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Günü geçmif sayılar 

2S kuruştur. 
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RasKassa ve Ras Seyyum Kuvvetleri ilerliyorlar . 
Gömli 

Bu aabrları yazdıtım ma · 
nnın üıtünde 35 milyon li
ra var Sakın bir altın göm 
Gsü buldufumu zannetmeyiniz 
Muharrır arkadaıımın getir 
dlfi ıekiz bez parça1ından 
bahsediyorum Yerli mal ar 
pazannda Kayıeriden ilk ge· 
len bu dokumaları ıizde ıö 
rmütıünGzdGr. 

Pamufunu ıaman flatına 
1Atan TOrk k6ylüı6nln ke 
ıeıinden bu baıit bezler için 
vılda 35 milyon lira çıkmakta 
tdı. Meselenin ne kadar ko
lay ha11edt1mtı olduiunu 
biliyorsunuz. Bt>ton bir fab· 
rlka kurduk: tezsihlar sa
tın "1dılc Sovyt>t Ruıyada 
hlrlcaç Uf.la yetltl'rdik ve ıe
neılnde bezimfzl dokumafa 
batladık. Cumurlvetin 1934 
35 yılında bu kadar kolay 
batardıfı bu da va 1914 yıha 
da lmkln11zdı. GOmrOk 111 

ttkfilinizln herhanlfl bir ye 
rinde lcOçOk htr gedik açınız. 
Damping flatılarının hücumu 
altanda bGt6n •ıertn nHıl 
teme1tnden ıarsıldtfını ıör· 

ünOnQz. 

Tasarruf Haftası. 
------

Celal Bayarın dün akşam ver
diği söylevle kapanmlftır. 

lstanbul, 19 (Üzel) - Ekonomi Bakanı B. Ce
lal Bayar, bu ak.şanı saat 19 da Ankara radyo· 
sunda verdiği hir konferansla iktisat ve Tasar-
ruf hafta ıuı kapamıştır. ' 

Bakan; verdiği konferans,a, Tiirki~enin end
üsriel vaziyetini anlatmış ve bilhassa maden sa-

• 
navii üzerinde durmu tur. 

• 

VugOslavyanın Zarar1 
------·------

Zecri tedbirlerin tesirlerini bil
dirmek için Bir heyet gidiyor. 

lstanbul, 19(Özel) - Yugoslav 'ricarrt Baknm 
Pari vfl I~ondraya iki he~1el göndermiştir. Bu he
yetler, Yugosla \·yanın zet•ri tedhirl~r yüziindeu ne 
kadar zarar gördüğünü bildirnwğe mrruurdur
lar. Yng '· lavya, heuiiz biiyiik harp zararların, 
dan ~urtulmamış 'e teessüs de,resinde bir hii· 
kunıet olmak itibarile zecri tedbirlerden pekçok 
zarar ~örmiiştiir. Kalttece Jepon bezinden 

y6lc•ek, ondan on ıantfm da-
enh •e tile maddesi 1'9rk s ı • ı • ~ T 
k6y1tbnne vatand., ••e11 On ngı IZ-F ranSIZ e-

. 
ita/yanlar Hezimete Uğradılar. 

H_abeş Taarruzu ıtalyanlar için Sim 
di Ciddi Bir Tehlike Şeklini Ahyor. 

-
R•ıs St•yyııııı ve R«ıs Kııss•ı Kuv\Tt•tleri 

• 
(~t·pht•lerflt• \tlii tt,. ıııcıfl iyeıı ll~ı· I İ)10rlar. 

-
imparatorun Ansızın Şimal Cephesine Gitme•İ 

A 

Habeşlerin Taarruza Gectiklerini ifade Eder. , , 
lıtanbul, 19 (Ôzel) - Cep 

helerde Hebt>tler faaliyete ve 
taarruza g~çınit o ması gelen 
haberlet·e göre Haleı ordu 
larının yanları için tehlikt lı 
olmıye baılamııtar Ak~um 

civarmda taarruz t tmiş o an 
Habet kıtaları italyanlan 
geri püskürtmütlt-rdir. Ha 
betlerm bir kolu ~aha ıler 
liyerek Takkaze ıehrıni geç 
miıtir. 

Adisababa, t 9 ( A.A.} -
Dün akıam • uraya ltalyan 
ların Takkaze ıuyu bölgesin 
de bir hezimete uğrachkla 
rana dair Romadan hah.er 
gelmittlr. Habeıler ıuyun 

Ras S yy11m 

re bu kuvvetler pek az ol 
masa gerektir. 

İkinci bir ltaly•n tehliil 

Habeslerin bu mıntakala 
İtalyan arı Bente-yıinat ge~i 

·lıne kadar ~6rdüh.lerıni ha · 

ber veriyor. Bu 11radft dtter 

bır Habeı kolu dil nehri ge· 

çt:r. k Sıre mıntakasında bir 

çevirme hareketine teıebbilı 

etmiıtır . Burad"I olan kanla 

çarp ımalar e an deva111 et· 

mektedir. 

kıymeu ile ö«lerımtı olan be-

'Zlmlzt yalmz 6 kuru, fark- kl.ıf ler·ı Suya mı ou·· ştu·· 7. ı 
la satıyoruz Bunun mümkDn 

dende taarruza geçtiklerine 
dair evelki aün ge1t'n ha 
herler teeyyüt etmemiı. bu· 
na mukabil dün Habeılerln 
timalde taarruza geçtil.lerı 
ne d11ir telgraflar almıNthr. 

Hakiki •azlyet henOz ka 

ti ıurette malllm olmamak

la beraper 1 labeı imparato

runun ıimal cepheıine hare· 

ket etmiı olmaıı Habeılerln 

taarruza geçtikleri yolun 

daki haberleri teyit edecek 

bir ııaret ııbi telakki edili 

yor. 

oluıunun 1ebebi de endüıtri · 

mızı •ahancı "•ptta'•" kar- 1 eklifler Milletler Cemiveti ta-
.,11c ı~mürgl" heıaplarına te J 

ılim etmemit olmaklıtımız rafından tasvip edilmedig., i tak
dır. Eter mt111 lıtlk ili eko-

nomi bakımından milli •• , tirde ingilterenin israr etmiye-
ve milli kapt aile tamamla· 
nmamıı oluydı, memlekette ceği söylenmiştir. 
gene fabrikalar kuruldufunu 
g6rilrdGk: fakat pamukçular Cenevre, 19 (A.A.) Mil yetince kabul edilmediil 

leller Cemiyeti kon•eyi dün taktirde lnıilterenin i1rar 
ve tıçiler zenci ıündellii ile Ha'>eı ihtillfı hakkında Fran· etmiyeceilni söylemiıtir. 
çalatmakta, köy fakir kal -
makt•, hazne boplmakta ıız ·- lngiliz kkliflerlni gö Ls•al de bu teklif•erl kon. 

rüımek üzere toplanmııtır . ıeyin mu•afakatine batlı 
devam ed P giderdi Mılli en· Bu toplanbda Eden bant bulunduiunu beyan et mit· 
düatrimizde her ıey de~ert tekliflerinin evela Milletler tir. 
ile iılenmelctedtr Hiç bir ıey Cemiyeti tarafından tasvip Cenevre, 19 ( AA. ) -
ılhnür61mekte delildir. ltçi· edilmek ıartına ballı kal· Royter ajanıına göre İngiliz 
lerlmfze en medenti tartları dıklarmı ve bu teklifler iki Franıız teklifine ıuya düı 
vermete çahııyoruz. ilk ma· tarafca ve Milletler Cemi müı nazarile bakılabilir. 
dde fiatların n Tarlaya refah I===•============= ====:========== 

g6t6rmeıini e1aı tutuyor uz ; o t ı t 1 
Fabrtkalarımizın yanında it r a a yan 
çl veya uıta evleri, lokanta 
ve kooperatif fer, mektep ve 
her türlü ıpor meydanları 
birlikte kurulmaktadır. 

MılU endlıtrtntn maksadı 
yalnız, kullandıfımızı mem · 
lekette vapmak delildir. ce 
mi yetin ~medenil ıt viyeıini 

yilkseltmek, tarladan labo • 
raluvara kadar, bütün ıiy 

adamları için hayat tıtanda· 
rdını ilerletmek, makina ve 
teknift cemıyetln refahı biz 
metinde ltulanmaktar. Bur.
da Jerlt malı edebiyata, id · 
eta mtıtlk kuvvetini alıyor: 
G6lı6milzGn bir milll zafer 
ıururu ile lcabardafını hine 
diyoruz. 

.:>anatınızın ıüzel badi1eler 
meydanlardaki anıtlarınızı 

ıeyrederken Yeya 16tterlrken 
hanıt ht11i ouyuyoru:ı. giy 
diilalz, kul andıfınız etyanın 
yerliıtnt görilr ve 16aterlr· 
ken arat btui du,acalwmı 

Mektep ihtiyıcııız. ilk Tayarelıri lızılhıç iıara-
ııkıı,brı biıır ıımf ili- tine bilı ılduııddır 

ıı ıdilecık. 
lıtanbul, 19 fÔze] - Bu 

ıene ilk mektplere blrt>r ıı 

nıf ilavesi l'e orta mektep 
ihtiyacının karıılanma1ı ta
karrür etmittlr Zamanla 
tik ve orta mektep er bir 
leıtirilecek ve sekiz der1ba
nelt olacaktır. 

Ancak b)I ıuretle devam et· 

Londra, 19 [AA l -
Ar11uluıal Kızılhaç teıkillb 
De11ie bombardımanı hak -

kında yaptıiı tahkikatın ne 

ticf'ıinl Milletler Cemiyetine 
telle blldtrmiıUr Tahkikat

tan ltalyan uçaklarının Kı

zılhaç ltarelli hastaneye ıkt 

i1abetli bomba attıkları an · 

laıılmııtır. 
mekte olan iıtiklll uvaıının ı,..-=======:ıı::=;-========== 

her ıene yenı bir zafetini 1 • ı • 
tadacak11n•z kayıt11zlık ve ngı iZ 
kaçaia harp bozıunculuiu 

damgaıanı vurunuz: Terbiye Oıı'-ı"IRI Ç&Llldı' 
ve ıullr makina ve leknıttn U 1 1 
muvaffakiyetine yardım ede· Londra , 19 (A.A) - ln -
cektir. giliz Dııbakanı Samuel Hoar 

F. R. ATAY iıtifa etmiftir. 

İtalyan baıkunıc ndaıtı Ro 
maya göndt-rdijl bır telıraf 
ta Habeı\erin Maitinchet 
geçidi civaranda Takkaze 
üzer inde taarruza geçli"leri 
ni otuz bin Habetin lt ılyan 
ileri mevzilerine hücum et 
tiklerini bi1dirmektedir. 

Romadan ıelen telgraflar· 

1 

da Habeılerln bu taarruı:la-

R K 
.. rmdaki maluadı , ltalyanları 

IJS <1.,sa 

k d 1 b
. \ Dembeguina ıeçidi üzerine 

Kuzey ıımın a önem i ır .1 _ 
çekı mege mecbur etmektir 

zafer kar.andıklarını iddia B b t dl k H b 1 
l u se ep e r i a eı er 

ediyorlar. tal yanlar rical 'd' 1. kk b 
k R K il geçı ı a ezenin manıa ı 

etme le ve "' a11a e . 
R Se k ti 

. cıhetinden geçmlı1erdir. 
aı yyumun uvvc: er1 

tarafından kovalanmaktadır· Fakat ilk telırafda bildi· 

l it 1 l k 'li k rildiii gibi otuz bin ktıile ar. a yan ar, çe ı r en, 
l .:ı. t•· d bi k 1 yapıldıiı takdirde mühim yo uı un e r ço yara ı 

d olan bu taarruz hak bırakmıılar ır · 
Hükumet bu habeı leri ne kanda daha sonra Romadan 

teyit, ne de tekzip etmek 
tedir 

lstanbu), 19 (Özel) 
ltalyan -' Habeı harbi yeni· 
den Ha beı ordusunun eh in-
de bir inkiıaf göıtermeie 

baılamııtır . ltalyanların Oıa 

gelen bir telgraf taarruzun 
anca" üç bin kitile yapılmıı 
o\dui•ınu haber veriyor. Bu 
nunla beraber lta1yan teb 
liflerinde, Habeılerın kendi 
lertnl gerilemeie mecbur el 
Uk1eri itiraf oldunduğuna gö 

Di ğf"r taraftan muhtelif 

c~phelerde ltalyan tayarele

rin ı n faalı)eti devam etmek · 

tedir Dün on beı tayare 

NegelU yakanlarında llabeı 

kuvvetlerini bombardıman 

etmittlr. 

SüHŞteB !IÇH idllltf 
lıtanbul, 19 (Özel) - Tu 

tu an istatiıtiklere ıöre IOD 

teırin aymda Süve11 kana

lından aıker ve harp levazı

mı dolu olarak 56 vapur ıe

çmittlr. Bunlardan 38 t 1al · 

nızca askerle dolu idt. Şim · 

diye kadar kanaldan geçen 

ltalyan .. kerlerintn mecmuu 

say111 ile 300,000 dır . 

balyaya da ıon bir ay 

içinde dönen vapur aran 1& 

yııı 61 dir Bunların bir kd· 

mı haıtane ıemtıldir Son 

bir ay içinde bu gem ilerle 

8000 hasta ve yara ı İralyan 

askeri geri dönmüıtOr. Pu 
ıuretle Afrikaya ıevkedılen 
bütün hal yan aıkerlerindea 
timdiye kadar yaralanıp ve· 
ya hastalanıp ıert d&nenlerln 
sayısı 20,000 ni bulmuıtur. 

Londra, 19 (A.A.] Res 
mi ltalyan teblifine ıöre 
Şimal cephesinde Habetll • 
lerin ıon taarruzları durdu· 
rulmuıtur. Bu muharebede 
Habeıler bet yüz öl6, ltal 
yanların da zabit ve nefer 
iki yilz OD iki 616 ft 29 
1aralılan vardar 



SAYFA 2 

Halkımızın devlet tahvil 
lerlne karıı gösterdiği alaka 

ıfa devlete olan itimadın 
en büyük delılidir Denk, 

açıkııız ve istıkrazsız bütçe 
sıyas sını inatla ve işaretle 

tatbik ve takip etmenın en 

büyük faydasını milletin de· 

Osmanlı saltanatının ve 

Müstakil olmıyan bir dev· 

letin yaratıcı ve kurucu ol
masına imkan yoktur Cum 
urıyet devleti yaratıcı ve ku 

rucu bır devlet olmak vas
fını kazandı ise bunu büyük 

ve eşsız Önderimız Atatür 
kün kumandası altında kur 
tuluş zaferine ve onun ide
allerı tahakkuk ettlrmeltte
kı büyük kudretine borçlu 
dur. 

Her yıl kutladığımız art 

tırma ve yerıi malı haftası 
nın bence en püyük değerı 

hepımiz yurt ekonomisıne 
karıı olan \ azıf esini hatırla· 

tmak v-e hatırlam'lk fırsatmı 
vermesindedir. 

Yurtdaşlarım. 

Ekonomik sa va~ımızm ye 
ni yılma bu vazıfelerimizln 

büyük manasını ve büyük 
şerefıni daha eyi anlamış 

olarak giriyoruz ,, 

Un ve za~ire f iatlan 

18 Bırlnci Kanun Çarşamba 

Unlar 

72 lik bir Çuval un 

60 Randımanlı 
70 
80 
Kırma 

NOT: 

" 

Kuruş 

975 
875 
830 
600 

Hu fiatlnra muamele 

ve huğdR yı koruma ver
gısı dtthıldir. 

Zahirıt fiat arı beher 
kilosu· 

Cinsı Kuruş 

Sert buğ. 6 20 

" 6 25 
Kızılca ,. 6 25 
Yumuşak " 6 25 

.. " 6 25 

... 

Arpa 

Mısır 

Çavdar 

3 62,5 
4 25 
4 

Kepek 2 25 

.. ,==------------" 
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Susığı hk Urayı Köpe
kleri öldürüyor. 

Değe 
• 
1 

Bir Gene ·miz 

İ k Ok 
Ögretmenleri ünüversiteye 

girebilecekler. 

cıvara sürekli yağmurlar 

düşmüştür. Hava'ar şu bir 
kaç gündenberi açık gitmek· 
tedir Bundan çiftçiler 

istifade ederek tohum 'arını 
ekmeğe başlamışlardır. 

idmanyurdu gençleri ordu 

evinde yakında bir müsam 
ere vereceklerdir. Müsame 

Işık 
· Söndürme denemeleri ha

zuh~lan 
Bu ayın l3 üncü pazart

eıi günü şehrimızde ışık sö· 

ndürme denemesi yapılaca· 

ğını dünkü sayımızda yazm· 

ıştık. 

Bu denemenin nasıl yapı· 

lacağma dair urayca hazır· 

lanan heyennameler dün bir-

çok )erlere dağıtılmıştır. 

Üçüncü sayfamızda okuyu-

nuz 

Büıün kö)leıde mangafa 

savaşına önemle devam edıl 

mektedir. 13. Sıdkı Şukr:J Yırculı 

Kü.tür bakanlığı öğretme 

okulu mezunları ıçtn yeni 

ve pek mühim bı.r karar 

vermek üzeredir lşıttiğımıze 
gore bu k nar bütiin ilk öğ
retmen oı- u1u mezun'arım 
sevindırea .. k bir mahivette 

bu'unm.tlctadır 

Şimdiye kadar ilk okul 

öğretmenleri dışarıda bir işe 

gırmek istedikleri vakıt ke· 
ndi erine lise mezunu hakin· 

rı verılmelcte fakat üniver 
Uzun yıllardanberi tamir Dört yıldanberi Paris si siteye devam etmek ıstiyen-

görmiyen posta telgraf bi yasal bılgiler okulunda ve !ere bu galc verilmemekte 

r\a ının bu defa esaslı suret· hukuk fakültesinde tah- dir 

te tamiri yapıln ıştır. sildi! bulumın değerli genç Ö~retmen ol<ulu mezunu 

Posta direktörünün bu hu- lerımizden Sıdkı Şüluü Yır olanların üniversiteye devam 

susta çok yardımı dokun- cahoğ u tahsilini bitirerek edebilmeleri ancak bır lise 

muştur dün şehrimize gelmiştir olgunlck sınavı geçirdikten 

Eski mezbaha y'\nma iki Sıdkı Şakrü Yırcalwğlu sonra kabil olabiliyordu. 

Yıl önce yapılan yeni mez. Bakanlık yc:ni kararında 
Paris hukuk fakültesind< n 

bahanın dış dıvar'arının çe· ilk öğretmenlerin de ünive 
kilmesine ba§lannııştır. Yal mezun olduktan sonra uos. rsitedeki fakü lelerden dıle 
nız mezbahanın içınde de ba· manlı borçlarına" dair olan dilclcri herhangı birine de-

zı eksıklıkler vardır. tezi ile doktorasını ınuvaffa vam etmelerine karar ver 

Bunlarm da tamamlanma kiyetle verınıştir. miştir Hununln beraber 

sı bilhassa çok yerinde bir Değerli arkadaşımızı bu kararan tatbildne ne zaman 

i' olacaktır. muvaffakiyetinden dolayı I geçileceği henüz belli değil-

Yok su ilan E~
0

d'~ teTşıkSö. dürme 
Gö~~~meg~!~li!!~~~ k~~~~~ Denemeleri Vaplldı. 
salonlarında şehrimiz Yok · 

sulları gözetme birliği yara 

rına İshmbu Radyosu oku 
yucularından Belma Cevdet 

ve arkadaş1an tarnf ından 

muvaff akiyetli bir konser 
veril mittir. 

Konserde hazsr bulunan. 

lar güzel bir gece geçirmiş 

lerdir 
Bu hayır kuru unun geli 

rini arttırmak için çalışan 
ve eyi işler gören yönetim 

kuruluna başarılar dileriz. 

h~ekte yapılan ışık söndü,me denemesi eyi bir sonuç 
verdi. lşı~lar yirmi ~akıka ka~ar şöndürül~ü 

ve maskelen~i. 
Erdek. 19 ( Özel ] 

İlçemizde dün gece saat 

yirmide } apılan ışık maske· 

lenrne talimi çok eyı bir 
sonuç vermiştir. Bir hafta· 
danberi deneme hakkında 

verilen konfranslardan ma 

lumatı olan halk deneme 

dirılmiştir. Ayrıca kon is} o 

nun da yaptıgı incelemede 
mü~bet bir sonuç tesbıt edıl 

miştir. Yirmi dakika sonra 

tekrar düdükler ça 'arak 

mask 1enme ta 111 ıne son 
verilmiştir. 

Bürhaniyede Bir Dük
kan 1 soydular. 

saatını bekle~lyorlardı. 

İlk dü .ük çalınır çalın 
maz kasabadaki bütün ışık 

lar ilci dakika ı.arfındn ta

mamen maskelenmiştir. Mas 

kelenme talimi Çarşı cami 
sinin minare.sinden ve ~ey 

Komisyona İlçebay vekili 

Hidayet Cemre\·. Hadi Yal 

çın, İbrahim Ôzkaran, Şar 
bay Hamdi Yucel, Kızılay 
dan Muammer Ağan bulun 

uyordu .. ---
Okulların Hırsızlar gece yarısı dükkan111 

arka kapısını söktüler 
Rürhaniye de bir hsrsızlık 1 man oldukları anlaşılmış 

vakası olmuş, bir dükkan tır. 

hırsız ar tarafından soyulmuş· Hırsızlar suçlarını ıllraf 

tur 

Bürhaniyenın Koca cami 

mevkiindeki bakkal Müker· 

re-mm 2 l sayıİı dükkanın 

arka kapısı meçhul bır adam 

tarafından sökülmüştür. 

Dükkana giren hırsız ıçe 

ridçki çekmeceden ( 33 1] lirn 

35 kuruş para ile bir altın 

saati alıp gitmiştir. 

Tahkikat sonunda hırsız 

!arın mahkeme mahallesin 

den 'ek~r o~lu Hecep. Koc
acamı mahallt::sinden Koteş 

oğlu boyacı Dervi§ Ali ve 
İz mirin Kemalpaşa ilçesind · 1 

en Hüseyin oğ u Kemal, Bu· 

rsanın Pmarba~ı mahallesin
den Mehmet oğlu Hüseyin, 
Ürhanilı i 1çeslnın Ericek 

köyündeo Mustafa oğlu Os · 

etmişlerdır 

Al tın saatle 331 lira 35 
kuruş geri alınmışllr 

Soya~ı almıyanlar. 
Soyadlarmın çıkan kanun· 

na göre kaydı devam et-

mektedir. Ancak bu müdde 
tin bıtmesınc pek az zaman 
kalmıştır. 

Bu müddet bittikten son-
ra soyadı almıyanlar ceza 

lanıldırılacaklardır. 

Bir atanma 
Bandırma malı ye buğcfa yı 

koruma memuru NiyaLi K u· 

r~un terf ıan vı ayet def ter· 
darlık muhasebe ka!emme 

• 
atanmış ve va;ıifeıine başl 

amıştır. 

digazi tepesinde kontrol 

ı d~:~~~~id.n eyi bır sonuç 1 Bayram ve yıl paşı azadı. 
1 elde edi diği komisyona bil ı 
i "::'JC~ ~tf< ~>:~ liıM~ >:JClll(< ~~ i 

Kültür bakanlığınca bütün 
okulların bayramın birincı 
gününden ikinci kanunun ikin-ı! FİTRENİZİ. _ 

1 
• - ci perşembe ~ününe lcadar 
ı~ HAVA KURUYıUNA VERiNiZ. t tatil edilmesi kararlaştmlm. 
i i ıştır 
~ YURTTAŞ!.. ; Bu sur tle yılbaşı ile ba 
! fıtrcni Türk Ha va K\.ı J yram tatilı ıktsi bir arada 

rumuna ver. Fitre olarak 

vereceğin para bütün y 1 
harcadıklarımızın en de· 

ğerlisidır. 

İ yapılacaktır ---
; Ali oğlu, Ali oğlunu yaraladı 

Bandırmanın lbiler kö 
yünden Ali oğ'u Halil ayni 

köyden Ali og~u Halılı ku· 

lağmdan bıçakla yaralamış 

tır. Suçlu yakalanmıştır. 

Hem, Hava Kurumuna , 

büyük bir yardımdır. :ı.; 

Hem de, bini •rce zaval ~ 

lının yarasına merhem ~ 
olacaktır. Her' felakete f. 
yetisPn Kızıl y ve Türlti ~ 
yede düşmüş çocuk bırak 

1 
mnmak ıçin çırpınan "Ço '!? 

;i cuk Esirgeme Kurumu ,,ela 1 

! evınıze bırakılacak zarf ~ 
İ lardan kuvvet alacakhr. ~ 
~ Bu zarfları bo~ çevirme .. İ 
i 'o)C~ )iM :>!C~ *~~ ~ 11 

Muallim 
Me~tepleri mezunları 
İstanbul 19 (ÔzelJ Mu 

allım mekteplerı mc.zunları
nın da Anluıra hulrnk fakül

tesine gıdclulmeleri için ted 

kikat yapılmaktadır 



TÖRKDtU 

Dııarda Türki~e: r······················ ... ~·=~~iii:ii:iiaı-==-=~··. : Şundan bundan : Yurdda~ r Işık Söndürme Denemeleri 
Şehirde ışıkların söndürülme tecrübesi 
23 12-935 JJazartesi günü saat 21 de 
başlayacak ve 20 dakika sürecektir. 

T ürkiyanin Dış Siya - ~ .... .. ................ ... 
J aya re ile gezen bir gün-

sası Barışın Temelidir. lük çocuk 
~~~--~~~r--~~--~ Yeni dotmut ve henüz 

bir günlük olan bir bebek in 
gilterede timdiye kadar eıl 
ne rastlanmanuı bir macera 
geçir mittir 

AtatiJrk Tarlıiyesi garbın bü-
tün inceliğini ve yeniliğini ta--

mamen benim•emiftir. Babası, bu yavruyu anne
sinden habersız olarak a1ıp 
ıarm ıı Hrn a amıı ve bir 
ta~are fçersine koyarak in · 
glltere üzerınde 2000 kadem 
h'tıfaa havalanmııtır 

Fransanın Tahran Elçfıi 
Bozzi, \lyans Fransez binası 
aa onunda "Yeni Türkiye., 
mevzu u çok parlak l ır ko· 
nf er" nı verdi. 

E çınin Tahramn yükıek 

ıosy~teılne hükümet dtplo 
masa mehaf ıline menıub gü
zide hır df nleytci kalaba ığı 
karımnda vercltii bu kon. 
feranı ıerek mevzu ve ge · 
rek seçkin koaferanıcınm 

yükıek .. hıtyetf üzerinde 
ltüyük bir allka uyandır 

mııtır . 
Bu mOhim konf uı n11n 

Türkiyenin dıt ıiyaaaıına 
dair o an kıımından btr pa 
rçayı nakledtyoruz Bozzi 
cumariyet Türkiyeslnden ıi 
taylf ve taktirle bahaetUk 
ten ıonra, ııözil Türlciyeni• 
dıı ıiyuasana ıı;Urerek ko 
nf er&QllD& ıöyle devam etti: 

"AtatGrkün meydana ıe 
tirdill e!erln bir k11mı var 
dır li, bugün onun üzerinde 
aarar edeceğim· Çinkü eve
li dip!omat sıf atile onu 
daha iyi takdir edecek ya 
ziyetteyim, aaniyen, bu lu 
ıım bence daha ta9'dire ta 
yan mem'ekettnı yabancı 

ordularm elinden kurtarmak 
için harp meydanlarında ya 
ptafı .... 
ne, A bdülhatntt hıılpe ~r 

luiunun yerine modern bir 
de\tlet kurmak için ~ıcucle 

ıeUrdiif dahil dentmlerclen 
daha ... ,,et v.ericidır. 

Onun dip omatik eaerln 
den bahsetmek iıtlyorum 

AtatOrk. hu eıerl vücude 
ıetlrlrken kenc!isirıe ika de 
ierlı aıbdet bulpluıtur. 

Bpnferda.a ~irJ, Lo•• oı• 
ah"edeıintn akal bap.racm 
Baıbakan ismet lnlnO, dt 
ieri sabi,p oldyfµ yilkıek 
1 im k6lt0\I AJHinde ha. 

at eti etli bir razte 
•ören dolgun bir ze iye 
malık, Dıtbakırnı Tevfik Rü· 
~ü Araı dar. 

Muz•ffer bir askerin e in· 
den kı'ıcı bırakıp nefsıni 
tamamtle barıt ıahaıandaki 

iı'ere hauediti nadir görül
mütlür Napolyon Amyen 
ıulhundan ve 1 ilist muahe
desinden sonra bile harp 
gürültOleri içinde yaşamak· Tayare hava boıluklann . 
tan usanmftmııtar. da sıçramıf. yuvarlanmıf, 

Lozan muahedesi türki· ka ymıı son hızla ilerlemit 
yenin, ~ide etmek hakkını ve on t eı d .. kıka bu halde 
kendısfnde gördüfü f~y lerl ıittlkten sonra Greyvıend 
ona iade ettikten sonra At hava limanına inmlıtir. 
atürk Avrupada ve Asyada Hır gOnlük çocufun bab-
.hırakılan arazıden muzmer 

1 

ası Braven tımlnde ve Gre · 
hiçbir fiktr beılemekıtzin, yveıend bava limanında 
v · t• 1 mühendis olarak çalıpn bi 
azgeçmıt ı. rldir. 

O, Muau un hatti petrol· Çocuğu, tayare istasyon· 
ları da dahil olduiu belde, una arkadatlarına göstermek 
inıllterenln ıürekli düıman üzere götürmüı, herkes be 
lığına deimlyecejini anla ğenmlf "Matal ah,. nevinden 
llllflı. lskenJeron körfezin- I söz er söylemtı ve ıonra onu 
de yapılan bazı taıhibler· I tekrar tayare ile onbeı da· 
sonra~ Türkiye, Suriye a,..Y kika içinde evine anneılnin 
zili ilzerlnde de hiç bir td. 1 yanına ıetirmiıttr. 
dia dermeyan etmedi ve Annesi havadisi ltldince 
mazide kendisine birçok za. sinir buhranlar1 geçirmittir. 

Bahasının ve ta yare pi· 
rarlar veren bütün garp ül-
ı:. ı 1 d V f lotunun anlattaiına göre. ço-
ae er n en vazgeçtı. e sır h h 
kendi milletinin ihlı)aç'ara I cutu

5 
iç "

1 
ava .tu~IT'a':~; 

na ve uzun zamandanberi 

1 

tdır apsağ am gıttıli 5 " 

önmüıtür. 
ihmal edılen arazisile de 
fer wermeje nefıinl baı· 

rrttl. 

Yeni tGrklye baprıcı ol 
maya azmetmitlir; kendini 
müdafaa ~decek vasıta 1 ara 
var 
IAn D ı larını 
kap'aya.,İlecek o an kar11ık
laklardao uzak kalmağa ka
rar vermittir Ve evelce ke· 
ndlsine rak p ve basım elan 

lahkesir il hususi ıuhı
sıbe dirıktlrlDğOndı: 
Husuıi idareler tekaüt 1&· 

dalından emekli ve 6ksüz 
ferin 935 mall yıh 3 ncQ 3 
aylıklara verllmeie baılan 

mııtır Allkadarların hususi 
muhasebe dairelerine mürr 
caatları ilin olunur 

hudut komtuıu devletleri ı• ı:z?ilj • &&: 

ıadece deıt detti müttefik 
edlnmjye muvaffak o1muı 
tur. lran, mazide Türklyenln 
kil\ iatlll eden klb iıtillJa 
ufnyan bjr komıusu idi 
At,atlrk eı~i lran krallarının 
tahtında kendtli ~adar kah· 
raman, kendisi kadar iyi gö· 
riiılü bir hükGmdar bulmak 
mazhar1yetine ,!rdi Manası 
lcalmıyö n asır ık rakal»ete 
elele vererek hatime çekti
ler. Rıza Şah pehlevl An 
karayı ziyaret etti. Atatilrk 
yakında, bu ziyareti iade et
mek bere Tahrana ıelecek· 
tir .. 

Müftülükten 
CiNSi KURŞ 
Buğday 10 
Arpa 13 
~5-60 Randıman Un 22 
70 Randıman Un 20 
80 Randıman Un 18 
Kuru Üzüm 37 
Hurma 84 
Kenlimizi11 geçerine gö· 

re bu ıene ıadakaif ilre 
kıy mı il yukarcia gösteri 
l'llişlir.Fıtre ve :ekdtın 
y11rd11mu=1111 Hava kuvve 
tlerinl arlırmapa çalışan 
llava KurtLmuııa verilme 
si. 

ALI~\ K~t\UÇILARI 
dulumu tahmin edemezsin. I 
Gel içeri ıirellm ıeni karı· I 
ma. mlsaflrlernne, takdim I 
ede1ım. 

ULUSAL ROMAN: N!! ..ı 1 Y A~N: 

MUAMMER GÔZALAN 

iliNCı BOlOM 
lı Nacı Paıa doktor Rızayi 
btr köteJe 11kıtbrmıı bir va· 

kitler Kudüı defterdarı ıle olan 
merakla bir macera11nı an 
latıyordu. Leylinnr anneıi 
Cemilin teyzeli ile beraber 
di. Bu ufak arupta daha bir 
liaç kadın lıtasabulun paha 
lılıtından ıtklyet ediyorlar 
dı. 

Cemil uzaktan alcrabaaı 

l'•i efendi m.We 
bir posta memurlle eıld btr 

hltınamdaa. Ce'latbn 

na piyanoda Şöpenln bir 
melodisini çalmakla me11ul
dü Bir aralık ikbal kalfa 
içeri girerek Cemilin ku'a
ğına bir feyler ı6yledi, Do· 
ktor derhal dıpra çıktı. Me 
rdiven batında genç bir do 
ktor y6zba1111 onu belki 
yordu İki arkadat bü1ük 
bir hararetle kucaklatblar. 

- -elim .. Sen ha? .. 
Gizlerime inanamıyorum. 

tıte insanı hayle en 
meeud ginOnde rlhatım ede 
rler 

Doktor Cemil narin gövde
li genç yiizbqının koluna 
rtrerek onu salona ıeçirdi 
Her keı bu yeni gelene ba. 
ımı çevJrmitU doktor yük 
sek sesle Selimi ıalondakl 
lere tanıtla. Birden hetırla
mıt gibi: 

Sana, ilk tanıtılacak 
kımıeyi az kaldı unutuyor 
dum dedi ve onu elinden 
tutarak bltltlk odada arka· 
daılarile beraber bir moda 
mecmua11nan yapraklarını 

karııtaran Leyllnın y&nıa• 
ıötürdü 

- Leyli aana çok sıevdi 
tim bir arlcaclaı tanıtacafım: 

Dokto,. Selim. 
Karım Leyli. 

iki ıenç ıelimlaıdılar. 
Doktor Selim Leylbın uza 

TLqk lopra[jwm ıislLi 
ve alil değerli arılikiteler, 
amlLar ve tarilu eserlerle 
doludur. Hunlar Tıirk UI. 
ıısunurı dıinyada ilk kül 
tüm k11rduğwı u, Ulusıı. 

mu:un başka uluslara 
kültiir önderliği ettiğilli 
btittin acuna tmulacak 
şahitlerdir. I nsanlık kul 
tlirıimin kuruluşunda, ge 
Jişiminde 11c llerleyişillde 
Turk llltısumm yaratıcı 

ımrlıfiwı gösteren, bu ata 
amlaçlanm korumakla 
« Turk TariJıb, ni koru 
muş oluruz 

Yurddaş, l"la Cumur 
Baş~ammı: Alaiurkfüı l'ıi· 
ce Onderliği altında Tıirk 
Tarilıini başlangıcından 
başlıyarak incelemekle 
olan ve "Türk tarihi» rıln 
eskiliğini, genişliğini ve 
yüksekliğini bulun dün
yaya tanılmağa çalışan 
Türk tarihi kurumu, bıi 
tıin çalı~malarında tarihi 
eserlere dayanmaktadır. 
Bu eserler lıeplmizin ulu 
sal, nuişlerek malımızdır. 
Onun için bu eserleri yı . 
kılmaktan, harap olmak
lan, yabancL illere ve el 
lere geçmekten korumak 
her Türk· için Ulusal bir 
ödelldir. Yurddaş, bıı öde 
vl canla, baş la erine ge
lirmeğe çalış Tarilıi ese· 
rl«r bulur, böyle eserlerin 
yerlerini görur veya işi 
lirsen, bu eserlerin şunun 
buniln eline geçmesine 
meydan vermeden müze
lere ve luikıimct adamla-
r1nc1 habtr ver Kendi ke 
ndine usulsıi= ve tari/ı 
devirlerini ııll uıt edt'cck 

1 - Şehir beı mıntakaya ayrılmııtn Hrr mmtakacla 
bir baş kontrol ve yanına d6 der kontrol veriltcektir 

2 - Deneme esnasmda hükQmet ve belediye doktor· 
ları nöbetçi eczabanesinde baz1r bulundurulacak ve haıta· 
hene otomobili bu eczane önünde bekliyecektir 

3 - Tam saat 21 d~ saat l.uluindekl düdük tehlike 
iıareti o1mak Qzere bir defa ve uzun çalacaktır Bu aeıl 
ltiden her ev, müe11eae. fabrıka resmiğ daireler ve veıaiti 
nakliye ıtıklarman dııarıya sa:. dırmayacak surette maake
fendirecekler evlerden t,darik edenler pençerelerlne s ı yah 
perde çekmek suretiyle ıt ilD dııarıya ıızma11na mani ola· 
calclardır . Bunu tedarik edemiyenler ve yeUtUrememft ol· 
nlar bu defaya mahsus olmak :ııklarını (ıerek eltklrlk 
gerekse petrol lambası) ·söndüreceklerdir. 

Buna riayet etmlyenlerfn bu hareketi bü~(inlel emrine 
muhalefet etmlt addedilecektir Denemenin 20 dakika 16 
receğine göre saat 21 20 de düdük iki dtf a ~almak sure 
tıle denemenin blttıflni halka ılin edecektir Ru su Gze· 
rine her kes lambalar1nı yakacak ve deneme eenaıında 
oldukl arı yerde kalacak olan vesaiti nakliye de denem• 
nin bittiği ipretinl veren düdükten ıonra hare•ete seçe
bilecektir. 

HA \!A KORUMA KO. RE/Si 
VALi 

Salim Gündoğan 

Bandırma askeri satın alma 
Komis~onundan: 

Bandırma ıarnlzonuaclHI kıtaat için lizum 16rl,len 189 
ton buğdııy unu 2490 sayılı arttırma ve ekıtltme •• iha· 

1 le kanununa tevfıkan kap.ı l ı zarf usulfle ıatan alınacaktır. 
1 ihale 3 2 Kanun 936 Cuma günü saat 15 de isteklilerin 

un evsaf ve ıe.raitlni öireamek üzere her g6n sabah 1aat 
9 dan 15 e kadar komiayona mÜ"acaat lar1 ve lıtelc1ilertn 
ihale ıaatanden bir aaa evet teminat akça ve mektupları· 
nın komııyona vermeleri ilin olunur. 
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KlLORIFER-lSllSÖR-BllYO-YEll MOBiL YA 

Yeni T estsatla Sahipleri Taraf andan 

toprak ka:ılarında bulu 
nmaz. 'Röylellkle define 
arıyacağ:m dlyt , bulaca
ğın eserler ne sana, ne 
de tarihe yarar. Sana at· AÇILDI 

alardan kalmış veva eli- ı•tlMM•tt-••••••HD•• .. ••lı•11•11t••tt 

;~rıı:::;;• u:~::c, ~~~;~ 1SEH.IR SINEMASINDA 
kapllrma. JJıilün b•ınlaTL ~ 

f~~::i ~::;:c~~a:~:.~~mtk 1 OONYAHIN H llYOI HllllHI 1 
• Türk T~rih Kurumu.! TARIHll El BOYOK l$K YE iHTIRAS FILll l I! 
··- ,, --·• .. MISIR MELiKESi 

Habeş i KALEOPA TRA ı 
t B0Y0l 6lll OllRll BÖSTERilECElTIR. 

E'llrl.ftd8 lt'la•h bulunıııl•• : Tarihin bu büyük ve mqhur eserini mutlaka 16 
H : rünüz. 100 lerce ıenç kız ve 50 bla flsGranın ltU· 

lıtanbul, 19 (Ôsel)- Ak · 
ıum ıehrinde baaı Habetle 
rtn evlerinde milhlm miktar
da tiifek bulunmuılur. 

ttıfı elin ucundan tutarak 
dudaklarına götürdü dudak 
laında bu ince parmaklaran 
Utredığlni St11elmltti. 

.. . 
Hayatta eyi olmak istiyen 

bir çok insanlar hiç bekle. 
nılmiyen teaadüf ler karıısın· 
da fena olmak mecburiyeti 
nde kalmıılardır. 

Eter Leyllnın beynine ka 
dar girebilıeJdik orada bir 
çok fikirlerin kanadıiını 

girecektık 

Bu hiç beklenilmıyen yol
cu, uoutulduiu zanaedtlea 
fakat bu rGn unutma.lığını 

ve unutulmad•iını babrlatan 
adam, onu en can alacak 
yerinden yaralamııb. 

Oç aene deYam eden de 
il gibi bir ıevıiden aonra 
onu bir ıün ıarlca ılnder 
mitlerdi. Bu sevıide blı ·mil· 
ddet Gç bet maktupla kuv· 

i rak eltili bu filim 20,00o,000 Tilrk Ura11na mal ol 

: muttur. ........... OtN•••···- ....... 
vet ve hararetini yaıatmaia 
ç1.laıdıiltan sonra bir ıiln 
ıönüvermiıti. S6nmüı mi? 
Acaba hanıl insan bir atetin 
tamamen ıöndGtGne inana· 
bilir? S6ndüiü zann«"dilen 
bir çok bilyük J~nıınlar 

ufak bir kıvılcımla bir mem · 
lekeli tekrar harabeye çevi 
rrnek iıtidaclını ıöstermlttir 
insan kalbt de öyle, Leyli 
ayakta duramıyacak kadar 
sarsılmıtta 

Dır kanepeye çöker ııbi 

oturdu Yüzündeki aarılafın 
belli olmamaıı için kQçGk 
mendilini alınanda ıezdtrdi 

Cemilin sözleri, yalmurlu 
bir havada madeni bir fev 
hanın ilzertne damlayan ıu 
damlacıkları gibi kulakları· 
na çarpıyordu. 

En eski arkadatım Bir 
birimizi çok ıeveri bir ıi 

per içinde harlaet beni 
ea meeut aliilm 

mak hUfunda buluamut· Se 
llm cevap verdi: 

Hatır'amak ve unut 
mamak benim vaslfem. Bu 
ıözler birer kızpn ole stbt 
yerine aaplanmıth· leyli 
yalYaran ıklerle Selime 
bakdı. O lizlne devam edi
yordu: 

- Uzun seneler bu arn
hiın acısını çektim. Seni 
tekrar 16rmek için içim• 
aonıuz bir arzu vardı Cemil 
Ve nihayet bu cin. Fakat 
ne yazık ki fazla kalamara 
cafım, hemen litmek mee· 
buriyetin deyim. 

Nasıl? Alqama kalmı
cakmaaın? 

-Maaleasef. Blalm ltlert· 
mlzl bilmez dettlain nabet 

"'im 
-Vah Yab .. Çok lsOldl•· 

Araura blz6 hatarlal'llll d. 
imi? Karım da, "'ben __ .............. 
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.~ ~t<r. ,i,'f..'·~,•.•ti/'.,t$,r;;f.""1•i,'§4 ~' .;',"-W1.l>ml,1;.' ~ •• ı~~~~~~~~~~~~~ , ·---((· --
~ AFYONKARAHİSAR ~ıl s YIN ~ s A y 1 N ' 
! YEŞİLISPA~TA .~ 1 TACİRLERİMİZE ~ 1 1 1 OTEL/ ! ı . Senel~rdenbe~i başarm~kta old~: 1 MÜŞTERİLERİMiZE 1 
~ Afyonkarahisar hükumet cıvar1nda ;_ ~ gu~ na_khye ko~_ısy~.!1.~ulugunda !!'u ~ ' 
13 yeniden yapılan Yeşilısparta otel ve ~ 1i şterır:nmden gordugum t_~veccu_~~ ~ - Ucuz ug'"' u 1 
~- kıraathanesi yeni nıobilya ile döşen- ·~~ 1 ve ragb~te karşılık olmak_ uzere ?o t 1 il ili 
~ miştir. Yatak ve karyolaları son J 1 ay evel (lstanbulda Hasır ıskelesınde 1 'l' Zarafeti Ve " 
; . sistemdir. ~ ~ Kara ... kol sokak 31 numarada) açmış ;ı, 1 a 
~ Temizliğe fazla ehen1 niyet verilmekle" ır il! oldugum.. ~ ' Son Moda ' 
• beraberfiat/ardaehvendir.Memnunkal- ~ (OZMELEK) ~ a a 
~ mıyan saygı değer müş~erilerimizden ; ı 1 il' Malları ile tanıdığınız 1 
1?i para a/Jnrnaz. ~ ıJ " 
~ e· T ·ı. K"f 'd' ~ Nakliye evinde ınüşterilerimin himmetıle münta· ~ • 1 
~ ~~·~ lf 8CfUu9 8 f iL ~ 1~ zaman vazifesini başarmakta olduğundan mevsim ı# • l 1"it il I• İ rı-ı (l \f Şil il 11 
11 ·~.,,,~,. 1 ~ ~~ ~~~~~ it. hasabile tüccaranm arzularına göre sevkiyatlarımı ge· ~ ' ' 

~ rek vapur ve gerek motörlerimiz!e temin etmel<te 1 
1 8 l I [ S 1 R A S K [ R 

"t S . T •
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Kapalı zarf usulile ve eski talip namına eks ıltmiye 
konularak 6 12-g35 saat 16 da ıhulesi yapılacağı i 'an olu
nan 400 ton un için tc.lıp çıkmadığından pazarlığa bırakıl
mıştır . Tutarı 49000 liradır . 23 Bırincıkanun 9~5 paz~r . 
teıi günü saat 15 te pazarlıkla ıhalesi yapılacaktır. Ta · 
liplerin ko!ordu satınalma komisyonuna müracaatları. 

YAVUZ - SERVET-NUR ~ ' ' 
~ MOTÖRLERi NAKİL EVİ ~ it , . , ,. . .. .. . İt 
~ TELGRAF ADRESİ: MELEK ~ ~ rHIKOTA.J Kl~LIK HORLl K YUNLULEH!, li 
tl. TELEFON isTANsuL "! 9 lIANT~LrKLAB, PALTOLrKLAB, ~Lnı- 1 
~ 23109 ~ \ a SELiK Kt.;MA~LARIMIZ GEl.Jl{~Tllt A 
•~ .. ~~~-~~~~~~~~~~L#ı il • 

,,,. ,, . .... .•. "•" ..... 
4 1 - 343 

Kolordu ihtiyacı •ç n açık eksiltmiJ e konulan ? 1000 
kilo makarna ve şehrjye içın verilen fıatlar laik halde 
görülmediğinden 6 12-935 gününden itibaren pazarlığa 
konulmu§lur. 21 l .kan. 935 cumartesi saat 1 1 de pazarlı

k la eksi' tmesi yapılacaktır. Tutar bedeli 2860 liradır. İs. 
teklerin kor satınalma komisyonuna müracaatları . 

4 - 1 - 369 Çepniler 
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~~ Kadm Terzi MeUebinden Mezun ve Be yoğlunda SS 
:: Meşhur Terzi (Madam f igara) mn En Eyi Kalfası iE 

Kazanç vergisi mükelleflerine •• • •• 
1935 ıııali yılı iı;iıı talıakkuk l'tlf•rı kazaııc Yazan: i. Hf/KKI f/Kf/} 
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vcı·gil~,ı·iuiıı ikinci raksit ıııiiddeti hiriıwi k~rıu;ı \il "I" (' k · k l~S(" I .. İ 1 İ ~~ Yeni Modellerle lstanbuldan Gelmiş EE 
onuııda hitec<·ktiı·. llPnliz birinci ,~ ikirıd tak- :: Ve Dikiş evini Mahfel Arkasında Nuh :: ')k .. . .. ~irlt•riui ödt)nu·mi~ oları mükt)lkn<·ı·iıı hiriııei t• ı· k (~ · ~ · 11111 it l ıfl I r :: Sokağında 6 Sayılı eve Nakletmiştir. :: 

k • •• Roplarınızm, Tayyorlarınızın, Mantolarınız ı n, Tuvalet- •• 
anunun 3 l in<'i ~i'ınii na-lt'\P ~adaı· hor<'larmı •• •• 

· • • • :: terinizin 936 Modelıne Tamamen Uygun Yegane :: 
ıııali~e tahsil ~uhesi \l'Zııt•~iıu· \'Htıı · rn!·dal'I ~1k~i 75 Kuruş :: Dikit Yeri Terzi :: 

• •• •• 
lakdil'dt· yüz.de ıo ct·zasile hi ı·lik ,Ü talı~ili ,~fil, aı ı lill . 88& ~=.==~.( N 1. MET G 0 .. KALAN) 
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kanurıu alıkfımına tt•,fik:ın talı~il olurıac~ı~ı ilaıı 1~ 
oluı1111·. lfill Kitapçılarda Arayınız •• 
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~! OSMAN LOKANTASI !ı 
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=~ mıştır. Ramazanda Geceleri Ve Gündt;;z- ~=== 
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== L O K A N T A S ~ ~ i 1 
~~ Türlü Yemekler, Her Çeşit Tatlılar, Av Etleri Yemekle- J 
-~ ri Yapar. Evler İçin Tenz latlJ Abune Keydeder. ~ 
~~ Uzun zamandanberi Osman lokantasının aşçt batılığını yapan Mehmet =~ 
-~ usla Ramazan için bütün müşterilerini çok men nun edecektir. Servislere son ~ 
=~ derece ıtina edılmektedir. ~· 1 
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.. . . - • Halkevi Bak1.evi 

Halkeviınizın Sosyal yardım l<omitesi tarafından eskı Uray Disp;mseri yapı · 

sın da açılan bakıevinde afağıda ya21lı günlerde clo~dor arkada~larımız fakir 

halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını diler iz. 

HASTALIKLAR 

İç hastalıkldrı 
Göz hastalıkları 

Ku' uk hastalıkları 
Cerrahi hastalıkları 

BAKI ZAMANI 

Pazartesi günü 5aat 

Salı 
" " .. " 

14· 15 
15-16 

15 16 
15-16 

UZMANIN ADI 

Bay Dr. Medeni Akkent 
Bay Dr: İhsan Otıkay 

,, ,, Dahi 

.. " 
Sadi Ô.talay 

Kulak, boğaz. burun H. Çarşamba .. " 
15-16 .. .. Kamil Sesli oğlu 

Çocuk hastalıkları. l li 17 Memduh 

Deri hastalıkları Pt?rşembe .. 15-16 " 
Mehmet Alı 

Doğum ve kadın H 
Dahiliye Uzmanı " 

" 
16-17 " " 

Halit Üzel 
.. 14 15 

" ,, Kadri Yetkin 

İç hasta 1ı'<ları Cuma .. 15-16 ,, ,. Raif Demiralp 

Cerrnhi haı1talıkları .. " 
16-17 ,, " 

Ali Rıza Tezel 

Halkevi Başkanlığı 

- - - .. -\ .• 

. • '.. . ·.•. ı' . \ - Basın yeri il matbaası: 
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1 .. 


