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Müfettişlik mıntakasındaki vilayetlerde 
doktorsuz m allimsiz yer kal ıyacak .. 
Sayın Tahsin Uzerin tebşirleri : Sekiz vilayetin münhal olan muallim ve 
doktorları tayin edilmiş emirleri verilmiştir. Kavakmeydandaki Lise binası 

ta m.i r e d i 1 ece k tir. Ta h s ısa t ı veri 1 mi ş tir. 
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Fia ti arı t __ i_ M. üf ettişl iki .m 1 n ta ka.s' ."dl a . . f ~.~-~-· Dün akş•mB~~!~!~:ka-Mb:;'!~!"o~~:: m•c!;ı kuzu 

34 
_ .. ~ . lade müzake:eler, münakaşalar, kuzu toplandı, rahat ve sakin bir 70 - t!1 Muallım ve doktor ıhtıyacı halledıldı hsemızın t•l birbirini dvei rmclcr, gurupların hava içinde reis meclisi açtı, ka-

Avrupa ve lstanbuldan ~-:~_; tamir tahSISOtl Verildi ÜÇ orta mektep açıhyor.. t!i ~na;~:~:~~~~u~ayı~:r~~:~:!~.i~~e~~s~~: ~~b:~k~dzl:K.tı ~=:d:e;r~pt r:~::: 
gelen bugünkü telgraf !ara f'.ı ır.ı l~rin ~aşması gi' i üs tnomal ti:- okun:ıc1ğından yerini birinci reis 
nazaran fiatların düne na- ==-e An karada bulunan Üçüncü Umumi :\lüfetlişimiz sayın 'l'ahsin Uzerden Müfelli;liğe ~a şey olecak zanniyle belediye m• c· vekili Mehmet lcitapcıya bıraktı 
zaran daha ziyade gevşe ~·~ gelen telgraflarda mtifettişlik mıntakasında bulunan sekiz vil lyette başarılacak ekono- (+~ lisinin toplantısın:ı gittim· Üyeden katip Tevfi" Yunusoğlu 

k d B ~=:::._·.~ mi, bayındırlık, kültürel ve sağlık işleri hakkında tebşirlerde bulunulmaktadır. Sevinçle ~t·.~ Gündüzden ban:ı : Şöyle yapa raporu okudu. Raporda bizim bil· diği bildirilme te ir. u ..: ,. c:ığız, böyle söyley( c :ğiz, yn lır.p, 

gev~eklı'g·ı·n sebebı' du-nku·· .. ~.~ haber aldığımıza göre sekiz vilil~etin muallim ve doktor ihtiyacı halledilmiş, mUnhal •1 dig-imiz birçok işlerin başarıldı~ı r .ıı ya hiç oltc1k diyenleri dinlemiş, & . ~ ... ~ı elan muallim yerlerinin muallim ve doktorları tayın edil mi· , emirleri verilmi>1lir. Yine f<•""ı- iç:mden : ve başarılmağa özenildiği dinlendi. 
nushamızda _bildirdiğimız 'li. l ı "' ~.., mıntaka dahilinde Uç orta mektebin açılması kararlaştırı mı 1 •. [•'%! Vay geldi rei imizin başına ı Reis vekili : Rapor hakkında söz 
vechile lspangol tüccarları r!1 Kavakmeydandaki eski lise binasının tamiri keyfiyeti dıtl i karara bağlıınıı:ı~, tamir [•~ diyerek vanlr.nmıştım . Yine g n · söyleyen var mı diye sordu. 

nın Avrupa piyasalarına F•'i için gereken 60,000 liralık tahsisat merkezinden gönderiln . iştir. [~ düzden reicıiınizin : Hiçbiri birşey Azadan e.ski reis Temel Nü-
mal arz ettiklerinden ileri f•~ . Müfettişlik miman Necmi Ate~ tarafından yapılacak olan tamir pr0jesi biter Litmez [•~ yapamaz, blöfden başka.. Çün1tü cumi Göksel encJmene havalesini 

ıeldiği kuvvetle tahmin e F•J ırn;ıaata ba~lanacııktır. l•l amelemin hesabını ıılnıın açık ola- istedi, Kamil Dedeoğlu ile karşı-

dl'lmektedı'r. Mama/ı'h /ı'at. ~~··~1111•11•11111"1q31•~11ıı"qllıv•ıq~ 111 .. ıı11•ntıt1ı0111 ll"'llll'"''P'"''ll'"''IJl'"'lllf"'qll'"'lt ı••qııı••ıı111111ıq 111111111111 ıı ıı•ı p~ P111q:ı1111ı1 ıın111utttıt1111qı ı•ııq ıı 11ıırıı"ı11 ıınıq1P"'•l '1"•11aı"ın•P11•Q~ rak vere c •g-i mdı n cnıini m.. Çok lıklı birkaç söı endalıt wdan sonra 
~ıı-:!.1ıtı~ıı1ıh!.11iı-::ıiı:.";ııb!:"ıııı-:!.1.1ı-:!.11~-:!.ıı:ıı'!ıı1 ı~111t::ıı~::,1J-:!.1ı:ı-:!.ını::dJ-:!.1ııı~ı :.";ı11ı;!,ı11t-:!.ı11ı~ı :, ~~ııı~ıı ı~d ı;!,ıı.ı!dı ı:."ıı1ıı;!.ı1ii;!.,1 ~ııiı-:!.ıı ı~ırı-:!.111-:!.ıı ~ 

.. =-==-"'·-- -=-- - - - __.._ ~ .. ~ ->.o. fı · tınalar atl:ıltık, b u fırtınayı tatlı tatlı, samimi samimi beş da-
ların dür;:mesini gören mus- · K d d 1 il h ı ' " Leh·ıstan _ lngı·ıtere amutay a a evve a a al alırız melindeki kikalıkbiristirahatteneffüsü veril-
tahsil ve istokcular ellerin- sözlerini dinledikb n son ·a içim- di . Mccli~te var zannedilen gergin 

deki malları piyasaya arz Beşler konferansı hakkında Taymis ne diyor: İhtisas encümenleri den: Artık herşey vız geli~, kı!J hava birden yumuiak, sakin lode>-
etmeyip banka ardigeleine gider .. demekten kendimi alama- sa dönüverdi. Reis memnun, aeyir-s ıh emnı'yet dansı'ng t seçildi. makla beraber her halde bu ak-koymaktadırlar. U , , ciler memnun, herkes memnun gi-

dd t d Ankara 9 - Lehistan dış işleri bakanı londraya gel· Ankara 9 - Büyük Mil ' şam görülecek bir toplantı ol:ı- bi .. Yalnız and içenlerde ne olduk 
Bu vaziyet uzunmü e e M l b k cak'tır dedim ve tam vnktında 

•ıam ettı'g·ı' takdı'r~e hiç şüphe miştir. Taymis gazetesi bu ziyaret esnasında teklif edi· let ec isi u gün Ü top- vaziyeti, var gibi .. Kahveler içilip, 
" "' belediyeye damladım. · 1 d 1 .. f 

Y
ok ki piyasalar yine eski len beşler kon/ eransı hakkında noktai nazar taati edile- !ant ısında meclis ihtisas Düıı akşam belediyede hakikıı- sıgara ıırın uman an ° lenip püf-

/ h lh . h kk d k J k encümen/erini seçmir;:tir. lendikten sonra reis yüksele mev-
vaziyeti bulacaktır. ceğini e istanın su ve emmyet a ın a i 1 i rinin so- r ten fevkalade bir hal vardı. Bu- k!e çıkıp oturdu. Sanki alelade 

Bugün sabah borsasında rulacağını, dansing mes'elesinin görüşüleceğini yazmak memurlarının tekamülüne çalışmak güne kadar görülmemiş nisbette bir toplantıdaymış gibi arkadaşlar, 
{ 64UUO j kilo kabuklu fın tadır. ta vardır, Sıhhat idaresinin taaz- çok münevver seyirci gelmişti. elde iki küçük iş var, bir kaç li-
dık 34 kuruştan satılmıştır ======='"==l züv ve inkişarına yardım etmek, içtima salonunda yer kalmadığı racık tahsisat isteyeceğim diyerek 

Borsada hazır fındıkiçleri Zonguldakta Maruf Petrol Krall istatistik ve ilim araştırmaları yap- için riyaset odası da seyircilere iki işi öne sürdü. Fakat tali 

I 
H b . l mak, sıhhat mühendisliği, suların açılmıştı. Herkes de benim gibi derecede iş olduğu için yapılan 

~oe v7e1 ~;ruk a;:ur~:~ ~:;;; Kömür kaşifi Mehmet M. Rokf eller tasfiyesi ve kanalizasyonların sıhhi fevkalace bir hal alııcak zııhabile itirazların karşısında tatlı tatlı 
"' r r kontrolu da mektebin tetkik ede- gelmişti. Münevverlerin bu alakası 0 işi geriye aldı. Ondan sonra 
satıcı zuhur etmiş isede a adına tören yapıldı Ankara Hıfzıssıhha ceği mevzular arasındadır. takdire şayandır tabii.. Davetiye encümen seçkisi yapıldı. Burhan 
lıcılar bu / iatlara yanaş- Ankara 9 - Zonguldak 280 Bu son itti şey de biribirinden ile çağırılsa bu kadar seçkin se- Oğuzlu, Osman Ôzatalay, Cemil 

müessesesine ,000 ayrılmaz vaziyettedir. Birisinin yirci bu dar salonlarda toplana- S d 
mamıclardır. havzasının maden kömürü d J h d' er ar enc:imene seçildikten son " o ar e ıye etti muvaffakiyeti diterinin muvaffalci- mazdı. Bunda reisimizin sempatisi ra meclis dağıldı. 

V kf • k b' d M 'lk ydana koyan Uzun d mi, yoksa and içenlerin propa-
a 1 e lr e nu ı me Ankara • Rokfeller müessesesi yeti emektir. Vekaletten gördü- Belediye merdivenlerinden aşa 

M h d h l ğandası mı amil olmuştu, bilmem .. 

d 
e met a ına er yı yapı Ankarada yeni açılan Hıfzıssıhha ğümüz yardımlarla yeni doğan Bildiğim bir şey varsa herkes- ğı inerken bilseniz ki içimden ne-

BeşikdüzÜn e lan bayram dün Zonguldak müessesesine 280,000 dolar hedi- mektebimizi yakında tam bir te- te bir kanaat vardı ki reisimizin ler ve neler geçti .. Mamafih ufu" 

k ı E e ·lı"de to"renle 'kutlu ye etmiştir. Bundan başka Dr. , ltamül seyrine sokacağız. okuyaca~ı mesai raporu müthı'ş henüz apaydın der.il, kara bulut-
Bayındlrlık ve Ü tür ve r g - 5 6 

lanmıştır. Uzun Mehmedin M. Kolensi de müesseseye müdür Mektebin bu devresi 4 ay sü- surette tenkid edilecek, hırpalana- lardan yarın akşamki toplantıda 

Hareketleri• d'l . . olarak göndermiştir. Mektebin ~ recelc ve eylıllde ikinci kurs açıla- c1k, ve belki de reisimiz aciz ka- yıldırımlar saçılmazsa.. Reisimize 
• · • ko"gü de ziyaret e ı mıştır. , 

b k -.....;::..-----~--.----:".:-:-I açılışı münasebc.:tile M. Kolens cak ve her sene ilci kurs açılmak lıp aman diyecek, allah gösterme- geçmiş olsun derim .•• 
Bı·r iskele, ir me tep \ ı yeni bir mektep inşa edil- demi.ştir ki : suretile tedrisat yapılacııktır. lk sin belki de tekerlenecekti.. hal- Cevdet Alap 

Vak/ikebir Kaymakam mekte ve beton kısmı da bit- - Bu melcteb benim indimde devreye 15 sıhhat müdürile 5 hü- T b 
'Vekili Mazlum Usluada, Be d' 1 t b .. "k Avrupa ve Amerika için örnek ' kumet tabibi iştirak etmiştir. Mu· ra zondan Erzı'ncana 

mek üzere ır. nşaa a uyu 1 b 1 l . · · R · B h d' o a i ir. tealcıb kurslara bütün sı'ıhat mü-
ledige reısı ıza .. a a ır, bı'r gayretle devam edilmek- M MOLLA KQ-YU" 

k O v ektebimizin faaliyet sahası dürlerile hükumet tabibleri iştirak 
Parti Reisi ve ili mer nu- tedı'r. inşaatın gerek başla- d h k" 1 · d arasın a e ım, ıemşıre ve sıhhat • e eceklerdir. Halit Ağan 
leyin takdire layık gayret- masında ve gerek devam Erzinc~nin 7M kil~metre ka- 1 nf!di gönderen olmadı. 
feri ve çok iyi çalışm_ala~ı 1 edip gitmesinde Nahiye mü- "' Mekteplerde n 1a.r dogu. gıın.~ymde, ~va Devletler, köye ve köy· 
neticesi olarak Vakfıkebır JrMırü Mürşid ve baş muallim ıçınde hır koy var .1-1.dı ı- d l v- - ı-

k (1 b h B k 1 d 1 .. _ · ' uye ayanır ar. noy guc u 
iskelesinin deniz enarına Ömer Çine/in ve u usus- ~·J l•l CZI me tep er e ta e- +_ ~.•.1 Mollakoyu. Ya~rı yumru, devlet güclüdür. Bunun ter. 
kadar olan inşaatı bitmiştir. ta kurulan kamisyon azala- ~·A l•.J b D ..., d •l [•) toprak d1'Jarları, basık, ka si: Köy gücsüz mü? Devlet 
Belediyenin malı olan iske- rının canla başla çalışma ~·l t•J eye egermen ere SU-. (+l Tf!nlık. isli evler ve çamur, gücsüzdür~ Gücsüzlüğün SO· 

Leden resim olınmağa baş· !arı ve f evkaliide hizmetleri ,... t_•.ıı • • • ı· b • [•-= gübre yığınlarıyla dolu so- nu da. tabiatın yaşama ya-
/anmıştır. iskelenin, kaza- göriilmüştür. . _ . ili..._ __JIİ YU IÇlrl ıyormuş U SU -1 

kak/ardan kurulu bir ger. sasuJa göre, yokluktur. 
mızın iktisadi hayatında Başta nalıiyenın degerlı ._,.- mülevvestİr,· İç·ıımez 1, Horoslarm eşelediği gıibre- Viyana difoüştindenberi 
önemli bir rol oynıyacağı müdürü bay Mürşid olduğu liklerde çıplak ayaklarıyla ~ararsızlıkla yüzüp duran 
tabitdir. Malum olduğu ü- halde geceyi gündüze kat- Sayın okuyucularımızdan biri bize acınarak acıklı bir çocuklar oyun. ognuyo~la:. lmparato;iuğun gele gele 
zere, iskelesizlik yüzünden mak suretile çalışa~ bu ze haber verd~. Bazı ilk mekteplerde, geni yetişen körpe ço- Mezbelede yere olan pıslık Mondurosta batup boğuldu-
~ı'mdı'ye kadar, ehemmiyetli vatı nekadar takdır etsek c_uklara mulevves Değermendere suyu içiri/iyormuş. De- burada insanla omuzdaş. ğunu söylerler. Bu işil.n dış-
r d. Tetanoz gübrede, Ano/cl tan gör_ünenidir. Be~, "'.P'!-
bir ihraç iskelesi olan Vak- azdır. " .. l germen ere suyunun içilmez ve hatta temizliğe gelmez. batokta olur, hekim güneş- ratorlugun Molla koylerının 
~ikebirde irkap ve ihraç iş- Bay Mürşudun çok ça ış- yanı kullanılmaz derecede mülevves, pis olduğuna dair . · . . l 'k çamurlarında batup boğul-
/' . l k yapılmak l d r k k sız gere gırermış, temız ı d _ .. / . l .. d-
lerinde çok zahmetler çeki- ması eserı ok ara b . b 't - rapor arı var ır. r ennin, or unç bir şekilde tasvir ve te sağlıkmış. Bunlardan ulguknul A goz e!:ım .e go~ı ulml . 
. . en ta olan me tep ınası ı er korkunçluğunu tesbit ettig-i bir mülevvesi, su diye mektep . . . . n ı ap muzesıne mo a 

lırdı. Yukarda adlarlı ~eç bı'tmez Becı'kdüzünde bir is- l b kıms.enın .h.eıber .. ı gok. . köyü (Osmanlılı.klan devr 
- t e r ta e esine nasıl içirebiliriz. Mekteplerde Deg· ermendere v b l k k eef!atın sagu gayre erı n • k l . inşasına baş/anaca- l nım ı ır oye aç hın. alınan köy adı ıle bir sem-

ticesi olarak Vak/ikebirar· _e e;;;üniilmektedir. Bu ha- mü evvesatını talebeye içirmek şöyle dursun, Değermen- mültezimi dugusun, delik~n- bol olarak yerleştirilmeli. 
tık bundan sonra daha i~i ~~rlı işin de behemelıa! .b~- dere suyu olan mekteplerin çeşmesini tıkamak gerektir I /;l~rı sava!.a ça#ır.sın dıye, Bu sembol, batan impara-
e/conomik ve soysal gelış· şarılacağını ümit edebılırız. Hangi ilk mektepte Değermendere suyu akıyor ve han- Munadı gonderıldı. Fakat torluğu tanıttığı kadar (yap-
tnelere doiru gol alıp iide· Beşik.düzü c. H. gilerinde çoçuklara içiriliyorsa, ilgililerin dikkat gö'zünü belli.ki çamur ve pislikle mak), (yapmak) diye bağı-
cek demektir. Parti başkanı ona doğru çeker, türlü hastalıklar getiren bu miilevvesa- omuzdaş oluşun kötülükleri· ran lnkılabiın ne demek iste· 

B 'kd .. .. .ı b ıı, Arif Uzun tın zavallı gavru/ara içirilmemesini dileriz / • ni h<Jgkırsın digo bir mü· diaini de anlatır. 
e~ı uzun"e eş sınz ıh " 



Sayfa ~ [YEN/YOi .. / 

Sağhk Anket 

Ti f o 
Ve 

korunma çareleri 

Gelişigüzel soruşun, 
Gelişigllzel karşılığı .. 

Bay S.Ueyman Mahir: 

4 
Ti/ o en ziyade 5 ilci 25 

gaş arasında görülürse de 
40 yaşında olanlara ve da

Bir daha dünyaya gelmek istemiyor, bülbülün 
sesini, atın kişnemesini, leyleğin laklakasını sevi
yor, belediye işleri İçin de : 

Bugün de, yarın da allaha emanet diyor .. 
Parkta yapayalnız, bir masa 

ha yaşlı kimselere de isabet 
başında oturmuş, belki öğle yeme· 

edebilir . Çocuklar lif oya ğinden sonra basan a~ırlığın ver-
nisbeten daha iyi dayar.a diği rehavetle biraz yrn Le'miş, 
bilirler. Yaşlrlar ve şişman. belki de günlük işin verdiği yor
/ar için ti/ 0 ayrıca tehli- gunhığu gidermek için istirahate 
kelidir. çekilmiş bir hali var gibi gelen 

bay Süleyman Malı irin yanını g t-
Bazen ti/ o lıafif gt>çer, tim. 

Ba~ ağrısı, iştilıasızlık. kı - E.hdedim, tam sırasıdır. Size 
ı ıklck, akşamları qıikselen b:ızi sorgularda bulunr cağım, hiç 
uf ak bir hararet, hiç ti/o itirazsız karşı~ık verec~ksin ? 

- ı • h b. Ne yaptırsın bırader, anketten ko-
şuprıesı vermez ve şa ıs ı- .. · b ı 

. . . . _ \ !ay sütunlara yazı se: mayeı;ı u -
raz ~ayretlıyse, ışıne gucıı- m:ık güç iş .. Hemen n:>t deHcri-
ne bıle devam eder. Fakat ni ve kalemi elime aldım ve sor
bu uf ak telcikkı edilen ra- mağa başladım: 
hatsız/ık/ara aldırmamantn - Gazetede en çok hnn;i yazı 
cezası çok pahalı. hatta ha- l m okursunu1. '? 

- Akbabayı okurum. 
yal ile ödenebilir. _ Trabzonda hayat bahalı nıı-

Biiylece ayakta dolaşabi- dı -, l.C ız mudur ? 
le.,ek kadar lıa/i/ güriinen . Geçim itiba··ile cc ızdıır. 
hastabk ·a barsak afeti çok - Trabzonda yaşayış nasıldır ? 
derin olabilir. Gün in birin- . lstan':Jula, Ankaraya, lzrnire 

k g3rc dündur, Diğer v.l.1ycl mer-
de orkıınç bir barsak ka- ke,lerinin fevkindedir. 
namasile iş meydana çıkar. • Belediye işleri nasıldır ? 
Ve şahıs çok ciddi bir teh- . Bugün de, yarın da allaha 

likeye uğrar. emanet. 
Bu tafsıl<itla, yakın ve . Parldalci bugünkü şekil nasıl 

dır ? 
uzak fe/ılikelerini ve ağır • Parkla şekil var mı ki ? .. 
lığını canlandrrmak istedi • Evlenmenin lehinde mi, aley· 
ğim bu mühim hastalıktan hinde misiniz ? 
nasıl korunmalı ? 

Bu, yukarıda hastalığın 
bulaşma farz velJoluna da 
ir verdiğim izahattan ko
layca çıkar. A1ademki has
tnlck mikropları, ancak ye
mek içmek yolundan vücu 
dumuza girebilr. O halde 
.ı;iyeceğimiz ve içecegımız 
şeylerin, ve bunları koydu
ğumuz yemek takımlarımı 

zın, ellerimiz ve ayağımı · 
zın, bilhassa yemekten ev
'1.1el, temiz bulunması şarttır. 

• Evlilik ve bekarlığın iyiliği 

ve f enalığ'ı adamına göredir .. Ma
mafi ins&n hakik.atı söyleyemez ki .. 

- Hangi tip kadından hoşlanır
sınız ·? 

- Onu b~kalarına sor .. 
• f.n çok zevk aldığınız şey 

nedir ? 
- Mülcemmel sanatkarlardan 

mürekkep alalürke bir saz heye• 
tini dinlemek .. 

• Hayatında en feci ve en 
zevkli hatıraların hangisidir ? 

Böyle bir şey hatırlamıyorum .. 
. Hangi yemekleri seversin ? 
. . ... 
- içkiden hoşlanır mısın ? 
..... 
• Tütünden ? 
..... 
• Seyahatten hoşlanır mısın ? 
• Gezilec!k yerine göre çok .. 
• Bir daha dünyaya gelirsen 

ne olmak istersin ? 
. Gelmek i-.temem .. 

• Hayvanlardan en çok hangi
sini seversin ? 

- Bülbülün sesini, atın kişneme 
sini, leyle~in laklakasını . 

. Trohzomın iktisadi vaziyetini 
nasıl buluyoasunuz ? 

- Durgunluktan dönmiiş, tcd-i-
cen inkişııf cimebedir .. 

- Hangi mesleği seversin ? 
- lns:ın olmayı .. 
- Y cn:yola ya71lmak istedi~in 

bir <lilck ve düşüne n var mı ? 
- Bu söyledikler:mi ynzma da. 

ne yazarsan ynz .. 
- Dünya siyasi vaziyeti 'nasıl

d ı r '? 
- Türkiye dahili ve haric" c•p· 

lıelerden diinyanın en emin b·r 
ycridi-. Avrupaya gelince bu çar
şnın'-ıavn g0re J>f'"Ş"t:1bcı;i hiç dl! 
iyi gorünınıiyor 1. 

Yanım:za Üçür.!.:'i U Miifetli~ • 
tik m{'mıı la ınd: rı lı:ıy S < n~ ~~lin
ce anketi burada kesip sözü gü

z!l havay:ı, giizel gün şe çevirdik. 
bay Sedat bize enteresan biı· oluş 
anlattı. Onu buraya yazmaktan 
geçemiyeceğim: 

Bay Sedat Erzuruında Rober 
kolei mezunu bir h:ıynnın evine 
davetli gitmiş, Bayanın hal-ıası ve 
ailesi Erz•ıruın:ı nisheten modern 
ve ol<lukc ı d:ı vakıtlıha'li im·ş. 

evin konforu ziyan,ız imiş. Yemek 
yemişler, radyo çalmışlar, derken 
bayan, bay Sedata kütüphanesini 
göstermek istemiş. Bay Sedat bir 
kaç yüz ciltlik kütüphaneyi beğen 
miş, lngili:ı:ce, F rıınsm: ı son ve 
en klJdretli ve ünlü ediblerin eser 
!erile süslenmiş olan bu kütüpha
nede üç beş Fransızc1, lngiliıce, 
Türkçe kitap almış, göz gezdi:
mek istemiş, Bir de bakmış ki 
eline geçen bütün kitapların yap
rakları kesilmemiş .. Meğer ~kütüp
hane okumak i~in değil konfor, 
mobilye olsun için süslenmiş, ve 
bu kadar masrafla o güzelim ki
talpar Erzurumda böyle bir kütüp 
haneye getirtirilmiş .. Ne mana ve
receğinizi hilmem, bay Sedatın bu 
anlattığının bir benzerini bana, bir 
yerde de okumuşum ~'İbi geliyor ... 

C. A. 

At af ürkün nutkundan 

Kendileri hasta olmadığı 
halde, barsaklarında ti/ o 

mikrobu taşıyıp saçabilecek 

tifo geçirmiş veya geçirme· 
miş kimseler olabileceği 

diişünülürse, bunların defi 
hacetten sonra alelade yı 
kadıkları ellerile tufucakla-

rı yemek takımları ue has- bazı parçalar 
ta/ığı pekala salim kimse-

lere vere bileceği anlaşılır. Hakiki sahibi öz Türk olan İskenderun ve 
Bu itib< rla gerek umumi havalisinin mukadderatı üzerinde ciddiyet 
yerler, gerek ev/evlerde çc... b 

ve katiyetle durmağa mec uruz 
lışan bilhassa bu sımf kim-

1 - Her 'fUrk çifçi aHesinin yoktur. 
:.elerin. evvelce ti/ o geçirip ge~·inebileee~i ve çalışacağı top- 7 - .Möntrö muahedesi fikiıi-
geçirmedikleri soruştum/ rağa malik olması behemhııl lcri umumi sulh i~ine de de· 
malı. ve şiipheli hallerde lAıımdır. ğerli hizmet etmi~ oldular. 

2 - Muliyemiz memnun ka- S -'l'Urk - Sovyet dostluğu 
bti.l/i'lk abdest/erinde tı"fo t b"" . k' r d d t 1 

ıacağımız surtte mnsbet ve a ıı ırr ·ı~n ıo a evam e meı(-
mikrobu arattırmalıdır. verimli vaziyettedir. tedir. 

Ti/ 0 zuhurunda ziraye- 3 _ Hayatı ucuzlatmak i.cnp 9 - Dost ve mlittefikimiz 
ettikçe vergileri indirmek ~ıya- Yugo.~lavyanın yü.ksek ba~vekil 

tı'n meni 'ae korunma için setine devam edeceğlz. ve lıniciye nazırının milli bay-
.l/a pdacak ilk çare, vakayı 4 ....... milli paramızın fiilen ramıınızda aramıLda bulunması 

r il' hlı" · ı ·ı mllstakar olan kıymeti muhafa- biı.e ayrı bir sevinç \'erdi. Bal-o marıa ın sı ı rş.erı e 
1 

kl 
zu o unaca ır. kanlılar arasındaki kardeşliğin 

uğraşan resmi makamına _ ı; Ordunıuzu en yeni va- · · 1.· • t d b · b l 

1 

., torsını uızıın ö e en erı aş ı~a 
lıaber vermektir. Bu heki- ı,;ıtalarla mlltemadiyen techiz ernellmizdlr. 
min borcu olduğu kadar etmeğe çalışıyoruz. Deniz silAh· 10 - Tlirkiyenin bntnn de\'· 

·ı b b ı k larına ehemmiyet veriyoruz. letlerle nıUnasebetlerinin iyi 
aı e a asının ve ner o u Kuvvetli bir ha\'a ordusu vUcu-

olduğnnu meınnuııiyetle kayde-
muşun da içtimai bir bor de getirmek yolunda iyi neti- derim: 
cudur. celere doğru emr.iyetle yUrll- ı ı - Bu sırada milletimizi 

. . mekteyiz. 
. 
Tıf oga tutulmuş kımsele- lnQ'.illzlerln bUyUk kralilt? ~ece gündüz meşğul eden hnş 

l ~ lıca bnvnk bir mesele hakiki 
rın ayrı tutu ması znruri aramızda husule gelen dostlu- sahihi ·üz Türk olan fakende 
olduğu gibi ştipheli kimse ğun mllletlerimizin lemayUlıl- rLın ue lı"Valı'sinin mUkaddera-
1 . d " .. d b l d tına uvğun olarak iki hüktlmet • " 
erzn e . gozun e u un u- arasında fillen lukişar etmekte tıdır. Bunun üzerinde ciddiyet 
rulması ıcop eder. olun saınlml munıuııtebat Uze- ve katiyetle durnıağa ıııcc:bu-

- Arkas1 rnar ... rlndc hnyu·a t~~iriue ş U p h e ruz, 

Mühim bir kanun 
Kan davaları itiyadını 

' kökünden kaldırmak . . 
ıçın 

Katilin aile 'lıe akrabası 

yurdlarından siirgün edilecek 
.\nkura - .:\lemlekctirııiLin 

hıızı muayyen rıııntakulannda 

adanı olrtllrınek ·uçhııının mrı

him yekı1ıılua çıkması bu yer
lerin lıulk\ arasıııda kırn gntme 
davasının elUn yuşamakta olma
!:;ından ileri geldiğini göster
mektedir. Ş lhsi intikam esu. ına 
duyun.uı bu kölU an'anenin te
sirinden her nasılsa kendilerini 
kııı taramrımı~ olun bu ııilPler 
ara~ında ıııevc·ud husumetler 
gruı gcçtik~'L' daha ziyade kük
lP~erck her scııe yll:tlerec gerç 
Oldl1rlilınekte olduğu gibi inti
knııı lıissile yaı ılar Lııı katiller 
çı1k v.ı h~iynne \'e tO~ lcr ürper
tici şekiller ulmcıkt ıdır. Lu an'
ııneye güre Jıerhnngi hir :;ebeb
le oldnrl\lmtiş olun kim~enin 
kan kBınılurıııdan olan er~ek
ler ııınktulnn lıizzat intiknmını 

almak mecburiyetindedirler. Suç 
luııuıı aıiliyecı.! takib ve nıan· 

kı1m edil ıli; olmnq ı ı Plı~ m "li· 
yeti y.ıklur. Katilin veya kan 
hı .;ıın lunııdnıı bir crkPğ in be· 
lu!1ılıal \,ldih'lilmc~i Lhımdır. 

Jlilkı1met bu uu'aıll'yi yık

mak nzere hazırladığı kan un 
l 1yıhasını :\1eclise verdi. Bu ka
nun ocaklar yıkaıı ('ana\'arca 
katillerin önfırıU alacak ve kan 
glitıne itiyadını köklinden kazı
yacaktır. Ulyihauın bidnci mad· 
desi şöy lcctir: 

((Adam üldOrnıt>k c:ürınünil 

i { e.Hklel'ini veya h,;leıııeğe te
şelılılls ettiklerini sandıkları 

k inıselcri veya lmııların kan 
\'e sıhri hısıınlarınddn birisini 
JP. r cen·ad kan ğUtnıe sebebile 
üldUrdUkleri veya başkalarım 

bu ci\rmU işlenıe~e aznıettilderi 
veya tahrik ellikleri veya kan 
gütme şaikına vakıf olurak bu 
cnrmU işlemek hususunda bnş· 

kalaruıın 11zinı ve tahrikine va
sıta oldukları salıit olanlardan 
bu kanunun tatbik edildiği böl
gede yerleşmi~ şalııslarııı ayni 
bölgede kendilerile bir aile ha· 
!inde yaeıyan kaı ıları ve hiltün 
hısımlarile bir aile yaşamı}an 

karıları neseb ve hasebden usul 
ve filrulan dördüncüye kadar 
( buderece dahil ) nesebden ikin 
ci der~ceye kadar ( bu derece 
dahil) civar hısımları suçlu1ıırın 
idıım cezasına muhkı1ıniyetleri 

halinde ve hUrriyeli bağlayıcı 

bir cezaya ıııalıkOmiyetleri ha
linde bu cezaya muadil ınlld

detle ve herhalde Oç seneden 
aşağı olmamak nzere ıneınle

ketleriııden en aşağı 5~0 kilo
mctro bir yere sUrgUn edilir. 

ikinci madde: Adam öldUr
mC'k cUrmU ceza ehliyetini haiz 
ol •myan kimseler tarafından iş
lenmiş veya işlenmesine te~eb
büs edilmiş olur::;a ::;ürgün ce
zaları bu kimseleri ken gUtme 
sebeblle cUrmU lşlemeğe azmet 
tiren veya tahrik edenlerin 
mevcudiyeti halinde uncak bun
ların birinci maddede yazılı ak· 
rabaları hakkında, fnkat bu 

n111ddede yazılı cezalnr Uçte bir 
nisbetinde artırılmak suretile 
tntbilr olunur.» 

Kanun layıhasına tevfikan 
ı;ürgUn ceyası tatbiki i(.'ub eden 
lel'in tahkikat ve muhakemeleri 
adam öldUrmek suçluları hak
kındaki umumi usul hükllmleri 
dairesinde yapılac1ktır. Bu ka
nun hUkllmlerinin tatbik oluna
cağı yerleri icra vekilleri heye
ti tavin edecektir. 

Ceza muhakemeleri usulü 
kanununa yapılacak zeyil 

Ankara - lera vekilleri he
yeti knrarile tayin olunacak 
yerlerde tatbik edilmek Uıere 

ceza ınulıukcmelerl usulU kauu 
nuııa zeyil bir kanunun meclise 
verildiğini bildirmiştim. Bu ka. 
nun layıhası jeolojik teşekkUlü 
itibarile ç.ok snrp araziye malik 
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Ziraat Bankasına yeni bir şekil 
verilecek 

Hazırlanan yeni layihaya göre Bankanın ser· 
mayesi 100 milyona çıkarılacak, kredi tevziinde 

küçük çiftçinin ihtiyaçları üstün tutulacak 
Ankara - Atatü•kün nu

tuklarında. Zfraat bankası
na 1ıerilmesi lôzım gelen 
yeni şt>./.:i[ hakkında tebarüz 
ettirdikleri esaslardan ilham 
alon ll'lkumef, bu lıususa 

dair yeni bir kanun lti.11i 
lınsı lıazırlamış 11e l ugiin 
M clisP. 1.ı e rmiştir. Yeni la
uifı,, ile Ziraat Rrmkasını 

dııho fazla çiftçi 1 1<' l.:öylii 
ekono11dsİn<! ııarı.ı;oc"k bir 
1 1 t" k na e gı: ırmı ·ve aıını za. 
manılu /..-c,nl">I imlanını ko 
laylaşfrrmak e'cıslurı göz 
Öniinde b·ılundll'ulmuş ve 
l>iiyle!ikle b ın/.:anın içttmai 
lıayaf wıızdaki rolu 'lıe tesir
leri itibarile de, hususi teşeb 
b ·;r:lı rin /.ınsn rnrrr""C<'f!ı hir 

nı ... lııyc.:Lc ()/,,11 ::.ırc..i k.reJı 
me.seleleri bir devlet faali
yet mevzuu olaruk ele alın
mıştır, Bununla beraber ban 
ka, esas vazi/ esi olan ban
kacılıktan da uzaklaşmıya
rak onu ifada devam ede
cektir. Yeni layiha ile zirai 
kredinin tevzüinde k ü ç ü k 
çi/tçinin ihtiyacları, üstün 
tutulmaktadır, işte bütün 
bu gayelerin tahakkuku için 
bankanın sermayesi yüz 
milyon liraya çıkarılmıştır. 
Bankanın yapacağı zirai 

kredinin en mühim kısmı 
gerek memleket içinde, ge
rekse dışında sürüm ve sa
tış kabiliyeti olan zirai is
tihsale tahsis edilecektir. 
Bankanın .l/apacağı zirai 
krediler, çiftçinin işletme 
ve sermaye unsurlarını ta 
marnlamak, zirai istihsali 
verimlendirmek, zirai mah
sullerin sürüm ve satışsını 
artırmak gayesine matuf 
olacaktır. 

Bankc.ı., zirai kı edi işle
rinden başka zirai sanayii 
de tesis ve bu sanayie işti
rak edecek, bataklık kurut-

Bankanın geni işletme 
teşkilatı, umumi heyet. zirai 
krediler yüksek munzam 
heyeti, murakıblar, idare 
meclisi; idare komitesi ve 
umumi müd!irlük olarak 
tesbit edilmiştir, Bankanırı 

umumi heyeti, Büyük Mil/el 
Meclisnin lktisad, Ziraat ve 
Divanı Muhasebat encümen 
[eri tarafından bir intihab 
devresi için seçilecek ve be 
şer aza ile Başvekaletterı 

her sene gösteren beş aza· 
dan teşkil olunacaktır. 

Yeni esaslara göre Zira· 
at B1mkn.., memurları da. 
iliKer de •'et memurlarınırı 
m isle/id uldukları haklar· 
dan, bundan sonra müstefid 
ulabileceklerdir. Fakat hun· 

lar, devlet memurları hakkında 
tatbik edi 'ne ahkamla huni'· 
rm tabi bulundukları muho
kame usullerine tabi bulun· 
mıyacaklardır. Bundan baş· 
ka memurlara, eskidenberi 
olduğu gibi her sene kanu· 
nuevvel nihayetinde bir ay· 
/ık nisbetinde ikramiye ve· 
rilecek, ancak vazifede kıJ• 
surları görülenler hu ikro · 
miyeden mahrum olacaklar· 
dır. Yara/ık/arı görü/efl 
memurlar ise, iki maaş nis· 
betinde ikramiye ile taltif 
edileceklerdir, Yeni kanıJfl 
layihasına icabı takdirinde 
lktisad Vekdletinin, banko' 
nın kadrosunu genişletebile· 
ceği hakkında da hükumlet 

.konulmuştur. 

Mevlut 
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akşamı yani Cuma receai yaut 
namazını mütealı:ıp Teldilrçayıl' 

c:ımii şerifinde merhum pederiOS 
avukat bıy Hüseyin Avninin ruhi 
için kırlı: mevlOdu okunaca~ındaıı 
Arzu edenlerin te,riflerini dileriıı>• 

Merhumun oğ-lu 
Abdullah 

ma. çay ve ırmakların ya-
taklarını temizletmek ve y urddaş : 
kanal açmak suretile ziraate Başbakanımız ismet lnönfJ 
elverişli toprakları kurutmak Türk parasının en emin bit 
ve yahud da sulamak işle- ı para olduğunu daima söglt
rile de uğraşacaktır. di. Hakkı varmış. Bak, eti 

olan ve sahalarının geni~Hği 1 sağlam gibi g~'rüle~.gaban• 
itibarile nüfusu pek az olan ba- cı paralar bıle .lJuzde 30 
yerlerin hususiyetlerinden do- düştükten sonra, Türk pa· 
ğan zaruretler gözOnUnde tutu- rası sapa sağlam gerinde 
larak ceza muhakemeleri usulü duruyur. 
kanununun esas prensiplerden rı- k b · 'kt · 
ayrılan bazı istisnaları ihtiva et- ur parası ırı ır. 
mektedir. Ulusal ekonumi ve arttırma kuru!,!. 

Proje hazırlık tahkikatı ilk 
tatbikat ve duruşma başlıkları 
altında Uç tasla ayrılmış 3i mad
deden mllrekkebdir. Oeza mu
hakemeleri kanun un un takib 
vazifosile tasdik ve h UkUm va
zifeleri lıiı bitinden tamamen 
ayrılım~ ve h Urriyele taallak 
eden bUtUn salllhiyetler sureti 
mutlakada hilklme verilnıi5tir. 
Ayni zamanda bam hususiyetler 
arzeden bu mınlakalarda suçlu
yu ele geçirmenin mUşkUlAtı ve 
serbest bırakılanlar ise asayişi 
ihlal edecek uns~r haline gel
diklerind.en lıu kanunla Cuhu· 
riyel Müddeiumumisine hazırlık 
tahkikatında ele geçecek suçlu
n un tevkif sali\hiyetini de ver
mekte, fakat bu tevkifin huku
ku ı\mıne davasının açılmasına 

kadar muteber bulunacağı ve 
herhalde bir aydan fazla uza~ 

mıyaca~ı ta~rill edUILektedLr. 

Halk Manileri J 
Bakma mektep dört dıvar 
gir de ahlakı ovar 
gördUğUn medeniyet 
BOtlln mektepden iloğar r 

• * * 
Kah ve kalı ve dolaşma · 
Aman ÇOcuğuın şuilma. 
llim seni yaşatır 
Başka işe bulaşma L 

* *. 
İlim bllyUk ~:apıdır 
Mektep n•,..rlu yapıdır 
Ahlak ~urdan bir cevher 
Nar..ıus da kitabıdır ı 

* * * 
Okumak deyildir zor 
Aklı olanlar okur 
Nazar et bir hamala 
Bir de okuyanı gör ı 

Baba Salim Öiiifflll 
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ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
E.lçili~i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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başka hiç bir şeye tabi olmıya
caktır. Ve bu milli vicdan ile 
milli iradenin teşekkülü, şefin 

kudret ve zekilsına, milletlerin 
sosyal ve ekonomik bUnyele· 
rine ve memleketlerin milli 
homogenliğine göre gecikecek 
yahut gecikmiyeceklir. Fakat 
Asyalı milletlerin bu yolda ve 
bu istikamette inki-ıaf edecek· 
leri zaruri ve muhıtkkaktır . 
Kurtuluşu temin edecek tPk· 
nik vasıtaların elde edili~i be, 
ikinci derecede bir unsurdur, 
~·Unkü milli iradenin teşekkUltl· 
ne tabi bir keyfiyettir. 

·rurk kurtuluşu için olduğu 

gibi .Asyunın diğer kurtııiuş 

hareketleri i~·in de imkiln şart
larını, Hus inkılabı hazırlamış

tır. 

Lir kere, eskiden Hus ve 
lrıgiliz emperyalizmleri ıırusında 
bülunan Asya milletlerini böy
le bir kı:ikançtan kurtarmıştır. 

Bundan başka da, .Asya'daki 
Avrupa alehtarı temayülleri 
körüklediği gibi Sovyet Rusya
nın Orta Asyaya dü~en eyalet
lerinde milli külHlrleı i J inıdşa

fı gayesini gllden yeni bir po
litika takibine başlaıııı;ıtır. 

Fakat bu suretle elde edilen 
politik hareket kabiliyetinden 
ne dereceye kadar i lif ade edi· 
leceğini, hangi noktalarda ak
syona geçilerek hangi noktalar
dan sakınılmAsı 14zımgeleceğini 
ve nerelerde neler cllNt edile
bileceğini, Asya milletlerine, 
Türkler göstermişler ve bu 
hususta karşılarında, .Arnblarla 
İranlılar ve Afganlılarla hattı\ 
Hindliler arasında öğrenme aşı
kı talebler bulmuşlardır. 

Yirminci yüzyıl, Asya'daki 
Avrupa Ciemenliğinin sonuna 
şabid olacaktır. BU sonun baş· 
laniıcında ise Tllrk kurtuluş 

hareketim görllyoruz. Hu hare
ket, Avrupa emperyalizminin 
tam Osmanlı imparatorluğunun 
harabelerı üzerine rengarenk 
zafer bayraklarını çekerek en 
yUksek azamet ve ihtişam nok
ta&ına vardığını zannettiği ve 
Ege'denÇin denizlerine kadıır 

her yeri hOkmll altına aldığını 

sandığı bir tarihte yapılarak, 

zafer ve şan ile neticelendiril
miştir. 

Bundan başka' da Tnrk mil
leti için son derece esa. lı de-
gişiklikleri batı devletleri için 
gayet ağır neticeleri icab ettiren 
bir karar son yıllar zarfına ol
gunlaşmış ve Lausanne barı,ı 

üzerine içtinab edilmez bir ka
tiyet halini almıştır: 'l'Urk mil
letinin Herdeki hayat tarzı ile 
devlet şeklini t tt y i n edecek 
olan karar, Lausanue gUnlerin· 
de verilecekti. 

Mustafa Kemal'ın kazandığı 
zafer o kadar bUyük; dış poli· 
tikada elde ettiği ğayeler o ka
dar tamem, plan ile realiı.asyon 
bakımından elde ettiği muvuf. 
fakiyet, her turlll hesab ve tah
nıinden o derece nston ve mU
letinl idare etmek salAhiyeti 
kendisi için o kadar meşru bir 
hale gelmiş bulunuyordu kl, 
Türk m!lletl içio, karşısındaki 
davaların baJli, .Mustafa Kemal'· 
in gösterdiği şekilden ve tor -
mülden gayri bir tarzda cere
yan edemezdi. 

Bu hal tarzının bir gOn Os· 
tnaolı hanedanı ve On haneda· 
lla. bağlı bulunan trndisyonel 
ldare tarzı aleyhine tecelli ede
peği, başlangıçta billn~iyordu. 

• A.rk~ı var .. 

1 1 
Dün_gada ---Komşu Rusyada -

i\1osiki ___ N_e_Ie_r_o_l_u~y_o_r ____ , 

Sovyet 
kompozitörlerinin 
faaliyeti 

7 936 yılı Sovyetler birli
ğinin müteaddit kompozitör
/esi için çok semereli bir 
yıl olmuştur. 

Tanınmrş sanatkar Vasi
lenko " Çingeneler., bale'si
ni bitirmiştir. Puşkin 'in bir 
şiirinden mülhem olarak 
vücuda getirilen bu bale 
hu mevsim içinde " Nemi
roviç - Dançenko ,. tiyatro 
sıında sahneye konulacak
tır. Vasilenko şimdi de 
"Küçük Tiyatro., için ha 
zırladrğı " Boris Godunov,, 
dıramının musikisini yaz 
makta'dır. 

Miaskoviski, bu yıl onal
tıncı Sen/ on isini bitirmiştir. 
Bu sen/ oni bu yıl ilk defa 
olarak çalışacaktır. 

Glier ise Turkmen tiyat
rocularından Cafer Cabor· 
lı 'nın bir eseı inden mukte
bes olarak '' 7 905,, operası
nı bestelemektedir. Glier 
aynı zamanda Sovyetler 
birliği dahilindeki muhtelif 
milletler f o/klorunu har
monize etmekle de meşgul 
olmaktadır. 

Veprik horo ve orkestra 
için yazdığı " Sevinç,, e 
serini bitirmiş ve Sovyet 
rejiminin yirminci yzldönü 
mü için büyük bir sen/ oni 
hazırlamağa başlamıştır. 

Proskopov, " Karmerni ,, 
tiyatrosunda temsil edilecek 
olan " lvgen Onigen,, dra 
mının musikisini yazmakla 
meşguldur. 

Polovinkin bu yıl " Al· 
tın Balık.. operasını bitir 
miştir. Bu opera halen Kı
ev operası ile Moskova ti
yatrosunda oynanmaktadır. 
Kompozitö'r, halen Aleksi 
Tolstoy'un bir şiirinden 
muktebes "Altın Anahtar,, 
piyesinin musikisi üzerinde 
ç•lışmakta ve aynı zamanda 
piano için konserler ile ço 
cuk şarkıları yazmaktadır. 

Kafka•yada Gabardinler 
arasında bir tetkik gezinti-
sinden avdet etmiş olan ko
mpozitör Şehter ise, Gabar
dinlerin epik hal şiirlerin· 

den ve halk şarkılarından 

ve mobiğlerinden miilhem 
hem büyük bir sen/ onik eser 
üzerinde çalışmaktadır. 

Marian Kova/, Puşkin 'in 
bir şiirinden mülhem " Şato,, 
operasını bitirmek üzeredir. 

ZA YI TESKERE 
istiklal harbi sonunda Erzincan

da elli dördüncj alaydan aldığım 

terhis teskeremi za yı ettim. Yeni· 
sini alaca~ımdan zayı teskerenin 
hükmü olmadığını ilan eylerim. 

Tonyanın Asburyanlı 

mahallesinden Bekir 
oğullarından Ô<;man 
o~lu Abdülhalim 

315 

Şehir kulubü 

Yugoslavya 
binası 

meclis 

7908 de temeli atılan Yu
goslavya meclisi binası bu 
sene bitti. 

Tam yirmi sekiz 
yapılan bu binanın 
bu kadar sürdüğü 
edilir değil mi ? 

Bir kere Balkan 

senede 
neden 
merak 

harbi 
patladı, inşaat durdu. Der 
ken büyük lıarp çıktı, inşa
at durdu. Bütçe meselesin· 
den inşaat yarıda kaldı. Der 
ken biri: Bu bin.mın yerin
de eskiden cami vardı ( ca
mi temeline başka bina kur
mak uğursuzluktur dedi. in
şaat durduruldu. 1929 da 
rejim değişti, inşaat durdu. 

Nihayet bu sene, boş lafa 
kulak asılmadı, bina ta
mamlandı, küşat resmi 
yapıldı. 

Kralların Serveti 
le Pelit Parisien gazetesi 

diyor ki: 
- Halk nazarında . kral

ların serveti bitip tükenmez 
bir hazinedir. Halka gifre 
krallar ellerini kasalarına 

attılarmıydı, her zaman a
vuç dolusu altın bulurlar. 

Ve gazete bu zannın pek 
de doğru olmadığını göster
mek için iki misal getirigor. 

Biri kral 5 inci }orj. 
5 inci }orjun ölümünden 

sonra, harcadığı para ile 
gelirini muvazeneye tabi 
tutanlar, kralın vvridatın 

dan ziyade masrafı olduğu
nu anlamışlar ve lngiltere
nin en zengin 11damının kral 
5 inci }orj olmadığını tas
dik etmişler. 

Öteki 8 inci Edvard. 
8 inci Edvard Bükingam 

sarayını satmak istedi, şim
di de Sandrigamı satmak 
istiyor. 

Sebebi buhran. Alıcı da 
bulamıyor, çünkü malikane
nin varidatı masrafını ko· 
rumuyor. Kral da bu mas
rafa dayanabilecek lıalde 
değil .. . 

Sandrigamda geçinen dört 
yüz aile vardır. 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SİYATiK 

A~rıları teskin 
ve izale eder. 

Her eczanede arayınız. 

Büfe ve lokantası 
Gece gündüz daima lıerlcese açık bulunmaktadır. En 

NEFlS yemekler herkesi memnun ıdecek bir şekilde ha~ 
zır [anmakta ve verilmektedir. 5 - 6 

~~~~~~ 

~ 

7 VDILD 
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iil Şansınıza t~l ~ ~ 

~ ~ 
[+] Tayyare piyango biletinizi alırken şansrnıza gtiveniniz. Maksat zengin ~.: 

olmaksa yine bu guvenle mutlak maksada irişir, zengin olursunuz. ~ 

Bu güveni ancak ve aG it~uem~iinde f~J 

-·ı Berber solonunda bulabileceksiniz. . . . .. tı 

{!~ Güven berber salonunda il 
~·, yakında çok yenilikler R"Öreceksiniz ! r+ı 
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Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin=z .. 

Cep ve kol saatlarının en fan tazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve lco1 saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 
• 

Adres: THABZON H . K 
Kunduracılar caddesi amr ve emal Nalbantlar Mağazası 

~Jlıfll/J.-~ 

bulacaksınız. 

.c. • 

--~ ___ .J 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

ml.1zafferiyeti. 

l'viakinalarını görünüz, dinleyiniz 

Yeni temiz ve çeşitli huru
f alile, Defter,Fatura, Çek, Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bfi:f ün 

matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönderJr. 
f ..,. 

.~ 


