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Belediye 
Meclisinde 
Reis vekilleri ve 
encümenler intihabı 
yapıldı .. 

Toplantılar heyecanlı 

olacağa benziyor .. 

Belediye medi inin ikinci 
Teşrin iblimaında Reis vekille· 
rl ve enenmeler intihapları ya- · 
pılmışbr. Heyecanlı olan intihap 
neticelerini aşağıya yazıyoruz. ~ 
liirinci Reis vekilliğine Mehmet 
kitnpcı, ikinci Reis vekilliğine +, 

Hndı kitabi; kntiplıkler, BOrhnn ı:·~ 
Oğuzlu Mahmul muammer, All-
Riza, 'f evfık; idari encllmeııe 

Temel oUcunıi göksel, Mahmut ı·:ı 
Muammer, .Mehmet kitapcı, Ali 
Hiza, 'l'evik yunus; Sitıhut encu-
menine, Bayan Sukıbc, Mehmet- ı 

lı:,! ilıralıim, Tayip Zlllıtn, reket, 

Alıriza; Nafia encuıneniue Snlıh, 'ı!.! 
Me.füt, Cemil, Hl\seyin mi seçil- ~ 
mişlerdir. 

lutihaplurdu hukim olan heye- i 
canlııı·daıı, bu seferki meclis to 
lanlılarıııın da heyecanlı geçe-

Denizaltı 

harplerini 

insanileştirmekl 

Ankara 6 Cumhuriyet bayramı mtinasebetile devlet reis/erile Atatürk arasında 
tebrik ve leşekkiir telgraf !arı taati edilmiştir. 

İngiltere, Japonya 
Fransa arasında bir 
mukavele imzalandı 1 
Ankara 6 - Deniz atlı 

harbmın insanileştirilmesfne 

ait mazbata bu gün lon
durada lngiltere Fransa ve 
Japonya arasında imzalan
mıştır. 

Siyasi bilgiler 

okulu 
Ankara 6 - Siyasi bil

giler okulu b11gün Ankara· 

!Ja gelmiş ve yeni binasına 

!}er leşmiştir. 

Avusturya 

silahlanıyor 
Ankara 6 - Avusturya 

diget meclisi 1937 senesinde 
Ordu hakkındaki masrafları 

Yiiıde yetmiş nisbetinde ar

lırmııtır. 

İngiliz dış bakanı Musoliniye karşı 
yeni bir nutuk söyledi .. 

Akdeniz, lngiltere için hayati bir meseledir 1 
Ankara 6 - lngiliz dış bakanı Eden avam kamarasında dış siyasa hakkında beya

natta bulunmuş ve milletler cemiyeti otoritesinin takviyesini bir Avrııpa nizamı ıçın 
müzakereler yapılmasının lngiliz kuvvetlerinin yeniden teclıiz edilmesinin /ngiliz proğ
ramının esas noktaları olduğunu söylemiştir. Musolirıinin geçenki nutkuna temas eden 
Akdenizin büyük Beritanya için hayati bi menf aatı haiz olduğunu beyan etmiştir. 

Belediye meclisinde gurup ! 
İntihaplarda muvaffak olduğu söylenen gurup 

azası takrirler de hazırlamış .. 
Söylendiğine gô're Beledi- , 

ye meclisinin bu içtım11ları 
heyecanlı geçecekmiş. epey 
ce zamandan beri dışıırda 

Azalar arasında yapılan te
maslar, konuşmalar ve an-

laşmalardan sonra. mecliste 
de elde edilmesi istenen ek. 
seriget birliği vücude geti 
ri/miş ve intihap/ar dahi 

bu birliğin arzusu veçhile zaman konuşmalar çok mü 
netice vermiştir, Gurupu leş- nakaşalı olacakmış. Ve ar
kil eden aza arasında sıkı tık gurupun arzuları ne ise 
temaslar, konuşmalar devam onların tahakkuku yolunda 
etmekte, muhtelif işler üze- uğraşılacaktır. 

1------------------------r inde meclise verilecek ve Sarsıntı 
tenkid ve temenni takrı'rleri A k 6 D- D · n ara - un emz-
hazırlamaktadir. /ide kuvvetli bir yer sar-

Söglendiğine göre bu tak- sıntısı olmuş. yıkıntı gok 
rirler mecliste okunacağı tur. 
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Fındık , Yumurta 
İhracatımız .. 

-
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Tarihi 
arastırma • 

Bir alim Ankaray geldi 
Ankaıa 6 - Ünlü eti 

tarihi alimi leverpel üniver 
sitesi pro/esörlerından Gras
lang, şehrimize gelmiş ve Tü · 
rk tarihi kurumunu ziyaret 
etmiştir. Türk tµrih kurumu 
nun alacahegükte yapmakta 
olduğu hafriyat mevsim so
nu dolayısile muvakkatan 
tatil edilmiştir. Bu seneki 
haf riyal 161 gün sürmüş 
ve kazılan saha ve meyda
na çıkarılnn kültür eşyası 
geçen senekinde bir kaç 
misli ziyade olmuştur. Türk 
tarih kurumu üyeleri dün 
bir heyet halinde lstigra/ya 
müzesine giderek muvakka
tan teşhir edilen eserleri 
görmüşlerdir. kurum gelecek 
sene hafriyata devam ede
cektir. 

Halit Ağan 
Erzincan, 45 kilometre varlık yaradışın, varlıkta 

boy, 15 kilometre ende bir yokluğa düşüşün ,ne demek 
ovanın batıya yakın orta olduğu güzel anlaşdıyor. 
sında, 17 bin nü/uslu bir Bu anlayışın sonunda uta
şehir. Devlet yapıları ile nır gibi oluyordum. Tarih 
birkaç zengin kon.ığı bir aklıma geldi: 
tarafa, btitiin yapılar top- Ronesans, kafa işlemesine 
rak. Bazı sokakları gerili yer verir. ahretin yerine 
bir ip gibi. geri kalanları dünyayı koyup dünya yaşa
gelişi güzel sağa sola bur- yışını üstünletirken, bizi, 
kulmuşlar. dünyayı tekkenin kapusu t1-

Güneşli günde esecek bir şında bıraktırıp. ahretin içi
rüzgar tozdan bulutlar ya- ne daldırdılar. 
pıyor. Yağmurlu günde ça- Buhar gükreyüp çeliği işe 
mursuz ger yok. Toz hiç koştururken bizim kulağı
önlenememiş. Çamuru ô'n· mızı kağm mazısının sesine 
/emek için sokakları taşla- dikdirdiler. 
mışlar ama tam/ardan, dı- Pazarlar paylaşılıp cep
varlardan törpilenip gelen /ere yığılır. sağlık. varlık, 
ve ô"nlenemeyen toz, taş so süs şehirlere doldurulurken 
kağm üstünü eksiksiz ça- bize, dünkü pazarlarımız 
mura boğuyor. emsin diye, kanımızı dök-

/gi hava bir, geniş ve ve- türdü/er. 
rimli toprak iki. bol su üç. Ka/ası ahrete akup, kanı 
Bu üç varlığın olduğu yer- tışarıya boşalan ve kulağı 
de toprak.tan, tozlu ve ça- kanjı gıcırdısına takılı bu . 
murlu bir şehrin kurulma- lunan_m elinde kalup kala
sı mı gerekti ? cak olan bundan başka ne 

Bir kitaptan öğrendim : olabilir ? 
Holandalılar. toprakları- Bir yzla, yılları sığdırmak 

nın çoğu bataklık olan yer- isteµen inkılapçılar, geriye 
ferini düzenleyüp cennet 1 !J.net savurmakta ne kadar 
örneğine çıkardılar. Sonra ı haklı imişler . Erzincanı, 
nü/usları çoğalıp yerlerine toprak, çamurlu görünce 
sıkışamayınca da denizi, bü- yapıcılzğı her şeyin üstünde 
tün dalğası ve fırtınası ile, tutan inkılapçıların hakla
geri atup gerini beri eltiler, rının büyüklüğünü daha iyi 
Ve oralarını da yurdlarının anladım, 

bayındırlığına çıkardılar. Çamurun betona, çamur 
Şimdi ahurlarmın pençere- yolun as/alta çevrileceği za
ferinde tül perdeler asılı. man önümüzdedir. Yakında 

Holanda, Erzincan 'ın ya· sevinip, güler, güzelleşirsin 
nına konulunca yoklukta E!Zİncan. 
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Bu hale göre ti/ oda el te
mizliği mühim bir yer tut 
makla beraber, bu yalnız 
başına yetişmez. çünkü el
leri l<iyıkile temizlenmiş 
bir a da m, g öz l e gö
nilmediği için temiz zannet
tiği. halbuki hakikatte ti/ 0 

mikroplarile bulaşmış şey· 
I eri temiz elluile yi.ı; ip iç
mek/ede hastalanabilir. 

Şu halde ortada mikrop
ların en müsait olarak üre
diği 'lıe bulaşmanın kö'kü 
olan ti/ olu hastaların veya 
hasta olmadığı halde bar· 
sağında mikrop taşıyan in
sanların bulunmaması la
zımdır. Bu da biri, her ttir
lü pisliğin kapalı olarak 
akıp gideceği muntazam ka~ 
nalizasgona malik şehirlere 
gani soysal kuruma ~ve di
geri, yalnız ti/o için değil 
ekser bulaşık lıastalıklar 
dan korunma şartlarından 
biri olan fenni temizliğe, 
bilhassa el ve ağız temizli
ğine ta küçük yaşlan itiba· 
ren alışmış bulunmak üze
re ferdi terbiyeye taallıik 
eden iki esasta toplanır. 

Şahsi korunmanın kıyme
ti büyüktür. Bunun için 
hastalığın şahıs ve cemiyet 
için ne kadar mühlik oldu
iunu hatırlatmak kafidir. 
Tifo mikropları ağızdan 
girer barsaklarımızdaki be
yaz kan bez/erile hatta a
ğız zarından bir kerre be
dene girmeğe muvaffak ol 
du mu, bütün kan içinde 
dolaşmağa başlar. Uğrama
dığı uzuv yoktur. Ta b~gin 
zarlarından bacaklardaki 
siyah kan damarlarına va· 
rıncaya kadar vücudumu
zun her bir kısmını dolaşır,· 
safrayı pek sever; bunun 

için safra gol/arını kolay
lıkla iltihap/andırır. N efes 

borularımızda hususi bir 
nezle yapar. Bu nezle ta 
boğazdan en ince ne/ es bo 
rularına kadar yayılabilir, 
zatürrie, zatülcenp gibi, ti 

foya karışarak eklenen has

talıklar meydana gelir. 
Kanda dolaşan mikroplar 
kalbin iç zarım, hazan dış 
zarını ve hazan da asıl kalp 
etini hırpalar, Bu hırpalama 
mikropların çıkardığı, tok 
sin dediğimiz bir nevi zehir 

ile vukua gelir. Damar/arz. 
mızı bilhassa karnımızdaki 
elıemmigetli kan damarla 
rmı felce uğratır. Kan kal
hin önünden kaçar, bu felce 

- Arkası var -

Berberlerin hafta tatili 
kanunu 

Biiyük millet meclisi ruz 
namesinde geçen devreden 
kalan işler arasında berber
i erin hafta tatili de vardir. 
Doktor General Hakkı ' Şi
nasi tarafından yapzlan bu 
teklifi kanuninin müzakere
si bu içtima devı esinde ya
ınlacaktır, 

/YEN/YOL} 

Vangölü çevresinde yeni 
· bir hayat u~·anıyor. 

İktisat Vekilinin şark vilayetlerindeki son 
seyahati, bu hususta önemli kararlar 

alınmasına vesile oldu 
Türkiyenin en büyük gölünün 

çevresinde hayat, yeniden uyan
maktadır. Van g gölünün koyu 
renkli suları üzerinde, işletme ida
resinin vesaiti, gündengüne ertan 
bir yolcu kafilcsile işliyor. Bugün 
kü gemiler, Cu1J1huriyet, Van, E'.r 
ciş, yolcu ve yük motörlerile, iki 
üç yük dubasından ve bir de Van 
la E'.dremid mesiresi arasında te
nezzüh seferleri yapan moförden 
ibarettir. Evvelce, bütüd sene 
içinde anc:ak birkaç yüz yolcu ve 
bir okadar ton da yük taşıyan 
bu gemiler, iyi bir tamirden geçi
rilmiş. birinci mevkii beş, ikinci 
mevkii üç liraya olan Van-Tat
van seferleri nin üc:eti bir lira 
ve elli kuruşa indirilmiştir. Bu 

tedbirler yolcu sayısını derhal 
altı bine, yük miktarını da dört 
bin tona yükseltmiştir. Gölde ya
pılan muntazam seferler şimal ve 
c~nub iskelelerine uğrıyarak Vnn
la Tatvanı birbirine bağlamaktadır. 

Yeni işletme idaresi programlı 
bir çalışma ile tekamül etmekte
<lir. Tatvan koyunda yeni tezga'ı 
v~ alt:tlc. le bir ~un tiye ve kızak. 
yeni ve mükemmel bir iskele, bir 
de büyük bina inşa edilmektedir. 
Yeni teşkilata göre, gölün yarısı 
Van, yarısı Bitlis vilayetine bağ· 
lıdır. Münakalat vaziyeti ve de
miryolunun bu istikamete gelmek
te olduğu gözönünde bulundurula 
rak, işletme merkezi Tatvana nak 
!edilmiştir. Erniste bulunan e>ki 
tersane ve atölye de Tah•ana 
lasınacaktır. Bu yılın proıramın
da, T elvanda memurin evleri, an
trepo, garaj, otel ve gazino bina· 
!arının inşası vardır.Bundan başka 
Van gölü çevresindeki E'.: ciş, Re
şadiye, Gevaş, Ahlat ve Adilce-

vaz iskeleleri de modern • bir şe
kilde yeniden kurulac!\ktır. Mev

cud iskeleler, o zamana kadar 
kullanılmak üzere, mümkün mer
tebe tamir edilmiştir. Ayrıca Van 
Erciş ve Tatvcn iskelelerinde elek 
trik tesisatı yapılmış, bu tesisattan 
Yanın iskele köyü de elektriklen-

dirilmiştir. 

lktisad Vekalrtinin İslanbulda 

radyo "gibi te;isatı da bulun~c.ık

tır. 
V nn iskele.,ile şehir ara n laki 

yol dokuz kilometre kadardır. iş
letme gem il ermin V :ınla T n •an ara· 
sında pe~ ucuzn taşıdıgı eşya içın b 
9 k'lometroluk karn yolunda hay
li para verilmekt <lir. Nakıl vası
tası da yolc.ılar için araba, yük
ler için kağnıdır. Vapurla ın iske
lcfere tam zamadında gelme! rine 
ragmen k:ıfi vcsaıt l1o.· bu1anmu· 
yordu. lktisnt Yekli Ccl l Bayr.r 
son scyah. tinde iskele ile Van 

şehri arasında konforlu ) olc.ı 
otobüsleri ve yük knmyonl.:ırile 
kombine bir muvasala tc .. ı ni iş 
letmc İdarcsıne cm~ tli: ~ ıncfa 
yolcular bu sıkıntıJan da kurtul

muş olacaktır. 
Golun suyu bol odalıdı~. Hat

ta Adilc .. vaz tar.ıflarındu snhile 
kendiliğinden bembeyaz soda top· 
!anıyor. Yerliler, kiıçuk havtızlar 
da ibtidai şekilde ı oda is.ih al 
cJiliyor ve çnma~ır. knpknc k yı
kanı. k gibi kendi işlerinde 1rnllanı 
yo lar. Hrı · c len baıı t lıbler çık
mı..,.:.ı c:a i •• ih ... aLıı ıı.-tıd~ i ı • ..,c
kilde olması, nakil i:c~e !erini de 

( 1 .anbuln bd~ır bı. Kilo.la Lu
ruş ) fazln tutlması sevkıyata İın

kan vermemişfir. lbısa<l V ck::leli, 
burada soda sanayiini pek kısa 
rnmanda kuracaktır. 

V nn gölünün balık ve havynr 
serveti de çok mühimdir. Balık 
şimdıki lınlde nısan orı<ı.larında 
hazıran :..onlarına kadar Van gÖ· 
lüne karışan bazı derclcr!n açızla

rında avlanıyori Gölde, ıleryaya 
bcnziycn bol ve iri yumurtalı yal
nız bir çeşid balık görülmüştür. 
Yerliler balikları kısmen taze, kıs
men luzlu olarak istihlak etmek
te, civarda bazı satışlar yapmak
tııdırlar. BalıkÇılık e havyaktlığın 
inkişafı için de, lktisad Ve~aleti 
tarafından esaslı tedbirler nlın· 
maktadır, 

Bu çalışmaların, içtımai hayatın 
inkişafın<la da büyük bir amil ol
duğu görülüyor. Vanda deniz 
sporları için de tcşkılat yapılacıık 
pliijlar kurulacııktır. l ktisııd Ve· 
kili Celal Bayar bu sporlar ı leş-

fabri ka ve havuzlarına ısmarlanan vik için Van gölüne üç şarpi gön
iki ııemi de yapılıyor. Bu gemile· dermcği vadetmişti, bv. şnrpiler 
rin beheri 130 tonilato olacak ve şimdi lstanbulclaki fabrika havuz. 
muntazam kamaraları kalorifer, 1 larında yapılmaktadır. 

Al manyaya 
meyve ihracatımız 
Bu sene fazla miktarda 
meyva ihrac edebile-
ceğimiz anlaşılıyor 

Almunga ile bu sene yaş mey 
va üzerinde iyi İş yapılabi
leceği anlaşılmaktadır. 

Zirai asayiş 

temin edilecek 
Dahiliye Vekaleti idare 

amirlerine mühim 1lir 

tamim gönderdi 

Dahiliye Vekaleti z irai 

asayiş hakkında vilayetlere 

mühim bir tamim gönder 

mişlir. Bu tamimde. birçok 

köylıilere ikametglihından 

uzakta bulunan arazjsini 

niçin ·ekmediği sorulduğu 
zaman başkalarının rahat 

birakmadıkları ve kendile 

Bu sene Almanyanın yer
li megva istihsalcitı matlub 
derecede iyi değildir. Ekse

riyeti teşkil eden elma, ar· 
mud ve erik rekoltelerinin 
geçen seneye nisbetle hayli 
dıişük olduğu gelen malu

mattan anlaşılmaktadır. Ote 
taraftan ispanyada devam rinin ektik/erinden istifade 
edegelen kanlı ihtilal Al edemedikleri cevabını ver
manyamn en mıihim megva dikleri kaydedilerek ziraate 
satzcılarından biri olan bu elverişli arazinin tamamile 
m_.emleketi piyasadan hıisbü- ı zer'edilmiş bir hale getiri/
tun uzaklaştırmıştır. Alman- mesi matliıb olduğuna göre 
yaya ehemmiyetli miktarda mahalli idare amirlerinin 
meyva ihrac eden Yugoslavya derhal faaliyete geçecek zi
ve Bulgaristanda da bu se- rai asayişin lemini ile öteki 
ne mahsullerinin az olduğu 
t h kk k l 

· t. beriki tarafmdan mezru 
a a u e mış ır. 

,.,. ·h t l • tarlalara yapılmakta olan 
ı aze megva ı raca çı arz 

Berfin Ticaret Odası vası
tasile Alman ithalatçılarile 

\ temasta bulunmaktadırlar. 

tecavüzlerin 

ehemmiyetle 

maktadır, 

men'i lüzumu 

lebliğ olun-

Bakanlar 
Küçük antant .. 
Bir İngiliz gazetesinin 
dikkate değer yazısı 

- 2 -
M. Stoyadinoviç şimdi 

Ankarada .. Bu. epey miihim 
bir fırsat olarak telakki e
diliyor. Çünku salahiyettar 
Yugoslav mahafilinin hu
glinkti hissiyatına bakılırsa 
lıti.kinı olan duyğu şudur: 

İngiltere büyük devletler 
nrasmda YugoslO'lılJamn en 
itimat edilen dostu saqıhr 
ken, Türki11e dahi. Belgrat 
fa, askeri men/ aatlerin en 
kuv'l!etlisi telakki edilmek
tedir. 

Belgratta inanıldığına gö
re Ankaradaki göruşrneler 

beş lvıf ta eımel B:ıkreşle 
yaprlanlara benziyen anlaş
malarla neticelenecektir. Teh 

likeli dünya 11aziy<'li knrş;smda 
k içiik an tal ve balkan an talı 
şimdimüdofaa için mıntakaı•i 
gruplanma/ar teşkil ederek 
11c bugiine kadar bazılarını 
ikiye ayzran (ımilleri orta -

dan kaldırmağn. çalzşarak 
birihirlerine yaklaşı.lJorlar. 

Vaziyet şögle!:e lıcilasa 

edilebilir: 
7 ) Muş/erek emniyet sis

teminin hezimete uğraması 

göz önünde tutularak illi
/ ak sistemini sağlamlamağa 
matuf,. gittikçe arlan bir 
arzu meı•cuttur. 

2) - Akit devletlerin er 
kani harbiye planlarını da 
ha muayyen hatlar üzerinde 
tekemmül ettirmek ve bu 
memleketlerden biri iiçüncü 
bir memleket tarafından hü
r:uma uğradığı zaman, gö"ste
rilecek askeri ve milli yar
dımın ne derecelere kadar 
olacağını kararlaştırmak ta
savvuru vardır. 
3) Sila!ılan:nak ·zıe lwzır

lanmak hususunu dalıa müessir 
ve seri surette başarmak için 
iktisadi vasıtaların mezce-
dilmesi yolunda da bir plan 
~Jücuda gel irilmekledir. 
4) i ki ittifakın haricinde 

kalan devletlerle de müna
sebetler teşkil etmek ümidi 
mevcuttur, Rusya ile olan 
munasebat belki mazidı! en 
büyük mania idi. fakat bu 
miinasebetler şimdi daha 
kat'i şekilde tebellür ediyor. 
Çekoslovakya •ve Türkiye, 
hemen hemen bir ittifak 
derecesine v•ran bir müna 
sebetle bağlanıyorlar. Diğer 
taraftan Yugosla vga ve 
Romanya. Rusya ile bugün
kiinden J.alza yakın bir ili
şik tesisine daha az müte
mayi ldirler. 

iki ittifak gurupunun Fran 
sa ile de münasebetlerinde 
sağlam bir ilerleyiş görül 
miişftir. Biitiin bu memle
ketler, muahedeleri değiştir
mek aleyhtarı. bugünkü hu
dutları olduğu gibi muha
l aza fikrinin miidaf ileri bu 
lundukları zçın tabiatile 
Fransaya bir dost gözile 
bakıyorlar. Çek o s lovakga 
her zaman bu alakayı gö's
termiştir. 

Fakat bugün, krallarının 
Morsilyada öldürülmesinden 
sonra Fransadan biraz in 
hira/ etmiı olan Yul{oslav-
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Harp olmıyacak ! 
Meşhur İng i l iz muharriri Bernar 
Şov'un ince nükteli bir makalesi 
l\feşhur İngiliz muharriri G. · !arın meşhur isimleri Benitc> 

13. Slıa va Paris-Soira gazetesinde 1'Iussolini ile Adolf Hiller'dir. 
yukarıdaki ha~Iık altındu yaz· Belki bu isimlere :\tançukuO 
dığt b i r 111 u k a l e de ~öyle devletini kuran büyük .Japon 
diyor: adamını da ill\ve edebilirinı 

Bugün herkeo;;in zihniııi bir ama maalesef kendisini tanıoıı

A vrııpa harbi kork usu i!;'gal yorum. 
edıyor: l)u harp l{e~·en büyllk Bunlarm Dçü de kendi ken· 
harpten dah.ı ıııntlıiı;; olacak \'C dine :;;öyle deıni-;;tir. 
ınPdeııiyet hu harpte ıııııhvnla· l - Avrupada harp olmıya 
c..ık .o •ne herkes ht.yle hir ı cakhr, onun i\'İn islediğimi yıı· 
lıarbın o 1 seıwyı• kucl H' mu- pabilirim, hlç bir anlu;;aımrnıaı· 
lı·ı 1\.ı~ ı:~ ııl:ıc ığıııı z ııınr>r1i••ıır. lık ~·ıknıaz. Avrupaııın bütorı 

ı c> ı hu ihti•n:ı i yıık f.ırzı.:'t emperyalist devlet acluınlarıotn 
ıııi• ı ıı n. IIN.,PJ' ııht i.iı dii· pantıılonlarınu herkesin güıll 
ş l ıc .... ılt> hu iıııi ıı ıli giırC'\ıili- önüde çizmelerimi snrseııı. gene 
rim. hıri ... teki lıir tiy.ıtrııııurı harp olmaz. 
bıılu ııdııju yt>ı·d ... ~ lıir \'.ılk.ııı Bundan sonra, hu Ur adanı 
n.ı-ıl ('ıkubi.ir \'t'l \'ı·~;ııv'u ı P.ı- i~c girişti ve pekilla muvaffak. 
mp iyi nı ıh\'ettiıti 1!ilıi p:ırisi oldular. o derecede muvııffa1' 
'-: ll "l >r<;r• biı\'IP lıir h ırp ele oldul.ır ki wni i:;;i bir kaç kere 
aynı i.ltiınul dahilinde patlıya- tekrur el ıı .. ı·. Onlar devaın 
bilir. Ptıi'~ç.. bi i n rlP harp olacak 

A vrııpnda ynlmz iki nrlnm d U:;;um:eıııiz liaııa fazla kuvvet· 
1 • • • • ·ı n •c ... '.,,· lr. ıı ı : 1 •niyordu. 

Başvekilimiz Oniki adada 
diyor ki Alman deniz üssü,. 

"Cumh~riyet zabıtasına 
emniyet ve itin1adımız 

tamdır ,, 
Ankara Dalıilige ve-

kili ve Cumhuriyet Halk 
parti c;i genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya, Cumlıuriyet 
bayramında yapılan büyük 
resmi geçide iştircik etmek 
için buraya gelen polisler 
şerefine bugün Karapiçte bir 
ziya/ et vermiştir. Ziya/ ette 
adliye, maliye, iktisat ve 
maarif vekilleri ile mebus
lar, kumandanlar, emniyet 
umum m idürii . dahiliye 
vekaleti erkanı, Ankara za
bıta amirleri hazır bulun
muşlardır. 

Başvekil ismet lnô'nü sa 
sat 18 de Meclis reisi B. 
Abdülhalik Renda ile ziya
/ ete şeref vermiş ve zabıta 
amirlerine hitaben şu nutku 
söylemiştir,· 

İtalya oniki adadan 
birini Almanya ya mı 

veriyor ? 
Atina - Son günlerde 

gazetelerde İtalyanın J 2 a · 
dadan birini deniz üssii 
yapılmak üzere Almanya 
ya terkettiğine dair bazı 

haberler intişar etmiştir. 
Selü.higettar kimseler bu 

haberi ka 'ti olarak tek zib 
etmekte ve ancak Almanya 
ile Asya arasında iş/iyen 
Alman tayyarelerine ita/ya· 
nın Rados adasına uğra · 
mak münadesini verdiğini 
bildirmektedir. 

G ürültü ile mücadele 
Otomobillerin klakson ça· 

imaları yasaktır! . . Hayır 
bizde değil, çünkü klaksorı 

çalmak yasak olduğu gibi. 
şo/ örü kor n a ç a l m a ğ a 
mecbur eden yayalardan da 
ağır para cezası alınıyor. 

Bunu yapan Hamburg bele· 
diye reisi gazetecilere şu 

beyanatta bulundu.· 
- Vaziyetten memnunuz .. 

Bir kere gagalar çok daha 
dikkatli yürüyorlar, şoför· 
!er ihtiyatlı davranıyor/af 

ve gürültü kesildi/ ... 

YURDDAŞ I 
Türk parrsı, kaya gibi sapa 

sağ-lam duruy.:>r : 
En emin tasarruf parası, Tür" 

parasıdır. 

a Ulusal Ekonomi ve Arttırın• 

- Türk polisini sayğı ile 
selamlarım. Resmi geçitte 
gösterdiğiniz muvaf f akiyeti 
ecnebiler hile takdirle kar · 
şzladı. Cumhuriyet polisinin 
her gün daha ziyade teka
mül ettiğini görmekteyim. 
Cumhuriyet zabıtasına em 
niyet ııe itimadımız tamdır. 
Teşkilatınızı elimizden gel
diği kadar koruyor ve hi 
mage ediyoruz, size imkan 
nisbetinde bakıyoruz. Daha 
iyi bakacağız. Çok iyi bir 
mesleğiniz vardır. Severek 
çalışabilir siniz. sizin artma- 1--""""!'~-"""!"'"-K_u_ru_m_u ___ ~--:' 
mzı istiyoruz. Severek ı e 
istigerek çalıştığınız muhak
kaktır. Türk polisi daima 
iyi şöhretli oldu, bu şöhteri 
mzıhaf aza edecektir. iyi bir 
polise malik olmak medeni 
bir memleketin iftihar ve
silesidir. Sizi sevdiğimize 
ilimad ediniz, arkadaşlar, .. 

Başvekilin nutkunun so 
nunda polisler.· 

- Varol ... 
Diye bağırdılar. Polisler 

hu akşam Ankaradan lstan. 
bula hareket etmişlerdir. 

ya bile, harbiye nazırları 
general Mariç'in Fransız 

merkezini zigaretindenberi 
Par isle mü na s ebet i erini 
ilerletmiştir. 

Halk Manileri 

Okumak bir denizdir 
llim kalblerde izdir 
Okuyun insanların 
Kalbi daim temizdir! 

* * * 
İlim koca bir yumak 
Çetin ucunu bulmak 
Dllnyada en iyi iş 

Okumaktır Ökumak ı 
* *. Devam eyle mektebe 

Gitmeyesin diktepe 
Okumakla dizilir 
DUayadııki deb dehe ı 

* • 
* Oku da çevir çarkı 

Kazan lirayı markı 
Okumayan insanın 
Ağaçtan yoktur farkı f 

Baba Salim Ö;ütçen 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 

Dünyada 
İhtiyarın Felsefesi 
Fansanın en ihtiyar ka

dını bayan Bom baron 7 08 
yaşına bastı. Bu mıinasebet 
le gazetecilere dedi ki: 

Neler oluyor 1 ~ 4);ı /'. ~ -
Tramvay Rayları A TEK A M Ü L ' 

Pariste birç'>k tramvay \1 G Ü Z E l l J K MUSİKİ 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müste~ar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 68 J 

- insan otuz yaşına kadar 

ümid besliyor; of uzdan alt 

mışına kadar boşuna limid 

beslediğini anlıyor. Altmı · 
imzalanmış olan muahede, türk 
davasının muhteşem bir zaferi-
d . şından itibaren başkası na ır. 

A_ıl şimdi, yani mili.i kurtu- mına ümid besliyor, seksen 
luş hareketinin askerlik \'e po yaşında, fıayal ile ömür 
litika '/..ar eri tumnmlandıktun 

hatları kaldın/de, o yollar 
da otobüs işletiyorlar, Peki 
amma, raylar ne ol:ıyor ? 

Bu raylarrn çoğ• demirci
lere satılıyor. eritiliyor, 
muhtelif işlerde kullanılıyor, 
Birçokları da, on santimetre 
boyunda kesiliyor 1ıe hatı
ra diye satılıyor. Yazı ma· 
sası üstünde kağıt presi işi· 

ni gô'rügor. 

d k . · bO f'kl"ll7i' sürdüg' ünü anlıyor. sonra u· ·ı, e~erın Y' • L,., ,. kanlarında da satılıyormuş. 
nn kucakı,unek katıildir: tmııa- insanın en iyi çag· ı kaç 

Bu raylardan Berfin dük-

ratorluğun 'l'urklerle meskOn yaştır biliyor n•rıscınuz.' Dok· l 
olan kısımlarını ihli\'U eden, le l<ivlıalar yapıştırmış ar: 

Hatta rayların üstiine şöy ~ 

'l'llrkiye, hUrriyet ve istiklt.lıne, san. İnsan o zaman yeni bir " Paris lıatırası. Maden - Sa
kayıd iZ şnrt~ız olnrcık ını.ıliktir. ümide kapılıyo : Yüz yaşına /.:re - Kiir lıallından bir par 
(hnıanli impunılorJuguuun hil- ~ 
kümranlık hnklnnnı ekunomı kadar yaşamak rimid;. . . ça. Hakiki oldugu garantidir.,, 

ve finansın başlı en bölgelerinde I r.:· ın ""'' "'"''ım·~ıı " ıııı11•q ""JQıımıı '''"''! ''"''ll''"ql"'"''lll'"''l ''"''l '"'''il'"~qı1111•1111•11•1ıııı11ıı ıı••"'ll''"''ll "' ı '""' •';' ı ;;ı . 
t d k ld k Pi.tül ~ ,011 İt~ııı ... ~ıılı~dıı:ıı~ııııı~dı::u1ı!:iıı~ıı1ı!:11•!:1ııı~ı~ıı:!ı~ıı!:·ıı!;ını~ı111:!.~h~l'ı!:ıı1ı!:ıeı!:ıtıı .. ı1uı't;.l~ ora an a ıran n a~~ - e't• 5€1 

lar, btHlln o yabancı nıahken.e- ~•] i.•l ~ 
leri, ktlltürel himaye ve idari ~·J ş [•1 
mlldahulc sistemleri ile birlikte ~•l aı ns 1 1 za r.~ 
tasfiye edilmi~ ti. lmparatorluğu (•l f•) 
ikil..ıliklilııı eden devlet bor~·lıırı ~•1 · ~-··~-} 
politik vasıflurıııı kaybetmiş ve i•~ 
'l'iiı"k hUkllrnetiııin iyi uiyetine i..J 
emanet edilmiş şahsi hukuk r•] 
sahasına girer alelilde dorçlara r+l 
inkılilp etmişti. ~l t 

llUyllk devletlerin elinde, i+l 1 
artık hiv bir tOrlü tıızyık vası- i•j . ~nyyare piyango. biletinizi alı:ken şansmcza giir.le- ft~ . 
tası kalmamıştı. Selelıni ölum (~ nznız. Maksat zengın olmaksa yıne bu guvenle mut ,.~ ~ 
yalağına seren biltUn ba~lardan f"•l l k k d . . . . 

1 
e:•a 

·ık· · ı k · b' ....... a ma sa a ınşır, zengm o ursumız. ~.-;_ sı ıumış o ara , yepyenı ır [•1 ı: 

'l'Urk devleti doğmuştu. Bu dev- ır.j Bu gti'l·eni ancak ve ancak bakroğlu me·vkiinde t•l 
leli doğurun, 'l'Ork milletinin '[•] ı•1 
kuvveti ve irade i idi. VarJı~ına !"'•"' G •• t•l ~ 
kayıdsız ;;artsız bir istiklal isti- [+1 U V e fl Ui 
yen Türk ıııilletı, A' rupalı dev- ırJ f+] 
letlenn kıu~ısına ~ıKı.ırnk onla- ~~ ı= 
ruı elinden doğru ulun barıiı, !1..•~ B b 1 da !~ 
Mustafa Keıııal'in bidayettenberif!] er e. r sa on. ~n F.++l= " 
Sevre~ diktal'ınu karşı tuttuğu f': b 1 b 1 k Eı: _ 

barı;ı, Uç sene sormuş olan e.•,:ğ u a 1 ece s 1n1 z ... 1 11 ~.·S=;l ;;anlı bir harb ve bir sene ~Ur- [+~ [~ -
ııı~~ ol~n muvfff~k bir muza- ~·~ıı- G •• . J-.q ~ 
kere ile koparmıştı. ~·.... u v e il t!Jj 

Avrupalı zaviyesinden bakın- ~·~ [•1 
en muazzam görünen bu başa- l:l ~== 
rılar, Asyalı za\•iyesinden bakın- -+] berber ,:.~ ~ 
ca • kidoğrusu budur - çokdaha ~+l ~4 ; muazzam ve nıulıteşemdirler. ~.'i! [•] 
Gb_erçi As1yaknint en ucdo1ğu~ç~nnddea [.] salon un da ~·J ~ 
ır mem e ·e yarını a .. r ı 1 r.~ [•J 

yaptığı terakkiler sayesinde ~.~ "'•-
Avrupalılarla Amerikalıarın ara- iı~ ~# 

sına musavi bir devlet olarak f~ Yakında çok yenilikler göreceksiniz ! r!j 
girebilmiştir. Fakat bu, dUn'l1a- Fı~ ~i e ~ 

.J 1 ~1111 ıınııtı~"'lill~''q ="•"=11''"1 l1'''~1111"1t•ıııuııuıı"ıııııınııı ll'''llP'"'ll il "'ll!l'!'llll'"'!Ul'"'ljjll'''llP'"'lllP"lllll''''IUl'"'llll''"llP'"'l ınır i d h b d 1 ı•t•k ~ •••• J•ı•ı•ı•. •.• .. • .. • • • • .. • • • • • nın a a eyaz a anı n po ı 1 ....... ıuıııır .. ıtllbuılllı•ıılliı...=bınıl lı11d~·~~~lllıı11ııllh•ll~ .. ıı:11ı .. ııllrı.ıllll1.~ıı1ıı11ıllıı11ıtlllı11ılftııuıdbı.alllıı111lbı11ıuud 

Ve ekonumik menfaat ağları Pazarlıkla tam"ırat içine henuz girıııewiş olan bir 

Dünyanın IJir kenar mahalle- Defterdarlıktan : 
sinde cereyan etmiştir. Ve bu-

VE TEKNİÔİN 
SON HARİKASI 

7 

9 

6 
A. 

41~ 7 v 

6 

9 

5 

A. noktasında cereyan etmiştir. ~ 

nu yapan Japon milleti. sayar- 169 Lira 90 kuruş bedeli keşifli hükumet ko-

sak, o sıralarda 'l'llrk milletin- nağı bacalarının tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır ~ 'l'ralızon \'c IIavnlisi M NLJRI• AYDIN ~ 
den beş, hatta altı kere daha • ( K b oğl ) 
kuvvetlıdir. Bağlanmış olduğu talip olanların yüzde 7,5 dipozitolarile birlikte Satış Do 11 o u • • 11 a ' u 

tradisyonelnizam eski fakat he- ihale günü o1an 9 - 11 - 936 pazartesi günü sa- Kunduracılar caddesi N. 86 
nuz sağlamdır. Bundan başka f ~'twWfi ~ 
da, Japonya, yabancı bOyundu- sat 14 de de terdarlıkta toplanacak komisyona lılll ~ \ll'{J!!l" ~~ 
ruguna girmemiş bir memleke- muracaatları. 
ttir. Yıllarca suren bir barış ___ . __ ...______________ fnzlaya ı:ıkmnZtill en çok ıırhranııı Ta· m'ırat eks"ıltmesı" 
tçiode yeni orgıınizasyoounu, ·ı ı A. dosyn nunınrnsı ile ıııeııııııiyetimize lenlılnıdu bnkı kalmak ilzcrc nrlınıııı 
b~ına kimse musallat Olmadan an nıurucaat elıııeUdir . on be:;; güıı dalın temdit' e on beşinci 

Yapıp kuvvetlenecek ve ancak :!· Artırnıııyıı iştirıık iı;hı yııknrıdu 23-72 -936 çarşanba günü Trabzon ı'thalaA t Gu"'mru''g"" u'" 
bundan sonra, o da büyük dev- Akçaab:ıd lc:-n memualuğundan: yazılı kıymetin yOzde 7,G ııisbcllııde nyni snaltn yapılacak ıırhrma bedeli 
1 k f t Açık nrhrnııı ile parn~ ıı ı;ewllecek pey akı:41sı ''eya mil it bir bankıınuı sahi' istevenln alacuğı ruçhnnı olun 
etlerin a syon ve men aa ld teminat makbuzu ltı\ dl c<lilecoktlr 124 ,, M · · d · e ı · · .... · · d nıerkezlel'indeıı daima u z ak gııyri menkul un ne o uğu: diğer nlııc:ıklılıırııı o gayri menkul u ur u g un en : 

8- ipotek sıılıllıi ıılncaklılarJn diğor ile temin edilmiş alııcııklurı nıecnıu-knlmı~ Olun bir bölgede, Çin'e • B'ır parça tarlanın nisfi ile aliikadarlnrııı ve irlifnk lınkkı sahip- d 
un nu fazlaya ı:ıknıak şnrlile en çok Ve Husya'yu kar .. ı bir harekete bir bap mağanı eb:ıiyc~inin nıs'·. lcıiııin gııyrı menkul tızorindo ki arhrııııa lhalo edilir böyle bir bedel 

geçecektir. Keza, ancak bundan Gavıi nıenkulıın hulııııduğu mevki hııklıırıııın \C huı;uı;iyle fııiz \'e ıııns- eldeerlilıııezso ihale ) ııpılmaz ve 
sonra, Avrupayı ve Rusyayı rnuiınllcsi ı;ok:ıgı 'o nııııırnsı: rafn d:ıir olan iddiıılurını işbu ilan Slltış bedeli dnşer. 
berbateden cihan harbi, kendi- tarihlııdcıı itilınrcn ~ irnıl gUn \"inde 

Dürbin:ır mahalesinde tapunun ewakı ınUsbetclcrilc birlikte nıemu-
sinl kolay zaferlere sevkede- kanunisani 93'2 tarih ve 7'2 no. riyelinıi:r.c lıildirnıderi fonp eıier . 
<:ekfir. ve yine tapunun mayıs 928 tarih Aksi lıııl<le hakları tapu si<'ill ile 

Halbuki beride, Avrupa dev- ı;alıit olınad1kı;a satış hcdoliniıı pa~·-
1 h(. kO ve '211 numaralarında mukayyet. ~ etlerinin ötedenberi bir l . - lu:;;nuıı ındıuı hariç kalırlar. 
lllranlık • nüfuz • mücadele Taktir olunun kıymet : 
hölğesi ilan edilmesi adet olmuş 9000 lira. 
bir dünya parça~ında, As y a 1 ı Artırrnnnııı yapıln<'nğı yer gün sant: 
kUçük bir devlet, iki yoz sene- Akça:ıbad 1 c r ıı dairesinde 
elen beri devam eden kOtn 7-12-936 pazartesi giinli saat 
idare ve fasılasız bozgunların 
kendisini tam ortadan kaldıra- 14 d~ 
enğı bir sırada, kendiliğinden, ı- İşbu gnyr1 ıııenkuh111 şnrtıınmcsı 
hıç bir do tu ve vasıtası olma· 7 • ıı- 936 tnr!lıiııden itibaren 1J34• 

128 no ile Al.ı,:uıılmtl icru <la.resinin 
dıgt halde, lıazırlıksız \'e ı1det munyyen nuııınrıısıııda herkesin gOre· 
bir geceniu içinde, cihan har- bilmesi için açıktır. ililnda yuzılı 
blnin el huni ellerinde tutan olanlnrdıın fazla ıııııl uııınt ulıunk iıU 

• Arkaıı var • >·enler ıvııu ~nrtııuıııeye ve ou -12~ 

' 

4- Gösleriluı gllııde artırnıayn işti
rak edt'nler nrlırııın şnrhınnıesiııi oku 
muş ve IU:.mnılu nııılunıııtı ulmış ve 
bunları kıılıul etmiş nd ve itibar 
olun ıırlnr. 

ı;. Tnyin edilen .zanıandıı gayri 
menkul ilç defa lıağırıl<lıktnn tiOııra 
en ı,;ok artırana ilıule edilir. tın<'ak 
ıırtırmıı b c d e l 1 ıııulıımııııen 
kıymetin ytlz<le yelıııiş beşini bulmaz 
\'eyn sıılış istiyıniıı ulilı•ıığııııı rııı;lınnl 
olnıı diikr nlııl'ıılclılıır lıulııııııp ta 
lıunlnnu o gııyri ıııuıkul ile lemin 
edilnıl11 aıncaklıuıııııı ıııecnıuunuun 

U- G:ıyri ıneıı kıı l kenıfü•ino ilıııle 
oluıı:ıu kiıııse derhal Yo yıı ,-~·rllcn 

mühlet içiıı<le parayı vermezse ilınlı:ı 
knrnrı feslı olıınnrnk kı•ııdisiııdcn 
e\·vel eıı ) üksck tcklifto huluıııııı 
kimse nrzctııılş oldu~u bedelle nlıım· 
ğa rnzı olmaz \C)a bulunmazsa he
men on IJcş giln müddetle nrlırrnayn 
ı:ıkıınhp en ı:ok nrtırıııııı ilııılc edilir 
iki ihale ıırııı;ıııdııki lnrk vıı geçen 
günler iı:in yüzde beşten lıcsnp olu
nacak fııiz ve diğı'r zıırıırlıır ayrıca 

hükme hacet knlnıııksızııı ıııeıııuriyc

Umlzce ııhrıdnıı tahsil olunur . lınl 

işbu gayri menkul yllkarda gösteri
len 7-12-936 larilıinde akcaııbad icrr 
memurluğu odasında işbu ilii~ 
ve gösterilen artıma şartnıımesı 

aidresindesatılacağı ilin olunur · 

165 lira 57 kuruş bedeli keşifli dahili Ticaret 

ve ihracat gümrüğü tamir işi 12 - 11 - 936 günü 
ne müsadüf Perşembe günü saat 14 de gümrük
te müteşekkil komisyon marifetile açık indirme 
ye konmuştur. İsteklilerin o gün yüzde 7,5 te
minati muvakkatalarile komisyona muracaatları 
ilan olunur. 29-1-4-7 

Sehir kulubü , 

Büfe ve lokantası 
Ge~e gündüz daima herkese açık bulunmaktadır. Erı 

NEFiS yemekler /ıerkesi memnun edecek bir şekilde ha-
zır /anmakta ve verilmektedir, 4 _ 6 
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Yazı makinelerinin son odellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin=z .. 

• 

Om®~@l 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

1 Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 1 
~ Adres : 1' H AB Z ON H . K 1 N 'ı b ti M ğ ~ (1 Kuııduracılur caddesi Oml Ve emO 0 On ar u azası 1) 

~~~~~~~~,, 

~~~~~~~~~, 
SIHIRKAR BEYi N .... . 

SİHİRKAR GÖZ .... . 
SİHİRKAR MUSİKİ ..... 

Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kır ah 
Ola ... 

• 

bulacaksınız. 

• 

Hay ret edeceksiniz ... 

HARUNL R MÜESSESESi 
~ rl!!!Jl!f!!iffg!J.~ilWf!ff!J.&t!JJ1J!!ff!!!iffJ!~!f'1}J!Jıl@~~~~~ 

i1p;ıl ';Qıı;'l ı;tıı;ıtjll_;ıı l~ll<P;~fl;'ıll'.,;ıtl1:11~Q ';11 ~il _;ı.ıı;ı P; 1ı:ıt1ı;uı;qıı;ı1~:-ıs;'li';,'IJI;' P;'·ı:·ıs;'fl~ıı;'i";f.ıı;t;J:ıu'!;'lll'4.'lllı;1lfl~ 

ğr .. i;-;;~d~~b-cı~;;~;;;-;;oJd~il~ 
~!i Tek mil dünya istasyonlarını pürüssüz zapteden ~ 
r! akimülôtorlü radyolann en mükemmeli ! 
• • • • • • • • ~ ~ 1 ~ 
ı;~ Markalı ahize gelmiştir. ':ı 
f+J Bu markanın sayesinde artık akiınülfitör ve pillerden kurtulmuş l+ll 
(•] olursunuz. Çünkü makina ile_o eraber verilen 1000 saathk Every- '~ f !~ body akimmiliitörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- ~ 
[•] nanızı çalıştırrr:aktadır. R A D Y O N E Ahizelerini • 

(~! H A R U N L A R Mü ssesesinde Dinleyiniz. i 
f~l TAŞRA SİPARİŞLERİ DERHAL GÖNDERİLİR· 1 
~l'!:'l~IJJ"fllll'~ll'"ll~ 11'"'1~ıq11 111pın~pı"'ll!Jl':ııl~' 11"'' ıtı'"'Q 11"'1 ~·~llP'"'lllP~lll"OIJl'!'1lJll"'ll!l''~'lllll!.!!11P'~"'l'~IP'~'lllJl!!'llll~ı-'tıll'~ 1' 
~ı~ıı~ ~.:ıııı.~ ı ~ ıı:'ıııu~ıııı-:!ı'ıuı:ınıı'!ı'llb~ ~..ııı~ııııı::';'du~ı 1::';'111ıo~ı~ı~~tı:ılb~ıllıı~dıı:.'ıı111:d~t!lı:ııtı:ıı~~ı:!dı1ı!'ıı111~1h~..:O 

. ' •·/;·..:· .... ,,...,, ~~~~,"\'?'14".f<'" -.·'~::-t~"t'~.>?t-... ·~ ''•i -=---- .. . . . . .. \ 

a 

VIE:NDVOL 
B • 

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

matbaa işlerini ---En temiz, en ucuz bir 
surette yapar .. 

Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 
hezırlar ve gönderir. 

, 


