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Bir filırin 
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Yurddaş: 

Türk toprağım n üıtü 
ve altı derj r.rJi antikiteler, 
rmrtlar ve tarihi eıerlerle 
dolud11r. IJ1111lar Türk Ul 
usunun d11nyada ilk kül 
tüm kurduğunu, Ulusu. 
muzun başka uluslara 
küıtur önderliği ettiği11i 
bıittin at·1111a tanıtacak 
şahitlerdir. lnsa11lı/c kul
tllrümm kuruluşunda, ge 
Jişiminde ve llerleyiılnde 
T11rk Ulusunun yaratıcı 
varlığını g6stercn, bu ata 
andaçlarım korumakla 
«Türk Tarihi» ni konı 
m11ş oluruz 

Dış ·Habeş~lmparatoru T ayare 
Bakımmız C!neırıye gitti 1 • ı ~ h . d. Jd. 

Banlulardalrt ta1&nuf ak 
çesinin her eene milyonlarla 
artmakta o dutunu ıirG,o 
rur. Bu terbiye clotrudan 
doiru1a Cumarlfetln eseri· 
dir. 

ı e cep eye gı ıp ge ı .. 

Btal uıl ö•lndOren teY 
bu rakam .tet&J. ıa .. rruf fi 
krlaln m...WC..U. aaf ... lca· 
aaomlf o ma11dar Bu safer 
f&h11 •• aile batçe91nde de 
nae elMIGID kurulmakta old.,_. 11ttertr. 

Habeşler, lngiliz-=-F ransız Sulh T e
k lifinin Milletler Cemiyeti Tarafın-

Saltanat clevletlnln usula 
aça" ~ ile :wereal rap· 
makta S•'tanat ••tandaıı· 
•a twb11 .. ı de biri• idi 
Cu .,.rıret devleti biitce açı 
tıodan ve ticaret açıiıadua 
Yatanclaıı keae &;Sıiuaclaa 
kurtarmak için e lnd~n ge· 

Yurddaı. l:tu Cunwr 
Baıkammız Alaiürkün Yü· 
ce Önderliği alt111da Ttirk 
Tarihini ba1"1ngıcwJa11 
baılıyarak inceltmekte 
olan ue « Tıırk tarihi)) nln 
eskilijjinl, geılişli!iiııi ve 
yiiksekll{jirıi bülıi 11 dıin -
yaya tanılt1wfja çalııan 

Turk larllıi kurumu, bıi 
inil rallşma/artnda larilıl 
est'rlerc: daya1ımaktadır. 

/Ju eaerler hepimizin ulu. 
sal, m ııterek malımızdtr. 
Onun için bu t'lerleri yı. 
kllmaklan, harap olmak
tan , yabancı illere ve el· 
lere eçmekten korumak 

J evfik Rtişlıi Aras 
lıtanbul, 14 (Ôzel) - Dı· 

ıtılerJ bakanımız Tevfik RO· 
ıtG Aart Cenevreye gitmek 
azere buıün Ankaradan ge. 
lm11 ve akıam ekıpreıl ile 
hareket etmtıtlr. 

dan Kabul Edilmiyeceği Ümidile, 
Memleketlerinde ltalyan istilasına 
Karşı Fevkalade Hazırlık Yapıyor. 

• leni 1a1Hı Ha k ta•rrufa, 
blrktrÇ .en.~· •imlan 
75 milyon liraya doiru çıkar 
mı .. 11' Fakat lau -.elecle 
ratnız pfete razılenna ve 
nutklua deitl,lnnM& d .... 
pollttkaaı tle mi letl para 
alb.aaiı lmuıma tnea"dı 
ran IAGiGmete de ba,. btr 
ıeref payı ayırmak lizım 
ırellr. 

Mft 4'lft lftdlil 

Dııbakanımız Belıratta 

da bir ıOn kalacak ve Yuı· 
oılavya rfcaUle konupcak 
br. 

Yunan 
Zı~itlıriıin 1111,~ır~ri 

Ankara, 14 ( Ôzel) - 1 
Mart Yunan ıı,anında htze 
iltica eden aal zabetler Ati· 
naya d3nmDı1erdlr Bu :zabit· 
ler adına btr ıenera\ Baıba 
kanımıza 16nclermft oldulu 

....... Tlırkl~ede s6r· 
dtllrlerl muameleden dolayı 
teıek k Or etmek tedırler. 

Londra, 14 (A.A.) - Ro 
yterin bildtrdtfine göre, Ha 
ba~er lngiliz F ran11z ıu h 
telahflertn6 Milletler Cemi 
yt:" l tarafından kabul edıl 

mtyeceği ümfdile iıtiliya 

kartı mykavemette deva
ma hazırlanmaktadır. 

letanbul, 14 (Ôze ı l 
Adiaababadan bildır ilıyoı: 

Necati, De11lyede Ameri
kalı müıavlr M. Katplyl 
ve lnıiltere sefiri Sır Bar· 
tonu Partı mukarreratını 

tetkike davet etmiıtir. Bu 
i.ld zat bugün bir tçtlma 
yapmııtır. Fakat bu içtima 
hakkında •enoa hiç btr ta 
raftan bir mal6mat veril. 
mlftlr. lfaret etmek lllfyoruz. 

zamandanberl bize ıu aıa 
dde bulunanlar Yar: • 86tQn 
danya halka aarfetmek tel 
kininde ltu'unurken ılz on
lan paralarını bankaya ya· 
tırmaya ae•kedfyorsunua. Ya-

t'Jd«Jdlr. Yt1rifda1. bu iJde 
ol canla. baıla gerine ge
tirme!Jt: çnllş Tarihi eıe· 
rler bulur, bôyle eserlerin 
yerlerini görür veya işi . 
lirsen, bu eserlerin şı111tın 
bunun eline geçmesine 
meydan vermeden mdu
lere ve hükı1met adamla 
rın.ı haber ver. Kendi ke 
ndlne us•ılsıi: ve turih 
devirlerini ali ust tdt'cek 
loprllk kazılarında bulu 
nma:. Bôylellkle define 
arıyacağ:m dlyt, bulaca
ğın eıerler ne sana, ne 
de tarihe yarar. Samı at· 
alardan kalmıı ve11a eli
ne gtçmiı olan larit f 
eserleri de yabancı ellere 
kapllr na. Bıitün brınları 
Uluıcıl Kurumlura vermtk 
kutsal amacın olsun 

Biriktirme ve Yerli Mallar Haftası 

Dün Cumuriyet Alanın-
fabrlkalarınızan mallarını 
kime ıatacakıımz?,, 

Ru fikir, iki bakımdan 
yafaııtu: Biz ta1&rrufu pbaı 
Ye aile bOtçealade denıenln 
al&metl olarak aidatımı• za 
man emin bir tç pazar ila · 
reketlnln dayancı da ancak 
b6yle bir denıe o'dufunu 
d61Ga01oruz. Tasarruf yap· 
tık ihUyaçlarıodan hattl ze 
Ykten delil, aacak tll'aftan 
kıa ııuktar israf Adetinde de 
vamlı bir yotalttm fazileti 
16renler varsa, yanılmakta
dırlar. iaraf bGtçeyl ve ke 
1eyl açıla aitarür. Açıfıo 
arka11ndan lae hemen borç 

ı da Bir Toplantı Vaplldı. 
Alanda Söylev Verildi. Bundan 
Sonr Biltiln Okullar Talebesi 
Şehirin içinde Bit Gösterİf Ge

çif i Yaptılar. 

ürk Tarih Kurumu 

ArUırme ve rerli mallar 
haf ta 11 llıtıi ile dtın Cum 

Ye fala yani devleti ver• 
41 

•anclatı haraca a6mlrten 
•h•la kadretalsllk plir. 

~--- a - :- .::-:c;;:;~ - :::::..... - ~ - -
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1 urtyet alanında bir toplantı 
yapılmıthr· Saat on Gç bu 
çula doğru öiretmen okulu 
ve itse, kız, erkek orta ve 
tik okullar ta'ebesl ellerinde 
yerli ma'ı kullanma ve bir 
lktlrme öğOdü veren levha· 
lar yazdı oldutu halde ala· 
ncla alfabe ııraılle yer a lm 
ıılardı. 

ilbay ve Şarbayımız 8. ikinci nokta, bankalarda 
blribn ~f paf'aUDID 

mahpua detti, fakat en em· 
la inançlarla tflt:ren canlı 
Ye hareketli bir kapital ol 
muadır. 

Li 'h h Salim Gindoianan Parti il· 
afi 111 IZlrllllJlr, yön kurul baıkanı B. Lotfı 

Ankaıa, 14 (Ôzel} _ Ha. Kırdarın da hazar bulundu 
k6met, d6rdlnc6 ıenel mQ · lu bu toplantıya daire 
fettıılik mmbkaıı için bir direkt6rlerl, lıyarlar, ıllel, 
af llytbuı hazırlamakla ve Halkevt bandolan ile bir 

Memleket nizamı vatan· meıpldGr. çok halk tıttrak etmiftl. 
d .. bayatmın aaadet, ,aven 1====~====-=z=====I Saat on dörtde ıOel ban 

l•k ... durlutu• da,amr= Habeşler donun çaldıtı ı.tıldll marıı 
T......ıta bu iç unaaru ta- ıaygı ile dınlendt. Bundan 
hlll edebiliriz. aonra ulusal ekonomi ve art 

lir kırı~alı hOcuı ettiler ;::~ :a::·:rla~:·~:r~r:k aı. balcle kazanoanı temin 
edip, pleceld .. t ..... ıyetle 
rlat ı-ca altına alan yur 
dBt l&JlllDIB h• ata ut· 
ma-da ancak bayır s6ren· ...... 

latanbul, 14 (Özel) - arttırmanın delerlnl ve ıre 
Makalle ıGneylnde elerllyea reldlilnl cumurlyet bn· 
Habeı aıkerlerl bir ltalyan k6me t in ı n k ı • a 
l&arakoluna ani olarak hG· Bir zamanda batardıiı eko
cum etmftlerclir. K ıaa ltir aoml ltterlafla b-,llılGIGnl 
~11ma -.onunda 20 ltal- belirten atlsel btr 11,tev 
,.. ............ .erc11. 

B Sabri Sdzen 
Hallu vl bandosunun tıU· 

raki ile okullar talebeıl hep 
birden rerll mallar martını 
ıöyledtler. 

Bundan ıonra ura ile ıa . 

el bando Uıe, Halkevl ban· 
doıu 6fretmen okulu, Kız 

erkek orta ve ilk okullar 
talebeai Mtllikuvvetler cad. 
deılnden Parti 6n6ndeo fıa. 
k6met ön6ne geldiler 861 
lece ır6atE"rit ıeçlflne aon •e· 
rlldı. 

Habeı aakerlerl tayare 
bomb ırdımanlarmdan fla. 
çınmak Clzere alliblabmer 
hayratı olan yerlere lltfca 
etmekte ve kuvvetleri•• ele 
alltbta mer kurdelAlan ır• • 
çlrmektedlrler. 

lıtanbul, 14 [Ôzel) - Aa.. 
maradan blldirtliyer: Bqin 
Makallede ilk defa olarak 
unema itlemeie batlam11br. 
Sinemada ltalyan ordulan
DID mana nalan Ye ftalyaam 
bazı ıehtrlerlaln maazara
ları .Werilmtı ft yerli ha I& 

Moııolini tarafından hayretlerle .. ,. 

latanbul, 14 [ Ôzel J reclilmııttr. 
imparatorun Amerllcab mil latanbul, 14 (O.el) -Ma· 
ıavlrt Şal ... tafare ile De undan bddlrihr•· 
11leye ıltmlftlr. Mltavlr be- Propaıanda bakam ICoat 
raberlnde lnıtltz Fran11a tek· Ctyano Roma1a ..... ek k· 
llflerlnl de g6Ui r mOıtür ere Viktorya ••purlle bare-

lstanbul, 14 (Ôzel] lm ket etmlıttr. 
parator De11lyeden bir ta· Kont Ciyano, Komada pro-
yareye blnmlt va tlmal cep p•ıanda bakanhlı yazlfetl-
healne ı tmltUr. nt yapacaktır. 

imparator cephede bOtün 1-===----------
kumandanlann tıttrak etUll Kamutay 
bir toplantıya baıkanlık et 
mıı ve durumu görüımaı 

tir. l111parator gene aynı 1 ,,,,.oplantıları 
tayare ile Deıaieye d6nm6t· ı ~ 
Uir. Ankara, 14 (AA.)- 1930, 

latanbul, 14 [Özel) 1931, 1932 malt ydlarmda 
Uluılar ıoıyeteıl genel aek umumi tahriri yapılmıt olan 
reterlifl, bu sabah Adlıaba· binaların ıayri .. fı lratlana
badan Pariı kararı bakkan dan yOzde 25 niabetlacle 
da bir teıkere a•mııtır Ha- tebzillt 1apdmaama, Buna 
beı biik6meU, Parta projeal ovaıı u'lhat amellfatıncla 
üzerinde nazarıdikkati cel· ıert kalan tı'erto blUrilme
betmekte ve ulualar ıoa1e •ine, Ankara ıehrlnln içme 
tealnln toplanma11nı lllemek 

ıuyunun tamamlanmaama 
tedir Bu, Habeılıtanın ce-
vabı delildir. ve Ankar.da yapılacak Genç. 

lıtanbul, l 4(Ôzel) Kur· ilk parkına ıu 1et1rllmeeine 
a lt lranun•aranın da birinci 

tatane ve Montanero alay· 
mGzakerelert yapılmıflar. 

ları bugün Sanyo vapurlle ı---===·-----
ıarkl Afrıkaya baNlcet et 
miılerdlr. 

Masa•vadan bildiriliyor: ,. ~ 

IBltllüktın 
CiNSi KURŞ 

Butday 10 
Arpa 13 
"5-60 Randıman Un 22 
70 Randıman Un 20 
80 Randıman Un 18 
Kuru Üzüm '37 
Hur111a 84 
Kenlimizln geçerfne g6 

re bu sene sadakal/ltre 
kıymeti yukarda gôıterl 
liniıtir.Fitre vt zekatın 
y11rd11muzun Hava kuvve 
ilerini artırmağa çahşan 
llava Kurumuna vt rllme-
1(. 

50,000 
T ılıbı ilkıntep 111111 

Ankara, 14 [Ôzel) - Ge. 
lecek sene ilk mektepler.den 
çıkacak 50,000 tal ....... 
orta mekteplere yerletUrd
meai lçl11 ıtmdld~a tertlW 
alınmaktadır. 

ltalyanlar 
Yııidaa ıii •rirır~r 

lıtanbul, 14 (Ôzel) -
MaraDp yapuru, Ma•yya· 
ya ~ket etllliftl 
...... tafl1abdec; .. '11i111& 



SAYPA 2 TURKDlLI 

Dışarda Türkiye: ı•···················~··"' 

Y .. . ~: TARIM GuR0$M(lERi 5i1 

( 1 iLiMiZDEN Bir Millet uk sehyor ... ··-:~· .. ········~···· ...... 
f ıııyokratlara gore topı ak 1. -

Tôrkiyadı, aıulara sıgdınlan işler. senelere bitti 
aylara indiriliyor. 
-JV-

Hakikaten gerek eıki İstan
bulda gerek haksız yere AV· 
rupa mahalleıi adı verilen 
Beyoflunda birçok yenilik
lere ıahid olmak kabildir. 
Fakat eıki manaları tamir 
için kurulan iskelelerde bol 
dur. Hatta halkan hayatında 
eski rollerinin oynamamakla 
beraber camiler bile müte · 
madiyen ta mir olup durur 
Ayaaof yanan kubbeıinde en· 
diıe uyandıran çıkıntı lar 

kaybolduğu 8ibi Sultanah 
mel Çeım eslde eskiden kal
ma ihtiyar tarafından yeni 
den süılenip yaldızlanıyor 

Fakat yeni zamamn en 
biraz llmıali: Mudzza hare-m 
dıvarlarlarının yılnlma11dır. 

Şımdi Botazlçlnde derin 
bir yardan ıeçilir gibi gez 
llmlyor Ankarada bu sedler 
bu manialar hiç inta olun 
madı lstanbulda yeni yapı. 
lan binalarında oturan da 

böyle kalın dıvarlarla çev
rilmedlji gibi her eski evin 
tamtrile beraber mevcut ol· 
anlar yıkılıyor Yakında tıp 

kı bizde olduğu gibi yüze 
gülen 1evimll bahçelerin ıo 
nunda Lotınfn esrarengiz bu 
lduiu için o kadar gü;ıel la· 
ıvır etti il k af ealerfn yerine 
pırıl pırıl camlardan batka 
blrıey 16rmlyecefiz. 

Tiirklyede kadın meıe1eai 

bir kaç kel!me ile izah olu 
nmıyacak kadar karaıık bir 

davadır Türk lradımnın bu 
siln kendisini "daha ıırbesl 
hl11etttfl iddiası ancak k11 

men doirudur; hatti. birçok 
TOrk feminlıtlerl lsviçre ka , 
nununun bir gerl1me teli.kkı 
ederler 

Evelce kadın lıtedlği ve 
tediye edebileceği her teyi 
1atın alabilir, arzu eltili ı~ · 
kilde kiralar veya kiraya 

verilebilirdi Halbuki bugfin 
biltG bu meseleler için kocı. 
11nı muvakatini elde elmeie 
mecburdur. 

Şu halde Tüsk kadmmın 
hakiki hürriyete kavuımaaı 
delil fakat akraba ve yakın 

tanıdıklarından batka bütüd 
ya~ancıları da baı açık bi · 
lmeıi cemiyete ve dolayıılle 

Pir baıka değiıiklik daha 
olmuı eıkı süslü Arap harf 
lerinin yerine latin alfabesi 
getirilm iıtir Şıirden çok u 
za'< olan bu harfler batıdan 
ıelen yabancı ziyaretciler 
iç n çok büyük ko'ayhklar 
temin ediyor ve çok mühim 
imkln sahalara açıyor 

Türkiyenln tekniği idareıl 

ilmi ve sosyetesi ne kadar 
garplı ise amaçları da o ka
dar garphdır. fakat bu ıöz 

ler üzerine garba doğru ıl 

yasal bir yakınlatma cere· 
yanın nda mevçud oldufuna 
kani olunursa çok yanlıı bir 

yola aapılmıı olunur. Bilakis 
bütün bu tedbirler Türkiye
yi hayatın her aaha11iıda 
garp tesirinden uzaklathr 
mak, onu teknik, ekonomik 
ve nihayet siyasal bakımdan 
tamamlle hür ve m(blakil 
yapmak içfn alınmıı tedbir 
lerdlr . 

SON 

•••••••••••••••••••••••••• • • : Küçük t-faberler : • • .......................... , 
J eni bir prıpaganda usulü 

Macaristan timdi yeni bir 
siyasal propaganda ~istemi 

takip etmektedir. Üstlerinde 
"Fransızlar! Adalet için ol. 
an uvaıımızda bize yardım 
ediniz ,. aözlerl yazılı bir 
takım kartpostallar Fra nıa

ya gönderılmektedır. 

Kartpostallara ilitik iki 
harita vardır. Bunlardan bi
risi Macaristanın Vena y m · 
uahedesinden evelki ııııın 

arını ikincisi sonraki budu 
tla rı göstermelc tedir. 

81ra çeşmesi 
Kopenh1tgdaki mimarlar 

birlıil klilp olarak insa et
tikleri büyük ve zarafet iti· 
bıuile Kopenhagda emsali 

olmıyan binanın açılıtı lö· 
renini geçen gün yapmıt1ar 
dır . 

Bu binada, her modern 

binada oldufu gibi her kata 
ayrı ayrı ıu veren borular 

vardır. Fa kat bu binadaki 
boru1ar çifttir. Boruların bi· 

riıinden su dtferinden lıe 
bira akıtılarak her haftaki 

hususi çeçmelerle arzu ede 
nlere arzolunmakt~ır 

Bu batlık altında yazaca· 
gımız Y"Zı eski bir ekonomi 
tarihinin incelenmesine ihti· 
yaç gösterdiğindı n i'k önce 
bu noktada biraz durakla yıp 
incelemede bulunmamızı fa 
ydah bulurum. lkonomi du
rum bu günkü yüksek mev. 
klinl buluncıya kadar pek 
çok devrimler geçirmiı ve 
bu hal on dokuzuncu asra 
kadar devam etmiıtir. • 

Ekonomi alanındaki bu 
arsıulusal durgun1uğun pek 
çok ıebeplerf vardır. Bir 
kere ulusların yaıayıı tar 
zları ekonomi bilıinin vücut 
bulmasına engel oluyordu . 
Çünki eıkt zamanlarrla eko-
nomi yasalar yalnız hükume 
tin dairesine verilmtı zanno. 
lunur. Esaret angarye istfp 
dadı idare harbin bir hali 
aslı o'arak kabul edilmesi 
l'ibi haller iktftada eyi bi r 
ceryan vermiyordu ve diğere 
taraftan da ekonomi hidise-
ler daima ahlaki ve felese 
fi mesatlin teılrah altında 
kalıyordu ve vakit vakit 
bu hususa dair yazılan ese 
rler battan aıafı hatalarla 
dolu idi. itte bu hal on &ltın 
cı ura kadar devam etmitti 
On yedinci ve on sekizinci 
asırlarda eyi ekonomi eıerler 
yazılmıısada bu eserlerde ba
ğzı meslekler meydana çıka. 
rm ı ıtır Bu mesleklerin en 
batında gideni fMirkantil] 
meslefldlr Bu meslek &dam 
farının kiitgelerince fıkirle · 
rlnce bir memleket naku 
çok altun ve ,omüte sahip 
olursa o meroleket okadar 
da genlik refah lçfntfe YBf"· 
rmıt bu meslek adamlarının 
şu güdgelerf hiçte do~ru de 
gildtr. Bir memleketin altın 
ve gOmüıü çok olabihr fa · 
kat o ahun ve ıümüt hüsnl 
istimal edilmezse ne genlik 
ve ne de servet vücuc:1a ıetl 
rlr u meRlefln hata11nı 
tik önce meydana koyan 
[Kenedir] ıene ekonomi ha-

. . .~ 

C.H. Partisi Kamun Ko-1 

ngreleri Çahşmaları .. 
Karaisa ve Hacıilbey Kamun
/arı Parti Kurağında Toplan
dllar. Yıllık Kongrelerini Ya-
parak Faideli Görüşmelerde 

Bulundular. 
Cumuriyet Halk Partisi 

kamun kongreleri devam 
etmektedir. Ôtey gecede Ka· 
ra lsa kl\munu yıllık kongr · 
esini Parti kurağında yap
mııtır. Kongreye Parti baı 
kanımız Dr. Lütri Kırdar, 

ilçe yönkurulu baıkan 

ve bir k11ım üyeleri, 
Karaisa kamunu yönkurulu 
baıkan ve üyelt ri i 1e Must 
afafakıh . Haclsmail, Mirza
bey, Börekçiler, Aziziye, Ka
raoflan, Aygoren maha 1le 
ocaklarından ikiıer mümea 
sil iıtlrak etmekte idi. 

ulu töyle kurulnıuttur: 
Avukat Eyüp Sal:ri Ko .. 

çak, <tikiı makineler~ acan 
tesı Sabri Sarfaklarlı, man· 
ifaturacı Veli, manifaturacı 

Hilmi, barut ve av fiteklerl 
hayli Cevdet 

Eyüp Sabri Koçak tle 
Cevdet ve Hilmi de kamun 
ilçe kongresinde Karafsa 
kamununu temıil edecekler· 
dır . 

Karaisa kamununun yeni 
yönkuruluna baıarıklıklar 

dileriz 

Dün de saat yirmi buçukta 
C. H . Partlıl Haciilbey ka 
munu Parti kurafında top· 
lanarak konıresini yapmıı 

tır 

Kongrede Hacıg&ybl. Ka · 

Karalsa yönkurulu b&tlca · 
nı avukat t:yf'p Sabri Ko· 
çak kongreyi açarak gürüt· 
ü lecek itleri söylemit ve ba
ıuılar dilemittir. Buncian 

sonra se9im yapı ' arak Dr. 
Lütfi Kırdar kongre baıka · 
o ıjına , avukat Muhittin ba· 
ıkan vekilliğine, lımaıl ve 
Hayrettin ıekreterl ık'ere ıe· 

çil mitlerdir . 

1 
saplar, Dinkçiler, Martlı o· 
cafının iklıer müme11ıllnı 
hazır bulunuyordu. 

Parti baıkanımızın baık · 

anlıiında çalıımafa devam 
edilerek iki saat kadar Par· 
ti ve btlha11a ıehri ilgileod 
iren itler üzer inde hararetli 
görüımeler yapılmıı, ıüzel 

kararlar verilmiotir. 

Avukat Tevftk Zerdeci 
konıre batkanhlına eekre
terltğe Raalm ve Hayati ay· 
rı ' dı 1ar ilk olarak kamunun 
frta1iyet raporu okunarak 
onayland . Bundan ıonra 
ocaklardan gelen dileklerle 
bütçe üzerinde f atdelı görüı 
meler yapıldı . 

En ıon olarak yapılan se 
Karalsa kamunu yönkur· 

= ~ 

Un ve zahire f iatlın ' 
kkında (kuvayi tabiiyye na
zariyesi] namlyle bir nazari P' 
ye meydana koymut bu na- il 

zariyey" göre yalnız ıervet 

topral.hr . Topraktan baılca -----------

çimde Ekrem Cavuldur, Sıt· 
kı Şeremetlt, Mustafa Hatat 
oğlu, Nazım Sanön lbrahlm 
Bozok, Kamun yönetim ku 
ruluna müme11illiklere de 

verimli bir ıey yoktur. Baı-
lıca verimli endüstri tanm-

1 
dır dtyor [Fiziyokrat] adını 
alan bu meslek adamlarının 
güdgelerl de hatalıdır . Zira 
tarım ıervet delildir lstih
hsa 1t ıenetln ıebeblerlnden 
biridir ftjiyokratl"r. Mirkanti 
lislerln hatasını meydana 
çıkarmakla kendilerlde ikin· 
el bir hata tılemit'eraede 

14 Birlıci Kanun cuıı 

Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 " 
80 .. 
Kırma 

NOT: 

Kuruı 
1050 
950 
900 

600 

Avukat Tevfik Zerdeci Ra 
sim ayrıldılar. 

Qelenler Gidenler 
Su11fırlı" ilçebayı 1. H. 

Gider ilçeılni ilgilendiren if 

ler üzerinde tlbaylıkla tem 
aa etmek üzere tehrimlze 
gelmiı ve akıan Qzerl ıerl· 

ye dönmüttür . 
§ Bir kaç gündür ı ehrimiz · 

de bulunan Balya ilçebayı 

Rtfat Yenal ilçesine ait itl · 
eri takip ettikten sonra dün 
Balyaya dönmüttür 

Oğretmenler 

Halkavi tımıillarine iıti
rak ıtmaği karırlıetnddır 

Dün ıehrimiz ilk okul öi
retmenleri saat on bette 
Halkevinde bir topl1tnlı ya· 
parak H&lkevl temıillertne 
iıtirak etmeğl ve bir temıll 
vermek üzere derhal faali· 
yete geçmeli kararlaıtır· 

mıılardır . 

Halkevl batkanı 8. L6tfü 
Kırdarın batkanhk ettffi bu 
toplanh bir saat kadar ıür 
müı ve baıkan 6fretmen1er · 
le bu arada. faydalı konut 
maluda bulunmuttur. 

Halkevi temsil kolu baı· 

kanı Feyzi Sözener, Dum 
lupınar okulu baı ôiretme 
ni Cevdet Demiray, Gazi 
öfretmenlerinden Ômer, 
Mlthatpaıa 61relmenlerin· 
den Memduha ve Emin 
temsil için bir ptyea ıeçe

rek lizım gelen ilk hazırlık · 

ları yapacaklardır. 

Susığırhk 
Ur ay f idınliğı iyi yıti
ıtirdi f idınlar ıııirildi. 

Sueıfırlık 14 < Ôzel ayta
umı:ı.dan )- Suııfırlık ur ay ft
danlılı bu yıl çok geltımlt · 
tir. Ffnanlılc için Buraadan 
muhtelif tohum ve fidanlar 
gelirtlmltllr. Şimdi bunluın 
ekimine devam edilmekte 
dır. 

fidanlıktaki dut fidanları 

çok iyi yetltmiıttr. Bu ay 
içinde bu fidanlardan halka 
dağıtılacaktır 

Şu ıon hdtalarda birçok 
köylerde sGrek avları yapıl 

makta ve muzır hayvan1ar 
öldürQlmektedlr. 

Ô dürülen domuzların ku
yrukları ziraat memurluiu 
na teslim edılmektedlr. Şl · 

mdlye kadar birçok domuz 
öldürOlmüıUlr Bu sürek av· 
!arına bundan sonra da öne. 
mle deYam edecektir. 

Neşriyat: 

Yani ıdım 
Bu deterlt kaltür ıaaete· 

ıinfn 102 inci eay111 çıkmıı· 
lir içinde çok ehemmiyetli 
yazılar vardır Herkeıe btlh. 
aasa gençler!e öğretmenlere 
ta vslye ederiz 

efklra umumiyeye sosyal bir 
fakt6r olarak dahil o!abil 
meıl ve Avrupa ve bilha11a 

Cermen cemiyetlere kadın· 
ların oynadıiı rolü ifa ede 
bilmeıi demektir. Kadın ve 

erkek aleminin arasındaki 
mütekabil mGnaıibetler ti 
mdillk oluı devreılndedir. 

BU GECE 

hürriyeti say tıuını kal ul 
ettıklerlnden ekonon.i a 1an 
da çok büyük hizmetleri gö· 
riUmüıtür Ekonominin ne 
oldufunu çok ıüzel ve çok 
dürüıt bir ıurette izah eden 
lnııliz alimlerinden (Adami· 

• ımit) tir ikliıa l babaaı adını 
alan bu ilim istihıall serve
tte çahtmanın mühim bir 
m~vkii oldufunu ve çalııma 
kla bütün endüstirilerin baı 
la baıına birer milvellidi ıe · 
rvel olabileceflnl iapat et 

Bu fiatlara muamele 
ve huğda y ı koruma ver
giııi dahildir . 

Zahire fiat arı beher 
kilosu: 

Cinsi Kuruı -Sert -buğ. 5 
5 
6 
5 
6 
4 
4 

4 
2 

50 
75 
25 
75 

Halkevi Kurslar Şubesi 
R a ğ b e t G ö r ü y o r. 

Biz burada TGrkiyenln 
ıo•yal bünyeılnin teıekkOlü· 
nü ıözümüzle takip edebi· 
liriz. 

Sağlık 

Eczahanesi 

Nöbetçidir. 

mit ve ekonomi ilminin 
diff'r ıltm 1erle olan 
münasibetinl çol güzel tarif 
etmtıtlr Bu huıusa dair o 
lan yazımızı dtfer bir batka 
nuıhaya bırakıyorum. 

SUSIGIRLIK 

" " 
Kızılca " 

Yumutak " 

" 
Arpa 
Mısır 

Çavdar 
Kepek 

" 

25 

25 

Halkevl kurslar ıubeıinln 
Mithatpaııı okulunda açtaiı 
el ve makina nakıı, metot, 
ve Franaızca kursları büyük 
bir rağbet görınektedlr. 

Her gün bir çok bayan ku
rslara kayıd olmaktadır. 

Kuralarda büt~n dersler 
ameli olarak ıöıterilmekte 
dir. 

Büyük bir faaliyet ıöı
teren evin kuralar kolunun 
bu muvaffaldyetlml takdirle 

Bundan ötesi lıli.m aile 
hukukunda aynen ve belki 
de daha eyi bir ıekilde ha
llolunmuttu, • .ı N-PERK ... ;;;m;;ı;;;;;.~P"!"'İ!!!----.. 

Bu kurslara kaydo'an ve 
muntazaman devam eden 
bayanların adedi t imdikl 
halde yüz elliyi geçmlttir . kartılarız . 

İNGİL TEREDE: lngiliz Malı Kullan! FRANSADA: Fransız Malı Kullan! ALMAN-
YADA: Alman Malı Kullan! 

• 

DiYORLAR. 
YURTTAŞ! Bizde Bağırı}loruz: Her TÜRK, TÜRKİYE Malı Kullanmalı .. 

ULUSAL EKONOMi ve ARTIRMA KORUMU 



.................................................. r.................. ...... ya yerl~ıurılmeafnl rica et· 

y 1 B . kl ·I • : MUkeırem I · Şundan bundan : mittir. 
AZAN:! uraa ıpe ııerı ! Kamu ............. ............ ~ 
............ toRoıLtNIN HlKAYEsı:ı .... : ........ : Oıkikadı 150 dılır kızı- llılidıhir u~ıklı bir uçı-
ceı salona bir daha ba a baya binince anladı. Oka· f 

llLllESIR ASIERI Sllllllll 
IOliSYllU illlllRI .. . 

alam. dar dolaımıılardı kt. nan bıhıklır kçı <14600) mıtra irtifıı 
Vapurun kallsma11 ya- Paket açmak GCll6renln Helivotta en b616k Gcret ı •t ld' 

pek botuna ıtderdt. Yara· leri alanlar Greta Garbo, JU 18 1 
Oltun canım. Şerare· maz bir çocuk wf bf kaFJo · Eddi Kantor yahut Markı 2 t lktncfteırlnde yapılan 

ldn ne .. yaıı olacak bir va· lanın lıtlne oturdu Birer kardeıler dejildlr. En bilyllk tecrGbe uçaklar1 eına11nda 
iz delil mı? Şimdi atlar, birer ipleri açmafa baı'adı. maaıları a 'anlar kOçilcOk Moıkovada menjevıkl fab 
pltr. - Tekin, bu mat, ne ıü · yavrulardır. rikaaı uçakcııı Kokkolnakt 

Kolordu ihtiyacı için açık ekılltmlye konulan 11000 
kilo makama ve ıehrlJe için veglen fiatlar liik halele 
ıörülmedlflnden 6 12·935 ,aninden itibaren pazarhla 
konulmuıtur. 2 t 1.kin. 935 cumarteıf ıaat 11 de pazarlı· 
k 'a eluftmesl yapılacaktır. Tutar bedeli 2860 liradar. la 
teklerin kor sabnalma komlıyonuna m6racaatlan. 

4-1-369 
Genç kız razı oldu. Sa· zel defli mı? Tıpkı deniz ıı- 6 8 ayhk çocuklar iki alellde bir uçaltla 14575 

lona ıtrdller. bı. Kumaıın adını bil ir mlıin? ıaatlik ıı için JO dolar al · metre yOkaekl ile çıkmıt ve •• 
Orada Tekin ikinci kap - DiUrkincı söyledi am maktadırlar Bır aylık be· ltalyan uçakc111 Danatlntn 

Kapah zarf uıult · e ve eıki talip namına elcıll'-lye 

danla karıılaıtı . ma unuttum. bek ise bir dakikada 150 kurduiu yükseklik rekorunu 
Eekl okularkadaılaıından· - Ya fU yeıtl. Buraanın dolar kazanar. Bu ölçüler 145 metre reçmlttir Uçakcımn 

mıı. Konuımaia baıladılar. ucu bucafı bulunmayan ye dahilinde boyuna çalııan anlattılına ıöre 12000 met· 
Yolculardan bir bayan pi mtı •taçlara ıtbi bunun adı· bir çocufun ai leılne çok ba reden ıonra mllvelitdilhumu· 

Jano kapafını kald1rarak: nı da unuttun mu? yilk kazançlar temin edece · za clhazını kullanmaıına ra · 

konularak 6 12·935 Aat 16 da ihalesi yapılacalı ıl&n olu· 
nan 400 ton un için t•llp ç•kmadıtandan pazarhla bıralrıl
m1tbr. Tutarı 49000 liradır. 23 - Btrlnciklnun · 935 paaar. 
teıl ıOnG ıaat 15 te pazarlalrla ibaleal yapılacaktır. Ta· 
lipleria ko'ordu aabnalma lcamlıyonuna m6recaatları. 

4 - 1 - 343 
- Tatlarda hlrblrlnl tut· - Canım Bur1a lpekllıl il muhakkakbr. AGcak Ho fmen hava varhfını hlHet 

mıyan 1e1lerle parmaklarını detti mı? flepsl ayrı ayr1 ıO llvot kontratlarında bir ço miye baılamıı, 16zlOIGnG •• Suıılarhk ıarnizonun thttyacı için 90 ton kuru ot 

elaıbrmata bafladı. zel cutun fiinde otuz saniyede buz kaplamııtar Çinkb ba. 
Otede tlsel, ıeaç bir er Genç kızın ıözleri ıııl ıııl fazla çalıımayacafı keıen vanın ıofuklulu ıılmn al· 

kek piyanoya dayanan ıttaç yanıyordu, Aynanın karı111 keı olarok yazılıdır. lıte bu· tında 60 dereceye varmııtır. 
kadını clal .. n datıın IClzG· na ıeçmlf. aldıkları kumaı· nun içindir ki babalar ıGn- 14575 metreye çıkhlı zaman 
yordu. ların her birine ayrı ayrı de 75 dolardan fazlaıını havanın keıaf"U uçaia da-

Gll6ren yolculara bakar. sarılıyor, dönOyor, ellerini alamaz•ar. ha fazla ytkaelmek imlı&nı 

16 1 :?-935 pazarted ıünü saat 10,30 da satan alma ko· 
miıyoaunda açık elrııltmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 
3600 liradır. Muvakkat teminatı miktarı 270 liradır. Ell· 
slltmeye lttlrak edeceklerin ıartnamHlni ıörmek &zere 
her gün •ıe ihale ıilninde vakla muayenlade temlnatlarlle 
birlikte Susıfırhk 1&bn alma komit1onaaa m6racaatlan. 

ken 01alandı •e ancak va- çırpıyordu Dönüt ıeltıten Çocuiun fllml çeklllrkeo nı vermemlt bunun Gzerlne 4 - 1 341 
purun yola çıktalını ıaray çok daha ıOzel ve canla bir doktor bir baıtabalucı mot6ril durdurarak bir pli 
burnunu ıeçllkten ıonra an oldu. 1 kadın ve sinema kumpanya- n6r ,aba 62 da ktkada uçak ------------------------------- ~---.__. __ _.._ 
ladı. Eve ıeldiklerl zaman on· unm bir mlmeatlı bulunur alanına lamiftlr. llJIP IÜhlr 
ı.ı..V::.::.: :~:~ a !:. ~ ..... ı~bı..:-::•k:.~yeı;.;:· llflllft ~ir retar hliain 1111111• Abdurrahlm adlı malılrB· 
1 l mi kaybettim. Yenlalnl al· anna a mıı: kaldılar So•1et tayarectıl Vl&de- ::iov1etler BlrUtı icra Ko 

- Evdekilerin habert Yar. Gll6renln renıl açılmıf, mir koklnakt tayareal ile mlteıi Baıkanı Kallnln 60 acalımdan eaklllaln hGkml 
ı olmadıiı i in olunur Sana bl1le bir 16rptrla ya . 16zlerl parlamıı, eakl tathh - on üç bin metreye y6luel· ı ancı yıl dön 6mil dolayl11le 

259 
numaralı Balıkeı· 

pmak tıtedim. Fena mı? lı yerine ıelmtıtt. mlıtıir. Erteai ıün bir tec- Lenlnırad ve Moıkovada lr zirai kredi koopera· 
Deala ne ı&zel Mai tpelc f'aba: rQbe daha yapmıı Ye 14, toplantılar yapılmııhr. Ke lifi ortaklanndan Celll 

Jıfını 1Ukl. Geseri&. etle· Kısa bir ıezlntl, bir de 575 metreye kadar çıkmıı - ndlalnln dofduiu kasabaya oflu Abdurrahlm 
nlrl:ı. ca'Dlll nluhna çaba nlz haYaıı; balr ne IJI ıeldl tır, bu suretle 1934 deki Kalının adı verllmtıtir. Ka 1-tı-k-la_r .. ı;;.:b:.;.;a;.ld...;e;.;;,.;.S.;.o;;;v.;.y-.et-..ç-oc-u-
cak d6nerlz. diyordu. ltalyan taJarec"' Duatinln linin Lenlnpadda dokuma klarının blrofu heniz sıla· 

Genç kız ıomurttu, Tekin kayın anaunın ku nkoruau kırmıı oluyor, bu fabrllraıında ihtil&ld,9n evel nacak mektep bulamamak-
Siylendt latına ya vatça: ta1arecl 14,433 metreye ka SO Jalclan fazla ame elllr ya tadarlar. 
f'alrat Bozbanuada deni• 1 dar çıkmııt.r. 1 pmııbr Evelce onun çala ( L • h' 1 

L h 1 - GülJl.renı' Burıa ipek- Sovyet tayarect 14,575 ıttiı tezılhı timdi idare lıl lr unar yızı 1 ulraz uyıuz anmafa beıla v ı b ı f 
JlllCa Tekinin yanına IO· lileri deilttirdt Arhk nııan · metreye 62 dakikada yillı- eden am: e un~n 1 e 1 t~ Geçen yıl Volıa mınta · 
kuldu. lam laucıDlık pDa1~cak ..ım.lr. har etme te ve u tezıl kanncla Pokronkof k6yln 

'(':-:'-_ • baralmaamaktaclar de buluamuı olan u,ıur -

.... ":.::.-::::.. ~.·~ı.ı1-' !:!'..~ :' ... :~~:!e ııcil•in reıi~rl lutr lnbn ı~tit~ Wflıtr :~r;~ 011..:··;:,aı:,.:!t'.; 
Yetti BurAyl ıezdl1er. makla oyalanaoak. ıazeıındı Sov7et Ruıyanın hlk6met akademealnln tark enıtitlıG 
~abrtkalar bl ••- t Yataıın Bur1a lpeklt ierl k l M k h bitirmek n.---dır Hu 1•-ıı-, 1

' Y- •pın Bir middet evel 61ea Ro· mer ezl o an °• ova te • u........ · •• 
LI k 1 SeclL- ..,..e fııaldadı . k 1 ı •- onil .. Gncl uran baılanıırla· a. an, ap aca arı, ... UIJ' cilt kendine ait reılmlerln rl ı&nden ıilne a abe ıa· .... .... '.Dl Ulud a. clol .. 1 d rında kaJ'ID atacı kabala ' ••• •r• ar. _ SON Parlıtelrl Lan mkftlne ve laııp btl,Omelcte lr. 

..... lcl T 61 h izerine yazılm11tar. uon"ce eri al• •kin rllme1lnl vaılJet etml.ttr 1913 MDeılnde 17,6 e 
1 •• Yaamın en eyi mubafau DlfUI 11ını kapall ~rııya _. Gazel sanatlara ait çok ktar bir mesahayı kaplam· 

edilebilmıı k11mı Moıol dl· 
tirdi. kı1metll ve henilz pekçok akta olan bu ıehrin ıenlfll llnde 1azıh bir manzumedir. 

Vitrinlerde reak renk ipe- J 1 ~· ~ 'f merakla blJGk aanatklrlar il 1925 Hneıinde 28 520 · ı d h b il lr Ilı Zamanıausa Ka ar iç o 
ldder, iri tlJIG Bonao1lar tarafmdan bile ıörtlmemif hektara varmııhr. l9tJ ae zulmadan ıelmif olan bu ıllr· 
selın tlbt ılalll1ordu. Moakova fenevlnde mGIM- olan bu baha11a reılm kol n•ll)de 1,616,000 nOfusu ler Uypr harfl..ayle yazıl· 

Her dlkklllaa lnlade ça ndl8 Novllkl tarafmdan ke- lekılyona Luvr mOzeline olan Moıkovanın buılnkG mıı eıld folklordan bir nu 
laraa Htlerl varda Ve ren· ıfoluun yeni bir ılnama teıltm edllmlıtlr. Mise dl nafuıu 3,416,500 ktılyl bu muaedır. 
iri•, renk nalı Apelrlller ıe cthaaı ltletdmlftlr. Bu clfau. rekt6rl Anri Vern, Fran.a lmuttur Yazmanın dıter loumlan 
DÇ mı celdJor.- ~u. la biç 1alonu karartmadan blktmeUaemilracaatla flm· Moıkovada, 30,300 abtap da Uyıar harflerl7le yazalı 
EU.I, keflan paketlerleclola ılnema fillmlerl ılaterllmlt dl flnanı bakanbiı olan Lu· 96.909 klrıir bina vard1r. olup o zamanın derebeyle 
çarııdan çıktalar. ve tecrlbede muvaffak olun· •r mGzetlnla klfellnl bota· ! Boltevlkler yalınız ıeçen rinln adlannı havi bir llıte 

GOllrea 7orıanlulanu ar· muttur. 1 lttırmaiı ve realmlerl ora- eene yeni 700 mektep J•P vardır. 

Ginın icrı 
ıııırllllllÜI: 

Bir alacatın almma11Dı 
temlnen Btaalı Alı otullan 
Fehim Mehmet, Abmedbl 
Hacı Ali bey çif tlillnde ba
cıa altına alınan tabmlnea 
40<.00 kilo lradar bulclaJ; 
arpa, yulaf, kaplıca, barçalt 
nohud, keten, mııır, mahell
lerintn ıatılmuma karar ••· 
rtlmlf oldutundaa açık art· 
tırmaya konmuttar. 

Açık artt1rma icra dalre
ainde 25· 12-935 çaqamM 
ılntl Aat 14 den 16 J• ka· 
dar yapılarak ea çok artta· 
raa Gatlnde barak.aacak fU 
kadarki ılrllen peJ tabmla 
edilen kıymetin ylzde 75 nl 
bulmua lbamdar. Bulmaaa 
artbrma oa sin uuclalarak 
2 inci arttırmacla peJ mlktan 
ae olursa olıun mahdl alı
cıaı lzeriacle barakalar. Alr 
cılar malaammen kıJmetlD 
ylzde7 ,5 nltbetlnde pey ele· 
po akçealnl veya milli ı.n. 
kanan teminat melstal:ııima 
lcraJ& Yerm811 lcab eder. 

Mahllltln m1m•.a.t tlaı
nde mevcuddur. Alıcalum 
ıevml mezk6rde valstlle m6· 
racaat Ye artbrmeda lauır 

balunmalan illa olaaur. 

LE\' K 
mudun laerlnde buldupn 
zaman ne kadar taıaracalı· 
nı biliyorum. lbumal ki •nan
mak blle iıtemlyecekıln . Fa 

Seni; benim eyi bir kadını aramala kalkııma yamn tebeldml •ardı. Bel-
olduluma tnaDmıı 16rmek Yalnız ıenl çok 1e.-dllfml, ldı onun uyanma11 ihtimal&. 

YAZAN: 
MUAMMER GÔZALAN 

lililCi 18101 
Ankara 23; 
Fena te1adGfler keadinl 

ıWerıaele hetladı. Bir haç 
.. ndlr .... ehbaplar karp · 
ma çıliı,or. Onlar beni tanı 
1orlar. Fakat bea, onlan ta
•••yoıum. Na..I tanı1ablll· 
rr..? la eakl ldk&Jeiertn bir 
alD Macltlta ar.l•lana ıtt 
...aaclen korku10ram. Ken· 

kendim için detti, yalnıs 
onun için korkuyorym. 

Onun laOldOflnl alrmek 
beni deli ed• Çok betbah
tım, ne JApacatımı bllmlyo· 
rum .. 

Ankara 25; 
Belkleden Macide 

• SevııU Maclt: 
la mektubumu ufak ko 

1 

kat ne yapalım Javruculum 
Hu ıuretle harekete mecbu· 
rdum. Sakın bana ıOıcenme. 
Bir birimizi bir daha biç 
alremiyeoeiiz. Prenaeıln e•I· 
nde seni ıördatnm ıeoden 
beri ben• aıkın ne oldulu 
nu ölretttn. irademe matlup 
olarak 1ent Ankaraya kadar 
takip eltim. Buradan 6teye 
Vlranbe1e de ıtdecelstim. 
Fakat, ıoa zamanda ruhum· 
da huıule ıelen deltılklik 
bitin lnavveMmt k1rdı. ne· 
den mt? Dlyecekıln anlata 
Jım: 

beni mustarip ediyor. Sen •e HDI anatmı1acatımı yle bGylk bir heyecan tpa 
bu acının ne elim bir ,., babrlamAnı lıterlm de idi ııslerlnl acı•-- iki 
oludufunu tahmin edemez Bell<is., ıOndea beri basarladıla bl· 
ıln. Ben .enin zannettllln Ankaradan kaçmala karar tGn projeler ldr aada •1• 
ıtbi bir kadın delilim. Sana verdiii ılin kendiılnl arka dTblltrcl~ A1~anaı~°:; 
ıelınce; heniz hayatta bir yollardan Karadeals •biline naylr:d~ •:;e.;r,.11• ı-· 
çok temiz emelleri olan b'r d k b _,, 

in arece ara acıyı arayıp ti M dl 1 ı __. 
adamaın. Taltblmlzln bu ay bulmuıtu. · er ven er a,_ 
rı -11-rını btrlettlrmemlze A ı k 1 b ha k iht11at1a llldl. Otel ka~ 

- • '" ı ıece1 sa a a · d da el k 
lmkln yok Dlyacekıtn ki; dar uyuyamadı. Şafak s6ke uy~~b':İı .:aba:~: • .:.. 
ben seni her f8Ye ralmen rken arabanın ılrlltiltlnl bekliyordu. 
1evlyorum lıte, ben buna tıtttl Uıulea ıtylndl mel&tu· HazarmıJJz? Bekir ala 
tahammGI edemem. Senin bu uf ak komudun O zerine diye eorda. 
ılalerlnde 16rcl816m par1ltı· onun clrebllecell bir Jere _ Haanz hanım tfmcll. 
far, bana her dakika dltlcln bıraktıktan ıonra ı•rl çeki· - Haycll lyle ile, ıldellaıl'! 
liltGml hatırlatacak. Onun idi. Mactd heniz uyuyordu Araı.a1a .. reli, 7ola ~ktd 
için kaçıyorum Sakın bena. Dudaklarında ıGzel bir rtl - Blrlacl ballmtlD ._. 

iÇi iıtanbulun En Yiikaek Fabrikalarından Getirttığim Şelıer, Şelıerle 
nbon, Çılıolata Gıbi En liJ:ks Şe/ıer Çefitlerinizi Zarif Kutularla Ancak Dakkanımı 

TED Rf EDEBiLiR 1 iz. 
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ı Senfonının buyuk ve •evımli yıldızı 1 =· • • • = • ' 
1• MARTHA EGGERTH in • =~ . A nl. Ucuzlug"' u 1 

• •• lstanbul ve lzmir depoların-" 1 • • . . ı • • •• fi • 
• EN SON MUVAFFAKJYETI ve EN SON ESER • t41 d k. r• ti / tt " z ,r • 1T 9 
il! H a ı na ara, ı.ı l l araıetı ve İ 

Moda 
• H k'>rneı, lstor, kaplama almak ıstıye- ·~ (1 8 
1 . l ı nler her halde: S: ' Malları ile tanıdığınız ' = Yüreklere ve hislere hitap eden, göz- il :~ Yeşilli CIVannoa Camcı Hilminin n • • 
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1935 mali yılı il"in ıahakf..ur.. edı•ıı kazaııc 1 _ Senel~rdenbe~ı başarm~kta oldu- ~ !!11 • 
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. iılı>riııi ödeııwmiş olan ıııiikellı>flı>ı·iıı birinci ~ ve rağbete karşılık olmak üzere dö·t 1 :: YAN l R MÜJDE :: 
k:inıınuıı 3 l inci ~iiııii ü~le' ı• ~adar bol'elal'ıııı !fi ay evt.I [istanbulda Hasır iskeles~nde 1 ~~ BA A A SS 
maliye tahsil şub~si vczr;esi.ne yntıf'lııaJaı:ı aksi f! Kar~kol sokak 31 numarada) açmış ';I :: iSTAN8UL TEŞVfKf SANAYİ :: 
takdirde viizde 10 cezasile birlikte tahsili fm\'al ~ oldugum ~ :: :: 
kanunu ~hkfuuına te,fikan tahsiJ ohnı;wHgı ilAıı 1 (o·· ZM ELEK) ~ ;.E Kadm Terzi MeUe~inden Mezun ve Beyoğfunda 55 
0ınuur. 

1 
~ ~ =~ Meşhur .Terzi (Madam fia.a.ra) nm En Eyi Kalfası ;_·;.· 

~ l -- 367 ~ ~ 
~ Nakliye evin~e müşterilerimin himmetile mün~a· ~ Ea (N IMET GOKALAN) EE 

------------- ~ zaman vnzlfeslna baıarmakta olduAundan mevsım « •• •• 
1 •• •• 

B 1 k 
• hasabıle tüccaranm arzularına göre sevkiyatlarmn ge· •• • • • •• a f esır ~ rek vapur ve gerek motörlerimiz!e temin etmeıı te « :: Yenı Modellerle lstanbuldan Gelmış SE 

~ ve vapurla yapılmakta olan sevkı)•atların 1za da an 'f; :: Ve Dikiş evini Mahfel Arkasında Nuh :: 

M .. d d . ·ı · .., . ~ ~ cnk IHlo·~ a on para gi\.>i pek az bir fark ıle kabul ~ :: Sokağında 6 Saydı eve Nakletmiştir. EE u eııJmumı ıgınaen ı\,ı etme~t~ olduğumuzu sayın müşterılerimize hürmetle ;lf :: Roplarınızm, Tayyorlarınızın, Mantolarınızın, Tuvalet· :: 

ll . , f.!. bıldirırım · ~ •• terinizin 936 Modelıne Tamamen Uygun Yegane •• 
ahkesir ceza evme a anacak ek111ek be§ aylık olarak 1 ABDULLAH HİLMİ ÖZMELEK ı :: . . . :: 

k 1 f 1·1 ı )?935 l ·h· d - l b •• Dıklt Yen Terzı •• ve apa ı zar usu ı e - arı ın en ıtı >aren on eı YAVUZ_ ~ERVET NUR •• .. 

gün müddetle eksiltmeya konulmuıtur. Ekmegi 'ermeye 1 MOTÔRLERINAKILEVI ~ ;: N ı• ET Go•• KALAN) N)55 
istekli olanlar her gün cezn evi direktörlüğüne bat vur- i · ~ ••( M 1 :: 
maları ve teminatı muvakkatalarını tamamlayarak ılrnle ~ TELGRAF ADRES : MELEK :! :: :: 
günii' o'an 16 12 935 gününe müsadif pazartesi günü saat " TE~E_FON ISTANBUL ıl :: o·ı·s EV O'R :: 
l 4 de Balıkeıir C. müddeiumumiliğinde toplanacak komis ~ 23109 ~ :: 1 1 1 J • :: 
yonda hazır bulunmaları ılan olunur. 4 ı . 330 ~~~~ • ~ I~~ ~~~.~3t O::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::e 

19!!00J!~l!~!l!!f!H!~~~!!!~$1!~!!1~!~!!~~!!ı!!l~~!l!~ -~~~t' P . . 
st os s ~ , Halkevı Bakıevı 
·~ M A N L O KA N TA 1 ?!! • 1 lalkevlmizin Soıyal yardım komtte•I taraf ındaıı ••ki Uray Dispanseri yapı· 

~ . 41 tıında açılan bakıevindc aşağıda ya1.ılı günlerde doktor arkadaılarımız fakir 

~ Ramazan için Büyfik Hazırlıklara Başla- ~ 1 halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını dilerız. 

~ R d G l · '' G·· d" ti!!! 1 ~mıştır. amazan a ece t~Tl ve un ez-~ 1 HASTALIKLAR BAKI ZAMANI 

~ ·=-= 
UZMANIN ADI 

~ leri Açık Bulundurulacaktır. ~~ 1 

C OSMAN LOKANTASI t ı 
~ YEMEKl_JEI\~ 1:Ec iTiZ, ~EFİ8 \'E ;~ 
f U(Al ZDl R.. ~= 

; OSlVIAN t~ ı 
~ LOKANTASI ~ 

İç hasta1ıki.ırı 
Göz hastalıkları 

Pazartesi günü saat 

" n 

Ku1uk hastalıkları Salı " 
Cerrahi hastalıkları 

" " 

Kulak, boğaz burun H Çarıamba .. 
Çocuk hastalıkları. ,, 

" 

Deri hastalıkları Perşembe ,, 
Doğum ve kadın H 
Dahiliye Uzmanı 

iç hastal ıkları 
Cerrahi hastalıkları 

" 
" 

Cuma 

n 

" 
" 

" 

n 

n 

" 

" 
n 

" 
" 
" 

" 

" 

J 4·15 Hay Dr. Medeni Akkent 
15·16 Bay Dr: ihsan Oııkay 

15 i6 
15-16 

15-16 
16 17 

15-16 
16-17 

" .. 

n 

" 

" .. 
14- 15 • " 

15-16 
16-17 

" 
n 

., Dahi 
,, Sadi Ôzatay 

" Kamil Sesli oilu 
,, Memduh 

.. Mehinet Ali 
Halit Üzel n 

n Kadri Yetkin 

Raif Demiralp 
., Ali Riza Tezel 

Halkevi Baıkanlığı 

1 
1 1§4 Türlü Yemekler, Her Çeşit Tathlar, Av Etleri Yemekle- ~_I 

• rilYapar. Evler için Tenz latlı Abune Keydeder. ~~ 
· Uzun zamandanberi Osman lokantasının aşçı baıılığmı yapan Mehmet :--. 

l i uıta Ramazan i~in bütün müşterileıini çok mcnınun ~decektir. Servislere son J== 
~ derece ıtina edılmektedir. ~-

., -~ . ·-' '" .- . . . • 
ı~--f= matbaası: 


