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SEHİRIMİZDE,· HAVA KORUNMA TECRÜBELERİ YAPILACAK 
=== == 

Habeşler Cephelerde iki Kol Halinde ilerliyorlar. 
Ras f)esta Yüz Kilom~trelik Bir cephede yerleşti. 
Kamutay rBASiiiiNiN-1 Habeş Kuvvetleri ·Dün İki Büyük KoJ Halinde 
Dün toplandı 

Ankara, 18 [ A .A J 
Kamutayın bugOnkO toplan
t111nda Ankara içme suyu 
ıılerJle Bursa ovasının iı li · 
hına alt iılrrin bitirilmetl 
için taksimat verilmeılne da
ir kanuuların ikincı müzake· 
relerini yaparak kabul etmit· 

1 uı~!~ .• ~eı~erAk~r'eri ! Şimal Cephesinde Taarruza Geçtiler. ltal -
1 :::r:~~~;:~::~::~:~~ 1 yanlar Her iki Taarruz Cephesi önünde Geri 
1 dan aldıklara telgraflara 1 c k•t k d~ • R o K 1 • d 100 ! ~:::·~;::.~~~:;n1,:;~:; l ı e ı me te ır. as est~ uvvet erı e 

tfr. ~::::~~---_J Kilometrelik Bir Cephe Uzerinde Yerleşmiş 
Yunanistanda Mebu- Bulunuyor. Habeş lrt1paratoru Dün Cevabını 
san Meclisi Feshedild~. Verdi.ltalyan Uçaklan Yeniden Faaliyete Geçti 

- - ----
Yeı1i İııtihltbat {;eıeeek Ad~::::~~da

1

n8 ~~·~;!u,or= 
A • • A ı t d "'~ ltalyan harp teblilinde y ın 1r1111 ısın el ·• C.1-, teyit edildiiine göre ltalyan· 

Pı 1 a c, ,, k . \,.en i M t' c 1 is \" i ı· -1 !.ar .. her iki .taarr~z ceph~·i 
ı onunde gen çekılmektedır -

10 İ Biı• f\'lartta ıer 
Londra, 18 (A.A.J -

TC)p)llllclCHk. Cenup cepheıınde ltalyan 

lıtanbul , 18 IÔzel] Yu \2 Martta yeni Meclis uçakları Negelli yakınların 
nanbaıvekıli M Denıirciı , 1 toplanmıı ve ı t k içtimaını 1 daki Habet kuvvetlt"rini 

d d 't d "ral yapmıı olacaktır. l:ombardıman etmitlerdlr. 
ıarayın an aT e n e ""' i 
ikinci Yorglnin Meclisi Meb· lıtanbul , 18 Jôzel) Yu 

1 

Londra. 18 (A .A.} -

uıanın f uhlnl kabul etlli•ni 
nan Mecllıt Mebusanının imparatorun yakında Deasi 
feıht hakkmda Kral iradesi I eden ayrılacaiı ve cenup 

ve yeni intihabatın 26 ki- bugün neıredılecek ve hal . ı cephesine ıideceii ı6ylenl · 
nunıantde yapılacatını ve ka Kral ve kabine tarafın- 1 yor. 
nııbi intihabat usuılle ola- dan bir beyanname ile bil j Londra, 18 [A A J 
calını ıöylemiıUr. dirılecektlr. Adiıababadan bildirildillne 

C. H. P. 
lııutıy gurubu tı,ıındı 

Ankara, 18 [A.A.) C H 
p Gurubu buıün ıaat 15 de 
Haıan Sakanın baıkanlıiı
nd~ top'anmıı ve Tunçelt 
Villyetlnin kurulrrası ve id 
areıi hakkında lçıı l eri Ba 
kanı Şükrü Kaya tarafında 
veri en izahlara dinliyerek 
ta1Vip etmittir. 

Suriye deki 

O k u 11 a r a H er S ene 
30 Bin Kilo Üzüm 

Dağıtllacak. 
Aukara, 18 (.\.A.) - Kültür RakauhAmca 

muhtelif okullara da~ıtılnıak iiıert• hu ~ ılclan 

itilmren h~I' vıl icin otuzar biu kilo iiziim alımı-
• • 

cakıır. Bu hu usta Türkofis İzmir sulwsi11•· em-• 
ir verilmiştir. 

Gizli cımiyıt itılyı~ın JI· ~==========-·===-== 

rdıı 811 ıirıyırıue?... ı·şçı· Partı·sı· Son Karar-
ı.tanbul . 18 (Ôzel) - Su-

riyedekt gizli cemiyet hakkı-

nda ince em.,ler, ıon günle- ları Protesto Ettı·. 
rde çok önemli bir durum 
almııhr 

Sözüne inanılır kaynakla 
rın verdifi bir habe(e göre, 
cemiyetin baıkanın Suaden 
in ltalyanlardan yardım gö 
rmek ıurett e bu teıki ib 
kurduğu ve Y•t•ltıfı anlatı 
lmaktadır. Müddeiumumilik 
tahkıkatı derınleıtirmektedir. 
Yeniden birkaç kiti daha 
tevkıf olunmuıtur. Mevkufl· 
ardan bazı larınan kefalet e 
serbeıl bırakılma arı için ya· 
ptakları~müracadlar redde 
dilmiftlr. 

-A 

ltalya Dıı işleri Bakanlığı Sek-
reterliğinin Diinkii Diyevi: 
Londra, 18 (.\. \.) İngiliz i ~i partisinin 

milli ko . se~ i aldığı bir kararla M illt.tler Cemi
yeti pnktını ihlal ve HabfSş milletintı karşı bir 
ihanet ıeşkil t•dflıı Paris teklifl~riııi protesto et
nıekte ,·e hiiktlmeti seçimden önce vadettiği sı· 

ya aya dönmeğe çağırnıaktadır. 

göre Habeıiıtanın Şimalinde 

Takazza nehiri kıyılarında 

Aduanın 60 k 1 1 o nı e t r e 
fhna1i ıarbında Aksum cı 
varında Makallenin ıimalin 
de Tembien mıntakasında 

ve Gralta eyaletinde mühim 
muharebeler olmaktadır. 

Hır kısım •eyyar haıtane· 
ler Deasieden ıtmal cephe· 
ıin e hareket etmfıttr 

Londra, 18 (AA.} Habet 
kuvvetleri bugü11 timl'I cep
heılılde iki koldan taarruza 
geçmtılerdlr. 

Kollardan biri Takaza ne · 
hri (izerlnden Maytincet me

mesafe katetmtılerdlr. 

Roma, l 7 (AA.] - Reı 
m ığ bir bildirlfe ıöre So
mali cephesinde ltalyan 
uçaklara bOyük faaliyet gös· 
tererek Negell i vakınlarında 
önemli Habet kuvvetlerini 
bombardıman etmiılerdir. 

Tiğre cephesinde hiçbir 
deiftikllk yoktur. 

Adiıababa , 17 (A.A ~ -
Ôirenildijine göre Habeı 
hükümeli Cenevredeki Ha· 
beı delerasyonuoa Franaaz 
İngi iz teklif !erine ka~ıı bir 
cevap projesi göndermit 
Ur. Bu cevabın 
bilkuvve bir ademi kabul 

vktfnden, öteki de bu mınta . ise de kati bir red mahlye-
kayı yandan do1aınıak ıar tinde olmadığı, ıöylenmekt 
tile Uerlemelctedirler edir. 

lıtanbu', 18 (Ôzel] Ha- Necaılnin. Pariı teklifleri 
bet tmpara torunun ıulh tek · nin bıl hana Habeılıtanca 
lifi hakkında royter ajansı tanınmıf olan üç taraffı bir 
muhabirine be> anah siyasal anlaımaya olduğu ve bütün 
ve diplomatik çevenlerde iyi ecnebilere hukuk musavata 
karıılanmııbr. lngilterenin tamyan ve Habeıiıtanan ıü 

neyinde İdiımar bölgesinde) 
yapmıı olduğu teklifi geri 

İtalyanlara münhasır ha aldıfı h1'kkında bir de fayla ki l903 ı ar ver4!n tarib 1 
vardır iyi haber alan çeven 

Fransız - Habeı anlatma 

sanın ruhuna aykırı bulun· 
duiu mütalea1ıada oldulu 
söylenmektedir. 

Adisababa. 17 (AA.) -
Necati ıulh tekliflerine olan 
etraf h cevabını Cenevre ye 
bu gün gönderecektir 

Necati yakında Deuieden 
ayrslarak Kuzey cepbeılne 

gitmek taıavvurundadır. 

Adisa.baba, 18 (A.A ) 
Habeı ımparatoru yak1Dda 
Desaieden Kuzey cepbeıiDe 
ııtmek taıavvurundadar. lm· 
para tor ıulb tekliflerine et
raflı ve esaıh cevabım 

1--u gün Cenevreye 16nde· 
recekllr. 

Şark 
Hıtlınnı da satın ılıııraı 

Ankara, 18 (Ôze1) Şark 
timendiferlerinln hük6metl 
mizce alınma iti ilerlemek 
tedir Alakadar balcenhkla 
bu husuıda konuımak Ozere 
Paristen bir heyet ıelmfttlr. 

Müzakerelere yakında baıla
nacakbr. 

ler; imparatorun hayahnı teh· === 

likeye koymadan baraı tek· ı • ıt ı• 1 D •• 
:~::~~*'m::~:.:~;~~:.·~:: . ngı ere, ta yaya uş-
riyorlar. 

Koma, 17 jA.A 1 Lugh 
hava karargahına mensup 
onbet uçak Negelhn bombar 
dımamna ittirak etmiılerdır . 

Bunlar Habeı kuvvetlerinin 
üzerine yanlannda bulunan 
bü~ün bombalara alarak bir 
çok çadar ve ıığınakları ateı 
lemiılerdir 

man Göz ile mi Bakıyor? 
Sekrett~ı·. üiiııu Haksız 
Gc)sterivt,r ve Mıızideki 

el 

R•ılııt•ılarfliııı Bahsediyor 

Habeılerin uçaklara kartı 
açmıt oldukları mukabıl ateı 

ten bunlardan bir taneıhıin 
pervan.ai zedelenmitlir. 

Ras Deıta kuvvetlerine 

İstanbul , 17 [ Ôzel} hal ya 
Dışiı leri bakanlığı sekreteri 
M Yakomo di Vasello, İtalya 
veliaheı ve sair saray erki 
nı ve siyaset ricali önünde 
"Roma Siyanı . akademiıi., 

içtimaı kütad resmini yap menıup nakliye unsurlarının 
Negellide bulunduklara zan · mııtır. 
nedilmekle idi Bu kuvvet Bu münasebetle lngi ı tere 
lerin kıamı külhıi fimdtld nin balya doıtl11fundan bah-
halde Filt ile Neıelli 4ra11a .ederek: 
da 100 kilo metre uzunlu - Bu dostluk, mazide 
fondaki bir sahada yer1eı· ltalyanın iıtıkllllne ve her 
mit bulunuyorlar. fırsatta kuvvetlenmeıioe hiç 

ltalyan uçakları bu mGna· 
1 

bir menfaat ıözetmeden yar
ıebetle 800 kilometrelik bit dım etmiıtir Büyük lnıiliz 

slyasını Gladıton, hayatının 

ıoolarıoa kadar ltalyaa doıt · 
luiunu baralcmall'lıf ve ltalya 
mil li menafiinl daima hima 
ye etmlttir. 

Denııı ve Duçenin 7 teı· 
r.nıevvelde ıöylediii ıözlere 
nazarı dikkati ce betmit ve 
ita yanın hakiki makaad ve 
menafiini lnıtlterenin halen 
taktır edemediflni ve ltalya· 
ya bir düıman nazarile bak
lıiını ve bislm hakiki mak 
sadımızı anladıiı zaman in· 
gilterenin halyan doatlutuna 
yenlclen rflcu eclecettal de 
dl.e etmiftw. 
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) P~~f !~!ml~~"~~!,ı~~i~izin arasındaki itilafın da kitab 
da yer bu'ması icabederdi. 

Çünkü bu itilefın Afganista 

nın da iştiraki ile bir ön 
ve orta Asy' bil oku· halini 

almasını imkan dahilınde 
dir. 

ikinci kitap Nerberd von 

Bıschofun yazdığı ve Viya 
na A. Holzhausen Nfg, 

Munihte F. Bruckmknn A. 

G netriyat müeseselerınin 

bastığı (Ankara) adlı kitab . 
dır . t~u adın altına başlık 

olarak "Türkiyede doğan ye 

ni hayat hakkında bir izah" 

diye bir ibare konmuştur 

Bugünkü Türkiye, arazisi 

bakımından eski Türkiyeden 
haylı başka olduğundan bu 
baılığı "yeni Türkiye,de do· 
ğan hayatın izahı,. diye ya 
zmak belki daha münasip 

olurdu Kitabın müellifi kit 
ahının nihayetinde y;ızdıgı 

buğday tohumlanna göz ta· 
tile ilaçlayıp ektiğı görülü 

yor Bu usul ürünün sürme, 

rastık gıbi hastalığa tutul
maması içindır. Fakat tarım 

bilgisi son ilerleyişile bu usu

lün faydası olduğunu mey 

dana çıkarmıştır. Yüzde 2· 1 
nisbetindeki göz taıı mah 

1 ulüne batırılıp \ık ıırılan 
buğdaylarda bu hastalık is 

por'armm ölmediği ve gö~ 

taşı nisbetini yükselttiğimiz 

taktirde o tohumun kuvvei 

inbatıyesinin [bitim kuvvetinin} 
bozulduğu sureti katiyede 

a nlaşı 1 mııtır. Binaenaleyh 
bu hususta t:mekler ve para 

harcamak beyhude demek

tir. Runun yerine çiftçimiz. 

tohunı·uk bu~dayı bu has 
talık zuhur etmiyen tarla 
mahsulünden ayırmalı. Ve 

bunu dirh örden kalburdan 
geçirip ekmelidır Bu hos 

talıkların baş göstermesinde 

ve ilerlemesinde havanın et-

Düğün 
Kavgası ~ir ay sonra taze

lendi. 
Narlı köyünden Ali oğlu 

Muharrem avni köyden Ha 
tıp oğlu Ahmet ile arkııdaıı 

Mehmet tarafından bıçakla 
sol bacağından, sopa ile de 

baıından aj:{ır surette yara 
lanmıştır. 

Yapılan tahkikat sonunda 

bu üç kişinin bundan bir ay 
kadar önce bir düğünde bir

birleri1e dil kavgası ettikleri 
ve bu kın yüzünden bu işi 

yapdıkları anlaıılmıştır. 

Susığırhk 
i~manyurdu sahaye kavu

şuyor. 
Susığırlık, 18 jÔzel ayları 

mızdan 1- ilçemizde bir spor 
gisi, tesiri vardır. Düzensiz kulübü vardır. Bu biricik 
giden havalar bu hastalığm k 

bır sözde kendisinin üç yıl 

Türkiyede bulunduğunu ka
ydediyor Kitap iki kısma 

mazı ve hal: MüelJif Anad
olu tarihinden işe baş'amı~ 

tır ki bu pilmeyenler için 
iyi bir methaldır Türk ha- ulüpte sahaııızlılt yüzünden 
yatı . islam dini ve Osmanlı zuhur ve ılerlemesiı.de bılş· tam bir faalıyet göstereme· 

imaratorluğunun sonu hakk lıca sebep olur. mektedir. 
ında malumat verildıkten so· Tohumh ilaçlama usulü Fakat şimc:ii kulübün bu 

T k h l._ l d iki türlu-dür. Bunlardan uzun h h nra ür ı ti a i ve yeni en sa a i liyacı giderilmek üze· 
kurulu, faaliyeti izah edılm: uzadiye bahsetmek icap ed- dır İl özel muhasebe büt 
mekte ve nihayet Türk isi- eceğinden bu mühim hah çcsinden bu saha için iki· 

kbalinden bahsolunacaktır. si ayrıca bir güne bırak1 · yüı: lira yardım yapılmı§tır. 
Üçüncü kitap August Rit yorum. Bu paraya urayca da bir 

ter von Kral, ve Layipçik Susığırlık miktar para eklenerek Ha 
deki Üniversitüts verlags /Y, Perk tıp köprüsü yanındaki tar. 

i . -;~. '• , • 

Pazartesi Günü Akşamı 

Işık Söndürme Dene
mesi Yapılacak .. 

Kuledeki Düdük Saat 21 De 
Çalacak.. Bütün Işıklar Mas
kelenecek Veya Söndürülecek. 
Vesaitinakliye Olduğu Yerde 

Duracak ••• 
ÔnümÜzdeki pazartesi gü 

nü şehrimizde bir ışık sön 

dürme denemesi yapılacak 

tır. 

Bu ışık söndürme denem 
esi pazartesi günü saat 21 
de başhyacak ve yarım sa-

at ttadar sürecektir. 

O gün saat tam 21 de sa
at kulesindeki canavar dü 

düğü tehlil<e i~ueti olmak 

üzere bir def. ve uzun çn 

lacaktır. Düdüğün bu sesini 

i~iden her ev, müessese fab
rika, resmiğ daireler vesaiti 

nakliye ışıklarını, dışarıya 

sızdırmıyacak şekilde mask
elendireceklerdir. Evler mü 

mkün olduğu takdirde pen

çerelerine siyah perde çek

mek suretile ışığın dışarı) a 

sızmasına mani olacaklardır. 

Bu perdeleri tedarik ede 

ürecelc 'erdir. 

Buna riayet etmiyenler 

hükumetin emrine aykırı 

hareket etmiş sayılacaktır. 

Denemenin 20 d•.klka sü-
receğıne göre saat ~ J ,20 
düdük iki defa çalmak su 

retile denemenin sona erdi
ğini bildirecektir 

Bu sE s üz.erinP. herkes 
1ambalarını yakacak vesaiti
nakliye de hu rtüdük işaretin 

den sonra harekete geçebi 

leceklerdir. 

Bu maksatla şehir bet 
mıntakaya ayrılmıştır Her 

mıntakada bir baş kontrol 

ve yan na dörder kontrol 

verilecektir. 

b h H dl Vv ıh lalardan bir kısmı satın uc an ung ve i e 
1 

l 
> I alınmı•tır Hu satın alınan miyenler ve y ti t" 

m hraunmü ler ne,riyat mü· :• •••• •••• •••••• •••• ••••••. lr e f ırememış 
K k u yerler yakında futbol saha olanlar b d f h 

DenPme esnasında hük fi. 
met ve belediye doktorları 

nöbetçi eczahanPsinde hazır 

bulundurulaçaktır. Hastaha 
ne otomobili de yine bu ec

zahanenin önünde bekliye· 

cektir. 
esseselerincebasılanıKamal: üçü · ıaber/er : u eaya ma sus 

A 
• • sı haİin e getirı'lecektı'r. olmak u-zere c: ki ·· d 

ta türkün memlt:keti) adın •• •• ••" •• •• •••• •• •• •• •••• ~ arını son -

~!~~:~E;~~:~i::::~:E:~.~ 1 ~ocuklaı için zeki ıari- Tren Kütahya Yol nda Bir Çocuk 
uz.un müddet Ankara elçıli fesi Bı·r Adamı ç·ıg .. ned· ğini yapmıştır Mumaileyh 

1 

• 1. Basma hırsızhğı yapar~en 
yakalandı. kitabınrla Cihan harbı sonu-

nda Türk mağlubiyetinden 

başlıyor. Kitabın so.1 faslı 

nda dış siyasasında kifayet
le meu.rnubahs edılmiş ol 

duğunu görüyoruz Kısa bir 
mevzu içinde her bahse te· 

mas eden bu kitap tavsiye· 

ye çok ıayandır. 

" .. 6 
Kızılca 

" 6 
Yumuşalc .. 6 

.. " 6 
Arpa 3 
Mısır 4 

Çavdar 4 

Kepek 2 ... 

Amerikanın çocuk hasta· 

hanelerinden birinde nıüte 

hassıs olan doktor İzak ku

gel mass normal bır çocuğun 
doğumundan itibaren geçe· 

cek çocukluk çağı için aşa

ğıdaki zeka tarifesini yap 

mışlır. 

----------- - -
Eskişehirden Kalkan Posta Tr-

Dün akşama doğru Susı· 

ğırlığın Sultaniye mahalles 

inde oturan M. Kemal paşa· 
lı Canbaz topal A i oğlu l2 
yaşlarındaki Mehmet saat 

on iiç sıralarında manifatu
racı İsmail Hakkının dükk
anından kalabalıktan istifa

de ederek 20 metre kadar 

fan ile basması çalarken ya
kalanmıştır. 

eni Kütahya Hududundan Ge
cerken Emet ilcesi Yanında Bir , , 

Adamı Parcaladı. 
Kütahya yolunda bir ada 

mm ölümü ile nt:t celenen 

acıklı bir tren kazası olmu§tur. 
Ôteygün Eskişehirden şeh-

rimiz İstasyonuna gt imek 

üzere hareket eden tren Kü 

tahya hududundan geçerken 
Emet i çesı hizalarında bir 
adamı ezmiştir. Zavallı adam 
trenin tekerlekleri altında 

param parça olmuştur. 

Bir Muhtarın 

Hava kurumuna karşı bü
yük uir yar~ımı 

Bürhaniyeden yazılıyor: 
İlçemize bağlı Kızıklı kö· 

yü muhtarı Hasan Erdem 

bu yıl yaz ürünlerinden Ta 
yare Cemiyeti adına J 362 
lcilo buğday ve 12113] ltilo 
arpa toplamıştır. 

Tl'R K Dl LI. 
Hava Kuruml'na bü-

yük yardımda bulunan 
çalışkan muhtarı bu güzel 
işinden ötürü açıkça överız. 

Gelenler Giden er 
Küpeİer kamuııbayi Zihni, 

Çağışın kamunbayı lıunail 
Hakkı ve Giresun kamunba

yı Bilal dün şehrımize gel 

mi~ler, akşamı geriye dön· 
müşlerdir. 

, 
Vakayı haber alan Emet 

genel savamanı hemen ha 
dise yerine giderek ille ta h

kikatı yapmıştır. Bu tahki 

kat sonunda makinist tev
kif olunmuştur. 

Her gün tehirimize saat 
15,30 de gelen Kütahya tre 

ni bu yüzden öteygün beş 

saat kadar roterle gelebil· 
miştir. 

Yapılan tahkikatta Meh 

meclin aynı gün lbrahimbey 

camii civdrınJ.ı manifaturacı 

Saidin dükkanından da bir 
top basma çaldığı an1 aşıl 

mıştır. 

Halkevinde 1~ ~~ • ~ ~~~ ~iKi 

Dün gece bir konfıans ve- ~ HAVA ~1u~~~~ 1 ~~İNİZ. ~ 
riMi v~ Jıa~ m~nz~raları ! YURTTAŞ!.. i 

f ılmı gostenldı. 1~ Fıtreni Türk Hava Ku J 
,.,. rumuııa ver. Fitre olarak -.lı'. 

Dün gece saat yirmı de i • 
Halkevinde ortaokul öğret Iİ vereceğin para bütün yıl ~ 
menlarınden Cenap Ref ık tn • h rcadıklarımızm en de ,, 
rafından arttırmanın ve yerli l ğerlisldir. l 
malı kullanmanın değeri ve "" Hem, Hava Kurumuna ~ 
ehemmiyeti h<tkkında bir ][ bü)'ük hır yardımdır. 

konferans verilmiştir. J Hem de, binlerce zaval J 
Konferans dınleyeciler ta İ lının yarasına merhem 1' 

rafından .ıılaka ile takip edil- '-""olacaktır. Her felakete ' 
miştir. l'\..onferansdan sonra !t ~ ~ yetist'n Kızılay ve Türki ; 
hazır bulunanlara İranda bir ~ il' 
gezinti f ılimi gösterilmiştir l yede düşmüş çocuk bırak i; 

Konakpmar kamun~ayhğı 
Epeydenberi açık bulunan 

Konal<pınar kamunhaylığına 

bu defa Şevket Erşan atan
mıştır Yeni kamunbay öde 
vine başlamıştır 

1 mamak ıçin çırpınan "Ço ~ 
i cuk Esirgeme Kurumu,,da İ 

1 evınize bırakılacak zaı f- ' J ıardan kuvvet alacaktır. i 
1' Bu zarfları boş çevirme .. : 

'"'*~ ~~ ~- :.MttıE-~ ~~' • 
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111 mi z Köylerine Doğru El sıkıık nıları ııl olu 

yar?. 
Orta Bavyerada Noerdltn· 

ren ıehrinde lkt arkadatın 
tokalaıması . biriıine 40 lira· 
J• ikindıine de vasif eıine 
hatta az ı<al11n ni1anl111nı 
kaybetmeıine mal olacakta! 

Vilhelın Readorf ,vlenece· 
ıi ıün birçok arkadat'ıırfyle 
tebrik tokalaıması yapmııtır. 
Bu tokalaıma!ardan biri çok 
yürekten gelmiı olacak ki 
V1lbelmin iki parmaiını bt· 
rden ktrmııtır. 

Bu vaziyet karı11ında d6 
iiln geçiktlrildtil ııbi Vılb
elm bir ay kadar iflne ;tde· 
memit ve çalıımaJ. ta olduiu 
fabrikadan kendiıine yol ve 
rllm,ıtlr 

Delikanlı bu c ndan ar 
lcadaıını muhakemeye Yere 
rek onu 40 f fra zarar ve zı 
yana mabk6m ettirdikten 
eonradır ki nltanlııı dütüne 
devam edilmeıtne razı ola 
bılmlttır. 

lltm pııindı 
Amerlkada Floridanm Mi 

ama llmanmdan bar ket ed 
ecek olan Amerikc.n istilrtaf 
beyetlert toprak altında ıt · 
zlenmlt altın aramak için 
At1antlk aClalarında araftır· 
malar yapacaklardır 

Mııter ftllp ıaraJtn bat 
kanhiı albnda olan ılk 

heyet seçen haf• yola çık· 
mıı olup garbi Hindtatan ta
kım adalarından lngi 'iz bu· 
yrufu altmda olan bır acı. 

ya glclec .. tfr. """ * 
albmn 4 mi yon 400 bfn n 
•Uz llraaı olduiu sanılmak 
tadır. 

Heyet •Htlil adenın adı· 
Dl alalı tutmaktadır Bur• 
dalcı zenıtnhk Faranıız &itan 
stklce eriyle mücevherattır 

Bay gara y yola çıkmadan 
.vel gazetecılere verdıfi di· 
yeYcle 611 bir k.,tanan soa 

aefe84ode kencllltae bir ba 
rita vermlf olduiunu Ye bu 
harita sayesinde biç gqçl&k 

çelsmtJec .. al eöJlemtıttr ln
a»Js bllktmeU bafr11ata m6 
tade etmtıtlr 

ikinci heyetin baıkanı ol
an Nevyork yazıcılarından 

•ister T. hovYard Keli,. bir 
haftaya kadM yola çıkacak 
ve Floridanın Fernandına te 
hrl karııundaki amer1ka ada 

Hafız Hüseyin klyüıda 
Karnundan ıiden bir ya

yla tle bir saot uzakda 
o an Hafız Hüseyin köyüne 
geldlltmde kamunun burada 
da i&leri ıörülilyor. Avlular 
buradada kaldmlmıı. Gece 
el erinde Türk Dili gazele 
lerl ocağın elrafma toplan• 
an "öylülerin arasında bü 
yük ocakta vanan kocaman 
küt6fün yüz6mü olcııyan 

11caklatı kar1111nda ıonıuz 
bir kıvanç duyarak on arla 
konuıurken bana ilçebayın 
ve kamunbayın on'ara göı 
terdtği y6kıek ilgiden ve 
ıncelemelerden anlatıyorlar. 

Dllı klyOı•e 
Baharı angılatan bir sa· 

bab; gflnetln tatlı ve ıhk 
öpücüklerlle ,enlenen kırla
rın yeııl çlmenleri üzerinde 
11çrayan birkaç gGnlOk ka 
zularm koımalar; ve kut se · 
ılerl arasında Dere köye 
lsviçrenin k6ylerlnl aö ge 

lendiren dere köylne girer 
ken, beyaz sıYalı gOzel eY· 

lerden kurulmuı, romanl.trda 
okudufum asri köylerden 
birine alrlyorum aandım. 

köy evlerinin arasında do 
laıırken ıarkı söyllyerek ça 
lııan bir kalabahfın yanma 
gttlillmde dört buçuk mel 
re genltlıfinde bfr kaldırım 
yapmı.kta olduiunu g6r0 · 
yorum. Ve yine yeni •ıvan
mıı temiz bir odaya ıırlnce 
aaym llbayımızın çlzdiii bu 
ve ilçebavımızın da sık aık 

ıüttüiü ıılerın yapılması 

ıeçimi alımı dar olanlara 
köy kanununa tevfikan köy 
idaresinin Bulgaristan göç
menlerine toprak paylaıtık· 
laranı ev ve baf yeri vere· 
rek yeni yapılacak umumi 
hl inın pillmıta yapmak iç· 
in kamunbayla köy mubta· 

1 rımn büy6k bir lıtekle ça 
Jııtaklarını görüyorum 

Bol afaçla ve bol su'u 
firın k6yün içinclen alcan 
derenin ıınltılan ve bazı 

yerlerinden dökilen çatla 
yanlan ve temiz havası el· 
ferler1 zatf olanlara lıvlçr. 
ntn karlı havasını aratmay
acak kadar güzeldir. Köy 

tamamen tatbik 
,)le da•llh 

Üç gün evel kamunda bı 
1 raktafım ve timdi ıncelem 

eler ıçin buraya geldifint 
öirendifim kamunbayla do
laıırken hl ilann aarileıtlr· 
ildiiıni, avlulardaki hayyan 
ptı'tklerlnln köy laarlcl ya· 
palan ıObreltklere taıındıi• 
nı, yeni yeni köprüler ya
pıldıiına gör"yoruz. 

On gündür Sara köy ka
mununa bağlı olan köyler
de dolaıarken gördGiüm ye 
ntlikler beni ıaıırtacak ka 
dar büyük oldufu halde 
taıartmıyor . Yalanız berılin 
bir parça daha tlerltyen ve 
ıünenc6 kavuıturulan k&y 
lülerin kıvançları ve hük6 · 
mele bafhhkları içimde so 
nıuz bir kıvaaç yarabJor. 

Köylü 
ıında araftarmalar yapacalctır 1 Hastaneye dahcı ıımdiden 

~u heyele dahil olan Ame· dn dört kadın müıterı teda· 

rika ıahil mu haf azalarından 

yüzbatı Corc- Loveıee önce 

adada lsUkııflar yepauı Vıd 

kızılacak yerler tayin etm· 

ittir. 

Yirınıi bir kısUncllk 
~ııtınııi 

Kııkançhlı da Enf oenza, 

Grip, Kabakulak ıtbi bir 

vi için müracaat etmlıler-

"· 
Bakın doktor Stekel ne dl· 

yor: 
11 Birçok cinayetler kıı-

kançlak ylzOnden olmakta

dır. Efer kıskanç kadınlar 

ve erkekler bir m6teba1111& 

tedaYi için ıltıeler bu cına· 

yetlerln önlae ıeçtlebtlir. 

iki tirit kıskanç Yardır: 

8triıl bunu bilen •e itiraf 
hastalık olarak tedavi etmek eden, iklnclıt de kıskanç 

üzere Viyanada rah mite olduklarını kendilerine bile 

ha11111 Ye ıinlr doktoru Vil- itiraf etmlyenler.. ikinciler 

helm Stekel idaresi altında daha tehlikeli olanlardır 
dünyanın bu neviden ilk amma onlar da tedayi edl 

kliniit açalmııtır. leblltrler. ·,, 

LE\/ KAMÇILAlll 
piyanonun Gstlndeki resmi 
nize bakardım. Siz, birçok 

1 
ıenç adamlar gibi toy ve 
yapmacak aık kuklalarından 
deillııntz. Ben böyle inNn· 
lardan nefret ederim. Kad: 
anlar kadın ıibi erkeklerden 
tirenlrler Stz de yettımif, 
kemale ermlf bir erkek al· 
zellttt var. lıte ılzl, bu aa· 
rilılerln verdtil sıcaklıkla 
sevdim. 

ULUSAL ROMAN: N2 30 YAZAN: 

MUAMMER GÔZALAN 

iliNCi BOLOM 
Leyla 
Leyla hanım bir hafta 

hk çocukca hobbalıfımdan 
dolayı beni mazur g&rmenl 
al rica ederim Sakın bana 
ıftlmeylnts 

- Anlamadım. Neden 
ıOlecekmttim? 

Ôyleya benim gibi ya 
ıını baıını alm11 ak saçlı 
ır adamın •ıztn ıtbı bay 

, .. 'ai çoeak dellftek ,.-
ta lllr ıenç ha.nam' a ~il· 

•latahlliyor mfJfai, 
Rica ederim Hna b6 

~·-~---·,,.... 

Ben her teyt oldufu gibi 
ıörmekten zevk alan bir 
insanım Buna ıtz, belki ter· 
btyeslılik dlyec•kılntz. 

Leyla hanım. 
- Yok .. Yok. Rica ede · 

rim ıözleraml keameyintz. 
Bırakımz f tkirlertml s6yllye 
yim. 

Ne diyordum? Evet. ba 
yatımda her ıeyi olduia ıl· 
bi beaım .. mealnl ........ 
itte ılze açıkca s61lilyorum 
hotuma gittiniz Ş&.ulf de 
l•I. BirkllÇ sene eYel Kaz 
kUMtinl•• ıellp ıttttllçe 

_ev~lm mi dedints? 
Rica ederim bir daha söyb
ylnlz zannederaem 1anhf •t· 
ittim. 

Hayır yanht ltltmecli· 
nız. Staı 1evt1orum Cemtl 
bey .. 

İhtiyar-. ıh lam.ur atacı cM • 
ba birçok geceler bu baı 
baıa ıeçen arkadatlılın bt 
rfeık phlit oldb ve onlan 
geotı ıalıeıtle ayın kıskanç 
ıızlerlnde• •fcladı. 

* ~ • 

v~ altı değuli antikilt'ler, 
amllar ue tarilıf eserlerle • 
doludur. Bunlar 1iırk UJ YEŞJLJSPARTA 
USU/lllll <Jtlllyadu ılk kıil ~ • 
turu ktıt'duğu11u, Ulusu ~ OT ELJ 
mu:ım ba§ka uluslara 
kültür önderl(rji elliğini 
bıitıi11 ac11nn ı.ımtacak 

şahitlerdir /11sanlık k11L 
tü ü11lin kuruluşwıda. ge . 
lişiminııe ue ilerleyişinde 
Turk Ulusunun yarallcı 
ımrlıyr:u gösteren, bu ata 
andaçlarını korumakla 
« Turk Tarihi" ni kora 
m111 olur"= 

Yurddaş. l'lıı <:umur 
Haşka111n11: Alalti.rkütı · l'ü· 
ce Önderliği altwda Tıirk 
Tarilıini başlangıcwdan 
başlıyarak incelemekle 
LJlan ue cc Tıirk tarihi•> nin 
eskili!jİni, genişliğini ue 
yüksekliğini bıilun dün
yaya ta(lılmağa çalışan 

Türk tarihi kurumu, bu 
tıin çalışmal'lrwda tarilıf 

esrrlere dayanmaktadır. 
Bu eserler lrepimizin ulu 
sal, ımişterek malımızdır. 
Omm için bu es ·rleri yı 
kılmaktan. /ıarap olmak
tan. yabancı illere ue el
lere geçmekten korumak 
her Türh için Ulusal bir 
ödeudlr. l'urddaş, bu ilde 
ui canla, baş la erine ge
tirmeğt: rallş Tarihi ese· 
rler bulur, b"yle eserlerin 
yerlerini görur ueya işi 
lirsen, bu eserlerin ıuıwn 
bunun eline geçmeslı~ 

meydan verıneden mıize
lere ve hükıimet udamla
rı n.ı haber ver Keneli ke 
ndlne ua'-'lıli: ve tarilı 
deuirlerlni ali ıiıt ed,cek 
toprak ka:ılarında bulu 
nmaz . Böylelikle define 
arıyacağ:m dlyt, bulaca· 
ğm eserler ne sana, ne 
de tarihe yarar. Santı al· 
alnrdan kalmış ueva eli
ne geçmiş olan t 1ril· f 
eserleri de yabancı ellere 
kaptırma. Ulilun b•ınlafl 
Ulusol Kurumlara uermtk 
kı isal amacın olsu/l 

Türk Tarih Kurumu 
• ··-

Altın 
IOlçısi bulundu. 

• 

lıtanbul, 18 (Ôzel) 
Sovyet Ruıyada Oral ma 
denlerinde l _,5 Kilogram 
aiırlığında bir altın kOlçesi 
bulunmuttur 

beri b&)'Gk bir hazırlık var. 
Kötkün babçeıl yeniden dQ
zeltaldi, tarh1ara taze çiçek 
ler ekildi. Ömründe bir çt 
çelin nasıl sulandıtını bile 
bilmlyen Mehmet timdi bir 
park m6teba11111 olmuıtu. 

KlçOk evjn içi d111 yeni 
den boyandı 

Her taraf y_,pyen~ etya
larla silslendi. 

Bir hafta t.Yel hiçbir ıeJ· 
den haberi olmayanlar bir
den öfrendller Ye tata kal 
tlılar: 

- Doktor Cemille mu 
taıarrıf Kerim beyin kızı 

Leyli evlenlJormat· 
Evet on1ar e•lenlyorlardı 

Huna bir alqam ıhlamur 

alacanın altında karar ver· 
mitler ve hemen ert•I ıl
a8 dilfln hazarhlına baıla
mıılardı. 

Oç bet aU.ba Ye taaulı. 
... biri ...... batlt ...... 

Afyonkarahisar hükQmet cıvarında 
yeniden yapllan Yeşihsparta otel ve 

1 
kıraathanesi yeni mobilya ile döşen· 

miştir. Yatak ve karyolalan son 
sistemdir. 

Temizliğe fazla ehem niyet verilmekle 

1 beraber fiatlar da ehvendir. Memnun kal
mıyan saygı değer müş~erilerimizden 

_m paıa · a/Jnmaz. 

1 Bir T ıcrl~ı lifidir. 
~~~""~""""q:I~ ~~
Eııt ınlınnın f ıydııı \ ,.rw· z:nr44 il 

lüftü~ktn Eıek anlara zararla bay· 

vanlar ara11nda sayılmama· -
bdır Çünkü kalabalık lir 

etek arısı kovanı günde 

25.000 kadar karasinek ye· 
mektedir 

Bilsinlertn ıon zamanlar· 

da me1dana çıkarmıı oldu 

klara bu hakikat, e,ek an 

tarana kartı duyulan dütm•· 

nlığı bir tarafa atmııtır . I 
F-tek arılannı öldürmekle 

inıanın en pis dGpnanı olan 

kara sinekler çoialtalır. 

Biltün dlin haJvanlarda 

o•dutu gibi rtek arıları da 

kendılerine dokunulmadıiı 

taktirde biç ıokmaılar. 

Bütün dünyıdı ıı.k bir dil 
A vusturalya ayan fiyele· 

rinden birinin Gmitlerl ıer 

çeklettiil takdirde lngt!tne 

kralı anaulDtal bir diba 

kabuli için bAtün düo1a 

ulu.alarını lconuımaya dav_,t 
edecektir 

K.rahn böyle bır davet 
Japması tçln A~usturalya 

parllmentosuna bir takrir 
verilmek ı .. edtr. 

A1andan Makartney Ab
bot ver~ceıı takrir parll 
mento tarafından kabul edl· 
idili taktirde hayatanda ıö· 
zetmlı olduiu en büyOk 
amaca erltmiı o1acaiını sö 
ylemektedır. 

Bu zat araıaluıal bir clt-
1 n barlf ve tlerle)'lt 6sed 
nde bQyQk ~alr yapacatına 
inanmaktadır 

tan meralimt Japıldı. 
Bunu pek kısa bir zaman 

ıçinde niklh itinin netlcele 
ndirllmeıi takip etti. 

Nihayet dlliln sini gelip 
çattı . 

O ıiln davetliler birer iki 
,er gelmeie batlamıtlarch. 
ikbal Kalfa ıelenlerl kapı 
dan kartılayor büyOk Alo 
na alıyordu. Bunda doktor 
Cemille Leyi& miaaftrJertnl 
atırh yorlardı. 

Da vetlller arasında Cemi 
lin harp arkadatlan btr ib 
tlfar Vah mazulG, bir kaç· 
da kadın vardı. Doktorun 
Mfinclnl g6zl•rlnden aala 
mak k•blldı. Bır daletka 
bir yerde duramıJor, bir 
mektep çocuıu pbl hopla 
mak zıplamak lıtıyordu Le
Jll daha durıundu be1az 
,.ım elbhell bapaclakl it 
..- t~lrlerl ODa çok ,., 
~ODU Meta be 

CiNSi KURŞ 
Butday tO 
Arpa 13 
~5-60 Randıman Un 22 
70 Randıman Un 20 
80 Randıman Un 18 
Kuru üzüm 37 
Hurma 84 
Kenlimiıin geçerlne gö 

re bu •ent aııdakai(itre 
kıymeti yukarda gösteri 
l 11iştir.fltre ve ukdtın 

yurdumuzun Hava kuvve 
ilerini nrtırma{jt1 çaltşan 
l/aua K11r.mmn<1 uerilme
sl. 

BU GECE 
Sağhk 

Eczalaane•i 

Nöbetçidir. 

Mussolini 
l ir ayrık ~IZH~lll 
lıtanbul, ısı (Ozel) 

Mu110lini buıln Acluadakl 

ilk ltalyan mektebi bina•• 

çekilmek Gaere bir ltal1an 

hayrata alad•mlıtlr. 

BaJrak Roma Despotu t~ 
rafından takdis edtlma,Ur. 

acatı zanedilen hır melek 
haline sokmuttu. Bira• aol 
ıun a6rünen JGziinde tahlil 
eclllmeli çok sor bir ifade 
Yardı. Memnun mu idt? Bu• 
nu ancak kendisi bilirdi. 

Cemilin tktde binle 7a · 
nana sokularak bGyük -bir 
hararetle sordufu: 

Meıutsun delil mi? 51-
züne derlnllll hakkında hı. 
fikir elde edllmlyecek lra 
dar içden ıelen bir 1e1le: 

- Mesudum Cemil Dl 
yordu 

Saadet!. Elcserlye pek a• 
lız dofan bu yavru1u ,a .. t· 
mak için ne emek tarfede 
rlz .. 

• • • 
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' ı ~ Senelerdenberi başarmakta oldu- '1' MUŞTERILERf MJZE 
~;: ·~ ğum nakliye komisyonculuğunda mü- ~ ' 

Rf'jııör : E. MUHSiN 
ıoı ' 11 şterilerimden gördüğüm teveccühe :ıJJ 8 LJ ... 1 ~ ve rağb~te karşılık olmak üzere dö~t ~ ili cuz ugu . 

Musıki: M. SEBAHATTIN t~ ay evel (lstanbulda Hasır iskelesinde ~ " Z Ft t. tJ" 
lı Karakol sokak 31 numarada) açmış ~ e ara e ı ve İ 

Oynıyanlar: i. GALİP, H~AZIM, ~ ASFİ RİZ " , , 1 olduğum 1 ....... , s M d ~ 
MELEK, ŞAZIYE, NECLA, CAHIDE, MUAM- !it 1 . . 1 on o a ' 

•~:E~~:~~:u~. - ~ •. ~- :~I~ (OZMELEK) ~ı Mallarıiletanıdığınız 1 
------- Ji Nakliye evinde müşterilerim~n himmetıle ınünta · i A ~., 1 ,~ : 

8 Al IK [ S 1 R ASK [ R l SAT ı N Al M A ~ zurnan vazifesini baıum•k•· olduğundan mevsim ~ 11 ., a ı r i ' a vşa n 1 ı 11 
it. hasabıle tüccaranın arzularına göre sevkiyat larımı ge- ~ ' ' 

K O M İ S y O N U İ l A N l A R ı . . ~ rek vapur ve gereh motörlerimiz!e temin etmel<te ~ • f M f 

1 ~ ve vapurla yapılmakta olan sevkiyatlarırrııza db an ıi ~ anrazi ani atura Ve Kumaş Mağazasımn 
Kor ihtiyacı için 15000 kilo Sabun açık eksıltme fi. Ci\k kiloda on para gibi pek az bir fark ıle kabul ~ 1 

ile 30 12 935 pazartesi günü saat l5 de salın alınacak - ~ dmekte olduğumuzu sa yın mütlerılerirnize hürmetle ;ı, s () ~ı J (~ \ 
tır. Tahmin bedeli 4800 muvakkat teminatı 360 liradır. ~ bıldirırim .. ~ Q .._ 1' ı ' t 8 
Eksi ltme Balıke·irde Askeri satın alma komisyonu bina - ~ ABDULLAH HjLMİ ÔZMELEK et, ........ ~ il 
smda yapılacağından taliplerin şartnameyi görmek üzare ~ YAVUZ !:>ERVET NUR ~~~ · ' 
h _ k .,t t· k . d _ MOTÖRLERİNAKİLEVİ A . ... ~ _ .... T - • •• • 

8 er. gun ve e Si meye iŞ ıra ıçın e muayyen gun ve - THIKOT \ J KiSi IK HOBl l K 'UNI vı EHi 
saatte komisyona gelmeri 1 4 . 37 J ~ TELGRAF ADRESİ: MELEK 1i ~ • • ., • ..ı J J J ' 

*H* ~ 1ELEF0N isrANBuL ·1! 111JANT~LlJKL.\H, P.\LTOLrKL.\H~ ~:Lni-1 
Kolordu ihtiyacı ı çın açık eksiltmiye konulan l 1000 ~ 23109 ~ : SELiK KlJ~IA~LARf~flZ GEU!l~'fll\. • 

kilo makarna ve şehrıye için verilen fıatlar laik halde ~m.t~~~~ .. • ~y?yt~l_~ ~ ~~~:~Z~~~~~ g il 
görülmediğinden 6 12·935 gününden ilibaren pazarlığa • •.J).. ... ------~ 
konulmuştur. 21 l .kan. 935 cumartesi saat 11 de pazarlı · 
k a eksi tmesi yapı lacaktır. Tutar bedeli 2860 liradır. İs 
teklerin kor satınalma komisyonuna müracaatları. 

. 
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ını mı :: :: 

... ... ... 
4 - 1 - 369 ~ Balıkesirde ~ ~~ BAYANLARA MÜJDE ~~ 

l'::'I r::t •• •• 
Susığırlık garnizonu ' birliği hayvanlarının sen el ık ihtiy

acı olan 200 ton yulaf 25-J 2 935 çarşarn ba günü saat 
11 de pazarlıkla alınacaktır. Tahmin edi1en kıynıetı l 1 Uüü 
liradır . Muvakkat güvenme parası 825 lıradır Şartname
sıni l~alıkesirdeki kor satına lma komisyonu ile Susığırlık . 
taki komisyond 11 dır. Talip'erin sözü geçen gün ve saatte 
eğreti paralarile Susığırlıktaki komisyona müracaatları 

l::J ~ •• •• 

f STAN ~UL TEŞVİKİ SANAYİ :: •• 

1 1 

Balıkesir öğretmen okulu ve li
sesi satınalma komisyonundan: 

Çepniler 
Yazan: i. Hff KKI ff Kff} 

~ .. L.., • • 
ı~S(~ 1• 1111 

•• •• •• 
~~ Kadın Terzi MeUebinden Mezun ve Beyoğlunda ~~ 
:: Meşhur Terzi (Madam f igara) nın (n (yi Kalfası ~s 

~~ ( İ ET GÖKALAN) ~~ 
•• • •• 
:: Yeni Modellerle lstanbuldan Gelmiş :: 
•• •• 
:: Ve Dikiş evini Mahfel Arkasında Nuh :: .. "" . . .. 

ı ôı?retmen okulu v~ lisesi pansiyonu talebesi için E: Sokagında 6 Sayılı eve Nakletmıştır. :: 
•• Roplarınızın, Tayyorlarınızm, Mantolarınızın, Tuvalet- •• 

.. 
k 11 lll«t l ıfl ı ı· 

numune ve şartnamesine göre ) aptırı l ac1ık olan 155 - •• •• 
165 takım elbıse ile ayakkabı 15 gün müddetle açık ek 7 5 Kur US :: lerinizin 936 Modelıne Tamamen Uygun Yegane :: 
ıiltmiye konulmuştur t :: Dikiş Yeri Terzi :: 

ruı, 
2

elbis!;~:ı::ı~~;ri~,:~rvakkaı teminatı 4~1 )i,r, O O ku ~ • -- • ~ ~-~• ( N İ M ET GÖK ALAN ) 1 N )~.~. 
J - İhale 4/2 nci Kanun • Cumartesi g:inü saat 14 ifil Kitapçılarda Arayınız mı 

de öğretmen okulunda yapı l acaktır r · ~ :: o·K· ~ [Y o R :: 
4 - İstekl iler numuneleri ve şartnameleri görmek ~ ~ :: 1 it} l 1 • :: 
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=! OSMAN LOKANTASI !; 
!l RamazCın için Büyük Hazırlıklara Başla- ~= 
~= ~.:z=-

ii~ mıştır. Ramazanda Gecelt~ri Ve Günd~z- ~ 
~ leri Acık Bulundurulacaktır. ~ 

~ OSMAN LOK NTASI r 
~: \' EıtlE il.E i' ' ~ - 1 Z, ~EPİS ,. : != 
=~ U C ~ 'Z Dl H . w 

c OS1
'

4 AN ' ~~ lYI ;;;;;;;5 
-~ 

::: LOKANTASI 
--C Türlü Yemekler, Her Çeşit Tathlar, Av Etleri Yemekle- J 
•~ ri_ Yapar. Evler İçin Tenz latll Abune Keydeder. ~ = 

'S Uzun zamandan beri Osman lokanta smın aşçı başılığını yapaıı Mehmet ~ ·--
l §~ usta Ramazan ıçın bütün müşterı l eıir.i ç<ıl{ rot n nun ed c cektır. Servislere son ~ 
:=.,<s. -~ 

- .;:. derece ılına edılmel.ledir. :._ -== == 
~~ f _ 
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Halkevi Bakıevi 
.. 

Halke viınLr.in Sosyal yardı :n komitesi taraf:ndan esk ı Uray Dıspanseri yapı· 

ınn Ja f1çılan bakıevinde aşağıda yaıılı günlerde doktor arka~aşları ınıL fakir 

halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bal(levinıize baş vurmalarını diler iz. 

HASTALIKLAR 

İç hasta'ıkl.uı 
Göz hastalıkları 

Ku 'uk hastalıkları 
Cerrahi hashılıkları 

Kulak, boğaz . burun H. 
Çocuk hastalıkl ;ı rı . . 

Derı hastalıkları 

Doğum ve kadın H 
Dah:liye lJznı<ını 

İç hasta ıklnrı 
Cerra hi hastalık l arı 

"- .. "" .. ' 1,. • 
· ' • o( • 

BAKI ZAMANI 

Pazartesi günü saat 

" " " 

3alı n 

.. " 

Çarşamba ., 

" " 

Pt'rşembt- .. ,. 

" " 
n " 

C uma 
" 

" " " 

-

ı 4- ıs 

15-16 

15 i6 
15-16 

15-16 
16 17 

15-16 
16-17 
14 15 

ı 5-16 

16-17 

UZMANIN ADI 

Hay Dr. Medeni Al.kent 
Hay Dr: Ihsan Oskay 

" " 
Dahi 

" 
Sadi Ô.1.atdy 

,, Kamil Sesli oğlu 

" Memduh 

., Mehmet Alı 

" 
Haııt Üzel 

" 
Kadri Yetkin . 

" 
Raif Demiralp 
Alı Riza Tezel 

Halkevi Başkanlığı 

1 
1 
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Basın yeri il rr atbaası: 


