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\tr 'rı but 
\ "Pı:ı f rıhtımının bir 
,., 1 erJ' 
l"' } 1 vardı llıht ı· 
~,L erlerJ 
~1~ il 1\:ın l'ln rıhtım yap 
d. ltıı9L bırı·ok pıırnlnr 
~Q •en h · . 
\ "~ ttı. 'f ıç bır s ·y ynp. 

'-1,~ Ilı lunu sorıınlnr ol-
ı,.. 1.YJı.' 
~ .. ~ibiş . 
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'<>LJt devıtl cri n hiıtün 
~ )~ bir •tıı.lıı yiırüyı:rek 
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t llrı b 
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ı ·• •y . ıe ıstıyoruz 
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ı ·fo ı \'rı 0 aır s.ıtırı oJm-
•d · ~ n e · 

li ~~ b' Yı şortlar ileri 
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rl k B: koni ,-,, 

~~ı~ı r " 6 t>nlurırıı yokın-

İtalyan - Habeş anlaşmazlığı. -
Uluslar Kurumu Konseyi Lavalin 
izahatını dinledi. Harp eylQI başın-

da mı başhyacak? 
Japonya resmi ma~amJan Habeşistana silah gön~uip gönderme~i~lerini söyle miyo
rlar - M~sso1inin oüu11an~a gönü:lü o!ara~ dsğu Afri~asına gi~ . yorlar - italyan 
gazeteleri ingilterenin ffa~eşistana sıla~ satma işi için verdiği ~u ~ü~mar.ca karan 

unulamıyacaUarım yazıyorla~. 
Cenevre, 26 (A A) [;I. 

uslrır kurnnıu konseyı 31 
teııı ıı. u zd ıı t oplo nu rtı k tı r. 

İt ıJya llüb ·şistun onlnşm· 
ozLğı kar~ sınılıı güdiılen dış 
sıy:ısa hak k ndo Lrıval n 
izuho.tını ıl nh miş o'un Frn
nsız kahin osinı:ı İtnlyu no d~ 
lngiltere dostluklıırı lf:hlikc· 
ye düşürm iye('Pk ve uluslur 
rnsy<!lf'sının prı>r•s;pfer infl 
bağlı krılacnk olan siyM-odo 
bulunnco k !ardır 

Roma. :?5 (A A ) Doğu 
A'frikovıı eritmek uzerrı gön· . o 
ülliı yazıları Du~·eni n oğlu 
Vılforio ~JU"toljnj htıvn ıhl 

iyat a,,tL~nıenliğint· lt yın 

o'unmuştu r. l l(•nüz on altı 

yuşın · lııki kurdc~i Bruno un 
p lot ~·.ı,·ıışu oln uşhır İki 
korde~ 1 nğu!!tostu doğu 

Afrilcayu ~Ônllerilı ('f'k, ılok

uıuocu hrnıbardımon grub· 
unu memur edılereklerdir . 

Lonıl r<ı, 25 ( :\ A ) - Vor-
hl Prı s ~iyuzuıı ht-h-
er verdi.-rınt• gört• Hu t'> 

be~ 1 n prı rı.ıtoru, llabe-
ıjİstanln Adis Abobııtlnki İ.n 
criliz boı.; n ovtur lor ı ar " n 
~ J 

ılo hiı ilgı ajıınsı ııtamı~t r 
Bu :ıjrrns ıınpır:ıtorun mulı 
of•z alıyı sub:ıylorındun Al
lı ıy Meraith•tir. 

Tokyo. 25 ( .\ ) Su ·I 
makamlıır. Jopon~·on n lluL 
cı~ ..:tın, silrih göndermekte 
olduğunu nP yalonlomak no 
Je bcrkitnıı·k İı;lıyôrlur. Bu 
Tılnr !!Ôı üniirıle Ja ponyoyı 
lLuly~n. ilahe~ llOV••sınu ku 
r ıı;;t. rın 1k aınuC"ile bir~·ok 
s<.yl<'rıtıler (Uivuy .. tllr) dol
uştırılır.aktıı olJ11ğ11rıu işım t 

f'l m, k lt'. i ı ı 1 e r. 

.l.ıp ·rnyı.ın n llı:ı he~istM.n 
silıHı gönderip gönıl11 rmedi 
ğıni !'=Öylt"mcğe lıu mokum
lor h.çhir lüzum gormuyor-

Jan ko •ılrol etmeğ(• kıırtır 

verdi Bnkorılık işyar l.ırı so
syoto ı~·indP ~·alı yorlor. Ko
misyon ilk İ:j olnrak ı;;ebek · 

. . 1 enin onurılmns nı .,,, ll>SISU· 

tın kuvveti •1\.Jırilınc'siııı ~e · 

ı e klı butmu,.,lur Bu gö ~tor 
iyor ki Bnyındırlık B.ıkuul 

ı<rının sosyetP iizer indeki n 
sıkı ilgi i hir gun bir milyo. 

na yakın nüfuslu ~··lırirı le-
l~f.rnsuı kulm ımusı ı~·ın 

djr ve so3yetenin gıdış'nı!e 

böylı._ hır t~lılike \' lrdır 
Demiryollnrın ıln, nlıt mi 

arda alınuıı ôn 'mli toMıirle

rin İst.ınbul tı•lofonları için 
ıle o.lınmı olduğunu görme_ 
ki<' bütün mı·ml<'kl'l geniş 

bir gii Vl'nl k ıdıı Jı>djr 

Kemal Ona/ 

l ır. Dış bRkonlığı do "= 

Oışişleri II 1 be~i~tonıı c"phnne 
gö ıJnilmPs· ıı;ın h:r kims-

eye izin verilmPı1iğini Hoyter l Bakanımız B. Tevf ık nu· -
cıvta rınn 8öylı>nmiştir. 

fstunbul, 25 (Ozel) •• E~ A c r d 
nehi ~ozetelere göre, eyltil ştü tas enevre yo.un 8 
iptidalarında ftrılyn Haheş 
hrtrbinin pntlnmosı muhııkk 
nk görülmrktedir lngiltere
nin son vnziyetinden sonra 
uluslar kurumu toplantısının 
da fayda v~rmiyPfü'ğ'İ Föyle· 
n'llektedir. ller iki tnrof. tn 
hşidata ve harp hıız rlıklor 

ıno devam ediyorl:ır. 

lt-ılyn hof'ını , Jııponlor.n 
llo.'wşicıtnno maddiğ ve ma
neviğ yordımlarındon doloyı 
ntf' ı iisküriıyorlı•r. Hem ln
gıl1ı)rl', hr>nı Japonya liabe 
şist:ıno miılıimmot vorınekt

edirler Yolbrıin yiıklti vap· 
urlor vordır 
M.ıtC'n g-azet<>sİ .J ıpon Jı bn 

kanının . .J ponyan n llabr
~istan hokkınılaki Cıkrıni 1'o 
kyodoki lngiJiz biiyük el~·ı 
sine bilJirdiğ'ini yuznrok pek 
eskiclenheri lrnlynya kar!iı 
( Dı•vııuıı ikinci soyfodu) 

Ekonomi ı 
Bakammızm Mostovadıki 

görüşmelerL 
~1o~kovo, 26 ( ~.A.) Ell 

ononıı Bok:ını Ce!AI Bavnr 
Kulenin '"• Vnroşolof i'P ;,y 
rı nyrı n• uzun uzoılıyo gö
rticıtiı 

•j G.ı c:::;::: ;c;c::; -..,.... 

İtalyan uçakl,nna izin. 
Lo ıı d ru , 2 4 ( .\ A . ) - A v 

nrıı k a nı ınrs.n ıı lıır toplun
tı!'=ındu bir lilw rlll suyla\' 
B. Elene İtalyrın uç.ık\ ırın· 
ın ~1ıı; r tiz rınde ıstı•dikleri 
gibi uçuı ·lnrıııo ızin veriltp 
verilmediğini bOrmuştur . 

B Eden u~·ıııa izini hokk
ınd,ıki iı-tl·klorin diplomatik 
yolln, Jaimıı M ısı r hiıkılmel
ınP bildirihljği cevabını ve 
rmi12tir. Bugün do, bu şek
ilde hıır L·keto devam edilm. 
ekte ve her istek ayrı nyrı 
in<"el .. nm<'k tcdir . 

iki vapur çarpıştt. 
, 

8 ın Fr:ırısisko, 24 (A A.) 
Amerıkon bıındırnlı Kol. 

rıııır vnpuru San fi'ranısisko. 
nun on mil nçığınıla Jr.porı 

hand ıro lı Knyumcıı u vapuru 
ile çorr ştığını lııldirerek 
ynrdım istrmiştir Knlmnrın 
tnyfnl:• rı kurtarma snndnll 
nrınn nktorılmışlordır. 

Bir \rnrokol g·<'misi kaza 
r·rine gıtmektı,dir. Kuyum 
flru tAhlikede değildir . 

lı•\lık 1 tı~ııı \rb 

lsta~bul. ~6 (Öz ı) - Bo
şbokanımızın yorıında R' ziye 
ı:ıkmış olan Oışişlı-ri Bııkn 

rıımız Tı\vfık Rüştii Aros. 
uluslar kurumu top\ontısma 
iştirıık etmPk üzere gc·zidr.n 
dönüyor Tc'1fık Rü tü Aref: 
hurndnn .loğruru Cencvreşe 
harl'kf\t Pdtr>iktir. ilgili ma. 
k ımlardarı nluı11n habcrlPre 
göre halyon - JIJbrli ih
til.Hıada ulus~or kurumu ni
z ıınnanıesinin ycr inr getirı· 
lmP.sini istiyecrğ·z. 

Doğu 
-

Gezisine çıkan ~isikletçi· 
ler Antaraya döndüler. 

Ankara. 26 {A A.) rÜ\' 

hin kiisur kılometro h ıti 
'I ii r k i ye ~ e ı ın tisin" ~· ı k o ıı 
Ankara hisiklPt\·ileri diın 
~~lırimiıe dönıni.işler.ı lir . 

Japonyada 
Hava ~u vvetlerini i~i mi

sli uttınyor. 
Tokyo, 26 (:\ A) .l ıp· 

onyan n beş yıllık yeni mü
<lııfacı p:-ogrnmının tatbiki 
İ\<n altmış miJyon İngıliz li
ra hurcanucuk ve hava ku
\'Vf'lt \eri 2 mislinP. çıkorılıı

r.nktır. 

Silah hırsızlığı 
~1 üen gazetesinin lıobtr 

verdiğine göre üç yüz sandık 
jçersindr Fransııclan Buens
uir~:-e yırmi h• ı:; kilo nğ 
ırl.ğınd.ıki siltih vı~ cephane 
nmbarg-.ılon ötürü Frıınsrıvııı 

µ-eri çevrilmiştir. 

~ ındık.lor tiovr limanında 

uc.~ıldığı zumon içlorinde taş 
ile kumdan haşko hirşey 

~:ıkmamış\ır . ~iltıhlarm Fra
nsnılıı mı. yoksa yahancı üL 
kl'lerde mi ('alındı~ını polİE! 

aroştırmaktndıt. 

Unlü pehlivanımız diyor ki: 

Şöhret beni değiştirmemiştir - Gurur ~ana yaklaşma
mıştu - Ben y:ne eski ~ob2nım - Amatör ol~Uğum 

iç~n prof osyonellerin işin~en anlamam. 
Art k !)obanı unutmuştum. 
llammallurın. ınol sahibınin 

Ye holkm giiröltü]~ri arasın_ 

Jn man• tJ ntıı ~·ı~mos nı sey-

yüı ümıış Ben. v~ı lnız lı:tı ı n- re ılaht k 
hulu mahsus z:rnı 'dı rılim llöğün'!n. knvgn eılen: 
~d giilıin\' lıir tukl ıt - inmi,
t im. 

Oğleye doğrıı. ko· jdordıın, 
konuşma ve uyak eeslni, 
uykuyn kanmıy.rn knfJmı 

y.ıstıktan kaldırmayn ve ul 
lllrnmı k en ılilerjne rekmi,•e 

"' mecbur ettilor . . 
- Çoban Mehmet ını:1 

•• 

Vallahi, lınyım. sabahleyin 
ç.ktı, gı>lmedi bir ılaho . 

Ötekinin E<öyled ı kleri on· 
loşıl nııyordu ... 

Yulmz, otelci kndrııın: 
-· Kim5!ecikler duymasın 

amma. yatağı ~ ökertmhı .. 
Sözlerini rlnvdum. 

• J 

Ondan sonra. yine uynk 
snsleri ... 

Çoban ~? 1ımedin burada 
ohfuğunn öğrc-ndikten eonro 
hnno uyumak di.işer m 1:1 

Acele ile geyindim. 
Aşağı inıliğımdt'. lu•rıd1si 

nin bir ka~· dı11lilrn evPl 
gelip tekrar ~ittiğini sôyle_ 
diler . 

Aişnnı oluyorCiu. 
'1'nkat , ~iobıın. hulfl. g-i"ırü 

nuderde yok . 

Meğer. pehlıvonınıız nP lul 

tl H seviljyormu .. 

Yolnız kalıımıyor, ııJom

l'Uğız , 
fstonlıulo giJe('ok ... 
Vapurun kalkmn-.ın11 llo 

bir saat kaldı .. 
Hııni. Çobnn nt•rPılC>'.1 

.. 

Lokantaya gitmi~: hnntıı 
lobntayo·1 

•• 

U.ıu. v.1purıla bt•k iyor -
um .. 

Nıhayet,. hır \'owk. elinde 
uıendil içine konmuş iri <:k 
mııll, bir ka~· dilim paynir 
olduğu ha~dı., Çobıının eşya· 

lart yanına geldi . 
ı)na sorıium: 

- Amnn. nenle p~lılivonP. 
Gt!lıyordu: konu ııınyn 

tia ld:.. Nn, koq~ıd ıı . 

İsk e le boyunda. büyük bir 
kolobalı k .. 

Ortılarında ~!obon .. 
Koşa ko~a yanına gidiyo 

rdum. 

\fondaların , vinçle \'opurn 
yükl,. nJiği yere geldiğim 

zaman nasıl oldu bilmem, 
vincin yukarı kolılırdığı lıir 

manda. birdenbire to yukıırı
dun deniz~ yuvarlandı .. 

istanbulda da o\~u. Zarar 
yuttur. 

An kura, 26 (A.A.) 1'a. 
r.m Bakanı M ~teoroloj enaı
itüsü bu BObah dört yirmi. 
beşte Keptıütte ve dört ~lli 
beşte i~tanbuldn on saniye 
süren deprenmeler olduğunu 
bildirmittir Zarfit y()ktur. 

G ttı .. 
_ Gıdiyor ... 

Diye lıa~ırıp çağırttn 

ve nihayet soyunorilk deni · 
ze atılar ltıra bakmak dahn 
cğlenc(• liytli. 

~1ı.ında , ~·ıkorıldı. 

A klımdo Coban. 1 ir ŞİDl§t'k 
gibi çaktı ... 

Etrafıma bakınıyorum: 

f .Jknt bu kez. r,obın sır 

oldıı. 

** Safu geldiniz üstel . 
O. bön bön hakınıJor: 

_; S::ıfn bulıluk .. 
- Rucrlin. "iıi orıvan gn-

~ .J • 

z~teci .. 

lia. sizmisiniz o~ 
s :zinle konuşaC'aktım 

dQ . ~öylt' bir tenhn yPr•' 
gits· k . Meselft, vapurdn 
komnramız'l .. 

Camın, şuraya. Jeniı 

hnnrıno oturuveririz .. 
- Pıek i ôaha münosip. 
Haksane, kahveci, bjıe.iki 

kcıhve .. 
Nihayet, bulmuştum. 
V purun. kalkmasına rız 

kald ığı l\'ln, sorgular 
robuk. ('Pv:ıplor ı;abulr .. 

~iz , bugün, bütün Tü
rkiyrnınsiniz:1 Fallnt. ·\'Ok 

rlnlı Cazla Balıkesirin .. , O 

nnn için •. haya' ınızı, herke~ · 
stıın fozlıı, hiz;m, Balıkesir · 

lilerin hil ı ıesi ibop eı\cr .. 
- C·ınım. g3ç; hayatım: 

anlata anlata ben b ı ktım . 

fi ıni, bir söz vardır: Oğlum 
okur okur. Nasıl i ı o? .. 

ll ı' siz gnz teciler de öy. 
lilsiniz .. Hep -ttnyotım . 

-- Jlı•k\ nnsıl meşhur ol 
ıluou 1.'.1 

.. 

Askerliğimden evel 
Tiirlriyeyi, uz rok dolaşmış
tım Askerlığimde. velin ime· 
tim Uenerul A Hıkmct sa 
yesinJc alufrarıgeys başlu

dım . 

8Alıke:;irden lstanLula at. 
lndık ... işte bundan sonra 
Meşhur ... 

Soq~ularım karma karı

şık: 

~·z ... ilk ~öhrtt, gurur 
verJi mi? Yanj , ne diyeyim. 
koltukları mz kn bnrJı mı? . 
Kendinizde. bir hrışkalık du· 

(Devamı ikinci sayfadal 

Kültür 
Bakanhğmda önemli dıOi

. ıikükler. 
Talim terbiye kurulu Oyeıerı

nin çogu deli$firildi. 
İstanbul, 26 lOzel) 

Kültür Bnkonlığ\ Genel Di 
rektörlı ri ile orunlarında 

( Uevttmı ikinci 1af.ıcla ) 



IA. 'YJ A 2 TORKDILl 1 eııı~ 
:=::~~~~==~~~~~~~===::==~~~~~~~~~~~~m.!!'""'~~~~:;;:.:.::.::::::..:=::.::::====::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~--~'!"-'----------~------------ p~' 

Folkl or Ve D eğeri 
Son günlerde kimi gençle

rin (ıllklor üzerinde çal -
mak hev, si gfö~tndiklerini 

büyiık: bir ll\'UO\' ve !:!CVİO· 
<le görüyorum. Oğretmon 

ulrnlu edebiyat öğrelmtni 
B Hak .nin bu g~nrler üze· 
rindo büyük bir et ki~i oldu
ğu ku kusuzJur . 

G· çen yıl lise okulundan 
~·ıkucak gtınçlere tez olarak 

Balıkesir folkloru uzeı inde 
konguler verme~e bıtşl.yan 

sayın öğretmen bu yıl daha 
geniş bir alan göstermiş bu
lunuyor. 

Lise okulunu bitirt.1cek ge
nclere v..,rjJen tezin dolayı· 
sil~ ~ımçlerimize rotkJorun 

değeri. tarihresi ve (oJklor 
çuhşmalurınJa gözönünde 
tutulacak ona yolları göste. 

rmek h !r halde ftlylia8 ı 
olmasa gerektir. 

Folklor; genel anlamile, 
halkın mali olnn bütün bıl· 

gilerdir fler bilginin bir ta 
kını kollurı olduğu ~ibi fo . 

!klorun da böyle kolları, \:a. 
lıtma ona yolları vardır. Bi
ze bu yolları ilk gfü.teren 

izer hizde ilk halk bilgisi 
kurulu olan <'halk bilgisi de. 

"" 
rneği» nin vı•rdiği rehber-
dir Ebik 0 1 nıtıkln beraber 

biz-:ı yolum uzu ~österecek 
bir tek iıer olan' rehberi 

bulmak, lıugün belki ıie biç 
nıümkiin değilı.lir. 

Folklor, bizde ~ok yeni 
hir tarihi olan bir iliıııılir. 

Yuz yıl • n dörtte biri kıı· 
dor bir turıhi olu.n folklor 
ilk gijnlerinJe dağ. nık ve 

ve ferdi çıılışmalara dayanı

yoı du. Tabii ki hundan jgte . 

nilen ilimsel sonuçlar alır.a 

ınıyorılu. On yıldttn artık 

bır zaman süren hu çı.tlış. 
malaru. ilk olurok 1926 yı. 

1 ı oda son verjJJı. Türk iye 
forklornnu dljrlemek, üzeri-

nde ~· ı l ı~mn k iizere cd'ii dı. i · 
. ' ye lf ,tllc bilgisi Daıı.·ğİ\> adi-

il' bir k ırul doğdu. 

H ıl kevl t:ı rinin duğmasile 

büyük ı ıne son verilen 
«Halk bilgısi Derneğİı> Tür-

. 

kiye (o: kloru üzerinde bü
yzk bi: titizlikle <:alışmış 
ve doğerl i son u~·l:ı r vermiş· 
tir. 

Türk iyPnirı ~ir\·ok yerle. 

rinde edindi~i, muhabir (aza· 

lı.1rı) elılc toplanan gereçle· 
ri y··tn görmiyı n dernek. 

yılrn bir. ""Y" iki ayında bir 
veya miıteaddit tetkik kolta 

rını yurdun kimi yerlerine 
~öndı:-rmi~ ve telkık sonuı,·la. 

rıtıı. ayılıı bir<.' : b J ı kları "Ho· 
lk bilgisi habeleri,. \'e yıllık 

"Halk bilgisi m cmuas.» ile 
y~pmış , Türkiye folkloru 

Üztlrİncle ~·ok ıleğerli İzl:'rler 

ortayu :ıtm:ştır . 

Şımdi birnz da folklorun 
ulu~:ıJ, t o~yt.I değerinı göz
\Jen geçirnlim. 

Folklor. ulusun öziınü, 

r•ıhunu. knrokterini. kıv:ınç 

ve ~ızılarını , ılaha g i~ 

olurıık , herşeyini göstermfsi 
yüzündt-n hüyük bir değer 
\)_ş ı r . 

Okatlar ki böyülc folklor 
bilg;leri (l'oloklor ulus) düs· 

turunu kurmu~l .rJır ve hu 

inlllr ı•ılılemtız lıir ger~·ı> k Lır . 

F o 1 k 1 o r u n sosy ıl 
bak mııan de~Pri büJ ü ıt ür. 

U:.ıl kın oiyal hayat düzöni · 

rı l gfüter mesı v~ kenıli ~os 
yal lıayJtiyle tliğttr uluııların 

sosyol hoyat: oın kurş ı laştırı

l1111!lı hakıınından folklor 

bulunm;;ı bir öküJür. 

Bu kııJar büyük değ~ri 

olun folklor üzerındc \0 t1lış. 

mıık en hityük uluıtal bor~· 

tur. Buı,11 hilerek ve ıluyu· 

rok ~·tilış'ln gen~·IP-rimize ~·a· 

l ı~ ma nnıt yollurını ilerde 

uyrı bir yazı ile gö .terece 

ğim ve ayrıca kadrolarda 

vereceğim ~imdilik ~öyliye. 

ceğinı. 

~'olklor g~re,·lı~rini derlP.r· 

kon ı;ok titiz n 1 u n u 7.. 

aeelt1 etmeyin z hnlkın ara 

ı;ıınu girerek lıallı :ınl:ıyınız 

v~ · dcrloJiğin i z. ~~re \'!erin 

hulk dilınd<'n durl~niyor!!u 

o'ıl\ ~u g bi yarıi halkın az 
' ' 

lığından çı k.tığ· gibi yazınız . 

ltalya - Habeş anlaşmazlığı 
( Baş taraf, birinci sJyfada) 
intik11m hiisi duyan .IJpon. 
yan.o, bu r rs .ıtı ka~·ırm . y..ı 
ruk Habe§ uı ırnlesinde rol 
oynıyt('Jğını b;Jılirmek teJir. 

H.ıbeş tocjrleri harp ltb. 
Jikesini göze alarak m ıllar
ını e•mebi topruklar"1 ta~ıma · 
ktuJırlur. Hııbt·~i&tanda ha. 
yat ı:ıigortoları lıı ıliyetlerini 
tatil ettiler 

11 ?6 li b v •nevre ... \A.A) a l'"I· 

istun.n PcJris orta tl~~İBİ me. 
ınleketin 27. ?.935 tarihinde 
C:enevrede uktedilmiş ve hu· 
rpta yaralalanlorla hastalo 
rn b ıkıJmnsına .tuir olcın 
ıı r s ı ulus al mukaveleye 
iltihak ettiğini lsvi\~re 

rederal konseyine bildirmiş· 
tir. 

Koma, 24 (A.A.) - İtal 
yun gt•Z·Jteleri iagiltere hü
kıl netinin llnbeşistana sildh 
sntılma nn müsaade i~·.n 
verdiği 1 son karar dolay.sile 
tngılt"rtıye hücum etmekte 
ve rıaJynnın, logilterenfr1 lıu 

. düşmanca hareketini hiçbir 
vokıt unutmıyacAğtnı ynı. 

maktadır. 

L11rıtlrıı 1 24 (A.A) - Lon· 
ıJradu ıınıumiyot)e lı!IAlıki : 

ltı.lyurı. liub<'ş hokeın komi~· 

yonıı miitevossıt h~kemin 

de u 1 u s 1 a r s o s · 

yetesi ko1seyinin b ırı~ teh 
dıılınin ortaya koyduğu 

mesdlelerin heyeti umumi . 
ycsini ir.cdeme8İ ldzımgo 

l P<'l:'ğİ m P.rki'zindedi r. 
12 inci maddeyi ftaJynnın 

kunıliliğinden ileri ~ürrnesi 

temenni P. Jilmektedir. IJu 
ınadJc uluslar sosyttesi ü

V~!'I aruı:ıında münasebııt 

kesil O•!'lİni mucip olabi'~
cek anlaşma ılık halir ıl<' . 

h a k e m e veya kon 
sı,ye bJşvu rmasını derpi~ 

etmP.kle ve hiç olmı.ız~u hn· 
kem kurarı veya kon~ey ro
porundnr. sonrıı Ü\: ay zıır 

fındıı horbıı mürncatıt ,,dil. 
mesıni menetmekteılir Bu 
usu)o ba~vuruJmad .ğ ndfı, 

o z a o 1 :ı n devl(! tin 
veya Lizzut. u l 11 8 l n r 
sosy,1tesin in meseleyi kon 
sey~ vormesi lüzumu Lon 
tlro•l& kabul edilmektodır. 

• ... 1 lriandah r-----ş·E ·;;r;;-v·E ~ i L-rM·t Z .. ö.E.. ) 
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Gençler ingiliz bayrağını Dün gece Özel Bir Maç 
yırtmışlar... Jıı 

son haberler·~ göre bugün Biri C!iddelli dig·eri hafif Güc, ile Edremit Jdmanyuf ı., 
Bel{at1ttn yine kanlı çarpış- 'I I' 
malar olmııştur. Bu ıniinas· ;~; yer depJenmesi Ol~U. ağU-~fOS başında karşılaşaCtJ 
ebbtl~ irlanJulı gımder lim. 
unda bir· vnpurda İngiliz ba
yrağını aşağıya otmı~lrır \'C 

yırtmışlnrdır. 

Katolikler ıle Proteslnnlar 
arasınJuki geq.drılik gittik\·e 
geni~lt dıği için Belfosttuki 
İtıılyan luba~ı lrlandadarı 
ayrılmoA-a karor vermİ!•tir. 

Atina 
Büyük elçimiz istanbul~a 

İstunbul, (Oıel) - Atinu 
büyıik eh·inı!z B Hiisen 
Eşrc I Egu vupurile ştıhrimi

z~ gtılmıştir. 

~aldaris ile Kral görüşecek 
Yunan B ı~bukanı Ç ı lılar i s 

bu lı .alta te•lrıvi için Almun
yny a Kİdectktir. Yunan Baş. 
bnk ıı ııı bu ınünnı:ıebct eski 
Yunan Krıılı Yo•µ-i ı le şnlı:Sen 

göriışı>l'd, 1 ir. 

fapon hasmının italyaya 
ceva~ı. 

Tokyo. 24 ( A A ) As~-

lıi-l!hibounu gaıet"si yazı 
yor: <c ltolyun basını sitıtem · 
:.ılık bir ~ı·kildo ltube~ :ır 1. 
:ımuılığ.nı bey:ız ve renkli 
ırklar ıırnsııııln bir g-enel 
unla~mulı k şeklinde gö;;ter 
meğo rulııını;;ktuJır. ltalya 
llendiRine arku olnınları İ\·in 

Frunsn ve İngiltere)'.İ zorlu . 
muktthlır » 

Canel olur:ık .1 ıpo1 gaze· 
teleri sakinliklerini mulıufo· 
z:l etnıokteılirler. ~:üı kü dı~ 
bakunlığı nıl ı 11u dıye,ılc bu 
lıın ın :r.ntın ıln l!iiylı:ıdıği gi
bi, .1 ıpon gJzet~IPrİ basını 

özgür ülle lerdı:n ""'lı·n hu . 
b~rlortı göre, bir dıktulörliı k 
yönuCimi ııltındoki ülkeden 
gel.,n huhcrkri :ız ii:ıemli 

bulunmak tndırlar. 

Aynı zotın \'C'rdiği h.ıbc· 

re ~öre, .IJponya. gel ı·ek 

ikıhı•ikaııuınla Ati seb;ılıayn 
bir el~·i göndereı·cktır. 

Venizelos ~o' ~urmıyor. 
~f. Veniz· lus "on hir ·1i

yevde buluııurı.ık bugünkü 
p ırld•nentonun la vedil mesinı 

ve yeniden SP\·ile<•ok parl§ 
mantonun. r<'jim m~seJesini 
halle ralı~mııMını tuklıf et· 
miştir. 

Yunanistanda grev 
Yununishrnn krıılın dönm· 

Asi proj~@ine ku rşı f>utrnstu 
tütün İş\:ilni grPv illin etm· 
işlerdir . 

Atina . f'irP ve Seldnikteki 
hirço\c iş\·İ sindikiıları aynı 

'°'!b• ple grev ynpııı·nldnrını 
bildi rm işlerıltr 

M eksika~a aya~l a nma 
l'ıımaölpuı; hükumetinde 

yirmi bin li<iyl i ay:ıklıınmış 

vıı rllı.1yın istı(ıısını İ"llı 1111 :-.· - ' 
tir. 

Uün ~,..co şehrim'zde saat 
ılördü kırk beş geçe birbiri 
nrılın<·a illi yl· r deprenmesi 
ı.luyulmuştur . 

Hirinci depn·nm<> ( peyct> 
şiddetli olmu~, Jiğeri ise un
calc istirihııt halinde o'3nlar 
tarufındıın ı.luyulnbill'cı k dt'" 
re<•ede hı,Cı( ge~·miştir. 

Parti Başkammız 
Parti ilyönkur Buşkaıı ı · 

nı z Liit rı Kırılur dünkü ~k.· 

~prı ~le İ~tunhula ~ıtnııştir. 

Bayan Sahihe Görk~y 
S.vas saylnvı Bayan Sabi 

hıı nörkey ılirniz h ıllk ı nıla 

ilmi araştır molnr yopıll'ı k 
iiz 'r<' hir kn\' giinıHir ş •h
rimizdr• bulunırıuktuılır . 

Halkevimizin müsameresi 
Yirmi ılört tornmıızılu lfıı. 

lkevimiıin temsil kolu tora· 
f.ntlan h:ızırlonon müsomere 
programı üçün<·Ü defa dün 
gece Je halkım•za tekrn r f'•Iİ 

imiştir 

Gençler bu temsilıle de yü
ksek kahiliyetlerini göste;·. 
ıni~ler vı> (,'Ok nlkı~lanrnıs

la rdır . 

Açıkh bir ölüm 
SJylaY1111:z B. Rahmi Sdl

ı;ukun be\? ya~lıırınıluki kızı· 

nın iildüğünii ıliin teesMürle 
lı•ıber nldık. 

Değe rli saylavım zlu. aile· 
si efradının n<'ılarınn en I\' • 

den dnygularımızla i~tirak 

ııılor ve kı:nrlilPrİne h:ışsu 

ğl K• dileriz 

Gazetemizin bir ~il~irimi. 
Ozlülük \'e tam lıir doğ · 

rulukll çok l.ımaııdnnberı 

guzeteınizde çalı ·maktn olun 
dhetinı direktOrümiiz SiirP-)'· 
~· ının g.n.:temizle ul ııı i'i~i
ğı kesildiği biıkn~· gün ı'\'C· 
iki nusham zd ı yuz•lmı~ j..;e
ıll' bu y.ınl.~ yu:t.d ı~• n kan 
Ji :ıi nin gt•Z•·tonıızde d ığı· r 

bir vazir., deruhte eyl• mc 
!iinılen ileri ~elıliğini bildi · 
ririz 

K"iiltür 
Dakanlığında 
(i' ~turufı birirwi sayr ulu) 

(ıııakumlı.ırındıı) ônemlı ılıı 

ğişiklirler yapılmıştır 

Bukanl ğın talim Yt! terbi 
ye kurulu üyeloriod<·n İhsan 
~! Ali Hayılıırdun mndu~ı 

ıı~·ığa ~·ıkor lmı~lır . 

flnrunre~ıt ve ~d vtal Huy· 
Ja rpa~a lisesine Tevftk. An · 
karıı liıse8İnu lzm ' r kültür 
direktörü lfikmet , Türk 
tulim terbiye kurulu üyeliği· 

nP. ilk tctlri,.1t genel dırok_ 

törü A.li H ıo . lzmir kült· 
iir direktörliigiinA Ankııra 

k z liso~i diroktör ü A '' nı de 
ort.ı tPdrisnt gonal ılirı1k 

lörlüğiine cıtanını tır. 

J.ıruanıı:uc;lul!'ı bıı .ıı·ıırtıı ·1odt' . eler 
Ş1hriıniz ldmungücü B. Lütfı K·rıların bın1 11 Y . ~Ilı· 

kü nesi 935 şampiyonu olan ağustosun ü~·ünde ehı~I ce~ 
Eılremit tdmonyurdu tara- iibü sa\.mlarındu ,.er~1",ıe· lındnn nztl bir ffill\' yapmak olan halo lııızırlı k)e r l 1 e 
üz ... re \'nğrılmıştır . mekteJir . 

Ağuı:ıtosun ilk haftnı:ıındo 
,.~ı pey 

yap l ı<'uktır 
nüçlüJPr eyi lıir EOOUt.,' aJa. 

bilmek i~dn şimıliden ~kser~ 

sizleri ne h:ışlu mı~lnrllır 

İkmanblrliğinin balo hazırltkları 
Sayın Parti Başkanımız B 

Rnlonun güzel "8 
• e\iıtl 

'

.. yon 
~dc;me~i İ\~in ku up b· rtıır 

. t .. t 1 
kurulunca gereklı 

alınmuktaJır . ıa t ıeo 

l b ·ı 1 . bu,.,nn s 
B•ı o ı et erı '"' 

, .,:.kııı llacaklır ~ 

=U= .. n=l=ü=P=e==h=l=iv=a=n=ı=m=ı=z di;o~ .~::, 
leıfiyor. g-özlcri ~uçü~irİYo (Baş tarrıfı birinci saytcıda). 

yılunuz tabii . 
O gözl"rimc Lokurtık : 

Yok, yok Jiye c ·vap 
veriyor; no guı uru:' Hep r~
ki Çob.ırııın .. 

S zce. Dinarlı, l:i nı Lo· 
ndosu y • .rnebilir ıni :1 • 

Cın np vermek istemedi. 
KalıvesindPn bir yudum al
ılıktan sonrn: 

- Ben, ıımulör olıluğum 

i~·in prof~~yonı, llı,r in i~inden 
anlamanı. 

Biraz durJuklun ~onra : 

- Hem. söylersem aleyhte 
veya lehto olur. ı;enrlni. 

kızd rırız belki. Ounun i~·in 
bu suali ı-;ormu hunu . 

uGen~·leri kızdırırıı.» diyi 
~ine ve Dın ı rbtlan ~·ut k y iiz· 

le bah .tıı'ıfişine gôr~ . Hiik 
mıi ~ize h r:dtı)·orum . 

Aklıı a bır ŞR)' gı•lmi~ gi 
bi ; 

U ııı L'>~. Jiy•· h ·ışlaJ,: 

kuvvf'tli lıir pehlivan lif>ğil 

ki. .. 
:-;i : ı hul ı lr•, l>irıurlı. unu 

yense hılı· ıohı•mıniyetı haiz 
.leğ.ldir. Dıyceekti urnm:ı. 

~ıikıit ıi...ıha ıyi.. 

Heniııı hel.ııı knlınlıg ı rıdn 

boynu ol.ın pehli,·nna: 
~eye proft·:-;yo nel ol

ııııyorsurıuz tledin ; size gö 
re profesyonollik ·laha ivi 
Jeğıl miJir :1 

• .. 
(}o bun , k ii~·u l'U k g ozler İ JI İ 

kırpıştırıyor : 

- B"n, umııtörliiğü daha 

şererlı h ıılııyorum . 
Amutör k ., Jul'tığ nı .. • 

Ben. milltJtim irin \·ul ~ı 
y11rum .. 

Uürc~tı~ hir korku tl ıı-ı 

yarm .aınız Üı;tuı:1 

Tob i .. Fakat ko' ku 
değıl. heycC" .ın ... Oüreşten ik i. 
ü~· dakikn c,·ol müthiş bir 
hP.yecan ge~·ırırını ı:ürf'~ 
bn9lur lınşlumaı . hepi ·i lrııy · 

b<llur. Bir ~ey kalmaz .. 
Galip guiin<'e gurur :1 

- Duymnm . 
l}obon yenid~n doğt->:ı · 

nız , n<' olmok isterdiniz. 
Birlleubire, k ıhkııhnlnr . 

lıı giılrııoyo l1t• lı11lı . 
Gülerken, ensesi kotmttr-

yüzü 'boynunun jçıne ~ 
rdu: h8yo~ 

lnscın , yeni len 
ırelir mı· be yahu?- ı~ · :- · \fese 

Cnnı il r ırUZ ı. . ıo· o 
Ha . O .. Uzaınun.k of1ltı~ 

man. Okum ı k . ı;ok t) 

isterdim . 11110~ 
. ıllı'ırı o Yuııi bır 

m ? fll' 
ı ok · 

H , h, Alim o m blİ"ııO· 
kut aynı zamando pe ,

1 
bil' 

Bu kez, giilmek sırO· 
nu g-elmi~ti: 11ebtİ' 

(föriird ün sen 11~1• 
. . 01 bil 

Vtl cı lığı O \"ti k ıt ÇI~ • ·" 

nn ~·o k tun ılöııerdın "! 
t)oban 11 : ·ı ı>ı1e' 

d. ·. rn ıı , 
il i~· sev ını:ı 1 ~11 

'ıh 1 i ırııı tl 
<'(' k ol.lum, hor 
r!-lı v:ızı,!oçtinı. 1 1 ,,ı l8fl 

h o''~ - Son ~nnl. J 

memnun ıı ı usurı?. Q0~ll~ 
k (ıı k ıl. • 

(J .• ,·11p, ısa 

~fomnu ... uıu. 
l nımmadıııı · 0 1[1)9' 

olup · ..ı • S'ız•' mP.moıın .,,,., ... 
• · •eC• tı 

d . r.ını bı•ıı i'oylı,uıı) J·11i ştl 
~ ,.,.,r ı,. 

Pchli ,·nnım · zın 

:.ıdrt-si ok uyun 
«Mt>hmı~t ı;obrın. l•'W 

11 rrıl' 
Tütün fahrik otı• 

rindı·n . 
ı~ıb11lı 

l.ı ti 1 ıl 
i 8 t ıı fi lı ırı' 

.. ğrefl ırıe 
Birllz llohtl. 0 

·ı 

tiyor musunuz • 
o·· Peki: ı .. ru::ııı • 

' 70 ~ ı; iltl~I 
<i•indcliğı bır o 

lı:ı~ında k :ılı•halı k 
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~Jmlar: .. , ., 
<J o üm .. 

:························: tr ~, 
İ Küçük haberler: i il Yabancı gazetelerde gördüklerimiz 
········ ·~ ················ ~ 

ırı · .hım, korkutur kim ;ler i -
llın gözünü . <(Ölüyken vu· 

ibamiye ._ .. 
Tüık-Alman tecim münasebeti 81lıak • Şa • daha sonsuz bir yn· 

ın0aktır» hann iolırsll . 
ı . 

h Uınden korkmak, nustl 
it dü .. 

bil Şuncenin )'Cmişid 'r ; 
6ınırıern . Bildi~inı odur ki ; e<öl 
t )) denilen nesne, tabanla-
'ıtıızın t 
~ oprukJo do1 :.ın bıığmı 
Opatdı ğ ·· I' .\i 1 gun ~ ıp çetormış 

Yalarrı oğlu . bir rı · nrıkPn gibi; 
ud·n. z ayokto durabilmt·kle 

ltı IJ S 1 .1 0~ ny ı :ı maz <• f) rı ık» 
kıı:; ki, bütün bir yn~ayış 
llıel osındn durmuJon Jöğüş 
~ f ' Yorulduk~·a cJnlanmak. 
il ada 1 • 

riliğ· 0 ması gorek , asıl Jı· 
ıla ın .. iıJterdim ki ben. omu. 

tıının ·· ·· ~ib· uetunden bir adam 
bir 

1
• bakan kııfcım , beyinsiz 

() •skelet kaCntosı olmasın 
liiın , , .. ., b - ı 

111 · · eryuzı e :.ıg arı 
ıı ko • 

11 paran OP~neye. «Öl-
ltı)) J. 

bet . . 1Yernem Beynini kay-
lı~ın . ı ... 

• • IJU unccden uzak ya. 
1•ırı 8~ 
~at a başladığın gün gelip 

~~r; senin ölüm ıJ,,dığin .. 
., <l(J 

0~UI · toprak olmus uılam 
ları h'I . k ' .. 1 latın ı ırım ı yuz yı . 

•e 1 rır.Jıodıır · tııze . · ı··ıık 
r er·ı , 
l tııı~ e seden irll·r LıztL. 

~ şl · aydınlık, ~·oı · uk ha_ 
lltı .. 

•tıld ' goı be hokl ı ·!'İmizde 
ar. 

a· 
ır Pası · · .. b' (,,,: 

~e· orun, ır...,ıvoz 
• Ilı 'I "l 
tıı.. 0 düğüne inıtnns • nı ,,, •I 
'l l• ~ 

!Jtt l " 1 .. K· ur u •. 
111ıil . . 

llı'!tl <ırımız, onlar •, ruh -
e orıar 

a; ı nı . 
~~uıı enı , yaşıyan adam 
ıı arını h l ıı k ro met e onmıın ın 

~:ıllda.r ,toğru olucağın:1 ! 
)etıyna kalırsa , hul:1 )' a§ yan; 
ll~lll llcıık olan bu aılum 

0tırı 1 ....... 1\ •. 
t~ llrı ulcıklurı rı nlusırı ! Di

trıa k , Joha doğru . lur 

Q ** ~e/rı bir Kopernik bir Ar~ i · 
1lb YuR•Li. o! iı olduğum hul. 
oıu,~:ulllak i21terd im Çünkü 
oıı,u n Y ış:ıın ııı 111 , do ha 

~il tıı ~ bir yu~ıınıa oldug· u· an . 
lYoru 111 

~/'!. 
'ııı ---ı 
~l tok l 

lirltı u orırıı m tcnctrus 
8j Ll!Jıy iz? • 

t ll Q 
<ı.ıre .· ç g'1n ııv~ 1. ~focar 
ııı~trı ~ılerini it \' Juldka bil 
~~ . ttrı ~· auniy ı.:.Je y~nıli . di. 
I~ U ır · { 

tırıeı ~Uvorteı ı! mi gön 
1) 1 yı., , 

~ Ylııvu h . . 
~t • Pe 1 ıvun dei'tıl mı , 

Şeye 1 ,., 
ti11111 'oyan ı r? . . 
ıı or. U t ı ~ ~vtı::-r ... 

~ ~Un . . " 
e ılıı 

1 
ı~·ın ne t!İz Rorıın 

)On soyliyeyim .. 

Seniha Turhan 

Hu~dnyı koruma. vergiltri· 
le taynro resoıi mektup 1 arı · 

oı haber verenlere ikram iye 
verilmf'si kararl ı şt ı rılmış · 

tır 

Fmao~ Boknnlığı ikrıımiye 

miktarını tesbit etm ektedir . 

Yerin altmda altm ve mü
cev~eraı anyEcaklar 

TürkiyeılPn gidenlerin bı· 
raktıldıırı ve yer oltınıJu sa· 
klı olan para , oltırı gihi de
ğ•!rli eşyayı ı;ıkarmak idn 
bir 9irket F .nans Bakanlığına 
mürocaut ı ·d c rek izin ulm ş
tır. Bu şir k etin mümeeiili 
olan O .ııınsoğlu Yuvan eld. 
•ki pilanl .ra g i1rc Anadol11-
nun muhlel ı r yerlerinde rır

o~tırmn1ar yapoeuktır . 
Daha eve! bu şirket 

KonyJdo epeyco altın 
ve mücevherat hulmuş 

ve kanun mucibinr.e bunla 
rın yar.sını ıılrıı tır . 

Araştırmularıı yino Kony
a•Jan boşlao .ı(•a~ı anlnşılma· 
ktndır . 

Sütlerin tontrolu 
Sütlerin sıhhi ;ıartlarını 

~ilJiren h.fııssıhha konunnnun 
171 o ci m jddesi De göre ha · ı' 
zırlanan tolimcıtnuıııe Boku
nlar llt>yetince onnylannıış· 
fır. 

T,ılimatnam~ye göre süt 
yalnız jnl)k siitıine ılolal"t 

etmekte olduğun lıın bundan 
başka h:ıyvonlardan a lınan 

sütlerin ayrlf'B tnerihi lazım 
gelmekted r 

Sütlurin s:.ıldıınal·ağı kap 
lur üzerine hunu h!ldjrmek 
i._:in bir ı t ikot nsıJnıası me
cburi ol ııl'nktır . 

Ayr CJ yoğurt! :ır . n kilo. 
sundıı 30 ile 40 ıırasındo 

yAğ bulunacakt ır. 

l'orbu yoğurtlnrınıl u t ıı z . 

toprak, vosnir m:ıdılE'ler bu
lunursıı sattırılmıyoı·aktır. 

'fulımntnomı•ye aykırı ola
rak giden satı<'ılnr ı.iıMetlP. 

<'flZ ııland.rılocakt ır . 

Bere geyilmiyece~ 
Ankıuadıı gündüzleri bare 

grlyi lmesi emniyet mii ı liirlü· 
ğü taro(ın.fan yusıı k edilmi· 

ŞS'Bfü yüz göçmen ueldi. 1 
Yurdumuzrl g-ö~:men akını 

ılc va m ot mekted ir. ~;vefü~i 
gün Köst.ın<·eden sek iz yüz 
gö\·men gelmiş ve 'l'ekirda
ğına gönde rilm ı~ t ir. 

Bugünlorde iki vııpur ı la
hn ~üçmı • n beklenmektedir. 

~--------. 
Qahkesir İlbayhğından 

..___ Beltıdiy.·ye bor\dul:.ırıoın jgim l tıri 
hitı ~ . 
l ' ll'ıu \:ıler mahall <>s:nılen Şcrcm~tlj oğlu h cı <·ı Mehm<•t 
llhatbey rn • hallesind~n kPı:eei h & fız ~eh met 1 

Ot~a~hieor rnah fi lleı-inden Tekeli oğlu Nalbnnt lıııe ı l luırnn 
~Ustafıı~u. m:ıhnllesiTillen lbruhim oğlu Ali 

~ ~eled · 8 1 rnahallesin•ion Solak oğlu Ali 
~haili 'Yı•ye tenzi fat ve tevırııt Yergi~ind~n borçlu nlup t ı 

Tiirkiye müsait bir .... surum 
alanıdır. 

«'1irb~chu(t politi:;cher Oi· 
ensh> 9 temmuz 935 tnrihli 
sayısında yazıyor : 

«Kamal Atutürkun r kooo
mık plAnm ı enerjik bir ıje· 
kilde tatbik ettiğı Tiirkiye 
bir çok bakımlttrdan ı\lma 
nyay:1 benziyen bir vazi
yettedir. Türkiye progrum1· 
nı tayin ed t:bılmek i\·,n faz· 
Lı milltarda ith ılAt yapma
ğa mecburdur. fukat te<li
yat pıldnçosunu korıınıak 
için de mümkün olduğu ka
dar müvaıenr.li bir til·tınt 

pilançosuna ınulik. olması 
Jı1zımd ı r. Bu yüzden Alman· 
yanın güttüğü tecim s'yusa· 
sını takip ederek mümkün 
ol luğu kadar ınüşteriı;ıinden 
satın almaya çalışıyor . Al· 
mrınya ile Türkiyenin bu ön
emli esasda hirlrşmi · olma_ 
ları son senelerde l'\irk· Al· 
man t~cim münnsebe~lerinin 

ink.işnf. nı temin etm11)tir. Her 
iki memleketin 1934 sene · 
sindeki genel ılı~ te~'mi bir 
sene ev~lk i n~ nisuetlc yü· 
z le 60 fazlu l ıı ar!lk hemen 
h ~men bütün Türkiye dı~ 
teciminin ürtc birine bulığ 
olmuştur. 

Bu fazlalaşmıı Almun yııda 
ihracatın yüzde 40 nisbetin
de f.ıılıılaşmasiyle Tiir k. iy~
J l! de Almanyaya yııpılan 
ihracatın yüzde 80 niı.;hetin · 

de ç~oğalmasile tezahür et
mi~tir . 1935 Yılının ilk üç
uyı zarfında A lmo.nynnın 
ih rocntı geçen y l n oynı 
aylarınn ni!!bl!lle yüzdfj 
l l bir fazlrılı k göstermiş· 

tir DiğıH tarnftıın 'rürkiye· 
nin ihracatı ise yüzde 190 1 

artmışt ı r . Filhukiiu bu 
miktarm mevsim ile çok 
büyük bir o l ukatıı vo.rdır . 

hİra Türkiyenin ihracatı 

Jaha ziyade zirui maddeler 
ihdrinde (meee lıl tiitün zo · 
ytinyoğı ve ı-uİrt-) toplan. 
mıştır . 

lle riıle k i ihtinıullur göz. 
onune f.!« tirilıliğı zaman 
bunlar ı n J ıh:.ı müsııit ve 
ünıit verit•i bir ş~kild~ ol

ı luğu gornrııır Almunyli 
ı l ş teı·im i ıı.: ın şans tı• lıl· 

k lı:: i eıli let· uk iki ö:ı emli 

nokta va rdır : BunlurJurı biri 
Tiirkiyt>nin ikin \·i ho~ snne 
ilk pltinı . ıLğ,.ri is<' Türk . 
Fransız d ı ~ tec i ıninın ınk i~a
fıd ı r Birinei be~ !-18Ilelik 
pltlnın mün lııısırnn m ııı\ek e 

tin t}OılÜRtril~~nıeı-i ılı• ulAlrn
Jıır olmo.sınu ınukııbil ikin 
l i beş senelik pldn maJımi . 
yat ve elektirik kuvvet i rıin 
inki ofile nıP~gul olaC'aktır. 

Hu ınaksııtla maı.len i yot ' ' t! 

elektiri k ekonomisi a·ın 

birer tetkik enstitüsü te
sis etmişt ir Bu enstitüler 
ycnı bir jeolojık harita-
n n neş rı . petrol burg . 
ulurı movcut kudret 
menbulurmın arn~tı rılmusı 
ve bunların rusyonol bır ~e 
kılde iş ! otilmeeinin ternıni 

gibi İflerle meşgul olacak
hırJır . Bo işlerin rııııını:ımı.ı 

nallolunun §İınuJinde kömür · 

J on ve cenuptıı do su kuv

vetJninden ist ı fade o!un o<' nk-
tır . 

İşte k ı sa~·u hul ıi ~a ctt ı -
g .miz muazzam ekonomik 
projede Alman ihror.utı idn 
bir ~·ok imkiinlar mevcuttur. 

Bahusus Türkiye itholfi t ve 
ihracatı aynı seviyede tut. 

meğa m ııannidane bir surette 

karar vermiş değildir . l~il u kis 

.Türkiye istih~alAtın ı Alman 
alıcılarının arzu ve ihtiyoç
lar.na uydurarak dış tecim in 
h t<'mİn e daha ~eniş bir esas 
temin etın ~lc niyetindedir . . 
Almon ihtiyü çlorırııı uygun 
bir pamuk nevinin yeti~tiril 

mP.ei güıdl misaldir.) 

Türk _ Fnnsıı tecimi ii4e 
Almanya ile Türkiye :ırnsı 

n la bu dı>stca faaliyetle 
tam bir te~ o.t tetkil etmek· 
teJir. Buraıla ı l a 11 iirkiyenin 
durumu Almanynnınkine be· 
nzemektedir. Fransa Türki· 
yenin muntazam bir trans
fer yapamad 1 ~ını iıldia ede-

rek şikAyett~dir . 19l8 Yılı _ 

ndonberi Türk - Fransa 
Jıı~ t~cimi evelki~inin altı 
da birine düşmüştür . 

(1928 Fransı z ihruı·:.ıh 484 
milyon fr.ınklık,11ürkiye ihra

cat ı 174 milyon franklık, ·1934 
Frans z ilırı:ıcutı 79 mil
yon r. rı nklılr 1 11iirkiye ihra-

~·atı :i3 milyon f'ırn11k ) Hu 
müddet z,ırrınJa Fransız 

ihrac . t ı n Ja 600 milyonluk 

bir fdzlalık .k.11ydolunmu ş 
tur . Türkiyf'ye göre, bu· 
nun 100 milyonu :.ınol nlmak 

suretiyle tranııler eılılehılir . 

Halbuki F,·ansa , Türkiyeden 

ı l :ıhn \'Ok mal almak su-
retile ihrac•ut razlu~ındun 

vıız ."d•·mek ~ ~ 

~ildir . 

Bu ş c r ; ıit ıloh ilinde, 30"' 
mayıs 1935 larihindu Titcn 

tecim aoln!-ma~ınm venilen-
~ " 

m e ı:ıi kin pe k: de imkı'\n mev-
l'Ut d ı: gilı l ir. Türk iye ~ü n 

g o.? rt ik<'u Frnnl'4nnın yerine 
başku ~ u t cılurın 7et.irilmet1İ· 
rw mııtemuyildir . Fr:ımrn lı i l

h ı ssu ll«' rnir \'c ~· elık muınu-

16.tı. <'ıım ınumul ıHı, iplik, 
dokuma t>Hulursntnıuktıtdır . 

Almun ihrcnt<:ılurı bu saha-
l ı.mla bir ıız fuıla gayret 
gösterdikleri tukdird P. her 
halde <>ok iyi neticeler ehle 
edilebilirl~r 

Ru hukıından Türkiye 
p ' y:.ısuının tetkiki , ~·oi yu · 
kını la kıy metli ve c.lnimi me. 
vveler verecek hir vıız ıfedir . » ,, 

rv;;~------, 

1 ( Medf. .\ '. ı i ıı bıı sıilıııılcır<lal 
1 

(tYARASALAR » I 
1 / 'lıeı:ı:~vo} kanunun ı tevfıkan Helediye encümoninc" g.ıy -

l!r u il" . . .. d ı. 1 . ı . . ı . ~ 'lld ıı r ının muzuye e 1111yme arındı> yaz• ı şeraıt uuı-
ı;tlltJo. aatılıııusının vilAyet idare heyetince 773 sayılı ka · 
~ ~·93;•çık: . artırmuya kon ulmuşsn dn tol ipi \'ımadığından 
~~· "e t~rıhinden ihlibar en on g ün muudetle temdit edi-

t1tıaı.. ıete klılerin ,•ildvet iılnrA hnvAti k olı• nıine 
"rı · ı . • . 1 l\n ı)lu nur 

uu okuyunuz. Vç, dôrl 1 
sayı sürecek olan bu bti- 1 
yıik /ıllcdye. realist ve 1 
çok içli bir lılknyedir. I 

, nın ilk sP.rmcıye olarak 20 
milyon Türk lirasını temin 1 
eden Eti Bankası <leruht e e- 1 

1 deeektir. Bu para devletin 1 
maden oı·ııklarınn ve memlt:>- 1 

knt in olektiriklenıneıine tahsis B ek /ey in i z . 1 
( 406 3) eılilecektir . Bu gaye için A~ .. ____________ ~ 
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Susrğırhk Pazar1 
Susığırlık Şarbaylığından: 
~imdi~· ,~ karla,. pazar ~iinlflri ~u~ıgrrlık ilt:P 

merkPziude "-uruluıakıa oltl11 l'azm· 24- 7- U3n 
gürıiindeıı ilihan•u lu•r lıaftn c;arşanıha giiı ı lPri 
k u rulaea~ı il~\rı o harı u ı· . ( 40~ - 5) 

8.ALIKES IR ASKE Rİ SAT IN Al MA 

KOM i SYO NU ilANL AR I .. 
Tıim en Bayramıç gnr1111.0nu iht ı yacı iç ın 60 bin kılo sı 

ğır eti kopa lı ıarr usul i lı• eksiltmeye konmu~tur ihale 
günü bl ;bi ~· ı kmad ğ ı ndan yeniden kapalı zor( usulile. ek
siltmeye konmuştur. Her kilornnun muhı:ımınen beJe lı 15 
kuruş olup ihnletti 9 8-935 tarih t·umü güı ü sotı t !5 de 
Hayramıç Tümen ~ut n olma kom isyonu binasındu ya p ı lu 
cnktır . Münnkrısnva g ı recekl e rin Yer< <·ekleri etin şer oit w• 

•H':'.rnfını bu 'u nıluğu '"'qatır!lllma comisyonlnrına mürac:ı:.ı t 
eıle rek ö 5'rene bilırler İ st .. kliler münnka~a kanununun 2.3 ,... 
iineti mnrldelerine göre isteni)('n vesa ı k ile muvukkat tQ
minot tut.ı rı olan 675 lir3n.n veya banka. mektubunun iha
leden bir saııt evel in<' kau ıı r Tümen mub{lı;ebe~ in ~ teyd i 
j\o komisvoncln h nzır bulunmala rı ilAn olunur. . . 

*~: ( 402 - 4) 
Tümenin Bayram ıı; :{a rn i zo ııu piyade kı taat ı nıa seneli k 

ihtiyacı k in 63 bin kilo sı ğır eti kapnl ı zorf usulü ile ~ k
!!İltmeye konulmuş ve ih ole güniı talihi <· ı kmodığından ye
niden kapalı zıırllı:ı eksiltmeye konmuştur Her kiloımnun 

muhammen bedeli 15 kuru~ olup ihalesi 9 - 8 - 935 tar ih 
"umo günü soot 15 de Ba yram ı ~· 'rümrn sat ı r olma ko
mjsyonu bi n a s ı nJa y.ıp l oı.:o ktır. Müna kas ı:ı yn gi receklcrın 

veMc:3 kler i et in ş •rait ve evsafın ı bulur.du~u mahallin so
tınalma komisyonuna münH·ant ederek öğrenebilirle r. İs
teklil"rin mün~kasa konunu oun 2, 3 üncü m.ıddderine gö
re isteni len vesaik ilen uvo kkııt t < minat tutarı 108 lira 75 
kuru ~u vey :ı banka mekt u bu rı un ihalcdrn lıir tıaat eve] 
Tümen muh asebesine teslimi ile kom isyondn ho zır bulun. 
ma ları ilAn olunur. -+ * (401 - 4) 

Bayramı~· ~ar n izonundolr i kıtaat n tı ene lik i hıiyac· ı olan 
2,96 J,000 kilo yular k ıı p . l ı ~ıt rfln münukos ı. ya konmuştur . 

He hor kılosunun mu ham men fiyut ı 4 kuruş 50 santim olup 
ihnlo8İ 30 7 935 tarihli 14Blı günü ~un t 15 J c Bayrumt\' su
tınalmn koınisyoııunda yapılacakt ı r . nı iınokoşaya t<irerelc
lerin Vt! recPkleri yulııfın efeafı n ı unlamak İ Eıtiyerıler kolo
rdu satınulma komisyonuna müracaat e<ler<>k ögrenebilirler 

İsteklil er münokasn kanunun 2.3 üncü maddelerine 
göre it~tenilen veso ı k ile muvakkat teminut. tutarı olAn 
99Y lirayı ihııl ed en bir soat eve! tünH• n muhasebesine 
te vlliıl e komisvonda hazır bulunm:ıları ilan olunur. 

" 
**~ <373 4> 

~usığ ı rlılLtuk i birl i ğ i n hir ~Pn eJik ih t iyac·ı o lı:ın 400,000 
kilo oJun açık eksiltme ile gotın rı lı ıı:ı c.aktır. 'l' ıı hmin edı 
le ·ı k.ymeti 4UOO lır .ı dır . 

EksiltUJe 5 Ağustos 935 p zurtes i günü sıı n t 14,5 
du Susığırlık.tak i kom ısyondu ynpı lo cakt r. Şnrtı t: mt:t;İ Kor 
satınalınu komisyonu ile Susı ğırlıktuki komisJondadır. is
teklilerin sözü g eçen giin vt• tıontte 300 l i ralık iğreti gü
venme p1ralurile Sus ğ'ı rlıktak i k omısyon rı gı•lmelcri ilnn 
olnnnr. (411 4) 

. /'\ 

i .l ı _· · __ _j_.___ 

E"et ~~iBIJ Ev. 
için Lü3 ümliı [~ yaLa~ı 

~adan Ucul> ·(/{ftrıJ 
-- -

BizJe en eyi Boy~ ve 
YAGLARJNI 

eurada bula bi1i1Jorub 

Biı:. kOylülerde 
Pullu)\ ve ~enç ber Diı~enin1 
HEp Buradan AlırıL 
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