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SİMDİ DE BiR İNGİLİZ • İTALYAN HARBİ Mi OLACAK? ... ________________ ._,..... _______ ._.. _______ -
Habeşler Ciddi Bir Savaştan SonraMakalleye Girdi· 
ler .lngiltere, Akdeniz J)evletlerine BirNota. Verecek 
Avam Kamarasında ön 
emli Konuşmalar Oldu 

Londra, 21 JA.A.} - Dün 
Lortlar avam kamara11ndan 
İtalya Habeı anlaıamamaz. 

lığı meıeleıinl müzakere 
etmittir. 

Avam kamara11nda uki 
dıı bakanı Somuel Hoar 
Partıı ıulh teklifl~rinini yapı 
imasının aebeplerin anlatarak 
bu projenin vatandaılaranm 
tasvibine mazhar olmama11 
yüzün~en iıtifa ettiğini ıö · 

ylemiıtır 

Muhalıf itç i partisi lideri 
Parıs sulh tekliflerini re.d 
eddmeZ1~ dünyanm anaql 
ve harp haline dO,eceilni 

söylemiı ve bir takbih tak · 
rfrl vermlıtfr. 

Bııbakan Baldvin de pro 
jenln ayırmak ve tam ve 
sarih bir ıurette oldutun• 

ve İngiltere h6ktlmetinln 

onları yöriltmek için hiçbir 
teıebbiiıte bulunamayacağını 

lnılli:a politika1ını maaide 

Balduiıı 

olduiu gibi Mal etler Cemi 
ye•lne iıt ınat edeceğıni ve 
fngıltzın m6ıterek bir hare· 
kete hazır bulunduiunu sö 
yliyerak itimat istemiı neti 
.ede ....... talsrQta red ve 
hükametln milletler cemty · 
eUne iltlnat eden bir U,aea 
takibi karııaında hükümete 
itimat beyan Eden takrır 

kabul edılmiıtlr. 

Karr1utay 
Dan topladı 
Ankara, 21 (A.A.> - Ka 

muta yın bugünkü top· a nta · 
ımda güodelifınde bulunan 
kanun liyiha1an ve bu ar· 
ada Sovyet cumuriyetlerl 
ittihadı ile aktedtlmiı olan 
dostluk ve bitarafhk mua -
hedest Ye protokollara ahkl. 
mınan on ıene uzatılmaıına 

ve Yugoslavya i le yapılan 
iadei mücrım in mukavelesi 
nin ta:.dikine alt kanun kabul 
edi lmittir. 

- ~===========-============ 

Sulh 
Jetl1f~ri ırtık lıllllr. 

Cenevre, 21 (A .A) - Mi· 
ilet' er cemiyeti ,dünkü top · 
lantııında Ed~nle Laval Pa· 
riı ıulh tekliflerinin artık 
6lm6f olclutaau tebar6z et
tlrmiı 1 erdir. 
Konıey bu teklifler ha· 

k\nnda bir karar vermeli 
13 ler komiteıine bırakm · 
ııtar . 

Habeşler 1 lngiltere Akdeniz Dev
Sidddli mulllrıbıtııa ai· letlerine Nota Verecek 

ristilar. "' 
Ad-

Makallede Bazı Yerler Tamamen 
Habeşlerin Eline Geçmiştir. 

A 

Ras Kassa ve Ras Seyyum Kuvvetleri ltalyan-. . 
lara Şiddetli Hücumlar Y aplılor. ltalyan Sağ 
Cenahları Merkeze Doğru Çekilmeğe Bafladı. 

lıtanbul, ı ı !Özel] 
Royter ajansmm Adısababa 
dan verdiği son hı btre gö
re. Habeı kuvvetl.:ri M(lk 
kaile yakanlarına kadar va 
111 olmuılardır . 

Tigre cephuinde. 2 1 r A.A} 
- Havas ajansıntl " n: Habeı 
ileri karakollara İtalyanlann 
Makkale ıüneyindeki bir 
taarruzunu püskGrtmüt1er· 
dir. 

Londra, 21 [AA.} 

değildir . Sanıldıfına göre, 
lt. lyan sai cenahı Habeı · 
lerin kuvvet itibarile üatün
• Üfünclen ötürü merkezedoi· 
ru geri çekilmeie mecbur 
olacaktır . 

Adisababa, 21 (A.A.1 -
Royter ajan11 aytarından: 

Yarı resmi bir kaynaktan 
verilen maltlmata ıöre . Ha · 
bet kıtaları Makkallenln ile 
ri mahallelerine lflrmlflerdtr 

latanbul, 21 (Ôzel>'- Ha· 
bet kuvvetlerinin, MakaUe 

Royter ajan11 bildiriyor: iizerine hücum ederek ıeh-
Can çekltmekte olan sulh rin bazı malıalleleriai ele 

tekltflerlnin bugün Raldıvin . Ras Kassa geçirdikleri bild•rilmektedir. 
öld6iün6 bildirmesi üzerine ====-===-=-....,==-~;-=="""""'==-~~==:=-==""":"::==-~~----
Habeıistanda muha1amahn 6ıı:.. O D U R U 1'lı9 

~ ı•• pek yakında tiddetlenmesi 

ve kati bir h•rbın vukuu 1 ı ı• h 
~;~·:u~~·~~!~~~.~~=i: ~=I Bir talyan - ngi iZ a-
lamaıı bunların bir zaman· rb·ı çıkarsa ltalyanın ı·ık dan evel mümkün görü· mü 
yor 

Bet ltalyan keıif tayarest ·hedetı• ne olabı•ıı•r?. 
Aı1ab istikametinden ıele-

rek bu ıabah Deuienin ti· -Londra, 21 (A.A.) 
isababadan bilcliriltyor: 

Verilecek Olan Notada, /tal-
• mali f&rkiıinde ve buradan 

yaya Ka, f ı Sılahla Mukabele- : 30 kilometre uzakta bulunan 1 
/ngiltere biJyak ha~ırlılılar ya• 

AklDlll ve Adaayı istirdat 
için Habetlerln timat cep 
heı! ndeki hücumlara tiddet 
!e devam etmektedir. 

Türk 
lntireıiti diğır tömürlır. 
• ~allı kuııadidir. 
Maden kömürü hakkında 

ekonomi bakanlatmdan bu 
tün ilbaylıklara bir bildtrJm 

aönderilmittlr 
Bu bildirimde ıöyle ~enil

mektedir: Maden kömürü 
itleri Türk:anonim tlrketinin 
Zonguldaktaki f abrik"'8ında 
Türk antlresltl imal edilmek· 
le o'an ı6mikokun ıataıa ar 
zedilecefl fiyat muvakkaten 
lıtanbulda depoda prt 
üzerinde teılim tonu 24,5 
lira olaralc muamele görül 
müıtür. ileride tesbit edile
cek fiyate göre fark ahcıla· 
ra iade olunacaklar. 

Yapılan tetkiklerde Türk 
antreıtinın haruri kuvvet 
itibarile lıtanbul gazhane 
kokuna nazaran onda 4 ve 
Alman kokuna nazaran on 
da 2 yüksek oldutu teıbJt 

•laıtıtlr. 

de Hazır Olup Olmadıkları 1 ~:ık 161n üzerinde uçmuı 

Sorulacaktır. 
lıtanbul, 21 \Ôzel ) - in 

giltere hükumeti, bu günler· 
de bdtQn Akdeniz devletle · 
rine bir nota verecek ve 

İtalyan - Habetiıtan ihti· 
lafı mün&1ebet1le İtalyan 
aleyhine alman zecri tedbir-

lerin müessir olabilmesi için 
Uluı'ar Soıyeteıi p , klanın 

16 ıncı maddesinin üçüncü 

fıkraıı mucibince ıllih1a da 

mukabelede bulunabilmeleri 
için hazır olmadıklaranı so· 

racaktır . Bu meıelr.nin ya

kında Uluslar Sosyetesinde 
de mevzuubahı olacaiı söy 
leni yor. 

lıtanbul, 21 1 Ôzel) 
Havas ayları bildiriyor: 

lnrthere Akdeniz devlet 
lerine müracaatle zecri ted 
birlerin tatbiki yüzünden 

çıkmaaı muhtemel müıkilitı 
göz6nüne getife·ek askeri 
ve bahri ihtiyat tedbirleri 

alıp al madıklarını ve lng liz 
filosuna bir tecavüz vuku 
unda ııkı bir mesai birliii 
yapmaya hazır olup elmadık 

larını ıormuıtur. Londrada 
bu mesele ıecrl tedbir lerin 

kuvvetlendirilmesinden evel 

ortaya atılma11 lıtenmekte · 
dir. 

i~~lllE-:*~~~ °*l(E-j 

: FITRENIZI : 
; HAYA IURU VUNA VERiNiZ. f 

i YURTTAŞ!.. ! 
! Fitreni TOrk Hava Ku J J rumuna ver. Fitre olarak İ 
i vereceiin para bütün yıl 1 

harcadıklaramızm en de ; 
İ ierlisldir. İ 
J. Hem, Hava Kurumuna J 
i büyük bir'yardımdar. i 
l Hem de, binlerce za val J 
l lanm yarasına merhem İ I olacaktır. Her felakete f 
l yetift-n Kızılay ve Türkl f 
İ yede düımüı çocuk bırak İ 
! mamak için çırpınan "Ço J 
İ cuk Eıirıeme Kurumu"da i 
1 evinize bırakılacak zarf- ! i lardan kuvvet alacaktır. f 
İ Bu zarflara boı çevirme .. İ 

---~~---~~' 

Habeı aılcerlerl bu hafta 
bidayetinde Takazze nehirl 

üzerindel<I muvaff aldyett"'"en 
celllret alarak dütmana ta · 

arruz için amirlerine müra
caat etmektedirler. 

Şimal cepheıinde Habeı· 
lerin yeni hareketlerde bu· 
lunması bekleniyor. 

Adisababa, 21 (A.A.) -
Tigre cephesindeki muhar&be 
lerin tafsilata hakkında elan 

malümat yoktur. ltalyan 
kaynaklarından olduju ıibi 

Habeı kaynaklarından da 
gelen haberler pek müphem· 
dir ve birbirini tutmamakta
dır 

Habeıler Tigreden halyan 
orduıunun iki cenllhı üzerin· 

ıle çevirme hareketleri yep
maia teıebbüı etmlılerdir. 

Bır taraftan Raı Seyyum 
Tekazze suyu Qzerinde İtal
yan ••i cenahına hücum et
mif, diğer taraftan R&1 Kaa
ıa da Makallentn ıimali 

garblıinden hücum etmiılir. 

Bu saatte Habeı taarru· 
zunun neticeleri hakkında 
maldmat almak mimkün 

. 
pıyor. Hava kuvvetleri ltalya-
ya faiktir. İskenderiye -limanı 
harp gemilerile dolup tafıyor. 

lskenderlye, 21 (A.A.) ~ 
Royter ajansı bildiriyor: 

Umumi kanaata göre, İtal 
yan lngillz harbi takdirinde 
Hindistan yolunun anahtarı 
olan lskenderlye, ltılyanla 
ran ilk hede(i olacak ve 
Libyadan ilerltyecek halyan 
kuvvetlerinin yolunu açmak 
için lnıillz tlonanmaıına hii 
cum edilecektir. Çünkü Mı -

11r sahilleri lnıtliz donan· 
masının kontrolu altında 
kaldıkça, Libyadan yapıla 
cak büt6n harekat hakim 
kalmıya mahkumdur. 

lngiliz donanmaıına hü· 
cum denizaltı gemileri ı•e 
yapılacak ve bu hücum Ra. 
doı ve on ıkl adadan tevc 
ih olunacaktır · lskenderlye 
de lngiltz donanmuma me 
nıup 80 harp ıemlıl bulun 
maktaaar. Limanda yeni ge· 
miler i~in yer kalmamııhr. 
Hatti ilci kruvazör liman 
haricinde demlrlemittlr . Ge· 
cegündüz ingtltereden bfr 
çok gemilerle ıelen harp 
leYaumı karaya çıkanlmak - · 
tadu. Bunlann ara11nda ta· 

yareler, otolar, kamyonlar, 
ıeyyar ha1ttaneler, tanklar 
ve binlerce dikenlitel örı\i · 
İerl vardır. 

lskenderiye civarındaki 
Seydl - Beılr bir askeri te· 
bir halini almııtar. Şehrin 
etrafı tel örgülerle çevril mit· 
Ur. Pek yakında yeni aıker 

kuvvetlerinin ve 50,000 ça . 
darın geleceii ıöy1enmekte
dir. Garb çöl6 memnu mın· 
taka ilin edilmtıtir Burada 
yalnız aıkerler ve tayarecl· 
ler bulunmaktadır. Bu mm
takaya ancak huıuıi mü1a • 
ade ile girllebJUr. Mevcud 
tayare miktarı ıız11 tutuluyor· 
sa da lnılllz hava kuvYet 
lerlnin Ltbyadaki ltalyan 
hava kuvYetlerlnden çok da · 
ha fazla olduiu maldmdur. 

ltalyan hava kuvvetleri 
Haya katalarının hareketle· 
rint ııkı bir tar&1sut ıltında 
bulundurmakta ve Ttıre 
mıntaka11nın birçok nokta· 
larını bomban:hman etmek· 
tedirler 

.. 



SAYFA 2 

Arttırma Haftasının 
Altıncı Günü 

8. Şükrü Saraç tascJrruf haya
tımızda adliyenin rolünü anlattı 

Edremitte ı:e Ayvalıkta 
Medeni memleketlerin ço· 

funda tatbik edilmekte ol· 
an usul büyük meclisin tas 
vibinden aonra Türk adliye· 
ıi tarafından da tatblka baı· 
lırnacak ve böy'ece maznun 
lara ıahidleri zabıtai adliye· 
yi aylarca meuul eden bu 
m e f h u t curum va
ka11 ekıer ahvalde bir eün 
de ve nihayet üç günde ha 
lledilmiı olacaktır. Evelce 
aylarca mesaiden sonra va. 
rılan neticeye bu defa bir 
günde vasıl olmak suretile 
tasarruf edilen zamanı hu· 
susi fahıslar iıtihsale yatır· 
acaklarını, zabıta ve adliye 
cıhazlara da bunu ellerinde 
ki diğer itlerin ıürat ve in 
tizamla görül meıine ta hı is 
edeceklerini umduğum için 
bu kanun layihaımı devlet 
makinemizin bir ileri adımı 

telakki ettiğim kadar tasar 
ruf haftasnın da ruh ve ma· 
naaına çok uygun buluyo· 
rum. 

İkinci mevzuda iktisat'ba· 
kımıodan muvazenelerdir: 

iktisat bakımından dahi 
gerek fc:.rtlerin gerek cemi· 
yetler.n sıhhat hali muvaze· 

neli haldir. Onun için bütçede 
muvazene kararı itha it ve 
ihracatta muvazene aranır 

i s t i h ı a 1 ve htih · 
lakte muvazene aranır yal
nız bu mevzularda aranan 
muvazene terazisinin her iki 
kefesinde bulunan ağırlığı 

azaltmak yulunda değil, ço 
ğaltmak yulunda olanıdır, 

ancak böyle olduğu zaman 
dır ki fert ve ve cemiyet 
terakki yolunda yürüyor ma 

nasınıı gelJr. 

Bir muvazene aranırkeu 

hacimlerin 11kletlerin bir ve 
ya birkaç sene evelki hac. 
mler ve t=ikletlerle mukaye
sesi yapılmakla beraber da 
ha ziyade göz önünde tutu· 
lan esas bu hacim ve siklet· 
ler kıymetlerinin para ıle 
if adesidfr Garek hacim ge
rek siklet ve gerek nakıt es· 
asına müstenit muvaz;eneler 
az çok bir kıymet ifade et 
mekle beraber hakiki muva 
zeneyi göstermekten alelek
ser UZllktarlar Sözü sağıtm 
amak için bu muvazelerin 
hepsinin anası olan ist :hsal 
ve istıhli.kte muvazene esa· 
ıı etraf ındci dolaıalım. 

fstihıal ve istihlake muva· 
zene biraz evel söylediğim 
gibi her iki tarafta azaltma 
veya her iki tarafta çoğalt
ma yapmak ıuretiyle temin 
edilir. iktieadm fertten ve 
cemiyetten beklediği muva· 
zene her ikisini de mümkün 
olduğu kac: u çoğaltmak su. 
reUyle temin edilen muva
zenedir ve ancak bu fekılde 
muvazeneyi temin edebilen 
fertler ve cemiyetlerdir ki 
terakki yolunda emni)et'e 
yürüdüklerine kani olabilir 
ler. Her gelen her geçen se· 
neden daha fazla istihsal ve 
i lihlak edebilmek o cemi· 
yetin ve ferdin iıtikbali için 
emin ve hazır'tkh bir dere
ye girdiğini göıterir ve ihtı. 

salta bir memleketin ıengi · 
nliği de budur. Daha az is 
Uhlak etmek inkiraz yolunu 
tutmuf ferd 1erde ve cemiye. 
tlerde görülür. Bu bir has· 
talıktır ki böyle olan fertle. 
re ve cemiytt1ere Asyalı gi
bi iı;tıhsal Avrupah gibi iı 
tihlak ediyor derler. Oıma 

nh imp.uatorluAu fertleri ve 
cemiyeti bunun güzel btr 
misalidir. Biraz evel bahset· 
tifimiz daima daha çok is 
tıhsal ederek daha çok is· 
tıhlak etmek suretiyle mu
vazene'i bir ılerleyif ve 
terakki alametidir ki Av· 
rupala ve Amerikalı ferdler 
ve Cf'miyet ler bu yolun yol
cusudurlar. 

Birde üçüncü tık vardır ki 
o da daima çok istihsal et 
mek ve fakat istihlaki o ni
sbette arttırmamak Japonlar 
tarafından tutulmuş o1an bu 
yol yani Avrupalı gibi i&tıh 
aal ederek sayılı gıbi istihlak 
etmek yo1u daha süratle te· 
rakki edebilmek ve daha 
çabuk zenginleş"k imkan· 
larını verir anca ... ' bu yolda 
bilhassa cemiyetler için çok 
ınce ve hesaplı ha raket et -
mek ve istihsalitın istikam 
etini içtımai bünyeye gÖie 
göre mütemadiyen tertip ve 
tanzim ey'emek lazımdır ki 
muvazenenin bozulmasından 
doğan buhranlardan müm 
kün olduğu kadar içtinap 
kabil olsun. 

Esasen istihsal ve istihlake 
muvazene ne ithalat ve ih 
racatta muvazene dediğimiz 
zaman ve bu muvazeneyi 
teman eden rakam l arı gördü· 
ğümüz zaman bilmemit la. 
zımgelır ki ekser ahvalde bu 
muvazene zahiridir Hakiki 
bir muvazeneyi bulup teshit 
etmek çok mü~kütdür. An 
cak muvazeneyi gösteren 
rakamların müfredatı yakın 

dan takip edıldiii zaman gö· 
rulür ki bu muvazeneyı teı 
kil eden •binlerce anasırın 

üzerinde ayrı ayrı tetkikat 
yapmak ve ona göre hül<ü 
mler çıkarmak zaJııri muv· 
azeneye rağmen muvazene 
nin ne tarafa doğru bozul
mut olduğunu anlamak ka 

bildir . Uilhassa itha1at ve 
ihracat istihsal.at ve istihla 
kat mevaddını teşkil eden 
manasının kıymeti gösteren 
rakamlardan daha ziyade o 

unsurların ömürleri ve cins· 

leri daha büyük bir rol oy 
nuyor. Bu fikri dah~ canlı 
göıtcrebilmek içın her türlü 
tartlara müsavi olan iki 

memlt"ke.t tasavvur ede 
lim: Bu iki memleketin hu · 
dutları haricine aynı mikta · 
rda ve ya 1 nız kahve ihraç 
ettiklerinı de .farzedelım ki 
bu ikı meınlel<etten birisı 

çıkardığı kahveye mukabil 
senesi ıçinde istihlak e'1~cek 
olaıı farap ve ıampanva ıa· 
tın almaktadır. Dığni d~ ma· 
kine motör ray gibi ömürle
ri uzun V<' süratle istihlak 
mümkün olınıyan malzeme 
getirmektedir. Her noktada 
tamamen biribirinin aynı ol· 

TURKDtLI Birinci K inun 22 

rak işe ba§hyan bu iki me 
mleketin bu volda rubu asır 
yürüdüğünü farzedersek bu· 
n'a rın birincisinde 25 sene 
lık neşe ve ıarhoıluğun yo · 
rgunluğunu diğerinde de 25 
ıenelik makinelerin canlı 

gürültülerini ve milJetin sa
ğlam var:ığını duyarız 25 
sene evel birbirinin aynı o'· 
an bu iki memleketin 25 sene 
sonra birinin Avrupalılaıtığı · 
nı diğerinin de müstemleke: 
ıtiğini ve ağlebi ihtimal bu 
nlardan birinin diierini ku
mandası altına aldığını i(Ö 

rürüz Halbuki bu iki rnf'm· 
leketln ithalat ve ihracat 
kıymetlerini gösteren raka · 
ınlar 25 inci yılda dahi mil 
levazin kalabilir görülüyor 
ktm muvuene unsurunu gö 
teren kıymet rakamlarından 
ziyade o muvazeneyi terkip 
eden anasırın her birı ayrı 

ayrı tetkik ve mutaleaya 
muhtaçtır. Ve bilhaua bu 
muvazeneyi temin eden an · 
asırın ömürleriyle cinsleri 
üzerinde durmak omürlerı 
uzun cinsleri iıtihsali arttı 

racak mahiyette nlanlarım 
almak buna mukabtl ömür. 
lert kıza ve daha ziyade ya· 
lnız istihlake yarayanlannı 

vermek suretiyle yapılan bir 
muuıtzenede birinci memle
ket dalma dada ke rlı bir 
va'liyete geçmiı olur. 

Dahili istihsal ve istihli. 
kda de ayni yolu tutmak 
suretiyle istihsal ve istıhlaki 
tanzim etmek gerektir Bir 
taraftan ömürleri kisa ve 
cinsleri daha ziyade istihlah 
ederken dıaer taraftan Öm· 

ür!eri uzun ve daha ziyade 
isiihsale yard1mı olan mad
deleri mütemadiyen htihsal 
etmek lazımdır 

Bu yolu tutan cemiyetleri 
tetkik edersek dımağtmızda 
canlanae manzaranın ana 
hatları fÖyle gprünür Böyle 
bir memlekette her sene pı 
rnallık ve bataklıklar yer· 
lerini tarlalara tarlalar bağ 
ve bağçelere bağ ve bağçe 
ler de mamurelere bırakır. 

Gölüliiyor kl blrvtaraftan ke· 
çi yolları adi yolları adi yo
llara adi yollar ıusalara ıo· 
salar asfalt ve çimento yollara 
ev ıimendüferlere münkalıb 
olurkE n diğer taraftan ça · 
dırların yerine damlar, dam 
ların yerine evlerin yerine 
de sıhhi ve mahfuz binalar 
kaim olmaktadır. El alet 
ve tezgahları makineletir, 
makineler de fabrikalaımada 
gecikmez. Oturan tnsanlar:n 
yer\ne yürü} en'er onlının 
yerine de koşanlar v~ çalı· 

şanlar geçer Art k hayat 
yolları hahvehane \ e Qlabet 
gibi çıkmaza sapmtzlar. Bi
lakis o yollar yolcularını 

mekt~plere spera ve kazanç 
kaynaklerıno dökmeğe baı· 

' lar. Böyle bir millete göz. 
# 

lere celbeze yüz lere mana, 
kollara kuvvet gelir. Böyle 
bir memlekette tabiatın in 
san iradesi önünde boyun 
eğdiği görülür. 

Türk milleti gibi tarihe 
kumandan doğmut bir ;em· 
iyete en çok uyan ve en çok 
yaratan hayat budur. Ve 
Türk milleti Cumuriyct sa· 
yesinde bu hayatın içine gi 
rdiği günden beri kendini 
bulmağa başlan.ııtır. 

Büyük kumandan Atatü 
rkün Türkiyesi cemiyet ha. 
linde bu yolun bir yolcusu 
olarak hamlelerle yürüyor 
Türk ferd' erinin hepsinin 
aynı yolda daha hız'a yür· 
ümesi bize bir an evel ka · 
yemize f'rişmek müjdesini 
verecektir. 

. . ........ . . . . 

• . · • • ı .. 
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Memurlara! D u r a k Kamununda 
Vekalet ayhgı nasıl verile

cek1 
Boş memurluklarda kulla · 

mlan vekillere verilecek 

vekalet aylıklarm111 naaıl he · 

ıap edilect"ği hakkında ka
mutayca bir karar alınmıt 

tır. Bu karara göre maaıla· 
rın tevhid ve teadülii hak· 

kındaki kanun 13 üncü 
maddesile maaı kanununun 
8 inci maddesi mucıbince 

vekalet maafı verilmesi hak · 
kındaki müddet alhaydan 
ibaret olduğu halde 1931 ıe· 
n !Si bütçe kanuni le bu altı . 

ay kaydit931 yılına mahsus 
olmak üzere tatbik edılmi
yecektir den il mif ve 19 32 
haziran ayına atd muvakkat 
bütcede ı 933 bütçe kanunu 
nun hükiimlerl daitesinde 
muamele ifası tasrıh edilmiı 
olduğuna nazaran 1 temmuz 
1932 tarihinden itibaren ve
kalet maaşının ancak altıay 
devam edebileceği hakkın 
da ki eeas hüküm avdet et 
mit sctyılmış ve tefsire lü· 
zum görülmemiştir. 

Y a p il a n i ş 1 er ... 
A 

Bu Yıl ilkokul Yaptırılacak. 
500 Yabani Zeytin·: Ağacının 

Aşılanması Düşünülüyör. 
Durak, 21 (Ôzel ayları· 

mızdan) - Durak, yeri ol
dukca yükıek ve firin Ka· 
munlarımızdan biridir. 

19 Köyü vardır. Köylerin 
hemen ekıerisinde telefon 
tesisatı mevcuttur. Diğerle 

rinede bu yıl yapı l mak üzere 
hazırlıklara baılanmııtır. 

8 Köyde muhtar odaları 

yapılmasına baılanmışbr. 
Diğer köy odalarının da bir 
kısmı tamir edilmekte bir 
kısmındada yeniden yapıl 
ması düıünülmektedir. 

Bu defa Durağa bir ça · 
maıırhk ile hükumetin yam. 
na Jandarmalar için bir yer 
hamamlık ve bir muı fak 
yaptırılmasına baılanmıştır 

Kamunbay vekili Ali En· 
gürlü kamunla merkezi va· 
ziyette olan 9ükdere köyü· 
ne gfJerek burada 
bir okut intası için 

lazımgelen hazırlıklara baı· 
lamııtır. Bu okul yatı oku-
lu olarak kullanılabilecek 
bir ıekilde yaptırılacaktır. 
Hu suretle diğt!r cı var köy 
çocuidarı da bu okuldan fay
dalanabileceklerdir. Okulun 
bu yıl içinde bitirilmesine 
çaltıılacaktır. Bunun için 
kamunun bütün köyleri bu 
İfe yardım etmeği kararlaı
tırmııtır. 

Kamunun köy içlerinde
ki gübreliklerin hepıi kaldı· 
rılarak harice atılmııtır Du· 
ra 15 dakika kadar uzak· 
lıkta 500 kadar delice deni
len zeytinlik vardır. 

Bunların temizliflne ve 
etrafının çevri meılne baılan · 
mııtır. Bu ağaçlara ıı ıı ya -
pıldığı taktirde kamun eyi 
bir vardat elde et mit ola· 
caktır. 

•• 

Şehirimizde Işık Dene- Qğretmen 
mesi Varın Yapılacak. O~ulunun müsameresi 

Necatibey öğretmen oku· 
lu ve lisesinde dün arttırma 
ve ekonomi finanı do· 
layisile talebe tarafından bir 
müsamere verilm4ttir 

Yarın Tam 21 de Saat Kulesin
deki Düdük Tehlika işaretini 
Çaltnca Işıklar Sönmüş Olacak 
Şehrimizde ııık söndürme 

denemesi yarın yapılacaktır . 

Dün bat kontro•lar ve 1 
kontrollar ıehtin ayrıldık 1arı ' 

inhisar 

Mütamere de "Babürfahın 
seccadesi" adındaki bir pe 
rdelik komedi oynanmııtır. 

mıntakaları do'a,m•ı'ardır. 1 Memurlannm 
Yarın saat tam 21 de sa · 

Hundan baıka yine tlll~be 
tarafından yerli rnallar ma · 
rşı ile tiirler okunmuı bir 
monolog söylenmiıttr 

tekaütlüg~ U Okul direktörü B Emin tar-
afından müıamere arasında 
hafta dolayisi1e bir de kon· 
ferans verilmittir Direktör 
bu konferansında a rtırman · 
ın değerinden, Tilrktyenin 
pek az zamanda ekonomi 
alanında aldığı eyi sonuçla
rı ve hükumetin baıardıiı 

güzel iş 1 eri anlatmıt konfe 
rans alaka ile takip edllmi· 

at kulesindeki düdüğün te· 
h ' tl<e iıueti olmak üzere 
bir defa ve uzun çalacak· 
tır Bu sesi ltiden her ev, 
müessese, fabrika, resmi~ 

daireler ve sait nakliye ııı · 
klarını dııarıva sızdırmıya 
cak surette maskelendirece 
klerdir. Evlerden tedarik 
eden1er pençerelerine siyah 
perde çekmek surelile ııığın 
dııarıya sızmasına mani ol-
acaklardır 

20 dakika sürecek olan 
bu denemeden sonra ~aat 
21 ,20 düdük iki defa çal 
mak suretile denemenin bi 
ttiğini halka i an edecektir. 

Bu ses üzerine herkes 
lambalarını yakacak ve de
neme esnasında oldukları 
yerde kalacak olan vesaısı 

nakliye de deneme· 
nin bittiği iıaretini 

veren düdükten sonra ha
rekete geçebilecektir. 

Bütün kontrollar deneme 
bittikden yaram ıaat sonra 
raporlarını vilayete verecel· 
lerdir. 

Bu raporlarda ıaat kules· 
indeki düdüğün de bütün 
mıntakalardan itidilip lfidil · 
medtği de iıaret edilecektir. 

Neşrzvat: 

Yeni A~am 
Terbiyeci İsmail Hakkı 

tarafından idare edilen bu 
haftalığın 103 ncü sayısı 

çıktı. Pu sayıda Dr. lı:zed· 

Haber aldığımıza göre. 
inhisar memurlarının teka · 
ütlükleri hakkında bir layi-

ha hazır1anmııtır. 
Bu layiha projetine göre, 

memurların tekaütlükleri 
19~5 senesinden ıtibaren 
baılıyacaktır . Evelce devlet 
memurluklarında bulunupta 
idareye girmiı olan memur
ların bu hizmetleri de teka
ütlük müddetine eklenecek 
tir. On beı seneyi doldur· 
madan İ!inden ayrılanlar 
yalnız sandığa bıraktıkları 
parayı alacaklardır . 

On bt"ş sene çalııarak iı 
inden ayrılanlara ise son al 
dıkları maa~ın bir seneliği 
nisbetinde tazminat verilec 
ektir. 

Yirmi be~ seneyi do1dura 
nlar aynen dev let mı;murla 
rı gibi tekaüt olunacaklar· 
dır. Vazifede iken malül 
kalanlara ö'enlerin ailelerine 
.Yapılacak yardımlar hakkı 

nda da l ayıha projesinde 
1-.ükümler mevcuttur. 

l\u kanun çıktıktan sonra 
halihazırdaki inhisarlar ko 
ruma sandığı yeni bir fekle 
~okulacaktır. 

Proje devlet ıurasından 
çıkmıştır Yakında bakanlar 
heyetine verilecek oradan da 
Kamutaya sevk edilecektir. 

din Şadan. Kerim Sadı, 
Cami, l!;mail Hakkı M Fev· 
zi, İhsan Konga, V . Gülte · 
kin, Zahir ~ıtkınm yazı 

lan vardır. 

~tir. 

r=~~~~~~ .. 
Un ve zahire f iallan 

21 Birinci Kanun Cu11artısı 
Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 .. 
80 
Kırma 

NOT: 

Kurut 
975 
875 
830 

600 

Bu Hatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver· 
gisi dahildir. 

Zahire fiat ları beher 
kilosu: 

Cinsi Kuru~ 

Sert buğ. 6 20 

.. " 6 25 
Kızılca 6 25 .. 
Yumuıak ,, 6 25 

" ,, 6 25 
Arpa 3 62,5 

Mısır 4 25 

Çavdar 4 

Kepek 2 25 ... 2!!!3 
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Ekonomi 
• 

ilminin 
Münasebetleri 

Bundan eve'ki yazımızda 
ekonomi ilminin diler ıltm · 
ı.ııe olan m il11aıebatmdaa 
bahaedileceflni yazmıttık. 
Ekonomi timinin en sıkı 
mCinasebeU ahllkladar. Ah
llkı, terbiye lçtlmalyeıi yil · 
kıek olası bir mdlet ekoao· 
1111 a1ananda da yGkselfr. ço. 
qkü ablak ........... ft ... . 

fikrini - 6dev gOdgeslnl -
dlr6st hareket• emreder. 
Ahli,k pek çok h•llerde de 
ekonomiye rellber ol11M1"11r 
Ekonominin ahlikla olan 
llkı alakası kadarla hukuk 
larda vardır: Zira ekonomi 
ta. hukuk euelaıa birdir: 
W.r ikiai de hOrriyet, menli 
ret, millklyet eıaalarına da -
J•n...-.ı.r P• ç. aı.'ftllde 
ahf ilua eke••llNJ• rehw 
ol6iu ııbı hukuk da ekon• 
omtnfn reh•er •e mua•lnl 

Yeni Ttirktye, bayatını 

yenilemek yolunda her bakı· 
mdan hayranhta dejer olan 
cehttler yapmaktader. AtatO
rkGn devlet ldarul batına 
ıeçmeılndeaberl memlekette 
vap1lm11 olan •lteaddtt de
vrimler Oımanlıların eıkl 
lmparatorluiunun veçhesini 
tamamen tlellttirmııttr 

Türktyenln devrtmellerln 
btlba11a cania batla itina 
etUlderi cihet, 1Meı cezri 
ye azlmklr bir ıurette hem 
tle mazi ve · tarihi ıeçmlf8 
aıla m6ıamaha etnıeksizin, 
memleketlerin medeni me
mleket1er camiaun" aoluwak 
oldu. Ken~ilerine, uluslarını 
modern kdnaak ıtbl bir ıa· 
ye vazetmlt ol&Dlar1n uyan 
ık ıözGnden biç bir teJ 
kaçmamııt1r. 

Kıtamızın dillere deatan 
olmuı ola11 hasta adamı ye· 1 

ni kuvvetler ikUsabeU belini 
dofru1ttu •e ıımclıde tamuı · 
sıbha bir adamın sailam Jtl 1 

rily6f6 ile yiirilmekhdlr. 

bu-

ıasunda çok kıymetli yardı dllİ H K J • 
mını vermekten de rert du- Küçük, adeta nohut bü- as a mın 
rmamııtır. Yeni T6rklyenin t yüklüfünde bir ıuddeyi te 1 1 
Avrupada ancak dost 'arı tkik etmek üzere on yedi JJB •• t •• """' 1 d • d • • 
vardır. GüttGlll uılu akılla 1 ülkeden bilıin ve miltehas- 1J 0 ll 0 (l g r 1 a r 1 ) 0 1 r) r 1 
ve hakimane sıytsak • kendi- 1 1111ar Londrad" toplanttlar 1 (10. rl la rJI) dtİ~0) !a fJJdJr • 
sine bütlD mem e etlerin Ye yapmaktadnlar. e "°"$' Q 

bltün hük1lmellerln ıemp•· ı Bu tinde beynin altında 
tisini temin etmiıtir . ve kafa taıı tarafından her Has Kalmı·n 

Tahrir baromuza relen 
t6rlü zedelenmeye karta ko· 
runmaktadır . 

La Turquie Kamlliste,. ad- Bu kadar küçük olmasına 
h mecmua yukarıda ıöyle ratmen o, bCUln vücudu· 
diklerimizi tamamen teyld muzun en miihlm ıuddeal 
etm!lıtedlr . Gerçi Tark M· olarak tanınmaktadır . Uüy 
sanının ıenel direktörlGp ümeyt kontrol eden bu ıu· 
taraf mdan çıkarılan bu me 
cmua, reamli bir mecmua 
dır; bununle beraber sıfat 
onun deierlni bir az olıun 
bile azaltmamaktadır. 

ddeyl "Balgam ıuddesl,. •dı 
verilmektedir. 

Bu gudde insanı dev gibi 
yahut ence yapmakta cinsi· 
yeti taJln etmektedir Daha 

Balıkesir eczacalar1n hepsinde bulunur 

HAS KALMİN 

1 
Grip, Nezle, Ronıatizma, Ba .• ağrdar na, niş 
·a~rılarına karşı (HAS KALMIN) ara~·mız 

bir tecrübe kafidir. 

Yabancıyı 1·nrklye hakkın· 
da malQmatlandırmaya ma
tuf olan bu mecmua, ıaye-

1 Çok taklit edilmiştir. Fakat aynı 
yapllmam ıştır. 

dofrusu Y6cudun bGtOn ru· --""~-~~~ ..... 
ddelerinl idare altında tutan 

sine tamamen ceYap v~rme· 
ktedlr. 

kr~~:r.kitiden ibaret olan r_-,-, L-, ,-(-S ,-R -,-s 1-(-ft ,-s-,-, ,-N l-L-l l-
; lan için d6nyanın en b6y0k 

mGteha111slar •inir hastalık- I OM 
1
• S y ON 0. 1• L l N l l R I .. 

Bu mecmuada sanata, ta- tedavi ve tetkik merkezi 
rlhe, zlraate ve saaaJle ta· 1 olan Londranm u usal has olur. Çok defalar hukakl me AtatürkGn de•rlmlerl ulu· 

telelerde hukuk Dllmaı•ıa ıua• bOtOn sosyal , fes ile 
hata11nı dtizeften ekonomi kadınlnrın romantik örUlsü
olmuıtur. Ekonominin tarih nün llaaaııxl.n tutun da ta 
ve cograflya lliml-1e de TGrk dilinin deilımeslne 

hıls edilmıı betkeler buluyo tabaneatade konferan1lar ver· Kor ihtiyacı için 15000 kilo Sabun açık eksiltme 

1 

ruz. Hatti burada Türk pa· 1 mekte, uı.un uzun mGnaka· ı ile 30·12 935 pazerteıl ılni saat 15 de •tınahnacak
yaagelarman halcki dehi unu 1 talar yapmaktadır. Earare - 1 tır. Tahmin bedeli 4800 muvakkat teminatı 360 liradır. 

1 tulmamıttir. · nıiz guddenln ne vakit ve Ekıiltme Balıkesirde Askeri aabn alma komiıyonu bina-
n• için bozuldutunu tetkik sanda yapılacafından taliplerin ıartnameyi ıörmek üzare münasebeti 11kıtfır. !lcono vanncıya kadar tahit oldu-

"-1 b Diler taraftan Tlrk aa ... zaman zaman tari te'f iumuz teJler b6tün dGnya. 
Pek ~n•- ... ..,.~_.er -., ...... ,. •---- nayilnin de memle~etln artık · 

etmektedirler. her ıün ve eksiltmeye ittlrak içinde muayyen g6n ve 
saatte komisyona ıelmeri . J. 4 • 373 

._-• •'t- .' 11191 ııı:-1. ._. nm meftunlıetlnl 1UUM1nmıı j y· ı • 
Mılle.ıerın Jlllhe1ıı Ye fefl olan bir me•1eketfn yenile- dııarıya •e yabancıya muh· iRi Jflftl iri llJlflJI 
kete dOtme'erinde ekonomi· d 1, 1-. kt dl taç olmamasını bihakkın 

ımeslee e ~ etme e r l L Jd d ı 
,ın mGbtm bir etkisl Qlclu Faala olarak t.,lt • 'uıu Av ça •Kılını illve eclenek •a- •lı il H 1 lf 
tunu tarth bize aa.termtt- 1 zlyetl daha tam olarak ifa· 
tir. Ayna zam,nda da ekon 1

------------ de etmiı oluruz. 
Tayare merakı timdi bil · 

Uin HIDdi.tan prenslerini 
Adeta çalıın lık derecesinde 
Mrmıı bulunmaktadır. Mıh 
raceler en l6kı tayarelerl 
11marlamak için lnrtltereye 

Omloln tarihi n1lcuat'ar 
erinde de m8hl 
rd1r. Malı.en ohlutu üzere 
ttek çok harpleri ekonomi 
teıtrler dofurmuıtur. 

Ekonominin cuırafiya ile 
olan .._oaaMbetl de, cuaraf•· 
1anm tkltm ve tJ>U duN
mun servetin jstlb.ala Qzeri
ne olan teılr•ı •tlletlertn 
l.ulunduldarı mahall .. n a.. 
tecim ve en.IQıibt no al 
aazarından iet.İeft\mlyetfnl 
ıöstermealndedır İtte bu ıe 
bepten ekoD0111lnln cuıraf l 
yayı iktisadi ile mGnaaebeU 
pelc ıamlmldtr. Ekonomfntn 

ıa~ıtldttt 
..... bu mGnaaebetlerlnden 
14rade mGnaaebett olan bir 
.. varsa o da lbsalyat (lı 
tatlsUk ı ılmidir. fttaUıtik 
lıMphııtziıı bildlit veclbi üz. 
era esaılı bir ı I midir. lıta 

tarif etmek I& · 
at ık 

_.yılma kabiliyeti olan içti· 
mai hldl•elerl muntazam 
bir surette taplafan ve bun· 
lan addeden lf ade" eden bir 
ilimdir) demek doiru olur. 
lstatiltik bize ıeçmit ile 
hahha.zar arasıntlaki farkluı 
ilerleme •e duraklama de 
rıecelerlnl ••'atan bir ilim 
olclala ıtM o memleket erin 
-...a .......... her kıımın 
d4 plmif ıeçmit zaa anlar· 
da ne ıtbl birer durum •ii· 
cude plmtı oldutunu 161· 
teren eaaılı btr btl .. dlr. 

H..._ ekonomi al...,. 
da yükselmek lıtlyen mil
l~tler istattıtiklertaede ba 
yük bir önem •erme"le mu
vaffak olabilirler. 

susıtıRLIK 

N. Perk 

LE\' KAMÇILARI 

ULUSAL ROMAN: N! 33 YAZAN: 

MUAMMER GÔZALAN 

ililCf IOLOM 
Urenl kovalıyor ve onların 

ar•aıından yetiıerek Le1ll 
nın t6zlerlne ve oradan lca 
IMain en ıtzll yerlerine ka 
dar ılrlyorda Orpercll, baıın• 
kocasının omuzuna koydu 
Ya•qca f11ddadı: 

Cemli GtGdüm içeri ıt 
re11m 

* • • 
Adapazarındakl ufak ev 

nfllWll._·,. G..._ .. 
çttkçe Leyllmn Selime kar 

.-ıı.ı:aıfıntet lllReninelr ft 

yll bu çok kısa tesadüf6n 
bir r6ya olduıuna ihtimal 
verir ııbı oldu. Bütlln mev· 
cudtyetlnl kocasına haaret 
m•ttl Büt6n d&ıGnceıl yal

nız onu aevmekten ibaretti. 
Doktor ıilndüzleri ıılerlyle 
uf raııyor, ıece karı koca 
ıeç vakte kadar bat baıa 
bir birlerine aevıl lerlni fısı 

ldtyorlardı. Tatil ıonlerlnde 
ekseriya ( Çırrka 1 ıfderleidl 
Leyli buraıını pek aeverdt 
Bu kayna .. n '6ptl;ea w 
taıan sularda kencllline ya -
buacl ,,a.ı,en bir iauçua-

hakikaten 
' ı bir ritm •e lheak içer-
ılade yatıyor ve çahtıyor. 

etek doluıu para g6nderm· 
ı•'f!P!i!~!!'!!!!!!!~~!!!'o-...!!!!!'!!!!'!!!!!!!ı!!~~"\ ektedirler. 

lfllltttn Pattala mihracesi ıeçenl · 
erde bizim paramızla 750008 

CiNSi KURŞ llralek bir tayare sipariff 
Butday lO vermlttlr. Bu tayare, Hin-
Arpa ]3 
~S-60 Randıman Un 22 dııtanın en hızlı giden ta· 
70 Randıman Un 20 yaresl o1acaiı pbl hava po· 
80 Randıman Un 18 ıtalanoda bu kadar :ıkı bir 
Kuru Üzüm 37 gemi bulunmayacaktır. Ge-
Hurma 84 minin kompartımanlar1 ara· 
Kenlimiziıı 9eçerine 96- 116dald duYarlardan ıeı sız

re bu sene sadaka/fitre ı mavacak, dahili tezylnatı 
kıym~l fllkarda gddtri lnıtlterenln en usta san;at-
lmiıtlr.Fitre ve :ekcitın f d ı 1

1 
klrlara tara ın an yapı aca-

gurdum11zu11 Haua lmuve ktır. 
tleri11i artırmaya çalışan 1 Ta,are teslim edilir edl 
llava Kurumuna verilme . . L 1 lmea mihrace bltun Hindi . 

!!l!!s•'·· !!l!!!l!l~lılilı!ı!!l!!lll!!!.--.-.. -ı11 ıtanda bir bava aeyabetine 
çıkacaktır. " 

lak, bir coıkunluk sezerdi. 
Kan koca yan yana çt 

menlerin üıUine otururlar, 
ayak!arının ucunda bOyilk 
ılr6ltOlerle akan ıuya ba 
karlardı. 

Cemtl ona ıorardı: 
- Ne dGtOnGyoraun? 
- Hiç. 
- Yok, her halde bir ıer 

dilt 6116 yorsun. 

insicamı olmayan teyler, 
parça parça fikirler meae'l 
suyun akıfı, ıu ııcırdıyan 

dolapla11n 1Grllt0tl. Kala 
mıı buradaki ev .. Na1ıl anla
tayım? Daha bir çok fikir 
ler, kafamın içinde hır biri
ni kovalıyor. 

- Mesutsun detti mi? 
- Mesut olmamak için ne 

nehep •ar? 
E• tıleriyle Le1ll upa 

fıyoi'thı . 
Adapazarına ıeldili sin 

den bert remek plflrmntal 

iyice öfrenmlıtı Derbentli 
bir kadın ona yardım edi
yordu Bu suretle tam bir 
sene ıeçdl. 

Bu bir ıene bir [Çark) su
yu rfbl delil tıpkı sazlı bir 
dere ıibl akııı belli olmı · 
yan bir durıanlulda akıp 

ıeçmtıu. 

Sazlı bir dere ılbi akıp 

'leçen bir hayat ne acı ıe · 

ydlr. 
Leyli, bazen bunu dGtil 

nQyor. Elinde bir tava, ya
hut ufak bir çiçek aakıııı 

ile ı&zlerl bir noktada dakl 
kalarca o halde alı,ordu. 

O zaman Derbentli kadın 
fısıldardı: 

- Gene daldın hanım 

ım. 

LeJli. dalıyordu. 
Bu, d6n0 bu 16ne ve bu -

ıOıaG yarına bemslyen ren · 
ktlz hayat .. aa ....... 
bqlamııtı 

** Bahkeetr ıarnlzonundaki mGseaeler ihtiyacı için 2500 
kilo havuç •• 2500 kılo pançarın açık eksiltme ile satın 
ahnacatından ve thale ıünü olarak 25 12 935 çarpmba 
günü saat 10 na tesbit edtlmiıtlr. Bunların tutarı 187,5 
liradır . Teminatı la 14 lira 14 kuruıtur lsteklileltfn muay
yen g6n ve ıaatte aıkerl satın alma komisyonuna mllra-
caat!a11. 4 1 - 363 

Bandırma aıkeri satın alma 
Komis ~onundan: 

Bandırma ıarnlzonundakf kıtaat için IGzum ıör6len 189 
ton buidar unu 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ve iha
le kanununa tevfıkan kapala zarf usultle aatan abnacalctar. 
ihale 3 2 Klnun 936 Cuma ıOn6 aaat 15 de lsteldilerln 
un evaaf ve ıeraitlnl öfrenmek &zere her g6n ·sabah aaat 
9 dan 15 e kadar komisyona miiracaatlara ve isteklilerin 
ihale saatinden bir aaa eve! teminat akça Ye mektupları
nın komlıyona •ermeleri llln olunur. 

Kiaım adlı mGh6rGml 

kaybettim. Yenisini alacaf 

mdan hükmi olmadıiı llln 

Ah itte bn; evli bir kadın 
için tehlikeli bir duyıunun 
baılan11cıdar. 

LeJll dalayordu. Tırmanmak 
lıtedlkce etellne aarılan 16 · 
rünmez elter, onu apftya 
alçaklara dotru çeklyorlar
cb. 

Bir aktam doktor e•e bi 
raz kederli olarak döndil. 
Kocasındaki bu defiıtklllt 
fark eden Leyll herecanla 
ıordu: 

- Nen var Cemli? 

Doktor onun aaçlarını 

okııyarak. 

- Bir kaç 16n için bir 
birimizden aynlacalız LeJll 
cıvar k6ylerden birinde tifo 
varmıt tetkike ıtdeceflm. 

Bu nekaclar stlre-
cek? 

Her halde üç ,aaden 
f aala ılrmez, d6ner aellrtm 
ltter.D Melainet burada b· 
11n. 

4 - J . 383 

olun•. 
PamUlcçu kooperatif 
ortalı 54 numaral ı Ali 
otlu Kazım 

- HaJlr bayar. Haotfe ba· 
na yeter . 

Mehmeclln belki •na 16· 
zumu olur. 

Pek ili 
Doktor ertesi ıilnü Meb • 

metle beraber Adapaur1n· 
dan hareket etti . iki dinç 
beyılr, efendi ile ut•I• pbl
rden çıkardı 

• * • 
Fenabklar insanı takip 

eder. kaçmak, J'A• 
kalanmamak ilzam. Yakala
nanlar pJaDI merhamet la• 
sanlardır. 

Derbentli kadın aokak 
kap11ını araladı: 

- Kimi lıtlyoraunuz efe 
ndim? 

Cemli bey evde 1olclar 
an? 

Hayar efendim, lrlp 
ıtttder. Hanım ef-.cll W-· 

•• 
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iŞEHİR SİNEMASINDA~i SAYIN ı.• s A y 1 N ' 
i OÜNYAHIH EN BÜYÜK HARiKASI ! 1 C 1 1 . 1 • .. . . fi ~ TARİHİNENBÜYÜK AŞKVPHTİR~SFİLİMİ =~ TA RL~R MIZE ı · ' MUŞTERILERIMIZE ' 
ü /'1/SIR MELiKESi ! tı: Senelerdenberı başarmakta oldu- ~ 8 1 
e i ~ ğum nakliye komisyonculuğunda mü- , 1 U ı ~ ' 
! KALEOPA TRA ; l? şterilerimden gördüğüm teveccühe ~ • CUZıUgU I 
i BÜYÜK GALA OLARAK GÖSTERİLECEKTİR. ~ ~ ve rağbe_te karşıhk olmak. üzere ~ört ~ ·, Zarafeti Ve ' 
.: Tarihin bu büyük ve me§hur eserini mutlaka gö .... ~ ay ever (lstanbulda Hasır ıskelesınde 'ıl 
i rünüz. 100 lerce genç kız ve 50 bin fıaüranın İftİ · : it Karakol sokak 31 numarada) açmış ~ 1 Son Moda • ! rak ettiği bu filım 20,000,000 Türk lirasına n1al ol ~ 1 olduğum 1 il 

fM~i»Ct"oonnn MHttt4t4t4t41 t!ttU.(ttutll {0 .. ZM ELEK) 1 •1 Malları ile tanıdığınız 'ı 
•

- tSTANBUJ..DA: SİRKECiDE -· ~ ğ F 1 • T 1 
• • Jıl ~ 1 '' ı ı· ı '' v ş~• n ı 

ŞAHIN PAŞA OTELi 1 Nakliye. ev~nde müıterllerimin himmetile ınünta· 1 • Fantaz"ı Manifatura Ve Kuma~ Mag"'azasının 1 
~ zııman vazıfeııni başarmRkta olduğundan mevsım ~ • ' • Y 

hasabıle tüccaranın arzularına göre sevkiyat1arımı ge- ~ 1 S () ~ J\I O 1) A ' 
~ rek vapur ve gerek motörlerimiz!e temin etmel<te « 1 A ~ l _ _ ___ _ __ _ 

1 
KALORİFER-ASANSÖR-BANYO-YENİ MOBİLYA 

~ ve vapurla yapılmakta olan sevkiyatlanmıza da an "JI il f • , , , . . , r •• •• • 

Yeni Tesiaatla Sahipleri Tarafından '!1. cAk kiloda on pua gibi pek az bir fark ıle kabul ~ • TH K01.A.J K l~l..11\ HOBLl f\ 'UNLULEH~, 
-- AÇILD\ • ~ e~mekt~ olduğumuzu sayın müıtenlerimize hürmetle ~ I 8 .ll.\~TOLl"KL \ B, p :\ LTt)Lt"Kf....\H, 1·.LRI-

• • • .. .. - • ~ b•ldirırım . . ABDULLAH HİLMi ÔZMELEK 1 • SEl.İK KDl..\t'L\HHllZ m:UIİ~Tlıt • 
lnhısarlar Dırektorlugünden: ı~ YAvu~-sERVET-:-Nu~ , ... ._ .... _. ... ._ .... , 

Bostancı boğazında yenide.n inşa ettirilecek olan Barut ~ MOTÖRLERİ NA~IL EVi . ~ 1 

ve m_evadı_ infilak iye depo~u ı 1 12·935 tarihinden itıbaren ~ TELGRAF ADRESi; MELEK ;;J : , - • _, 
15 gun muddetle açık eksıltmeye konmuştur. 1, TELEFON İSTANBUL ~ H T . . [ ı· .k o·ı -·. 

Keıif bedeli 6669 lira 68 kuruştur . Muvakkat teminat ~ ~ er 8Cfmentn 0 UYU l 8UI. 
501 lira eksiltme 6 1 936 tarihınde saat 14 de yapılaca ~ 23109 

• · S 
1 

s· . · . A 
11 

kt 
ktır Buna ait ~artname ve keşif evrakını görmek için her ,~~~~~~~.r;ı.~~,;..:.,_~~':.r61.~!JJ 

1 

1 8 JŞ UrDmUftU r Hml lf. 
gün ve eksiltmeye girmek içjn yukarıda gösterilen gün ve I F k 
saatte teminatlarını baş müdüriyet veznesine yatırn ak su ~lfilffilffi)~ liJm:JmJl!HIE a a t 
retile komisyona müracaatları 3 1 394 mJ mi 

mı Blk "d eı'ı Ziraat Müdürlüğünden~ a ı esır e ~ 
1 

~liilga KPp~iit Ziraaı uıc l..tt>hiııirı ~PhıP l :ı
ltee~i iki ~l'IH' 111iidd('llt· ica1·a '' "1·ilt'eeğirıdt•11 . . 
1~-l2-~t35 t:uilıiııd~·ıt İl hal'rıı 15 giiıı ıı ı iic!df•t-

le uıiizaycdt·yp çıkarılnıı~lU'. Taliplt~riıı Zil'aat 
nı iid iirlii ~ii il p rn ii l'il ı·a :ı t la rı j rn il ol 11 ııu r . . 
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Çepniler e 

Yazan: i. Hff KKI ffKfl r 

Satışta Birinci Şart: 

"Reklam,, dır. 
Satacağınız Malınızı 

Herhale Reklam Ediniz. 
Balıkesir öğretmen okulu ve li
sesi satına ima komisyonundan: 

1 - Ôğrt-tmen okulu ve lisesi pansiyonu talebesi için ı 
numune ve ıartnanıesine göre yaptırılacak olan 155 · 

llıı ,.l~ctk i k l~scriııi 

l it~ ı· kes C)k ııııı<ı lıdı r 

75 Kuruş 

1 \le-Bu Rekhhnlarınızı 
i ( TÜR~DLI) ne ~·c~iniz. 1 

T U RKDILI 165 takım elbise ile ayakkabı 15 gün müddetle açık ek ı 
ıiltmiye konulmuştur , 

2 - iskarpinlerin muvakkat teminatı 49 lirn 50 ku fili l!J 
~ ·~~· ~ 

ruı, elbis~le!in JY8 liradır ffiı f§l 

3 ihale 4/2 nci Kanun • Cumart~si g;inü saat 14 cm Kitapçllarda Arayınız mı B / k . . B . . 'k Q t ·-1· 
de öğretmen okulunda yapılacaktır. l:d • iJ I esınn /rlC/ aze esıu/r I 

4 - İstekliler numuneleri ve şartnameleri görmek it • Her Yerde Okunur. 
için her gün okul kalemine ~aşvurnbllirlu. 1 • 4 3 O ~~j]Jffi)ffiJ@l~~~~~~~~~~!!mJffilf:. ••• - ____ ..... ____ _ 

IWij!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~!!~~ ~!!!!!!!~!!!!~!!!!!~~!!!!!!!l!!!!!!!ı~!!!!!!!!!l!!!~!!!!!!1ın:ı!~!!!!!!!ll!!~!!!!!!!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!ll!~!!~~!r!J!!~~~!!!!!~l8 =· iı:.:S 

!l OSM~N M ~OKANTASI il I• Ramazan /çın Buyuk Hazırl~klara ~aş~a- ~I 
§j mıştır. Ramazanda Gecelerı Ve GundVJz- ~ 
-- F.Eff 
~~ leri Acık Bulundurulacaktır. ~ 

i: OSMAN LOKANTASI ~~ 
~~ \'El\tEli.l .. l~Ui Tl~\ıllZ, NEFİS. \'F .. t= 
=~ lJC :ı YZl)("fl\.. ~~ 

!! 0Sl\'1AN ~-
=~ - . ~ 

i LOKANTASI t~ 
~~Türlü Yemekler, Her Çeşit Tatlılar, Av Etleri Yemekle- ts 
.e:::~ ri Yapar. Evler İçin Tenz latlı Abune Keydeder. ~~ 

"IS Uzun zamandanberi Osman lokantasının aşçı başılığını yapan Mehmet =~ 
t §~ usta Ramazan ıçln bütün müşteri 1 eriri çok memnun edecektir. Servislere ııon ~ 

~ derece ıtına edılmektedir. ~ 
~~ . , f= 
___:.: 'IQllfl" 1111111•' 'llllfltl' °'11111111' 'llfUllt'"'lllfllll' '11111111' '11111111' '11111111' l ''lllıill' "'1111111' '11111111'" .. lllllfll' .,11111111'' 'lllllllı' '11111111" '11111111' --= 
§iiWiifllml~~iWW•IJllllllWfilij~l~Wı~Wlllllll~~llllllllllll.Ull~~~iJlllll~il. 

.- ~· . . ~· ·'. "'. . --

Halkevi Bakıevi 
Halkevimizin Sosyal yardım komitesi tarafından ellki Uray Dispanseri yapı· 

sında açılan bakıevinde &§ağıda yanlı günlerde doktor arkada~larımız fakir 

halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını dileriz. 

HASTALIKLAR 8 AKI ZAMANI U Z.M ANIN ADI 

İç hasta 'ıkl,uı Pazartesi günü saat 14-15 Hay Dr. Medeni Al,kent 
Göz hastalıkları 

" " " 
15-16 Bay Dr: lhsan Oııkay 

Ku'uk hastalıkları Salı 
" " 

15 16 " " 
Dahi 

Cerrahi hastalıkları ,. 
" .. 15-16 

" .. Sadi Özatay 

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

Çocuk hastalıkları. 
" " .. 16 17 

" ., Memduh 

Deri hastalıkları Perşembe 
" 

15-16 n Mehmet Ah 
Doğum ve kadın H 

" 
16-17 

" " 
Halit Üzel 

Dahiliye Uzmanı 
" " 

14 15 
" .. Kadri Yetkin 

iç hasta 1 ı1<ları Cuma n 15-16 
" 

Raif Demiralp 

Cerrahi hastalıkları 
" 

16-17 
" .. Ali Rıza Tezel 1 

1 Halkevi Baıkanlığı 

• : . ..; - , -~'\'. · .. ı . ··' -~ · ....... -.. -·----· - Bas1n yeri iL matbaası: 


