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' İtalya - Habeşistan arasındaki anlaşamazlık.. y u n a n K a b i n e s i 
Japon HükQmeti iki Tarafı Barış- B. ÇalJaris yeni kab:neyiTurdu. Geneıal Kondil is ile /'/.fi. Küçüka 

k O 0>anlı imp ;ı ratorluğuna 
ıtr ı d 

~ıl. Urun ve onun çabuk yı· 

1 P PnrçolanmnFın ı iet i vı-n· 
At ~ 

k •n ell·•rinde ve dillerinde 
·aa b' 

• ır c·ümleden ibvret bir 
oı d 

olQşırdı : «Ünlnr şarklı 
\'p .\ 

~il}" 8Yalıdın) Hu ~özle bizi 
ınd Uk Avrupa so yete~ı ıç. 
hir e 80oradan gol miş türedi 
~ 

1 
ulus gibi göstermeğe ., ,, 1 .._ 

rıe ır 0 r<lı. Tarihçilerin bi-
~e~tiğj noktulardan biri de 
tızı erı bütün A vrupn ulus\. 
tg ~ A~ •unın gııııi ~ ve yii · 
h Jaylalnrııu\nn koraruk 
.ırı 0 llatdu Yrı t:ırihler<l d ayrı yo. 
~al n Avrupayıı g~lıni ~ ol-
t lll'ıd r ~ l l .. b .. u0 'i'u ıa e t-:ore U· 

ı\e ı\trupa uluılorı t-ı mnm-
~ Şarklı ve As y ıtlıdırlar . 
lltQt b -

tnj\ uradn v~rilmek ist-
ş8 en o.nlum hu değildir . 

'tlı " A .... d -
ll'ıeseı .e . synlı sozu o~u 
ı\jt ~~ının doğurduğu pol
~Qıj ı· 

ııı 1 ınde bambaş ka anlamı 
arı ı · 

~anJ ıır kelimed ir Lo 
6ıe ıl hır daha ıl i rilmeınPk 

re .. l 
tı il 0 en bu k.c\ımenin b:ı . 

'Qf alkonl ı komşularımız ta 
ınd11n · ı-1 . k . 

~e d • neşrettı .. orı ıtnp 
er · ı t ı q g erde ort<ı y ıa atı 1 ma-

tle 
0~0 Yı ~ıyle bu sôz Üötun- j 

ltr g. ~rülerımizı ve düşünee- l 
lf'bı . 

t)~ ıı nnlatmanıo herhal-

t~~~Yılalı olncağın ı umuyo- 1 
b~ il. Osmanlı imparatorluğu 
ııı ~1.11 ıtıla A vrupada yPrle~-
~et ır doğu de,·leti idi. Yö· 
1 lttı b 'ı • 1 . ı · . - d 
~l 1·1m erı ı •Ol" ev-' · ı , ~ 
6,lijıe Avrupa toprak ları 
ı,111 °de yoşıv:ın b.-ı ka uluı ; · 

o.ın ., 
~ iti' uyrı hır rengi ve hi -

~(!rı~. ~lun bir devlett i Fakat 
'ıııpa 1 Ürk JP Cıımuriyetinin 
k iL t:ıtorlukl:ı ilrris= diö-er 

~an ~ ' n 
r,r~l Uluslnrıntlıın pek ıle 
• 

1 ıj - 1 l ı 1ar"l g ' ır. ( ı ,.. ınun l ı im-
Qı)8e ~rlu~u 1.ırıh ı ğ' fPl!'<'fe 

Ilı ıı .1 • 
<ıiı1 fı,ı ndıın ınc~len('ı 'ek 

'sa ~ 
~ 't l · 'U İ n ıı ·nolorluk vaL 
b rııt ~ 
llal~ 11lu urı ıl P <,il i ı · ınde 

flrıl ~ 
)QL •1r ıfa olılurru haldi' 

ıtırı ı.I "" 11klar 0ğu u l u sl arın yarat 
1 b' . 

Pı İd· ır ımp ı r.ıto Ju le t i-
l '· B Ur-kı u ırklar :ıras nda 
b, ttıcır ı.iahn ırnerji k , da· 
~tirtıd \'etıı olduğu için hü
~ llrla l . ı~ r 11 ılevletın res 
~aılll d li 'l'ıi r k~~e olarak 

~er ~~ Ve Türk kuvveti di 
tııttı . U()lnrn ei{Pmım bir du illr . 

fJ rıış\ır , 
bıı ~ıtınrıı . 

lu 0 
1 ınıparııtorluğu 

'tı!Qltıd tıırılıinde bugünkü 
1 ıi~ıı. a c.1.ela ulusal Lir po-

1htl!kj ~fıtrnü ş değildir . 'for-
r, \" Ondolu avak]a!lmal -
1 6 go " ~as . nra onların hastır . 
~erıııı i~· n Turk olmayan ge. 
IJ~ Stın 

''ııç·l yapt ı k l :.ı rı ı•şsiz 

l'QY1ıt or O~ınonlı tnrihinde 
"il a ı;ı it 1 

1 Pnrat o arak yazı lıdır 
ltı~~ek r~~luk bir Jaha dir i 
t~ \lır-re o·· l ı ·· ·tt. T ·· 
ı llln ~ ' u a-ı ! . ıı -
liir u ıJ ı -) lMıj . ger ergin ulus 
~~Ilı ılor, 1bır d ı.; vlo t yarattı . 

~ev ~ n bu ulıı~un büy. 
"ınılerl\en sonra Av 

t ı r m a k i ç i n Ç a l ı ş ı y o r! Ati~~. ~g~!i~.~s!~!~!!~i muhafaza ediyorlar. 

fakat Japonyada kurutan HabE ş i şleri ~urufu Ha~eşistEnı erg in f iğ r ni 1 c r rrnı k için 
savaşmaya teşv ik etmektedir. Japonya dışişfer i ~a~rm ita,yEn E f çisi Ut {ltiH cı t. 

Londrıı , 20 (A.A.} - Tay- acok bir demiryolu yopılm· kadar korumıya karar ver 
ın , -. gazetesinin Tokyodan ası bırakığını (imtiyazını) tlik. 
uldığ'ı bir habere göre Ja- ltulyaya vermiye 6.madedir . İmparator Hnheıt devlet 
ponyada kurulan IJ ttbeş jş- ~.ım~f.h iroparatorun fı t rince adam l arı araRıo<la anlaşmaz -
leri eemiyeti reiı:ıi Habeş dı~ · bu meselenin ayrıatılarını hldar olduğunu da yalanl3-
işleri bnkanına bir tel çeke - (teferruat ını) kurta rma k: zo- mı~tır . 

rdur Londra, 19 (A A) - Lort-rt!k Hdbeşistnn ı urkinl i ğ i ni · 
Ea :ı retlen bahsen impara. lor kamıırn_qı, uluslar sosye-

korumıık i~·in sava~rnnya tı>~· 
vık etmekteJir tor . eıare\e lt:tlyaoııı Afrika t eqinin rııporunu «sa~ tut:ı . 

sömürgesinde göz yumu- rıı k , llab e şist:ınılak i köle 
Lonılra . 20 ı .\ A.) - Ho · 

yter ajonsınıı iÖre Japon dış 

bu kıını İtalyan el<·isine Ja 
ponyanın İtalya ve Habeş hü· 
kumetlerile dost olduğu ic·in 

lduğunu söylemiştir . tecimi meselesrni ~örüşmü -
lmp:trator sözlerini söyle ştü r . 

bitirmiştir : Üyelerden Lor t Bökston , 
_ Eğer İtalya harp ilan Lort Sea11 ve Kenterböri ba-

edtcek olursa Habeşistan şpapszı, Habeşistando bu t~· 

ri~ yeni kabineyi teşkil et
mi,: ir < ;Pnnal Kor dil i ~ Ba. 
şbuk an mu:ıvinlığı ile ~ü 

Bnkanl ı i?ını. Mnk ~ imos D ı ~ 

Baknnlığını muhof za etme. 
kt{dirle r . 

8ıyasul ~cvenlt-r yeni kn. 
binenin krallı ktan yona oln 
nlar için bir başarı df'mfk 
olacağını söylüyor lar . 

ff usyad1 bir otomobil kazası . 
Moskova, 19 (.\ .A.) - 17 

tem muzda bir otomobil lra -
ıası üzerine oğır surette B Ca l<lnrıı,; 

yaralanan ünlü Sovyet ı;; cn . J bulunan ün lü ıinem ıı cı Pu. 
oristler inden Zar hi dün. öl. 1 dovkin \:Ole ağır sini r bozu-
müştür. Gene otomabılde kluğuna uğramıştır. 

harp edecek ve aynı zama- cimin ya11k edilmesi yolun · '==== ===== ========:====;;;;;==== 
nda Uluslar ı:ıosyeteı:ıine Lu ~· dak i yııvuşl ığı haklı göster. Fransız Başbakanı 

iki hükumet aras ndaki un· 
la~amf'zl ı k hakkındak i Q'Ö ·Ü· . ' 

~timi söyliyecek du · vuracaktır . mek istemişl er ve Ha bet 

romda olm ed ğ. nı Knhi re. 19 (A.A.) - Ha- irnpnratorunun bu husustaki 

ve JRponyunın dostane hir he~ İmparatoru Rı Ahranı çalıtmafarını Ö\'müşlerdir . 

k.otnrm:ı yo r, u bulunucnğı 

ümii ı lil .. meseleyi sükünetle 

gazetesinin bir aytarına Ji- Lort Bölston. Bahe~iıtan -

yevde bulunarak Mısır hü lr - da halA köle alınıp qa t :lma-

tak ip etmekte olduğ'unu bi. 
ldirmi~tir . 

fimeti İtalyan süel uçakları - eının, bu ülk:eyP. ~ata~mıık 
nın kendi havnlcırından ger - için sA.b ~ p olamıyncağ ı nı ıö

Lontlra , 19 (A A.) - !la. 
be~ imparatoru Taymis ga · 
zeteginin bir aytnrını kabul 
ederek kenJisine divevdP 

mesine müsaade ederse: bunu ylemi~tir . 
dostluğa uygun ol.mıy:.ın bir -=-=--====-==~==-==-

harcket ulacaf{ . nı söyl ~miştir . Tek 1·tıer 
bulıınmu ~tur . 

...... B Musolininin son diye · 
vleri kimseyi hayrete düşü
rmemiştir Yalnız butün dü-

İmparator denizde verile- nyaya kurşı sôylenmi~ olan 
cek bir lim:ına kıırş ı hk bır- bu ıliyevler arsıulusal huk:-
aknııya hazır olduğ'u arnzi ıık prensiplerine uykırıdır . 
par(· n sının ugedenin bir k ı - Anlaşamazlı ğın bnrı ~ yolu ile 
sm ı olabileceğ'ini söylemişt- halledilmesini istemekle be-
ir imparator iki İt a lyan sö- roher lfabeşiston ı n bütünlü-
ıııürgresini birbirine bağ'lıy. ğünü ve e rgin l iğini sonuna 

==============:o=== 

Hindistan Müslüman
la r1 Ayaklandılar. 

~~~~----~~~~~-

Müslüma~lar süel kllalara taşlarla hücum ettiler. Bu-

Yönetgesi on yıl iç:nde 
neler yaptı . 

Tokjtler yönetg-esinin 1 O 
uncu y ıldönümü rlolayısile 
hazırlanan gergi lstırnbuldıı 

[•\·ılmıstır . 1'ekit l~r yönotg
esinin bu stını~k i sergisi ge
rçekten bii yii k bir ÖY. ' n le 
lwzırlao mıştı r . Sergi dP ko· 
rasyon ve döküman ba kım · 

ınJan A vrupn seq.~iler inıl~n 
ayırt ellilmivı>cek kadar gü-

~ " . 
zelcli . 

Verilen bil<,.e ve serıridı· 
~ n 

gösteri len i~ıat ı !'.lik: ,. ,~ :ıra 
fıklerf' g-ö re. nf'l \0 :ıl ~ rrıaları 

açık bir hüyiim" ve ilerl•!-nun üzerine kıtalar da ateş açtılar. 
Yeni ıJ ,. Jhi, 20 (A.A.) - ab •r te~kıl ettikleri alay ı du· me gö 51 lermf'kt~c.lir . 

rdurmak İ<·in polisler tarttfı - Tütün tekiti, 10 yılda Lo Fu 1tlu M!!slüınunlurın u y:.ı · 
nd.m ,·ak i te ~e bbiis halk ta . devlet hazrrnsıne 21 O milyon 

k lo nnıos • iiıerinP Ü~· yüz ki- rafındun t:ışlarJa kar şılandı - lira vern i ~tir . Tütiın eken 
~ i tevkif eılilmi~t i :- . µ-ı ndnn ıı.ü e l kuvvetler ateş köylümüzün 10 yıldu .ııld ı ğ ı 

Cumurluğu ve ozgen ! iği ancak genel finansın erkinliği 
koruya~if eca~tir . finans sağlım olm ıyan özgür bir 

dev1et olamaz ~iy or. 
Paris, 18 (A.A.) - 8. La

vlll, dün saut 20 de radyo 
ile verdiği söylevde e~üsen 

beşte dört nisbetinde dÜ!JÜ 
rülmüt olan frangı n değeri
ni korumak erg~si ile çıkn

rılan )rnrarlar.n anlamını ve 
önemini izoh etmi~tir . 

B. Lava!, bu arıdtı demi
ştir ki: 

«Bazılurı freng.n değ~rini 
diişürmektf'n , ba:t. lorı tla 
enfıasyondan bahsediyorlar. 
Birinciler paramız . n be~ı1,~ 

<lört nisbe\İnde dı gı.: rinden 

kayhe\miş olrluğunu unutu
y ') rlur. Otekiler de k:ılp pa· 
r:ı yapmağa hazırlanıyorlar. 

Biz, lı tt~ ~a metotlar kulJan_ 
mrı ~ı uy~un bulduk. . ... 

G ~ ~·en paz ır giiniı cumur-
iyetın \'A özgenli i. le rimiıin 
b:ıyromını Ot;Ur ve s ~vin~·le 

kutluılınız . Cumurluğu ve 
özgenlimi uncak ~ene} fınan 
sını u rkınl i ği koıuynbilucek
tir. Finansı sağlıım ol•onynn 
özgür clcvl~t olamı: z. 

Paris. 18 (AA.) - Cenel 

hizmet f~llerasyon karteli. 
ya :ı hükmündek i k.ıırorna 

meleri gf.rdüi.ten sonra bü. 
\Ün üyelerini Purietl' ve il. 
!erde g-öste ri yıpma~a çağ
ırmıştır . Durum ne olursa 
olsun c&aıA günü saat 18 30 
ile 20 arası nda opera mey
ıl3nındn büyük bir prot< ıt~ 
toplantı~ı y11p ı lacaktır . 

f) miryollar ve pastı cılar 

kartelleri ıle, ayl ı klardan n 
gündelik lndPn yo p ı lan çok 
ağır kes imlerin büyük işya . 

(Oevamı ikin<'İ ~nyfu<l~ 

Türkiy~ 
ile fransa arasında tecim 

görüşmeler . 
flar :a. 19 ( \ .A. ) - 'l'Pcirn 

bakanı ıliin Tiırkiye elçisi 
ile Türkiye Ekomi Balanlı. 
ğ • nı ii steş nrı N Knrıioğlun u 

kabul ı> tm i;;-ti r . Gö rüşmel e r 

Türk, FraMız tecim konu-
malnrı etrafında olmuştur . (i ecP yİ sokaklard:ı ge\·iren a~~mışlnr . l ı r (>IP. n ve T ıır11lan. para ı l a ~44 aıilyon lirayı 

Mü~lüm:ınl:ırın ş:. fakla ber - ların sttyısı h1•Ili df'ğ ldir. (De vamı dördünı :Ü s ııyfade) !======-=-==,========== 
~r=u=p=a=ı 1=a=n~ld=m=ın=a=. -m=e=,=ı .=n=i=k=a=-==ç=er=~=- e=v*es~i~i-ç-in~e=s=.=k=,=m=ı=ş=t,=r=.=g=i=A=v=ru=p=a=1=,=t=.i=r =u=1=u=s~k-a-d~ar Başbakan Bag~ d~t 
nu ıı ilo. sosvnl kurumu ile Fııkat Türk Humelide rok eski olduğu . nrtı k riycız ; ğ Q 
tamumile karı~m :~ olduğunu eskiıiır Osmanlı ordulor • b' ı ki ı ı 

artık kabul etm~k lıit ı md ı r. \folrnılonyoya ~ İrm f• zden da. b;; ~aaşk~:::t~ir~· uı::ı::·a::~ Dün (rzurumdaki kurum- 03miryolu ile Anadolu ha-
Bu1g ırist ı.ı n Roma a~ le ti ha çok ön.~e ~.fnk e 

p ne daha kurı~mtimı şlıırdır . Jonyadu bir çok kiliseler- ;1;1d~a~:::~~lı i:'.~:gi vbeüt:a~ lan gezdiler. ttma ~ağlamyor. 
Diniğ' kurumu tamamilo do· JB Türkçe vııız edildi- 20 (AA) B Bbdat 20 (AA ) l ak 

Ş 1 l ulushır birb ı· r ı ~rı" nin t ·.ırı"hl- Ankorıı . -- s ş. " • · · - r "'us:ıldır. l1 ha ı e asıl ,f<>g"'u rrinden ve Romııdan nönder- h '- · · ı ı· · · l 
fi ..., '"' hakan ismet İnönü dün Er - üa.ftme\ı 1 e ngılız, A mnn 
tip inin hu komııumuzda gö. jl~n misyonerlerin Türk ~·e erın ı sosyal nn lam1nr ı · 
rüldüğünii söylemrkl~ hak- öğr<•nmt>leri Jiizumuun dai r ni , psikolojik yöodemlerini zorumda yeni yapılan öğrP 
ilca t ı nolatmı ~ olıluğum irin p1pıının Sob1oik vekıljn in bilm oliclirler. Biz dostları · tmen okulunu , hastnhanele ri. 

onların inrinı>cek lerini hiç yazıiı ğı ve bugiin Homtnln m :t.dnn bir kere Jaha rica yönetS?erleri g« zmişlerdir. 
u mınuvorum . ..; İ velerir.JP. sa ld ı oln n mektu 

" Osmanlı impar:ıtorluğunu plardun a<' .ıba muarızlarım-

kuran tın hrumnnlar sollarla ııan haberi ''armıdır~ Bütün 
tieliholudan ge\·erek zeytin- bunlara ne hacet Balkanlar· 
yağı ılnmlu sı g ibi gitti kçe ıla ~. lavlnr , Romenler kndar 
büyüı l u ve Viyıınaya kaJur eski olun nagouzlorın Türk 
uza ndı. Bu hOdiseler hir ~i.ı- olduğu Ju yuuısanamoz . 
pbe yok ki altı yüı y ılıD Türkler in Avrupada herhan . 

ederiz ki genr Türkiye Cu 
mur i yetinde o bahgederlerken 
o~munlı zomanına özgü olan 
şekildo konuşma~ınlar ve bi
ze Usm ~nlı göziyle b:ı k oıa

sın l nr. Yeni Tıirkiyen i n ye 
ni bir unle.mı olduğunu an· 
lama l 14.zımd ı r . 

Bas~akamm ı z Erzurumda 
Erzurum, 19 {A.A ) -

Başbakan İsmat lnönü J8 
temmuzda S:ırı lı:amıştan ho . 

reket ederelc yoldaki ilçeJe. 
re uğrıyarak akşam Rrzur
u ma gelmit lir . 

Fransız, İtalyan ve lsviçre 

serm11y"siyle kurulan hir 
sosyete nrasındu Hoğdat -
Musul <lemiryolunu Anado
lu demir yollarına boğlıycı . 

M k bir hat inşasını gözet en 
bir mukıı,·e l e imzalanm ı ştır . 

Şirket aynı zamanda Musul 
cenubun ıia bulunan 
ve kendisine ait olan petro· 
lleri i ·leterek bu hot ile 
Akdenize taşıyal!aktır . 



U.YPA 2 

Kim Alman Mah istiyor? 
K ö 1 n i c h e Volkszeitung .. ... 

6 • temmuz . 1935 tarihli ~a-

yısında yazıyor: 

Kölniscshe Volkzeitung 

~azeteıi «Müşterilerimiz» 

~erlovhaıııı &)tında bir ma

kale ~Misi re~retmektedir . 

6 TPmmuz nu!has1nda Tü

rkiyeden. aşağıda okunula

ca k: ekılde bahsederk'lo 

ayrıca şu kaydı da ilave 
ediyor: «Almanyanın dış te

ciminin inkişafında Türki

ye çok hususi bir mevkie 

sahiptir. Bu hususiyetin 

P.~a~1. bir taraftan Türk ip
tidai maddelerini diğ'er ta . 

raftan Alman endüstri İna. 

mulAtını mütekabil bir mü

badele mevzuu yapmak 

arzusudur. Buna sebep olan 

amil de her iki memleke
tde çok lüzumlu ithalAt ih · 
tiyRçlarını miimkün oldoi','u 

kadar ehemmiyetsiz döviz 

lnrle temin etmek mecbu

riyetdir. htanbnl sytarımız 

yazısında ıadı>ce mevcut 

ihtimalleri ve bu ihtimalle

rin Alman • Türk dıt tecimi 

üzerinde 

ri tahlil 

:rapn cu ğı tesirle. 

Ptmekle iktifa et-

memiştir. Alman ihracat

cıları Türkiyenin sanayileş

me pl~nile birJikt~ büyü -

ven ihtivncını tatmin t'de -. . 
ce'k bir vaziyette iktisap 
Ptme~e 

ler Ş ı 

gayret etmelidir. 

halde Alaman 1hra . 
catının gerilemPmPsi i~tenil. 

di~i takdirde, initiatiflere 

bıış vurmak gerekti )) .... 

Türkiye Ç•'k müsvit hir 
~ahadır. 

Almnn - Türk dış tecimi. 

nın hacmi . 1 ~·34 senesindf! 

geçen yıla nisbetle yüzde 

60 nisbetiııde genişlemiş ve 

Türkiye d.ış tecimini vüz . 

ele otuzunu teşkil etmiştir. 

Bu meyanda Türkiyenin 

Alm:.ınyaya yaptığı ihracat 

yiizde 80 ve A.lmanyanın 

Türkıyeye yapılığı ihracat ta· 

yüzde•4o ~·oğalmışt r. Tür

kiye , Alman ıınallarının alı

cıları sırasında 27 inci me . 

vkiden 2 J inciye geçmiştir. 

Ru inkişaf 1935 senesinde 
ılevam etmiştir . ilk iiç ay 
zıırfınıla Almanyaoın 1'ürki-

YPYf3 göndPrciiği mal mık

tnrı gPÇen Senen in 8JD 1 8 y· 
larına nisbetle yiizıle 11 
fuzlalaşmı ';;., Türkiyenin yap

ılığı ihracat ta aynı a1lorın 

mukay~se~incie yüzde 190 
nisbetintle artmı tır. Halhu

ki İC1tilısal devresine bağlı 

olan Türkiye ihracatının 

ilkbahardan sonbahara 

kadar olan nltı ay zarfın
da ziyadesiyle azaldığını. 

hu hesapta gözönündtı tu
tmak IAzımdır . 

Türkiyenin muayyen bir 

planu göre endüstrileşme 

l'linden dolayı ithalat ihtiya· 

<'• nishf>ten fazladır, Bu ihti · 

yaı• n temomile ıatminine 

ınanı olan ~ey. alınan 

kontP.nj:ın tetb irleridir. Yarı 

mamul veya tom mamul do 

i.uınu eııyaıile puueleo mu-

mulatı gibi pek az eşya mü. 
atesno olmak üzı·re Turki-

yenin ithal ettiği eşyanın 

hemen hepsini Almanya ve 

rmekteJir. Bilhassa hurıla· 

vat, d8mir ve ~~elik maıoula . 

tı Linolı· um. k A.ğıt, nlAt ve 
edevat gihi .-şy:ının Türli · 

yey~ verilmı>~ini Almanya 
adeti\ kendi inhiaarı altına 

almıştır. 

Türkiye hemen hemen te
cım plançosu kadar önemli 

olan tediyat pilAnçosunu ku· 
rmak için. kontenjan ve dö-

viz tahdidat1 gibi ticarete 
~ngel olan bütün çarelt>re 

baş 'fUrmuştur ve mübaya
a\anı ancak kendisinden mal 

alanlardan yapmak esasını 

takip etmektedir. 

Senelerdenberi 'fürkiye 
mahsulAtının en önemli bir 

alıcısı olan A.lman!a son se

neler zarfında. kendi döviz 
küçükll!rile alAkedar olarak 
mübeyaatını yiin, pamuk ve 

hububat gibi maddelere de 
te9mıl t>tmitir. Fjlvaki bu 
maddeler. diğer memlPket -
terde döviı mu~abılinde ılaha 

ucuz ve daha iyi kalitede 
tedarik edilebilir1e de tediye 

akça~ ı olarak Alman malla
rını kabul eden memleketler 

'ı tercih olunmaktadırlar. A.lman .
1 

Türk teciminin memnuniyetin 

j verici bir tekil almasında 1 

vı>rli mı dokunan amillerden 

biri de Türk - Alman klirig 
hesabının nisbeten düzgün 

işlemesi ve her iki memlf~k"
tin ihrncatcılarının k ısa hir 

zaman sonra pıralarını elde 
Pdebilmeleridir. Buna muka· 

bil Türkiye r iya'108JDda Al
man mallarına rekabet edı>n 

bütün diğ'~r memlf!kP.tlerin 
ihrocatmları hazan hir sene 

hatU daha lazlıı heklemP~e 

m"cbur kalıyorlar. 

Son senelerde Türkiye. 
ı>velı·;> önAmli mık.farlarla 

Almanyııdan getiı ilen hir ta 
kım malları kenrli~i 

ynparak hari~e mub -

lıtr kıılmamıştır . Bunla-
r ı n aro ... ında ~:İmento . şeker. 

deri mnmulatı vı> :ıyak kabı. 
iplik. yiin ve knba pnmuk 

menRucat1 tirikotaj ip mam
u1Atı. lttetik ayakkabıları, 

ispirtolu içkiler. parfümeri 
vardır . Buna rağmen Alman 

Türk ter.ım münasebatı yu 
karıdn da zikredilrliı?i gibi 

çok hnraretli hir canfhaya 
girmiştir. Türkiyı>nin ~eçir_ 

diği derin ink:ılA p mem leke
tin her tarafında g-ittikçe fa 
zlala an bir mal ihtiyacı 

doğurduğu için her hald~ 

uzun zaman itbal§t yapıla-

cakt ır. Adi iııtiblAk mndde 
lerı tamamiyle memleket k· 
inde elde edildiA"i takJirdı~ 

Avrupalılar içın elzem oldu 

~u halde bu günkü Türki· 
yede e<Uilu eşya» namile 

ıınflak mahdut mıktarda ve 
hi~· ithııl edilmiyı>n bir to-

kım malların k onter.janının 
sP.rbest olacağı t: hmin edilebi 
lır. işte bu ~i'ıi husugj 
maıldeler mı>vzuubn hs 
oldu~u zaman. Almanya 
ı\~ın Tiirk piyusasınılnki 

hı ti sn~ i mevkii mu hıı raza 
etmek kolay olacakt ı r . Bu 
n&tnla beraber makine ve 

TÜRKDiL1 Tem~ ----- ,~ 
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yutilı,, bunların ytdek takı · 1 . Ş E. H İ R V E İ L İ M 1 Z D E ~ 
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!~~~~m:.~~~::..·~:y:i":~·:ı:" Halkevinde Band,rma Ortaokulu .. 
bu ihtiya\·ları da Almanya • 
tatmin ~debilir. Evelce 

Türkiyenin bu gibi ihtiyaç· 
ları ehemmiyetli bir rol 
oynamozdı. 

Türkiye hük.ümeti. mfnıle· 
ketınin bir ziraat memleke-

ti olduğunu ve ithal ettiği 

endüstri mamulAtını ve is-

tihsal aletlerini. Tütün, Kuru 
meyve, Zeytin yağı. Yumu-

rta, Pamuk, )ün gibi zirai 
mahsullerle tediye edeceğini 

pek iyi takdir eJiyor. Hu
nun için an önemli ihracat 

maddelerini standarize ede

rek kalitesini islah etmek 
ve bunların diinya piyasala 
rmda normal şartlar içinde 
itiraz edilmiyecek bir mu

vaffakiyetle diğer memleket· 
lArin mallnile rekabet 
etmelerini mümkün kılmak: 

istiyor. Son zama 
nJarda bil hasım A iman 
menırncat endüstrisine elve

ri,lj uzun lifli bir pamuk 
nevi yetiştirmek mevzuu 

bahs olmuştur. Sonra Alma
nyanın her sene hariçter1 

Türkiyenin umum ihracatı

nın kıymetinin yarısından fa· 
zlasına baliıf olan kıymette 

Soja lt'asulyt. tıİ ithal ettiği 

düşünülerek ı\lmanyaya sa
tılm:ı lc üzere rasyonel hir 
tarzda Soja Faırnlyesi yetiş-

tirilmesi teklif olunmuştur. 

Hatta Ergani bakır maden 

lerinin yeniden işletilmesiodP. 

hilP Alman yaya ihracat yap· 

malt clü;ıünc:esinin gözönü_ 
nıie tııtıı lmnş o\mn!tı pek 

muhtemeldir (.;ünkü bugün 
Almony:.t Türkiyenin ihraç 

ettiği krom cevherlerinin en 

başlıca ah·ısıclır. Fakat Al
manyayn yopılon ih racatın 
fezlalaşmo11 Türk dış tPc:. 

minin esus kaide51ioe göre. 
aynı znmnndn Almanya mal-

ları ithah\tının roğalmaEtı 

Jemektir . 

Türkiyenin b:ısiretsiz dav
ranıuak itbalAtını ılıırdurmnk 

istemediğ'i Vf! onu ihra('alile 
tevzin etınf'k arzusund:J bu 

lunıluğu ııınJan da anlaşılı 

yor ki, Türkiyenin 1934 se · 

sinde ki i hracati, hır 8eDP, 
eveline nisbetle 4 nıılyon 

liralık bir gdrilemP gösterdı 
ği h'.llde, i• lıalatın 11,5 mil· 

yon lira bdur fazlalaşması· 

na mü~:ıude o'unmu~tur Bir 

taraftan Almanynnın liöviz 
duru mu. diğer taraftan da 

<lünyad:.ı hüküm EÜren zirr 1 
buhran ı n Türkiye üzerinde 

yo ptığ"ı tazyıklar . her iki 
meml eht artısında ekonomik 

bir anlaşmanın meydana gel

mesine subebıyet vermiş ve 

böylelikle. bütun mevcut im· 
kanlardan istifadeye gayret 
edı~n memnuniyet verici mii 

tekabil bir tecim münnsebeti 
tesis etmiştir. 

E~li siyn111l bağbrın ye · 
rine şimdi bir i~ dostluğu 

kuim olmu~tur. Hugünün 
sılcmtılarını utlatmıığa yıırd ı m . 

irin . bu ılostluğun df'Vtt nı 

etmesine bilhassa itina et -

mı:k, hı>m Almanyıın n hem 
ıle Türkıy ... nin menfaati ica· 
bını1andır . 1) 

Bu akşam ·konser var. nun Elişleri Sergisi 
Musiki kolu zengin bir pro

gram hazuladı. 
lhılkevi mu::-;iki ko'u <).na. 

kkttltS ortaokulu musiki öğ -
retmeninin de iştirokile bu 
akşam evin salonunda bir 
konser verecektir. 

Musiki kolu dinleyici 1erin 
güzel bir gece W'çırmeleri 

için zengin bir program ha. 
zır lanmıştır . 

Tüzenin yaz azadı 
Tüzenin yaz azadı dün 

başlamıştır. Ağırcezo hak. 
yeri ayram (müstesrı:.ı ) ola
rak asliye ceza, agliyu hukuk, 
aulhceza ve sulhhukuk hak·t 
yerleri bir ay müddetle ka
p:ıh duraoaklarclır. 

Değerli bir gencimiz. 
Avrup..tda tahsilde bulu. 

nan uruy başmühendisi Ke. 
mal Vuralm dördüncü oğlu 
Fikret Vural bu kere Mü· 
nih üniversitesi ormancılık 

şubesini birincilikle bitil'miş 
ve doktorasını da muva
fakıyetle vererek doktor un
vanın. almıştır. 

Değerli genç doktorumu.z 
bir kar giındiir ailesinin 
yan ınılu bulunmaktadır 

Kendisini kullularız 

in~isarlar başeksperliği 
Balık • s.r inhisarJ3r bat 

ekisperlığinı! iki yüz lıra 

aylıkla İspart:ı hal?eksperi 
Rıfkı atanmıştır. Boşeksper 

şehirimize gelerek yeni öıJe

vine ha~lam1ştır . 

A. S1rn An~ara~a da ~ir 
sergi açtı. 

NPcntibey ö~retmen ok
ulu resim ôğretmenı A. Sı

rrı Sumer Ankara sergi ev 
inde bir sergi u~· mıştır. De 
ğerli resimcııniıin sargısı 

Aiıknrııda alfi ka uyandırmı· 
~tır. 

Ceviz gütü~leri. 

Okurların hır senede yaPtiğı güzel izerlsr otolu~ 
bir odasmda halka göstslilmektedir. 

.'="'". 

Bandırma . 

bildiriyor! 

B:ıı,ılırma nı Laokulu I \jt(İ 
Ôzel nytnrımız Hele (122) B~lki~. t9 '(llll' 

?g N . (52> nu ye, ... erıman, r·ıııiir' 

ortaokulunda ra ve 46 Lemnn, 65 
1
1
• ıerİ 

. . e ış 
hu yıl ders Rf!nesi nihayeti· kan. 75 &drıyenın 

5 
nu· 

Bandırma 

nde o~ ul•ın üst katında hir cid<len çok güzeldir· 1.k ~il· 
· l t S · .ı b.. 1 S ·h ge"1 • k sergı açı mı~ ır. ergıne u- mare 1 emı anın J re. 

tün öğr<>nenlerin başardık- vrulu işlemeli yastığı '11 
·Je ;,} 

ları PlbisP. ram aşır. şopka, beğenilmiştir. 25 C 1 ~~ c~liJ 
örme işler , yastıklar, men- Saihenin eli•derindekı 111 ;tıı 
diller. el \·ıınta\orı. blozlar ve zHafPt ~öze çarpttl

9 
109 

ve daha birrok elişleri ~Ö5- dır. 80 Müşerref, 41 -.. ,ıı1 e . o 
terilmektedir. Hayriye VP Saadetın . elik 

k. ıncı 
Okulun el işlerindt~ göstc· ve yastık işlerinde 1 ıeerf'r· 

· 1 k h l ( t ·· - 1 "ue t r rdi~i ınc•ı i YP me ort:t e ve zara e. ovu ın.-:-- ~~re· 

ba:;;arıl ı ğı iı;ıler okulun yuka- Okulun öğretmen .;e o:Jııfl 
rı kuttaki odn~ma çİ\'ı · k bu nenlerini h1ı tı11~nrıl ırı 
h\·esi güz~lliğini vermiştir . ötürü kutlularız . 

Susığırh~ İnhisar 
Başdirektörlüğün~ e 

nmalar 
ata- Atatürkün güzel bir ~osrn 

Bulılcesir inhiflurl .ı r bu~ 

direktör ıiiğü iiiyarları arns.· 

ndu de~i:?iklikler ve terlıler 

yapılm.~tır. 

Dursunbry inhisarlar iş 

yarı Emrullah ile RJn:mit 
1 

- Ak\·ay inhi!'arlur ı~ynrı 

Rahm inin yP.rlı>rİ deği:,;tirilmiş. 

Bcınıiırm inhiHarl :ır tnk ;p işya 

rı Memduh uylığı on lira .ırlı· 

rılarak Bandırma imnl.ithane 

işyarlığ'ınn Ağunya takıp İş · 

yarı Cf'mil Bandırma takip 

işyarl ığ. na Avunyayu lstan· 

buld:.ın Sezayi vn huşılİrPk · 

törlük ta~ıp i;.yarı ~ao!İ tle 

ile süsleniyor. . 
) a1tO 

Su~ıı':{ırlık. 20 (ÔZ • Jofı• 
. 1· e tur 

rımızdan) - Bele< ıY ' 111 ll 
Jııll 

ndan Cumuriyet rneY.. Jı .. 
' b .. tiiollll . 

Alatiirkün l)jr us . iİ~iııı 
,·ı~rı \ı 

kilm es ine karnr . ~11 orı 
evelce hilılirmeınıştııll· 1 ~1 • 

t1rıl 111 • ~ 
ait sutunl:.rın yar 
na ba~lanmıştı r. 

g!rıyc :ıtılac :ı k 

Susığırlık güzel 

na knvuşacrıktır . ~/ 
!!!!!!!'!~-~==- .. ,~eı 

k fll" 
aylıi?ı artırıl:uu ,,. 

., . tııoıfl , · · ı ~ nıı :.ı zırant ışy:ır ıg-

, l..ırılır. · . ~ 

c .. viz gütü~ıerinin yaban - 1 C. H. P. Genyo .. n Lurulun.1a 
ı:ı memleketler<~ g-önılerilme 1 U 

==:::;;- ,,,,.~\ 

:···H-;:ı·Kıvi l 
si hükı1met tarafından yasak 1 

Ankara , 20 (A. A ) - c. 
eıhlmişdir. 

• H. P tienyönkurulu şon 

Fransız 

Başbakanı 
(Ba~ tararı birinci sayfada) 
rlardan fazla küçük'e. 
re dokunmakta olduğu 

dfü~ÜlH.:e sile bu gösteriye ka- , 
tı!maktad rlnr. 

Hunlar. ge~·imi U<.'uzlnt 
mak !!ayesilt> verilmiş ol:rn 
bütün krı rarla r, n snıle bir 
gös:nri~ olduğunu ve aylık 

larln giind~li klerden hsilen 
paralarla ö:~·iilel"ek olursa 
bunların hiçbir deveri ve 
anlamı kalmadı~ını ileri su
rmekteJirln. 

toplant:Aırııla P.ırtinin 

iç i~lerindt> görii~meln y: p

mıs ve k ır:.ır vermi~tir. " ~ 

İllerden g-elen bazı ö.1er-

genlerın ıle ~iız ·~ yo uygun 
olanlarını onamı~tır 

Kapa gı~en uçm ın. 
Kahire . 19 (.\ A) 

ltereden Kap:ı gılnıPk ÜzPre 

yola çıkmı:? olun u~·mun Bro

ok un kulla ad ğ. u~~ ak ~1 rsn 

hmıtruh y.ıkınında yerı• dü ş· 

mü~ ve par~·alaıımı~tır. Brıı

~k. yaraluuLuı Lır . 

' 
Riyaziye ~ursu. " j 

· /·urs/or ş ' llalkevi1111: ' . 0 rfa : 
l · '· t•rkc/, c • Jt!;,/ .ı.\l: rı<' /ıstı" , 

ll 11111 ' • okula 0/,11!/arı 11 . , J;tl' ' 
Ir ;a·ıyt ' dmak üzere 11! - : 

rsları açacaktır-
1
. içİt' = 

I 111ıı1 I' ' Kurslar u•r · ıact1' : 
haftada iki sual 

0 
0Jlı· : 

l len on ,, ' 
vt! saat on >eş edeceti : 
ya !<adat dcva111 

: 

t . 11"3' ff . 1• !J.I : 
•) &:: J •/llfJll. , 

Ders/al' .:~1 ı: ·/(ltıll , 
- • b<1Ş ' 

/Jerşembc yww ı0rıı1 • . ,1. 0/aıı • 
caklcr. lsfrı\ 1 ı ed· : 

- ıcCJO ' Halkcvimizt' uııtr' ıj1t1r· ' , sıııt ' 
crt•k mJlaruıt Ot • dffe· : 

J I ırını ' 
llll !f Cl ZC Ir!11ll 

1 
• : 

rı=. •1;\'I = 
11.\ '"\ ;J ,,l . . .. --. ····" ••••••••••••• 



~\ş • ~ 
)~h lrtıın kur.ı:dıtrı ort:ılıüı .. n n 

ıı Yuva örtüyor. Ô~ret 
t ı\lıı~r ı · ·· · ı· b' ııı ıl · . ı uz orıu n ır 

J 11 
1 rıı1nda püfor püfür 

).~ıı.'- nle konu~ ı konuşa 
, ~ırıı \• . b' k 'r tı J t:'uıı~, ır e\'ı>rıın 

tıı. Uz.ııımış kahvesini iri· , ı ~. 

bor gnrusını tı·ll cndiriyor, 
'ır..,, Yanını, ö<•retmenlerini ... y ~ 

Y P. onunla dertlrşme 
~tı, ~tlt:n k .. k d l 
~Qt ·ov u ın nrı 

ı:tıı ~ 

tQ Öğretmen on· 
~~ıı oku luıia rı. o ırn-

ıı. rı Y:zr:nunın oyilikler in. 
Y rıı 

1 
ı ve yeni yazılnrın 

'•er/ıT\ılan nnlntıyor 
lltar 1'. Şı:ılvorlı, ~ı ve uzun 

l 1 k" .. 0 ylu yengeler. bütün 

NeşriyafJndan: . .. , 

aQ/ıkesir Doğum Görenek

1 

leri Ve Cocuk .. 
' 

ıllualli111 .4. Osman 

Tetkik esen 

(35) KU R. UŞ 

* 
6Qlıkesir Halk Adet 

inanmaları. 

MıMllinı· Kemal U:er 

Tetkik esen 

(30) :I~UR UŞ 

'l'('llKBiLi EVİ;\'BE S.\TI LllL 

ve 

TORKDtLJ 

------- 3 ----4 ----- 5 -- 6 ----- 7 --------

IJrnyımız a~ri parkın1l.ı 21- 36 metn• ırııınınu göre hir 
havuz yuptı r ılınası a~:ık cksıltmeyı• konıııu~tur . 

A - O~terme Temmuzun 25 :-;ırıı·i per~eınhe günü suut 
15 de l ' r.ıy ı;Ürel kurulunıia yap ı lacaktır. 

B _ Eğreti tutuııı akçası istı·kli turafındun ynpılucnk 
i)r.er~enin yiizıhı 75 dir. 

(~ ~artrıaıııe VP tnsı.rloııın kiiğ ı tlnrı L;ray yazı i~leri 

İHarlığ'ınu hıı~ vurmakla göriilelıilır. 
ı~teklilerin üslerme giıniı c ~rdı tl .. tıırıı akrn~ı ıılıtla

rile Uny slirr.l kuruluna gelnwlori bi:it olunur. ( 377 4 ) 

,Er,lek U ı·,ıy 
B<tşk :ı ııl ı ğ· ı ııcl<t ıı: 

Erılek ıltlleJiyc ·inde ınevc·ut keşifonme~i muc i biıı<'e 3773 
lira k.ı'~ıf hedcl ı ol rı Htılc ıliyc dair t>sının ir ~ası 16· 7 - 935 

tarihındun itihareıı 2 1 giirı müddetle ve 2490 numurnlı artırma 
ve eksiltme kunuııu hüküınlorı dnirı>~irnle a~·ık eksiltmeye 
konulmu~tur. İhulc ağustosun nltıncı ~alı günü saat on ~L 
t11,lu Erdelr bolodiye . .,in le «'nciimen huzurunda yapılaenktır. 
lsteklil~rin ihule sııntinrlPn evel mu\•ukkrıt teminutlcırır. ı 
yatırarak U\"k eksiltmeye i~Lirak etrrıelt•ri. 

ErJ ... k 8Pledıyusinıl 1 • me\ı·ut kP ıfnome8İ nıuı·ıbinc·t> 
1499 liru keşif bedeli ol.ın iskelenin (vapur i~kelc!'İnin) 
yupılması 16 7 - 935 turıhinJl'n itıharen 21 gıirı mud,let-
11' va 219{) numarnlı urtırnıu "'' PksiltmC' k.ınunun lıiikuııı 
leri dairesinde ::ır k nksiltmı·ye konulmuştur. lhalı! 6 ağıs 
t >~ s ılı giinti !'aut on altııln ErJek HoleıliveflindP. cncümı·n 
huzurunıfo ynpılnı·ııktır. İı=;tf'klilı rın ihulı• ~antin<lı·n evel 
muvakkat terninnt ukçnlrırını yrıt.ıruruk nı;ık eksiltmfl)'e 
iştirakleri ilı'in olunur . 

(392 4) 

SAYFA 3 

BAllKESfR ASK[Rİ SATI NAlMA 

KOMiSVONU ilAN lARI. . 
Hayramı~· Tümen gnrnızorıunun sı'nelık ılıtiyrcı ol::ın 

400,000 kilo yulaf lrnp:ılı ıtırf usul.h• miırıı. kusu)'a kon
mu~tur. Beher kilo9unuıı mu hnınmPn fiutı 4 kuru:? 
5U santim olup 31 7-935 ı,·nr::;;:ınıba giirıii ı;nnt ı5 ıle 
B.ıyranı•r l'ünwn s::.ıtınalrııa korr.ü·yonıırdu yup.l:ınıktır. 

~1iinaka~uyn gireceklrrin vı•recekleri yııl.ıfın ~cra -
it v11 evsafını kolordu ~ . t :n:ı lnıa komi~voııunda ı~ .. . 
suutlerıncln giirehilırln. İ:,t klilc1 r nıiiııcduıflU kn · 
nunun 2.3 üncü mnddı inine gbre istı·nılı'n 'P~aik ılı· rııtı
vnkknt teminat tutarı rılan 1350 lir:rn ı rı ıhnleılPn lıi r sont 
eve! Bayram ç TumPn muh.ısııbesiıı~ t.-•vlli ılt> ıırnkoJlıilindr· 

ulnc .ı kl ırı makhuzln koınsiyonda lı z r hulurııırnlnrı iltın 
olur ur. *~: ( 374 - 4) 

Ravınnıt\' Q"rırı izonund. iri kıt: 1 ı ı-:rnelık htivtcı olan ' ~ 

2.96 UlOO kilo vnlıH k p:ılı zarfla ıı.iin .. ~a" yn konmıı..;tur. 
Bı lı 1•r kı)o ... unun muhnmml"n fı \':ılı 4 kuru" 50 fltınl inı o!uı) .. ' 
ıh ıleı:;j 30 7 935 l ırilıli .. nlı ırıinıi --aat 15 dl' Bavr: m •: sa :-, ~ ~ 

tınn'ııın koııı ı:-yoı ı.ndn y::ıpılı ('alt r n ıır r ktıı;ı ~ n ~ 1 1 ı·c k· 
lı r İrı Vt reı• •• k '' İ \'UI l fı rı c·f-nf nı :ınJorııok l'"tİyı>rıll'r ko1n· 

rdu ~at.ınalnı.ı konı;ı-vıınıır fi ıııiır: ı·:ı:.t rılnek Ö<Yrc nı bilirler . ~ 

istekliler n iinnkusa k:ır ı • ııtııı 2 3 iıı c·iı mnddelrr ne 
göre iı-tı-nilen v e.,rıi k ılı· n uv::ı~ k:ıt tı·n ı rı: t ıutorı olfln 
99Y lır:ıvı ihnle<lt•n bir ~·ı.ıt ı•vel 111ıııı>n nıuhnsebeı;İrıfi 

tevdııl~ komisyondn ha7.ır bıılunmııları il:'in olııı ur. 

** <373 4 ) 
Bul.kesir g.unizon kıtantının ihtiyrıcı olan yirmi beş hin 

kilo putlıcnn. on zekiz bin kilo k!rmızı dom:ıti::ı, l P~ lıin kıla 

taze bamyıı. dört bin kıla ye il bıber 29 Temmuz 935 pn• 
znrtesı günü saat onbeşto ıhalesı yopılııınk iizert> r rık ••k. 
sıltmeye konmuştur Muwtkkat tcmintıt nııkııırı 234 lira 
olup ıhnlesı Kor karargah bın ıısı ytr.ındn Kor Hıtu.alır:ı k.o. 
misyonunda yapılacaktır . 

Ş ırtrınmeyi görmek istiyenler iş g-iinl.-.riıııle ve iş snrıt· 

!erinde komisyona müracnat edebil.der. İ!'\tPk lılerin mu:ıy. 
yen gün ve ımutte teminat oı,.lı.tubu veyn makbuzlnrıle 

ko nisyona müracaatları. ( 379 - 4 ) 

** Tiimenin Hrıyramıç ·~arnizonu piyade k ı tıınt.n ı n ~erıelik 

ihtiyacı i\·ın 63 hin kilo s ğır ctı kapalı zar( usulü ile "'k
siltmeye konulmuş ve ihrıle günü talihi \~ıkmuo •gınılon )'t:

niıfen kapıılı zarfla eksiltmeyi' konmuşıur Her ~ ılo~m un 
uıuhommen heılelı 15 kuruş olup ilııılesi 9 - 8 - Y35 tarıh 
<'Uma gür.il H. ıı~ 15 de B:ıyrnmı~· 'l'ıınıı n Botırflhıın ko
mı:-yonu bjn.ıgındn yap hcaktır. Miin:.ıknsuyn gireerk.lrrın 

verel'ekleri etın ·•mit ve evsafını hulıır.duğu mahn\lın ~n

tınalma konı' !'yonunu mün <.'ııot "dert>k öğrnnebilirln. İs 
teklilPrİn ınün im ·a kanununun 2, 3 Ün<'ıi mıulılelerine gö
re istenilen ve!'nik ile nıuvııkk: t \t n ınut tutı:ır ı 708 lira 75 
kuru~ıı veyn brıııkıı mektul.uı.un ilıoledrn hir t-:.nl t \'ı l 
'I ümen ınuhasebe;;ine teslimi ile kom1syonda hozır hulun. 
maları ildn olunur. (401 - 4) 

'l'ürııen Buyrnınıç g-arnızonu ihtiy •·ı ı~·ırı 60 bin kılo sı
ğır eti knp ılı znrr u~ulile . eksiltmf'\'C konnıu-..tur İhalP. 

günii t ılıbı \·ıkııı ulığından p•nıılen k 1p1lı zarf u:-;ııli!e ı•k
siltmeye konmuştur. ıı .. r kilo~unıın muhummen beJdi 15 
kuruş olup ihal(·~i 9 8-935 tarih euma gür ii :;aot 15 de 

Hııyrıımıç Tti~erı sat n alma komi~yonu. biP.rıs ndo ycıpılu· 
e ıktır )1ıinakasayo gıreceklerın \'err~·Pklerı ı·I ıı it>rnit ve 
ı>vsnfını hu 'undıığ'ıt sntınalma rnmisyonlı:ırınn müruc:ı:ı t 

edl·rok ÖğrPndıilirler . İ.:;tekliln miinokasa k.ınunıınun 2.3 
ün<'li maddelerine göre istC'nilr·n \'t ~a ı k ıle muvı.kkııt t"
minut tut.ırı olnn 675 lir:ının veya b:ınkn mektubunun jha
lı>den bir sutıl evelincı i:::ıdar Tiinıı·n muhu!:'eı rsine te' <li 
ile komisyonda hazır bulunmaları ilr1n olunur. 

** ( 402 - 4) 
Havramıç <'ivorınd.ı Tiımene bn<•lı kıt:rntın sPnel k ıhti-

J ;"'\ 

ynt:ı t\'İn 46 Lin kılo s ğır eti k.ıpnlı zarf u~u!İIP miimıkn-
sa ya konulmu~ ve ihale g-iinii talilıi ~·ıkınnd ğınclen yeni
den kııpılı zarfı ı eksiltmeyP konmu~hır lln kılosunun 
muhammen beıteli 15 kuruıj olup ihalPsi 7 8 935 lıırih ~·n
q~umba günü saat 15 de B:.ıyraııı \' Tıi mon sut nalına ko
misyonu bina:;ındn ynpılac:ıktır ~liinnk:. -nyn ~iı r cık le rin 
vereı·ekleri r1tin ~~mit vı> "vsafını bu unduğ'u m:ılıullin ~a
tın ılma konıisyonunn miirr<' ıt•t rılerek öğrrnı l>ılirln. İs. 
tekl.Iniu :!490 nuııınrnlı ıı unokusn kıır.urıurıurı 2,3 iind1 

maddelerine göre istenilP.n v•saik ile muvakkat tPminııt 
tutarı olan :; 17 liru 50 kuruşun vevu hıınka mPktubunun 
ih-ılcdcn hir S'l tt evel ruını>n muh~'! .. he::-İne te--limi ıle ko 
misyo 1'11 hnıı r hulunm11lurı . ( 403 - _. · 

** Bayr:ımır C'İvarındu Tümene buğ'lı k ıtaatın ı-enelik ilı t i-
y lcı olan 72 bin kılo sı;·.r t'lİ k:. palı zarf u~t.l lo eks:ıı
n1ı1ye kon tnıı tu İhalıı gunü tu libi ç.kmııd .-, rı l:ın vorıiden 
kap.ılı zarf usulile eksiltmeye konmustur. f~eher kiİo.;trnun 
muhaınınPn hıcı<lı-di 15 kuruş olup ih .l<>bİ 7·8 Hı5 tarı11 ~·u

rşrımba gurıü sont 15 de B:.ıyrnm ç Tümen satınalmn ko 
rnisyonıın<ln yı:ıpılucııktır. Mün:Jknsnyu girı c·ı kit r n 2490 
nıımnrnlı konunun 2,3 üncii mud<lelerinıı ~örr istPnilen ve
saik ile· muvokknt teminat tutıırı olan 810 liron.n veya 
bnnkn mPktubunun ihaleden bir . nııt e' el Tümen muha
ıoıebcsine teslimi ile koıniısyondn hozır hulunnıu):ır• 
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SAYFA: 4 1'.ÖRKDlL1 Temu~ 

~······••tt•••ct•••!•t«•t•t•tt• •••t~ttt41lf t 

~ HALiSANE ! .. i l i T A V S İ V E M i Z ! i 1 .. ~ 

O 1 - Elektrik: ~ =------- : ~ Alel'umum t•lı·ktrilc levaz.m vt> t+ıi>İ·wtın ı z ı elektrik. i 
: motör, dinnmo motör. 8tı tulumb,ıl:ırı. go~u k hııva ... ... i dolopl:ırın z•. v::ıotilatör, su ısıtmn :ıleti ve sair e 

. : tatbikutı elektr ikiye r.ihaılorın ızı ; : 

i 2 - Tt•lefo11 ve eJ•·ktrik zili: i 
.... ------------------..... -------- ... Z ~1ıı~o. ıluvnr tr·l··fon ' '" ~antırallar ı . tel, izalatö ... = 
- pi 1

, zıl ve zıl no nur törl ı•ri. ve sair luvaz . matırıızı, O e o) ,, ı .. ..- ;) - ,at yo: : : ~ 
.. llerz:ımıın memnun kaluı· ıf!' ı nız prntik l.u\lanı~lı C 
! Philips raıliyosunu ve r:ıJiyn~r••nıot'onunuzu, pi k z 
a ap V•! ele ktrikle ralışır p;ımon motorürııızü; : 

a 4 - (;r·~mofou ve Pilak: : 
~---------------------- ~ 

Mecmualar: 

istiklal Postası 
lstnnbul t~tiklnl Lisesin; 

934 935 yılı okul r rnliyt-tlı:ı· 
rini toplu bir h:ılde göstert'n 
bu mı-rmıın rok emPk ve-
rilm ; ş bir M;erdır . 

İ~·inJe öğretmenlerinin ve 
olcurlorının fotog-rnfhırı ve 
~üzel ya'T. l arı meı·muayi SÜ· 

ılemekte. grenç li ğin bu veri
mlı v., temiz çalışması ile 
h .1k.lı bir ı;evin~· duyJ!ılc .. 

istikldl Lisesi okulunu 
ve değerli öğretmenle r ini tPb 
rik ederiz . 

Gür~üz Türk ~ocuğu 
: Du im:t pıyaı:ıuyu yeııi \'.i kan ve yenı artistlerin .., 
.., A. <,:o<' Uk Esirgeme Kurumu 
~ pla kl arını ve ~ramofon makine ve l evıızımınız ı ; !!1 .. -- tarafından çıkorılen hu me-
"' D • Fot.o.!.!raf: ~1 

~-------~-- a cmunnın 102 ci sayısı da bu 
: Bütün dtinyaca !4enelerdenberi tanınmı~ 1 Kodak) : defa çıkmıştır: 
: İ ı~iliz [Zei~~ 1 Alman fahri k. ıılur ının en son sistem : İl,: ind~: <~ocuk ve eğitim 
! fotogruf makineleri cam. fılim. kort. k tl~ıt. rontgen i çocuk, ~·ocu kların ölüm ss-
: r.lim e<·za ve sair levazımnt ınızı nnıutörler için fılim = beple!rİ VP. onları azaltma 
: hanyo ve kopyalarınızı vı· uğranıli~manlnr ı nız ~ e ~;areleri . küriiiler ı n eğimi1j 
: 5 - Feııııi güzlük: ! ~··>cu kl a r la <·ırısı ı ği tim . 
.. W Çocu k EsirgemP Kurumunda 
: Hu~·etelerıoize uygun rok tt!mİz vı• pJrlak gör~ıek z yeniılen i~ a lan üyeler; ya 
- istediğiniz gözlüklerinizi. zevkrnizı• göre ~·erçıve· w zıl.lrı varJır. 
: lerin!zı : 
• • Okurlurnnızu tavsiye ede_ 
: 7 - Sa~•t ve Mücevhel'at: .. ... rıı 

; (Ailevi meslekleridir) c:ep, kol, masa. duvar saatle- O ... .. 
.. rinizi ve m:ıdalyonlarınız ı 

: K~ıııali muuivetle : 
~~ . .ı = Hükumet cJddesinJe ... . 
~ \la!~1111!mı~~a~ ~·İIP~ı~·~!,i~iz. I 
1..~ ... ·~-· ... ········~····f···~••tt«•••··~ 
Balıkesir İlbayhğından 

E~•t ~'!9m•J Ev. 
ıç ın Lu3 umlu [şyaLarı 

adan llcuJ ·;;T{fmJ; 

Bizde en eyi Boy~ 
YA.GLARJNI 

'Burada bula biHyoru,p 

Biı. kOylü/erde 
Pulluk_ ve ~enç her Dü~enin·ı 
HEp Buradan Alır(~-

Al pullu 
Her ayın başınJıı çı k::ıo 

bu kültür ve ekonomi mecm. 
u ısının 6 <·ı sayısı çıkmı~

tır. lçirıde ueğerlj yazılur 
olnn büyü k kıtndaki bu me· 
cmuanm dPğeri on kuruştur. 

Okurlurı mıza tavsiye ede· 
riz . 

Tekit/er 

il!l!!!!!!!!!~~!!!~!!!!l~]!!!!!!!~~!!!rn~!!!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!!l~l!!!!!!!!!!ll~~!!!!!~IJ!!!!!!!!!~!!!~!~ın!!!~!~l~~!!!!!!lm,~[~!,~l!!~!!!!!!I" 
-~ Buyuk Tenzılattan ~ 
i: istifade ediniz ı 
i! SON MODA ı 
~; Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk 1 

l
d ve mantoluk/arı ve en güzel yazlıkları J 

i FAHRi TAVSANLI 1 
'!'.~ 'rica ret hanesi ti 
=~ İstediğinize uyğun olarak bulabilirsinİ%.· ! 
·~ Ft•vk<tliide teıızilal. lı S(I tışl<ıı·•· r 

~ başla111111şlır. ~ 
~ AVRICA ·' 

-==~Kaptan oteli altında yeni açılan t~AHlll J. 

-~TAVŞANLI TUHAFiYE mağazasd 
~ nı ziyaret ederseniz memnun olursunuz·~ 

ii~iiııfüiiırniiiıiı~illi~iıiı[~~~~iıiiiı~iiiiifüi~~iiiıii~iiiiiiiıiıiiiiiiiiiif ıijiiiıiiIDıiiiiiı~~f ııiiiiiiiifü:~iıiıiı~ıi~iıii~ii~iijili~iii~iıiIDf .~ 
Uray Başkanlığından: 

No. 
4 
7 

12 

16 

28 

Cinsi 
Uükknn 

)) 

)) 

1) 

)) 

)) 

Mevkii 
Uncular 
kent alanı 

t)iviciler arası 

.\bacılar arası 

)) )) 

Hul içındı' 

No. Cinsi 
45 Dükkan 
48 )) 

51 )) 

66 Ev 
74 Dükkan 

146 Ev 
150 Dükkan 
154 )) 

Mevkii 
Bakırcılıır 

Abacılar 

Yeşilli 

Karaoğlun 

8Pzirganltır 

Yenice 
Keçeciler 
IJocul ı r 


