 

2 Gösterıı için toplan· 
lt yeri Cumurlyet alanıdır. 

3 Ltıe öğretmen oku· 
lu Kız, Erkek orta okulları 
ile 11k okulların ıon sınıfları 
Cemiyetler, Esnaf teıkilltları 
halk cumarteıl gi\nü saat 

Z&IJonu tamamlanmııtır. Ş& · 

mdi bu caddenin dötemele • 
rine baılaamıttır . 

Bir Çocuk 
14 de Cumurlyet alanında Bıkkıliyı nıığız111ndın 
toplanmıı bulunacaklardır. I 

.a:ı.-: v!::::ce~~:. 14 de 1 pra çılırkın yıblllı•· 
5 S" ı d Diin gece Bttadıcın Oım-- oy ev en ıonra 

1 i d ki ö t il aniye köyünden Elif otlu 12 
a ay atn 1 a 1 1 er en sı- 1 yatlarında Ramazan Band-

ı 
ra dahilinde mllll kuvvetler 

1 
Ah d b kk l 

dd · 1 d bn.kA t k ırma ı me ln a a iye ca ea n en u ume e a-
d ı ktt mafauıının kapuaundald 

aArge ecBe dr. k mukavvayı kaldırarak içerlJe 
- an o muzı a 

8 _ Llae glrmiıtir. 

C - Halkevi bandoau 61 
retmen okulu 

D - Kız ortaokulu 
E - Erkek ortaokulu 
F - Alfabe sıraılle ilk 

okullar 

Ramazan çekmece içinde 
bulunan 86C kuruı paraJI 
ahp kaçmııtır . Çocuk dev· 
riye memurlar1 tarafından 

ıarGlerek yakalanmııtır 

Çavdar 4 ıı 
G - E1naf tetkllitlara ve 

temıllleri 
Kız Kaçıran 

Kepek 2 25 
.. _ w - @YW -~ 
ıında duran n6betçilerden 
batka her iki remide de bG 
tün yolcular uykuya dalmı 
ılardır. 

Birdenbire Feth El Kahir 
ıemiıl mGthtı bir ıarsıntıya 
uiradı ve deniz ıuları içeri 
ye ıtrmele baılıdı . 

Sarsıntı Şapdenlzlnde ya 
tıyan kocaman kılıç balık 
lanndan btrlntn çarpmaalyle 
olmuttu. 

Yolcularla ta1f al ar bafır· 
arak, fer,at edf rek ıüver· 
teye kottular. Güriiltiilerl 
du1an iteki gemi imdada 
yetf19rek bunları kurtardı. 

H - Halk 
6 Eıkl belediye mey 

damnda, Parti 6nünde, hükQ 
met önilnde durularak glı 
terlı yapılacaktır. Alay bü-

• 
BU GECE 

Şifa 

Eczahane si 

Nöbetçidir. 
• • 

Dört adım jındırmı tırı
l ındın rıkılındı. 

Karaman köyünden Kura 
oğlu Mustafa kızı 17 yatla
rındaki Celileyl ayni k61den 
Abdul lah otlu lsa ile arka 
daılarından EJOp otlu Se· 
fer, Abdullah otlu Mehmet, 
ve Mehmet otlu Muıtafa 
tarafından kaçırıldıklannı 
iki ıün 6nceki ıayımızda 
yazmıttık 

Celtleyi kaçıran bu dlrt 
adam, jandarmanın ukı tak· 
tbi ve araıı.maıı tonunda 
ya,alaamıı •• adliye1e 
ver11miılerdır. 

İNGİL TEREDE: İngiliz Malı Kullan! FRANSADA: Fransız Malı Kullan! ALMAN-
YADA: Alman Malı Kullan! DİYORLAR. 
YURTTAŞ! Biz de Bağırıyoruz: Her TÜRK, TÜRKİYE Malı .Kullanmalı!.. 

OLUSAL Ell.ONOI!/. JM Aa1lB4fA &'111~~; 
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Gftn aeçtıkce Gilörentn 
rçınhlı arbJordu. En ol . 

•az ıe1lere kızı1or, her 19-
Jln ara11ndan bir kaYıa çı· 

nyorclu. 
Elinde ne varsa atıp lu

hyor, parçalıyor, davarın 

herine atalarak aaatlerce 
afla yordu. 

Habaıı kaılarını çattı, ıo

luk durdu, olmadı. 
Anneıl 1alvardı ylz6n6, 

laçlarını oktadı, • lladı, ol 
•adı. 

N11anbıı dil d6ktü, din 
ıeldı. Yine olmadı 

GGlörenln ıinlrl aldı, yll 
r8d6 

Gazel y6zil aarardı, 16• 
lerlnln kıy111 halka ha ka 

orardı. 

Doktorlar açık bava iJI 
bar dinlenme dediler. Hey

beliye taıınmak ilzere ha · 
•r'anmal• bat'adılar 

Nıtanlııı G6'6rentn Hey
liye cttmealnt lıtemlyordu 

GnkO lfl lıtanbul içinde 
l. Onu her tin ıöremlye 

tek". Halbuki G016renl; bu 
r..rçın, bu kavıacı kw bir 
tin ıörmeclen de olamaz 
eh. 

Tekini bir lslnUidtir al
dı. 

Broda çaltıırken dalam ve 
dur111ndu. 

Rır rln birdenbire aklına 
IGzel bir teY seldi. Ve solu. 
la nııanl11mın yanında aldı 

Genç kız; piyano çahyor
du. Çaldıtı par,a; ,p.ı ~ 
bur •fırtına,, Jdl 

Tekin bu cotrun aeılert 
cllnlerken ıabiden dıtar1da 
16k aGrllyor, tlmtek çaln
Jor, J•tmur bardaklardan 
botanırca11aa 1atı1or aan 
dı. 

Gn:aren o kadar du1arak 
cahyordu lcı. 

Tekin fa yap 1 er ledl el
lert ile nııanlannın palerlnl 
bpadı. 

- Aman Tekin bırak el 
lerln ne sotulr . Genç adam 
kınklafını ıezdlrmeden onun 
yanına ıoku1du. 

- yolda Şerareyi rör
diim GGlören 

- Ne ıeymlıtt . 

- Bilmem Farkında de· 
ttlım. 

- Sen znten bir ıeyin 
farkında olmazsın ki . 

Konuıamadık ki çok· 
luk, acele iti varmıı. 

Ha Yar1n Bursaya rtde 
cellnl ıöyledi . 

- Bana uframıyacak mı 
tmlı? 

- Okadar önemli tılerl 
••rmıı ki .. Kuıuruma bak 
ma11n, ıözlerinden öperim 
dedi. 

Genç adamın çarpıntılar· 
la bekledıtı ıöz; Gülörenln 
afzınden çıktı. 

Vapur ıabahle7ln kal
kıyor deial mt? 

Zannederim. . 

- Ôyle iıe ıeçlrmeie ıı
derlm. 

• • 
• 

Rıhtım dolu. Bavullar, 
ıepetler taııyoruz. Çocuklar 
annelerinin ellerine tutunm 
uı1ar. Göz göze konutan ıe· 
•ı• lıler Dudakları titrl7en 
anneler. Gineyıu vapuru ka · 
lkmak üzere. 

Gülören; •apurdan çıka
catı 11rana Tekinle karp. 
lattl. Genç lcız &fkeli idi. 

Tekin: 

- Şerare nerede Gilöre ... ,. ,...._. 
Glllren dik dık 10zlne 

bakarak: 

- Gelmedi, mutlak yan· 
bt anladın. BurGn gitmlye· 
ceku. 

- A na11l olur JaYrum. 
Çarıı itlerini t~zelden biti 
receflnl 16ylemt1ordu. 

Şimdi nerede lıe aellr. 

(Sonu var) 

MÇILARI 
YAZAN: 

MUAMMER GÖZALAN 

•Ci llLOI 
Pek lll ben de ıuıu · 

Jorum. Şımdl bir az da bat· 
ka teJlerden bah1edellm. Me· 
teli; Vtranbele relmek tı· 
leeem ne 1apar11,nız? 

- Oh, rica ederim baıı· 
.. da b6yle bir rllJ• uyan• 
dırlilaJınıa 

- Nıçtn rl1a olaun Ma· 
elt bey, bU kadar ılnl ol 
dulunu 161ledlflnlz Viran 
belde bir kaç rl• ılzin mi· 

flrlnlz olmak, bu olmıra
k Itır ıey mi? 

Macit Belktıln ellerini tu. 

ttu. 

- Sabi mi a6ylüyoraunuz? 
Gelir mlılnlz diye ıordu 

- Bunu b., fikir diye ıö· 
yledlm. Yok .. bir karar ve· 

rmiı detlltm Sız Vlranbe 
ita ılizelllllnl o kadar canh 
o'arak an1atdınız ki b6yle bir 

arzuJa kapılmadım deıem 

yalan 16ylemlı olurum. 

O halde derhal karar 
veıtntz. Btlnnlz bu ufak ae· 
yyabat ılal ne kadar mem
nun edecek. 

[ ...................... ., Şundan bundan • 
....................... 

Stıhınaf ııdın ıcığını 
döndü 

Bılıkııir icrı 
Oıirııindın 

Umurbey maballeılnden 
M. Alt kızı Zlbeyd•den öd 
ünç para alarak birinci de 
recede ve birinci 11rada bir 
bap haneılnl ipotek eden 
mezk6r mahalleden kurt Ha· 
ıan oflu Oıman kanuni mü· 
ddet içinde borcunu ödeme· 
meılnden dolayı lzmirler 
maballeıtnde vaki ve ıafı 

çotak otlu Halil vereıeıi ha · 
tice evlltları lımail ve ha 
bibe ve ıolu hacı mehmet kr 

çalııtıkları maden ocafına zı Habıbe ve halen kara 
dönmOıln ve 23 inde top- Yakup kızı Dudu hane avlu
lanan büyftk mitingde ıöz ıu ve arkaıı 1 .. otlu Mehmet 
almıılardar. AyJD 24 Gnden yetimleri haneıt ön6 yol ile 
itibaren yeni rekorlar teılı mabdud yukarıda bir oda 
için maden ecafındakl çah· . ve altında tavan ve tabanıız 
ımalar1na baıhyaçaklardır. bir ktlir Ye 'bir ıu kuyuıu 

Giz 11.Llll.Jll JllÜJU·l I ve bir mıktar evlu1u müı· 

Moıkovada Kremlin aara 
ymda toplanan tik bGyük 
Stehanof çul ar konıreıine 
lttlrak eden ve bu hareke
tin il" rehberleri olan üç 
kömGr ameleıi yani Steban 
of Dukanof ve Petrof ayın 

21 inde MoıkoYadan hare 
ket ederek 22 ıtnde kendi 

il t temil ve muhtacı tamir o1an 
14 Erkek ve altı kadından ilan tarihinden itibaren 30 

mil\eıekkll bir amele kafile· f ıGn middetle ve açık arbr
al yüzlerinden hiç saz maı- f ma ile paraya çevrilmesine 
kelerini çıkarmadan Okran· İ kuar verllmtıtlr. Talip ola. 
yanın Stalln Grad tehrlnden nlann birinci arbrma olan 
Moıkovaya kadar olan 1200 1.3 ı-P36 Tarihine teaadOf 
llilometreltk menfeyi Y•J• 1 eden pazarrteıl ıOnO 1aat 
ıeçmtıler Ye 21 Sontetrtnchı 15 den ıtlbaren Bahkeslr le 
Moıkovada Kızıl Meydana ra ıalonunda hazır bulun· 
vararak törenle karıılanmı· 

1 

malan ve artırmaya lıt~rak 
tlar.dır edeceklerin hanenin muha -

lınduıı ıulh hukuk 
Hıkilliiindın: 

Mlddel Bandırmanın Su 
nullab mahallesinden helva 
cı 6lü Mehmet kan11 Huri -
yenin mGddetale,b Su 
nullah mahallesinden hel
vacı 6 16 mebmet 
ofu)ları HieeJln, lamal, Mu
•afa ftt lnm Hamdiye ale1-
hlne ikame eylemlt lzaleyl 
ıuy .. dayaıının cari muha · 
kemelinde mGddelaleylerden 
Hlleytnln lkametalhımn me· 
çbul olduiundan kendlllne 
lllnen teblllat lcra11na Ye 
muhakemenin de 20-1 · 9~6 
tarihine tatbiluaa karar Ye· 
rllmıı olmakla teblllat yeri

tutulmak iizere keyfiyet illa 
olunur. 

mmen kıymeti olan 125 il· 
ranın 1üzde 7 - 50 nlıbe· 
tinde pey akçaıanı peflnen 
Yermelerl ve artırma ıartna· 
meıl tarih tllnından itibar 
en her kes tarafından ıör& 
imek lzere açık bulundulu 
ve tayin edilen 
it bu hanele artırma bedeli 
gayri menkullln muhammen 
kıy1Detlnln 1Gzcle 75 tini bu
lmacbiı takdirde en ıon ar 
tıranm taahhadı baki kal
mak tartlle artll'IDa 1 S ıtba 
sonra tehir edilecefl yani 28 
- t 936 tarihine teaadilf 
eden .. ıı aGnG ıaat OD beıte 
en çok artırana ıha· 
le edilecell ve ipotek 18hlbl 
alacaklı'arla eliler a1acakh · 
lan ıayrl menkul &zerinde· 
ki haklan huauılle f alz ve 
ma1rafa dahil olan iddiala· 
nnı evrakı mlllltetlertle bl 

•······ı···ı············ı··············ıııııı··ııı ...... ... ............ .............. .. •• .. .. 
ii BAY ANLARA MÜJDE i .. -•• •• ;5 ISTlliUL TE$Ylll SAllYI 55 .. -
55 lıdm T ırzi Mıktabindın lızun ıı lıııiluai 55 
!s Mııhur T arzi (Mıdıı figarı) nm En Eyi lılfııı 55 

~ (NiMET GÖKALAN) ! 
55 Yeni Modellerle lstanbuldan Gelmiş 55 
!! Ve Dikiş evini Mahfel Arkasında Nuh ii 
!5 Sokağında 6 Sayıla eve Nakletmiştir. 55 
•• •• :: Roplarınızın, Tayyorlarımzın, Mantolannızın, TuYalet- :: 
:: lerlnlzln 936 Modeline Tamamen Uygun Yealne :: 
:: Dikit Yeri Terzi :: 
•• •• 

~~(NiMET GÖKALAN)INJ! 
55 OiliS EVilliR. !i •• • • • ···································ı············· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llLllESIR ISIERI Sllllllll 
IOliSYOHU illlllRI .. 

Bahkeılr ıarnlzonundakl mlaeaeler ihtiyacı için 2500 
kilo havuç ve 2500 kilo pançarın açık ekılltme ile aabn 
alanacafından ve ihale ıAnG olarak 25 12 935 çartamba 
ılnO aaat 10 na teıblt edllmtıtır. Bunların tutara 187,5 
llrad1r. Temlnatda 14 lira 14 kuruftur lateldalerln mua1-
yen gün ve Halle aıkeri ıatın alma komlıyonuna mlra-
caatları. 4 1 - 363 

** 
Kor ihtiyacı için 15000 kile Sabun açık elulltme 

ile 30 12 935 pazarteal rGnti saat 15 de aatıa alınacak
tır. Tahmin bedeli 4800 muYakkat teminata 360 hracbr. 
Eluıltme Balıkeslrcle Aakerl sabn alma komtı1onu blna
ıında yapılaoaiından taltplerln tartnameJI alrmek Gzare 
her rtın ve ekıiltmeye lfllrak içinde mua1yen cin Ye 
aaatte komiıyona ıelmerı. 1- 4 • 373 

ilkte yirmi rGn içinde icra 
dairesine bildirmeleri akıl 

taktirde haklara tapu ıictltle 

ıablt olmadıkça aataı bedeli· 
nla paJlaımaıından hariç 
kalacaktır. Ve artırmadan 

dolma dellal reımtle tapu ıl 
cilt maaarafı ve ihale pullan 
mOıterlye alt olacaiı ve 
arbrma rGnO h a z ı r 

bu1unmıyanlann birin 
el arbrmadald kOJ.laklan 
peyler nazanttbara almarak 

lbeleıt llzım plirM lha'etl 
icra ancak lkblcl bir talep 
zuhur edene nelln mcttt-A 
de ihale ılnl buluamaaa 
arbrmadan Yazıeçmlf naza· 
rl1e mlzayetleJe deftm edl· 
lecell alin olunur. 

- Buna duılnmek için 1 Ankara 18; \111ına çıkarmamq olaaydı belki 
daha bir kaç atınlmlz var. bu zavalh adam &hntyecekU. 
Size haber veririm. Şimdi Dır haftadır hayatımın Fakat bunda benim ne ka· 

ıormadı. Beni temiz bir b
dm olarak tam1or, 1alaut 
böyle 16rlalyor. 

içeri ıırellm, 1ok• decll ko· en ılzel riyasını yaııyorum babatlm Yar? Kendiılnl bile 
duya batlarlar. Salona ıtrdl · Macitle Ankara ya ıeldik, ba· bile felikete atan adam en 
ler PrenHI ( ..• )Hamm efen· na bO)'lk btr •Yel ile bat · blJlk meaullyetl rene ke11 
dl, yananda uzun bo1lu bir lanaa bu ıenç adamı kara- elinde aramabdar. 
be1le 16rllfl1ordu. Belktı bu madım. Kendi kendime ltlra· 
yeni ıelenln operatör Kerim fdan çeldndlltm htılerlm var. 
Nafiz oldufunu tanıdı. Dok· Artık aaldamala IGzum ıör· 
torla 16z 16ze ıeldtler ope· mOyorum Maclcll 1evlyo
ratör6n ıözlerlnde ani bir rum. 
hayret ltılı yanıp ı6nda. 
Pren1eı Kerim Nafizi miaa· 
fırlerlne tanıtla. Belldı dok 
torun elanı ııkarken kendi· 
ılni ö1Gmden kurtaran bu 
centilmen adama: 

- Beni tanımadıtın için 
aana teıekkGr ederim, dok· 
tor demek iıUJeD sözlerle 
bakdı 

• • • 
Bttlkiıln not defterinde 

G6zlerlmt kapadılım za 
man muhayyilemden bir ıO· 
rl erkek •imalara seçiyor. 
Fatmanın evinde batl•JIP 
Prennıln tarayında nihayet 
bulan çok uzun bir macera· 
nan aayııız kabramanlan. Bu_ 
nlartn hiç ltlrl bana bir ta 
bırakmadan ıellp ıeçdiler. 

Hatti. Fıkret bile .• · O za· 
vallının öllm6ne acımadım 
delil. Eter Opera paaajmda 
o menhuı teaadOf beni kar 

Her ne lıe. Artak mazinin 
korkulu r6yalan mGfekklre· 
mden ıllindt. $imdi yalnız bir 
teJ dGıGnOyorum, o da Ma· 
cit. 

Bir haftadır AnkaradaJIS. 
Macit buradaki tılerlnl JO 
luna koyduktan sonra Viran 
bele pdecek ben de onunla 
birlikte ıtdecettm, mesudum. 
SaadeUn zevkini yudum yu. 
dum lçtlttm zamanlar oluyor. 
Kendimi on11n yanında ha· 
yata ı6z1erlnl yeni açmıı 
bir çocuk ctbı aannediyorum 
Kibar çocuk.. Bana ıeçmtı 

zamanlar• alt tek bar ~eltaıe 

Her ne oluraa olama ltir 
birimizi aeYlyoruz. Benim ld
rltllllm atkımız• bir mani 
tetkll etmez .• Bununla bera· 
ber basan lra1btmla derin bir 
acı ile earaıldılanı hllMcllJo· 

rum. Ya, o hakikaten hlc bir 

teY bllml1or• •. itte o aa 
man içimde taahammll edl. 
lmea bir lay•n fırbaau eti• 
yor. Ona her teJI olduiu 
atbl anlatmak .• 

- Beni aevmı •• Ben laa· 
yatı bir kadınım. Dl1e llar· 
kırmak lıttyorum. 

Fakat, banda ne fayda 
Yar. Hem o, hem bea 
bedbaht olacaiıa • 
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aa ı rıa ar a, I z ~ t. ~ 

EN SON MUV AFFAKIYETI ve EN SON ESERi 1 J k . ~. tl l 
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. . . . . 1 Malları ıle tanıdığınız 
nler her halde: o • . 

Yüreklere ve hislere hitap eden, göz- ti rıııllı cımında C11cı Hılıının • 
lere ve gönüllere neşe ve şenlik ve-1 N d·LLI .., ld a' Flthri Tavşanlı 
ren bu filimin ze'1kıne, şiirine, cazibe-•= Uıı Dlftl agramı 1 ır. .. 
~~~ ~~~ ~~;:n':~~~::;:s:::.u· ı 1nxmnunmmzDDul,, Fılbzl lınifitnrı Ve 10111 1$1111111 

---•••----'•M~~~~~v~1a SON MODA 

-----,: SAYIN !' . = 
hr TıcİllRİI En 11J1k lüqi: TACiRLERiMiZE *, TRiKOTAJ KışLıK aoBLuK YONLOLERt, 

~ 1 MANTOLUKLAR, PALTOLUKLAR, ELBl-
Slll• Slılllııl lrttır11ktır. ~ Senelerdenberi başarmakta oldu· ı I SEIJK KUMAŞJ,ARIMlZ GEl"MI TIR. 

F k t « ğum nakliye komisyonculuğunda mü-
1 

a a J şterilerimden gördüğüm teveccühe ...................... .... 

Satışta Birinci Şart: 
ve rağbete karşıhk olmak üzere dört ı •l!JlllD• · 111•• 
ay evel (lstanbufda Hasır iskelesinde 11 
KarakoJ sokak 31 numarada) açmış i Balıke•irde 

"Reklim,, dır. olduğum il 

(ÖZIELEK) Çepniler 
Satacağınız Malınızı 

Herlaale Rekldm Ediniz. 
e Bıı Reklaııılarıııızı 

( TÜRKDLİ) ne \'eriniz. 

TO RKDILI 

Nakliye evinde müıterilerimin h1mmetile münta· I 
zaman va~lfeılal batumakta olduiunclan me•ılm 

huabtle tüccaramQ arzularına ıöre sevldyatluımı ıe· 
rek vapUJ' ve ıerek motörlerlmtsle temin etmel&te 
ve vapurla 1apılmakta olan aevlslyatlanmıaa daı an. 
cak kiloda on para pbi pek az bir fark ile kabul 
etmekte olduiumuzu 1ayın müıterilerlmlze bOrmetle 
bildiririm .• 

ABDULLAH HiLMi ÔZMELEK 
YAVUZ-SERVET-NUR 
MOTÔRLER1 NAKILEVl 

Yazan: /. HltKKI ltKll ~ 

Bu '1.,etkik Eserini 

Herkes·Okunıalıdır 

7S Karuf 

Bahkesirin Biricik Gazetesidir TELGRAF ADRESi: MELEK 111 
Her Yerde Okunur. TF.LEFON ISTANBUL 1 •lil 

·~· 

Kitapçtlarda Arayınız 
..--..---~--~~-~~~~~~-ı uı• 

------ o ·~~~At~~~~~~~ 111•• 
~~~~~~~~ ~:........-:~~~~ 

1 OSl1AN LOKANTASI 1 
1 Ramazan için BiJyük Hazırlıklara Baf la- ;, 
mııtır. Ramazanda Geceleri Ve GiJ.nd-az- ı 

'öSP.1ANUL"ôKA"NaTAS;· 1 
EKLERi TE. iZ, NEFiS VE: 

UCUZD R.. ' 

OSMAN ; 
1 LOKANTASI ı 

Türlü Yemekler, Her Çeşit Tathlar, Av Etleri Yemekle- J 
ri Yapar. Evler için Tenzilatla Abune Kaydeder. 1 
Uzun ......,. ... Oıman lokanta11nın aıçı ba11htmı rapara Mehmet ~ 

alta Ramazan lçlD biH6n mOtterılerlnl çok memnun edecektir. Ser•lılere ıon J. 
ece iUaa edilmektedir. 1 

~~~~~~~ 

Halkevi Balııevi , 
Halkevlmtztn Soıyal yardım komlteal tarafından eıkl Uray Dlıpanserl J•pı· 

11Dda açılan bakıevlnde aıatıda ya~ılı günlerde doktor arka :laılananz fakir 
halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize bat vurmalarını diler·•· 

iç baıtalıkları 
Göz h .. tahkla rı 

Ku'uk haıtalaklara 
Cerrahi haataLkları 

BAKI Z~MANI UZMANIN ADI 

Pazartesi 1606 .,aat J 4-15 Bay Dr. Medeni Akkeat 
., . ., ., 15-16 Bay Dr: lbaaa OakaJ 

Sah " ,, 15 l& .. ., Dahi 

" " 
., 15·16 • .. Sadi Ôata1 

Kulak, botaz. burun H. Çarıamba ., • 1 S.16 ., ,, Klrntl Setli oflu 
Çocuk haıtalaklan. ., ., ., 16 17 .. ,, Memduh 

Deri baıtalıkfarı Perıembe 
" " 

15-16 • .. Mehmet Alt 
Dolum •e kadın H 

" " " 16-17 ,, .. tlallt Oaıf'. 
Dahiliye Uzmanı 

" " • 14-15 • Kadri Yetkin 

iç haıtah"lan Cuma 
" .. 15-16 

Cerrahi haıtahkları • • • 16-17 

Halbvl Baıkanhlı 


