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r .._ZAR TESİDEN C>zGE GÜNLER.DE VE SABAHLARI 

-

~ovyet R1:1sya Japonyaya bir protesto notası verdi. 
~Öyü cıHiç Bir Habeşli Esir- Kondilisin . 5 Yıllık Endiistri Planımız. 

Gkseltmek · 1 b k •• tt•rı• 
içi11.. Olmaya Dayanamaz!,, Partisi ikiye bölündü. ş an asının yone isi 
lla:~rk __ köyü, Tıir'k' köynbii H b K 1 . 1 b d ·ı PartidlB ~irçok saylHIJr cu- f abrika,arı ne durumda 

Bu Yllksel~celct•r! a aş ra 1 ıta yaya Ha eşistanda mandı egı ' en murıuıa ballı kılfyor. 
ldt~u k:~:~;kı vohr~;~;~. bir ufak bir ticari imtiyaz ve iktısadi anlaşma bile ver-

1\Urun 

~:~nıeı :~,~~şi~:~::10 ~~s~;I- m1ği şimdilik mıısimsiz teli~ki ederim. diyot. 
dir: a~ bıri de QU ılüşiincede- HuLe~ kruiı gozelelere ye. - it ılya deniz fılosunun yııp-
~oyı ·· er köyt> bir örnek niden diyevJo bulunarak de- m:ıkta olduğu gece mnn:ıv-
rı .. 11 ~ Yetiştırılı cektir. Bu- miştir ki: ı l ı. l r ı ,. ra nrını :ı, .. :nan ıf!ın •lZ a-
l'lre '.~:n ilbaylıklnrda köy- « - lt ılya llalıeıjİ8tnnı lığ' nıl:ı n hn11 ~'mil. r nra. 

0 ''ret le maodusı :.ılıınu almak jsııvo- ' ' 
o~lllltt; men yetışt rı ce rruuş. ~una yabanc ı vtt tıu- s nda ~·nrpı~111 ı o!mıı~1ur. 
te L 8 <,;ılac ık, bu okulla-

bı ~~er köyden toprak sahi· şka bir devıe tt \> tarnfturm ~· ~etic~de 16 ki~i c~lıııü~, 7 
lr :ıd B b n h t t kişi )'aralanmıştır. Uu llmın oğlu alın. r-.Hır. ız u a ayre eı ıyoruz . 
sur:ı ı 1 Habı·ıı ulusu ~·ok Mevdı2'i İstanbul, 2 (Özel a.v rırı-edil ..::r e el"riti en (tcrl-ııve ., 

ler·en) çol'uklar ı:wnru kö;. yurdunu uıüdafua l'tle<'ek ku. m ızdan) İtalyanın llabe-
tıı~"e öğretmen olarak ve- ılar kuvvetlıdir . Hı~· bir Hu- ~istan uzerindeki ısrarı. 

CeLı beş di.lııı::ırınd:ıki soıı lrnnını fl b h·· ı. t'. • • d k 
11 " "rdir ~ ıa eş tıaurnetını e ar~ı-
"Ut da akıtmadan llnlıu,.;İstan sı- b' ı · ı f lld Un başynzm:rnı tara - l ı klı korunmn ted ır erı a • 

b •n L 1 .1 J' 1 nırları i~:inde esir olmnya mağa :>evketmı' :-, tı· r . lluheı.:is-
ıı d" OılUr urn hı , ıri en 0 ., '3' 

11 •• dayan :ı rnaz ltaly:ı~·:ı Babı şi -,t §Urıc•ı-nin olur tıırafı . tan bir milyon karlar t:Fra-

t 
'bı? H stundu monda değıl. en 

unu •ır"slırmıya(·a dını sı'l:ih altınu ılmaliia lı l-
ı. l) • ..... ufak hir ticari imt.iyaz ve " 

ııı,11 8
°kuz yliz kader köyü ıkt-ı~ndi anıa~ma bıle ver-

'6ı &lılr~ır ılınde dokuz rnrği :;'imdılik mevsims'z te -
~11\ ÇoıJUğu okutmrık gere- lftkki eılerim » 
~ı,!'lle göre bütün ilbay· lst :ı obul,2(Üzel aytarımızdan) 
QJe da bu kadar g<'niş öl-
' okullar \turulup kuı u-
l.ı ')acııö- .. ı· b' 
"'llt tı 1 oneD} ı ır soru-
~ · Fakut bır dakikrı iı·in 
~,ı..'.0ruınun her vönden çö-
~. 'llllt,·· .. 
"'"-lunu sanalım. Acubrı 
'"ıı~ 6 er.,eyA vnrılrr.ış olu. 
~ Olı? 
llru 

'-~._ nun ıle2erli hnııyıız . 

Atatürk' ün 
AmerikaJı gazereciya ve
rdiği diyav italyada ıım

numyet uyandud1. 
t 1ll3 .. 
e 1._ h gorc evet. Bize gö- Boma. ~ ( A.A.) 
l\;t uy r.. trdcr Ataturkün ursıulusMl 

~ı" keı köylü çocuğuna ,ıururıı hnkkındn Anıı rikalı 
t Cıat k 
'~ l~j .. 0 ulda pratik ola- g.ızetecıye verd gı dıyuvi 
~ılg1, u,. Henı•Je verilenle buyük ilgi ile nı~şretmolcte -
~~ ), onun köydeki bugün- dirler. 
~tı .. t•ına ve •·alışma şart \ . ı · l · b d "' Q ~ ·"'uverın gnzetesı u mü 

ı ~ !rnıyocağından ken- nosebetle: 
~l)~iın -~"un. bıl~isi, kt'ndi 
tlıı~ e 0raıındırmasındııki zo-
't Yenide k .. .. ti n oyun yaşanın 
)' •rı 11 ıı~ .. a uymalttıık i kola -
~ <>n .. 
"11ltı Unde mutlaka dize l'eLt' 

itil • .'r. 

« Bu ~özler ülkenin 
en canlı ı~ıklurını müdaftı 

etmek irin arsıulusu 1 yön. 
lerde güttüğü tezler in tamn· 
men haklı olduğunu göster 
mes1nden dolayı bjzdH mem. 
nuniyeı uyanJırm ·~tı r» diyor . I 

zırlan m ·ı ktndır Hunn göre 
ltabeşistenın askr.r \·ıkorma 

kudreti. esk jılen söylenilcli-
( Oevamı ikin"i suyfarlu) 

Türk 
Sübaylanmn y,yınada ~ı

z andıklaı ı zafer. 
\'iyana, 2 (A .A ) ·- Yük· 

sek atlama müsabakalarmda 
iki metrt> ntlıyarak Saim 
birinci. 27 hıızirun liu K11drit 
mÜı5abakos.nda 4 cü ohnuş 
tur. Aynı gün sıteftıfıınspon 

müs ıbakesınJa yüzhoşı Ce
vat Kula da dördüncülüğü ko-
znnmıştır. 

Kültür bakanhğm~a daği 
siktik olmıyacak. 

Aokııru, 2 (A.A .) • Ku-
run ~ozele8inin Kültür Ba-
kunlıkta yapılı.ıcak bir takım 
değişiklikler Jı ı kkındu verıJL 

ği habPrin aslı yoktur. )I~ :ıdı diyelim ki bu •Ja bö
llcıı~ lrlıya<•aktır do köviin 

:. ~ .. t. IJ lrerıtlj inı> veril~ n .oö-
" .-,ı it ~ 
tl~. oruy..ı('U k evinde ve 
L ""Od ı 

~ 1~ hııt 11 bu görı>rıPğe ııyı. 
~td,~l ta onu küJünıı ve 
'lı• 1 ar, ıırrı~ınn vavnını"•a 
ll y Cl}k ., • ~ 

Rusya Japonyaya bir 
protesto notası verdi. 

... ''-' tır. Fukot onun hu 
'tr 611 ' rı ın 1. .. • • , il~ ri.OJ ll'ınutı lllU· 
'i ')etı· · 
" tQ 1 ızerln verHeğ-
.,.. 81n) 

... e~) k arnak ta (tnlımin , ~-il, 0 'ay değıldır. 
t,'1te İl 8~Jın yazmanın kal-

ıı.ı 6tı 8 . ·· ı 
~ '" uru mekte olan 

1 e fak 
"'ış at muvnffokıyetsiz 

~ı,~ Çevternizden birçok 

it() b~dl' "~rebilir!z . 
~e e k" ~,'~ıı? 

8 
oyü nasıl yükse. 

~ '' b U sorunun karsı· _'"': Qlrn L ~ 
h-d~I' .all ve vermek 
~~~t~ Rııe göre evVf·lii bu 
t\ Yenrnelıyiz . Yıı ni 

;~lld~n t ve köylüyu ta 

) 
Ilı L anırnalı onun yo ... a-

ı ••er .. .. 
, ~ ı\rı Y0 nJen İnC"elome 
\, CQk b, } b' ' 'et "e oy e ır 1nı·ı·-

,11• ~i ~r~t~ştırmaılan son· 

>, Q g"c::.ılecelc yolu, bu 
~~l,l'ı b 6 ~ i~·in gereken 
"'t1r

11 
elırtebiliriz. 

~~ ıla hiitun kuv,·etleri .. , .. 
Uzerınr· toplıy_arnk 

-
iki Japon gambotu Rus kıra sulınnı girmişler ue ge-

mi subaylan bir takım resimler çekmıılırdir. 
)ioskova, 2 (AA.) - Sov· 

Jbl büyük P-lçisi ıliin .lapon 
D.şişler: Bakanı liirotaya 
bir protesto notası verm iş. 

tir . 
Nota 27 llazirandn yup. 

ıl.ın ihtarlara alrlırmuyıı

rak iki Munçiko gumbotun-

işi böyle başaral-ıiliriz.. Bu 
konud ı bizim kaııağııtımız şu
liur: 

Kendi köylüeü de olsa hir 
tek öğretmenin küy İpnde 

y ı, pa<'nğı etgn köyü kulılır:ı

mnz. Kr>yiı kaldırnco k gücü 
ancak m :ı ddl ı e m:ınevl ku 
vvotlPrinıizi Lu ödev {·evre
sinıle toplıyar::ık yarat:ıhi

li r ı z 

Kenan ftkman 

1 

un Amir nehrine girerek 
Soviyet kora sularına tecav
üz ettikleri ve gemı ırnbttyl

arının bir tnkım resimler 
\'ektikleri y.ızılmakta hu te
C'avüzler y~nilendiği tekdir. 
de Japon ve Mançuko 
orunlarının bundan do~a
cak neticelerden soranlı 
tutulacağı ilıhe eılilmekt~
tl i r . 

Japonya Mançkuoda dur
madan ilerliyor! 

Leoingraılslrayn Pravıla. 

y .• zıyor . 

Oı; yıldanberin Jııponyanın 
ufrlk aralıklorl:ı, Çinde yap· 
tığı '-~rp şimdı yeniden ha . 
( Oıwamı üçün<·'i sayfnıln ) 

c:ı-ııı•ı·ııl J\oıııl ilıı; 

Atino, 2 (A.A.) - KonJi 
li: ı partisirııf1>n birçok Ray· 
)Avlar Cumurlu~a ha~lı kal. 
msktedırlar. B r toplantıda 

Kondılisi istAıliği !.('İbi hare
kette sı->rbest bırakmı~lı.ırılır . 

Yanl·z Krallık işini başka 
bir toplantıda konuşaC'aklar . 

Şenlikleri güzel oldu. 
Bir heyet ltatOrkı deıizcilarin 

saygılart11 suomu$tUr. 
lstanbuL 1 ( A.A.) - \ıta· 

nbnl denızcileri knpotaj ha 

kkının Türk bayr ığına g_~ç-

mesinın onun<·u ' yıldöniı 

mü nü kutlulamışlnrdır. 

Bu münasebetle Taksimde 

Cumuriyet anıtınu 23 ıleniz 

kurulundan gönderilen \'elo
nkler kondu. 

Bugün llenizt;iler arusınıla 

sf?~·ilen bir hAyet Atotiirke 

d~nizcilerin ~ayg . luını suna
caktır. 

İstanbul, 1 (A.A.) - lf'tı.ı. 
nbul denız•:ı leri kı:ıpotu.i h:ı · 
kkınırı Türk bayr:ığ'ın11 ge 

\' •D:!S;nin orıun«u yı ldö iimii 
olno l temmuz buyiik: gili~ 

le!'ilı~rlA kutlul~nmıştır Turlır 

deniz kurumlarınılan hP.yet 
ler bu stıl-ıah onda Tophan
eılı• deniz yollurı yöııetg~si 

pcır.kında toplanmışlıtr ve 
önlerinde muzıkaları olduğu 
halde Taksimdeki cumuriyet 
anıtına doğru yola ~· km şl- . 
arJır. Taksimde lstanbul de-
nız kamutaolığı tarafından 

h ızırl nan programa uygun 
o 'arak anıtın etrafı bir de-
niz bölüğü tarafından. 

çevrilmişti. Deniz ınu -

zıkası ıla orada bulu. 
nuyordu. Deniz tecim okulu 
talehrlsİ de muzikalarile ke-
rıdilerine ayrılan yerde bul
unuyorlardı. 23 Deniz kuru 
lıınılan gönderilen 23 çelenk 
anıtın etrafına dizilmişti. Tö· 
rende İlbay radımcısı Rük
neddin merk~z komutanı ge· 
nerııl Fehmi. Deniz kamuta· 
nı Talat. ı)arbay yardımcısı 

Hamit, denız tecim Jirektö-
rii Müfit, liman ~enel dire 

Sömf kok f abnkası pakf ıklnda işlemeğa başhyor. 
Kükürt va ' gülyaği fabrikalan işlemektedir. 

fleş y .llı lc endüstri pilAn- mürleri endüstri için pek el· 
ımızın Süm~rbank tarafından verişli olmakla beraber c:ok 
yönetilen fabrikal:ırın yap ı l ış miktarda uçucu maddeli ol-
' e çalışma durumu hak.kın. duğundan evlerde kullanıl· 

, ılı izahat vermı~tik. bu gün ınası y:ıydmamıştı. Halhuki 
1 de be~ yıll ı k eodilı:~tri pit\- 932 yılında ııazhanelerde 

nımı'3ı tamaml ıyan ve lıj ha· harcanan kömür mi-
• nk:ası tarafınılan yönetilen mikdnrı 43 bin ton iken, 933 

fabrikaların ne durumda ol- de bu mikdrırın sU bin tona 
dl:ğunu okurlur ı mıza bildiri· ~~ık:ması memlekette yalu1m. 
yoruz: ak vasıllarını taşıyan kömü-

CllD fabrikası rlere gP,niş yo~ ıltım kayna

Cam fabrikamızın i~letme 

ve yapma deneçleri başlamış· 
t .r. Bu ay baş~nda açılma 

töreni yupılucakt.ır. 
Nomal ydlardo memlt.ko

timizıJe caaı yoğaltımı 10 
hın ton lan aşağı değıh.lır 
ve son 6 yılda t·amn verdiği · 

ıniz para 4:!ı5 milyon lirayı 

bulmuştu. Canı i~·in hızumlu 

olan hamm:ıddelerin memle
ketimizde hol ve e!l ıyı 
cin~lerden olması, fobrika· 
nın kurulmasında büyük 
bir etke olmuştur. Fabrika 
bugünkü durumiyle «3» ton 
eam YJP ıbilecuktır. lltıriıit, 

bir ilave enstelasyonılt: da
hu <<2 •> bin tonluk fezlu bir 
yapım eldP. edebilec~ ktir . 

Fubr . kumız şimdilik ı:i~e. 
burd:ık gibi İı:İ bo~ ('am ış

Jeri yupJcuktır. Y:.ıpımın ı;işe 
ihtiyacını eksiksiz ()\arak 
lrnr§ılıyacaKı oranlanmakta· 
ılır. Pen~'.ere t:arrıı yapac.ık 

olun enstelasyon ileride il:L 
ve edilecektir. 

Söıi - kok f ıbrikası 
Sömi · kok fabrikamız pek 

yakında işlemeye başlıyacn . 
ktır. Zonguldak bölgesi kö 

lchrının kolaylıkl n bulunoca-
ğı kanağ'atını vermiştir. Zo
gulılektaki bir ton kömüde
n 69. 70 kilo kok elde edil-
mektedir Bundun başk bir 
ton kömür 200 300 meli e 
mikfibı arasında hava g zı 

tla ırn~lamaktadır. 
'-

93.~ de harc:.ınan kok 80 
bin tonu bulmuştur Y op l-

( nevam 1 üçüncü sn yfada) 

Vat 
Kulübünün katrı yınılın. 
Büyük Ondarimlz da kotrı 

yanşlar111 sıyretliler. 
Ankara, 2 (A.A.) - Cuıııur 

lhşlrnnı Atuttirk dün bera
berinde CelAl Bayar olduğu 
hulde Modada ıe-ıi kurulup 
himayeleri altına aldıkları 

Yat kulübünün kotralorile tle· 
niz yarışlarını seyrı ttikten 
sonra :ıdalara doğru bir ge
zinti yaptılar. Atatürk ge· 
<'e Ankara vopurunda 
verilen baloyu şereflendir· 

mişlerdir. 

1 Türk dili ile duygular: 
1 ELLER 

Ellerde a,J.\moğlunun iç-
n.ie es ~n yellerin haşınıln 

pusu ~uron düşiıncelerin nn 
lamı gizlidir ben<·e . Eller va· 
rdır: Hozlırların ılerin ~~ i zgi· 

lnirıi ta~ır üzerinlle .. Topr
akla pençeleşir , toprııklu ho
ğu:ıur, toprakla giilt'r, oynar 

Rller vurdır. Kara n eşin 
gibi kirlidir. Bu kir. ellerin 
süsüdiir Bu kir , buktık\~a jçe 
a~·ıklık ve aydınlık dağ.tır. 

Eller vard•r: Emeğinin ve 
akmP~inin nasırlarını suklar 
parmaklarında .. Bunların her 
biri ayrı bir duygu, oyrı bir 
güzellik fısıldar. 
'-

Eller vardır: Manikürlüd. 
ür, ozon tırnaklırınm ucun
da kızı 1 bir kan damlası gi. 
bidir boyıı sı . 

gııer vardır .. Sayısız eller 

boy boy •. Çeşit \·eşi .. Her bi· 
ri ayrı hır anlam (mana) ile 
dikilır karşımıza. 

Yapmnk . yarııtmak ve ya
şatmak için didinen ellere im 
renirim . Ya berikiler,? Şu tı. 
rnaklarında kıpk ızıl bir lt>k 
eyi süs diye taşıyan manik
ürlü eHeri mi soruvorıun? .. 
Onlar kökü kuruya~ ve bo 
~lukta sallanan kuru bir da
ldnrı daha verimsiz. tırnakl
arı U<'unden kan sızan bir 
l'4trtlan pençesinden daha ko
rkunçtur bence .. 

Rvet korkunç •e verimsiz .. 
Amma suyın bayanın mene

vişli gözlerinde şimşekler 
çakacak. karanfıl dudaklar
ından yabon bir duygunun 
ıslığı fışkıracakmış. Hi<·biri 
umrumda değil.. 

Sözümden dönruüyorum, 
dönmiyeceğim ... 

Cevdet Demiray 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Hilal> etmek - Aylamak 

Hitap - Ayla Göz Ubay Gönenin 
Telef on nattı ~a~ı~~ı. 

Türkiye Etnoğrafya ve Folklor 
Sözlüğünün gereçleri 

Yazmanı: /\1. Şakir Q!kütaşır. 
- 4 

Hu uyırılerde edı1 p ve Hh
!Ak dı~ında kalan işlerdP.n 

hiç birinin olma81 imkdnı 
yoktur t}ünkii hu 11yinlere 
girebilmek ıı;in iızkes evli 
olmak yol. erkan edevlerine 
ikrar vı·rmi , girmi~ bulun· 
mak g •rektir. Bunlar arası· 
nda boc.lorın namusu emni· 
yet alt·nılııtlır .\ynı zamanda 
erenlerin rıı haniyeti d ayinde 
haz r hilındiği i\·in uruk bir 
saygısı zlık ynpılamaz. Cem 
ayinlerinın !:IOD"!lnda ~iindüz

den hazırlanmı.ş olan yemek · 
ler yenilir. gülbankler çeki. 
lir . .\yin bu suretle saba
ha kodur sürer. Tan yeri ağa 
rmaya başlayrnc11 herkes 
yüksek bir tinel neşve ile 
ayrılırlar. 

Abdallar, Sofıyan erkanı· 

nın adap ve ~artlarından ayı
ta l «Risolei Şeyh Safıyüddin 
grılebili rnhmetullnh» adlı 

yazma bir kitaptan başka 

«Yienakıbi E"liyo)) denilen 
ve erenlP.r, evliyular üzerine 
düzülüp koşulmuş bir~·ok 

epik rlestanlı.ı rı irinde lıulu

nduran derg-ileri de kudsal 
vd muteber nesne olarak tu
tarlar . Bu arRda bilhassa 

<d;;..ıh llatayiı>, «Abdul Musa)> ve 
«Kaygusuz Sultann tarufıurı_ 
ndan süslenmiş nrfealere ve 
menkı bdere fazla değer ve_ 
rılir; bunlar büyük sayğı ile 
söylenir. 

AhıLıl oymaklArının Güyen
ıl .• el •ııil • n qozcılnrı vardır. 

Bunları oymağın oza~ılurı 

olup k..-nJi aralarında ataln
rcl.ın kılma mtınkıhe. epik 
d !Stıı:ıları s · ızlarilı: \·alur, ı-ö 

ylerlcr. 

.\ lııl::ı lla r. ıli•ier A nndolu 
~ 

köyliı Sofiyan ı;ürekleri ve 
Bektaşiler ~ıbi. vaktilP Hacı 
Bektns morkezindı ki çelebi
leri, de le hııbaları tınel uy
rB\' sayıırlardı. Abdal de<le 
leri, Hacı Hakta~ çelebisiıı

dcn izin alnından dedelik 
yep1mezdı. Bununla beraber 
Konya ve Adana gibi mer
kezl':ırdeki büyük ıleJı leri 
araçile ~·elebilerP yaklaşahi 

lirlerdi Konyadııki cıKara 

yağmur dede» Hora~un ı:ıoyu. 
na mensup ve kudsal sayı 

lan bir zat olarak tanınmış 
tır. 

Hugün Türkiye sınırları 

içinde hu o·ihi J:ı sel ayinler 
bir kanunla yusrık eılilmiş. 

tir. Fakat, dev:ını 1 ı surette 
hükum~t kontrolünden uzak 

Alevi kömeler oturtrn köylt -
rd~ böyle ayinlerin halA gi
zlice yapılmakta olması ih 
timalini varit sayabiliriz. * Abdal düğünılen, çocuk 
oyunılan usanmnz. * Ahd ılın karnı doyduğu 
zuman gözıı yolda olur. * Abdul ı n bir ekmeği var, 
ha karnında. hn koynunda. 

*Abdalın korkağı ta!jın 
büyüğüne sarılır. 

~ AbdJl llornı:rnnı ,,.,~,·ti 711"" n .. ' 

ıen t.ırıkat arıyortiun. 

*Abdaldan paşa, tahtadan 
mo a olmuz. 

Abdal m asah Bi der 
viş gelmiş kapıya hak dımiş. 

Kapı tak ılimiı;;. h·enlt n 
kınolı ellı kız çıkını.: 

Evde kimse yok. di-
ınış 

Evde kinıba 

ayva turuç ~·ogi~e 

lıak dimi~ . 
1) du: 

yoğibe, 

biri bana 

- Gıt Jerviş baba yolu 
na, Mmun vireyim eline, iki 
dul nu bir bclıne, yirdt-ki so · 
paya bak dimiş. 

- Dervişin borusu uzun 
dımiş. gelir yaz.n. gıder gü 
ıün. senin gibi kaJ ı n kızın , 

benim kap1da ı;ok dimi~ 

Ordun kapıyı örtmü~. ç :i.
mış bı konşunun kapısını 

varmış: Sail z. lıir. Hi il.adın 
:;;ı•bit yapıyormuş. 

- Ildır ilı::kdir ılıniz. şe
b.tmi yapıyon yalınız, kapıya 
geldi kağnıcı kulunuz, savun
cak. bakırı nP.yinon sa vocan 
(SUV[!Cuğın) dimi~ 

O ıla dimiş ki: 
-Ükuzürnüo boynu ala, do

ğru g·.t ~eldiğin )Ola. gel 
öyle ıse küllüğü mü yal •. 

Öyle diyiı.<' : k: 
-Ko, his .. rdan tultum yü

kiım. kuğn: gelır büküm 
biık üm. küllüğün ağzına tü. 
küriııı dımi~ . OnJun sonra 
Jôuu' iı m.~ Kocusının yü
kiiniin değirmene hazırlan
dığını görmüş. 

l lerif hayvanı yüklP.Jir: 
- Allr.h ısmarlaılıi:. Emi. 

ne h:ıhnın kızman yat, yulı· 

nız yatm:ı. hen ü~· ~ünden • 
övü liırüııı g-elırıııı dir 

Ü !!•ı..lcnJı·n ~onra nk~um ,, " 
olur. Fıkor ı op lııl ılen~k!Pr . 

Eksikli Em:nc halaya gi.ıer. 

k zıııı iı-ıter. 

- Vırsenı i vi emme, ba
bu.sı ılarıltr ıli;. Ü::'.ltu a~·ılır 
Ja h ı~ta ı>lur ılır. Bu s fer 
ıle F.ıdinıa lı .ı l:ıv.ı ırı ,ı .. r. . :::"' 

• İsmail :ığa ılırnıtıııe gıtti, 
o g-el~ne('ek kızırdu yatnea· 
ğ•m dir Y ılvur r:ı. 

- (;n<·enme yavrum, ıla
r.lma yavrum, ben korkarım 
babası d;ırılır dir 

Kuhirlenir, eve ~~lir btıbe 
sini ~mzirır O gelen~cek .:J h 

dal girmiş irtıriye, ek mf'ğini 
yir, yirine yatnr 

- Oh rok şükür Allahıma. 
korkmun yatarım, bi Allnhım 
vnr bi ıle bebem var. 

D rvi~ saklanılı~ı yirden: 
Bi de b~n dir. 

- U köpek k zl.ırı virme
diler b~helı-rini dir . Hi Alla· 
hım vardır. 

Darviş: 

- Bid·: 
lt>nİr. 

ben diye ses-

--Hayalım mı. düşüm mii, 
ç ı k bakalım kim isf'n dir. 

Abdal hemen n~·ar kapıyı 
girivirir. 

Kadın görünecek lı Jj vi· 
rir, sabahki abdalı 

Ya sen bana ~elıit vir
medı idin, ben de ~etmedim 
mi~ Gördiin mü clir. 

- Oh ne iyi olılu gelılin 
dir, şinliklice yutarıı. karnın 

a<;· mı dir . 
- Ac;. ya dır. 

Durılmıı, kıvandım g-e
ldiğine dir. senin gelece· 
«ini bile ı'dim n 

ilinin i:upısına \'arm a zıl ı m. 

kukıyım ~ıına y:ığlıf'n bir 
höşmerim yapıyıınuir. 

flilap Aytaç 
Örnek· 

1 Gti:cl bir ayla. szrasrntlo 
bir orduluk iş gürrir 

'J - Bir so:menle bir aylm·ı 
çofiun hirlbirinclen aytrd 
elmiyorıı: . 

ı -Muhatap - .:lylıç 

Örnek: llu meselede sL:. 
benim aylacmı ola· 
mazsırıı:. 

.'i - .Vtn/aalpt:resl -- J.szycıl 
Örnek: .ııemlekel işleri 
nde aszğcıl olmayınız: <1:· 

geçi (ferayal) yösteriniz. 
4 Hissi kablelucık11 - Önsezi 

Urnek: Bu felaketi, bir 
önse:i ile, çokları bek . 
liyordıım. 

[ı - Facia - Acw 
Örnek: l'ugoslavya Jla

rsilya acwznı unutama:., 
~ol: Gazetemize ~ünılcri . 

lecek yazılnr<lu bu keliımle
rin Oamanl <"alort kullantll{la-
m·ı~ını ricu edP.riz. 

Edenin 
Paris ve Ramada yapttğı 

görüşmeler. 
Eden Ham kamarasında izahat 

verdi. 
LonJra, 2 (A.A.) - Eden 

1 

P.ıris ve Romadaki gürüşmo -

~er hakkındaki avum kam:.ı

sı bir ıJiyeYde bulunmuş 

tur. Pı.ıris konu~mul11rı. hu
\':'l andlaı?t1HH!ı , lı.ı \'U k uvvel-
leri nz..ılıılrna~ı, ortu J(.v. 
rupa andiu:inıac; , karu 
silıihlorı uzluşmnsı gibi 
meselelı.:rin kotarılmatı-ı ı~·ın 
ıkı d 1vlatın şP.rı r•ir tılbırlı-

trj yapmo.sı crerektjt•ini ,.,.Öb 
:"'"'I n ~ r"\ 

termiştir. 

Alman· İngiliz deniz anlaş
ması 

ıı D , u\sı:hP 
Polıtı.sl'he 

yazıyor: 

Diıılnmatisd1 • 
Korrı•s lıend t nz» ' 

Al 1ıuıı- İng'iliz deniz anlu ·. 
musının nihayete ermP~ine 

uzun senelerderıberi yapılan 
bir takım scmere~iz müza· 
kere ve konferansından son. 
ra eldP. edilen pratik bır ne
tiı·e bır ~·ok halumdun her_ 
kes idn loydııl ı ve önemli 
hır hndise nazurile bakılma-
lı<lır. Bunun İ\·in hu esere 
beraberce duyulan bir Juyum. 
dan kurtulmak ~ayesile Av· 

rupanın diğ'Br memleketleri
ne önderlik eden Alman ve 
lngilız devlet ıdarelerinın 

ıtıraz kabul ttmez bir ınu

vufCakiyyctidir Cmid edilir 
ki bu hareket artık. hallolma 

za nam gel mi~ bir tuk· m 
ağ.r moselelerin eld alınma. 
sı i~~in bir toşvik mııhiyetin 

de olsun. 
Bu nnlıışmada bir taraftan 

Fiihrer ve Şansülye Halerin 
beyanatı mucihince İo~ıliz 
dooanmıısının dünya ıienizl

eri üzerindeki faik ve hayu 
ti ehemmiyeti hniz rolü ka
btı l edil mi~ ve diğ~r taraf· 
tnn du Alman don.ınmasının 
ithalfit yollarının emniyfltten 
snrfınozar, düz ve uzun olan 
Versuy muahedesile par~·a· 

lanmış bulunan Alman salı
illerinin muhnfazasile bu sa· 
hillerde mu nısaln \'A irlıba . 

tın arz .sızr.a ir:ısının hPr ne 
bttlıııeına olur sn oJı;. 

Önünde bulun~urulaca~. iş 
Slliaan vaya bozulan IBYha
ıarı hükOmeıe h~ber Yermalidlr. 

20 llkteşrin 935 de yapıl
n c:ık ~tmel nüfus ~ yımına 
huurl ı k olmak üzere mernL 
eketiaıizin her tarafında ol
•iUğ\l gibi şarımızda da ev 
ve Jıiltknnlnr numaralanmı

ştı. 

Son günlerde bu numara}. 
arın bazı düşimeesizler tar. 
dınılı.ın buzulmakta olduğu 
görülmektedir. Bu gibiler hak-

nda b P Ş liradan U8Şlıyarak yir

mi he~ lira lrnJar pura <'e· 
z , ısı alınacaktır. llalkımıı.ın 

bu hususu gözönünde bulun
dur:ırok silinen veya bozu· 
lan levhaların: soyımdun ev
et hiiküm.-te veya belediye
y · haber vermeleri lazımdır. 

Kanunlar kalemi direktörü 
Ko.mutay kanunlar kalemi 

dırektörü ~1 uzaffer ~arımızıı 

gı:ılırıi~tir. flemşerimiz bir 
müddet 81lıkesirde oturuc

aktır 

Kibrit ucuzladı. 
Kibrit fıatları bir t~mm-

uzdan itiharıın ucuzlamıştır. 

Evelce altını'.;> parayu alınun 

büyiık kutu kibritler elli "e 
küçük kutu kipritler kırk 

paraya satılmaktadır . 

Kapotaj. 
Şenlikleri 
Güzel oldu. 
( Ü'3t tarafı hırinci sayfada) 
ktiiriı Ali Hıza, Akay ılirck
lö. ü Cemil, ve <luhn hir\·ok 
kimseler bulıı.ımu~tur. 

İstiklAI m.ır91 ~·:ılınırken 
direğe b ıyrak asılın . ~ Vt> 

~onrn sırosılc ılenız )'Ol -

larrndan S:.ıid kaptan 
deıı iz tecim oku 1 undun 
Hayri birı·r söylev vernıi~ 
lerdir 

Deniz tecim okulunun ilk 
kurucusu ve eRki denizciler
ılen l lami(l de kısa bir söy 

lov verı·rck denizcilerin A. 
tatiike ddrln suy~.larını :-u. 
nmalnrını önngemiş ve bu 
alkışlarda kııq~ılonmı~t . r. 

Bugün sunt 13,3() da de
niz yolları direktörü ~uded. 
ılin, Akay direktörü Cemil 
Şirketi Hoyriye direktörü 
Yusuf 'liyo., vapurculuk sos-

yete:ıinde Riza ve limun iş
leri genci hirEıktöni Ali Hi-
z:ı il" kaptanlar ısosyetesin
ılen Said VI' Hasan knptun 
lar Atatürlce Türk denizci
liğinin saygılarını rnnacak . 
dır. 

un temini tahakkuk 

ettirilmi~ oluyor. Aynı zaman· 
du gerek böyle bir mua he 
denin akılı·dilmesı "C gerek 
deniz kuvvPtlninin temdidi 
vakalurı. mukubil mPnfnut· 

lıır tohdıt edilmediğ'i tukılir

de, bir meu.ıektıtta milli ha
y.ıt zaruretlerinın umumun 
ıhtiyoçlarınu uydurulolıilece

ğini isbııt 13ıler. 

Bu nokt:ıi nozarJnn Alman-
lngiliz ıleo iz :ınlaşmı:ısın11 

ırnl hiı istihdaf oJen hir lı:ı 

rokııcl ııoznrilr. hııkılobilir 

Ye Parti Başkammız dün 
Ayvah~tan gel~iler. 

Hir gün evel Ayv.lğ..t 

gıdtln İlbayımı ~ 8. S .ıliın 
c;ündoğ'anlu Parti Boşk:ını · 

mız B. Lütfi Kmlar dun -;ı.t 

rımıza dönmtişlcrdir . BJŞ· 

kanlarımız kapotaj ~enlikle 

rinde A p·alıkta bulunmuşlar 

ve hu arada İ i (·eyı ilgilendi
ren işler üzerinde tetkik ya
pmışlard ı r . 

Tüzede atağamalar 
Cumuriyet genel savumon 

muavinliğine atman <;ölcm
erek eski müstantiği CevJ. 
etin atanma emri ~P.lmiştir: 
Kendisinin de bir knı; g-ün~ 

kudur g-elip işin~ bnşlaması 

heklenu ektedir * 3U Lira ayl ı kl ı (iönen 
hukyeri üyel ğine Sultanıye 
hakimi Hil'ut Korkut utan-
mışt ı r. 

* B.ıl.kesirJe bir nr.· lık 

ı;: knn ve sonraılan kap ınnn 
Savaş ~az ·lesinin sııhibı E!)
at .\dıl )1üstecaplıoğlu <·um. 
urıyet genel sav:ımıırıl ğı 

muavinlik !erinden birine at-
anmıştır . Atanma emri ~et
miştir . 

Balya ve Gönen il~eııri ıııı:: 
enlar birbirine bagtanmlŞ D 

tunuyor. c .. ııen·ıı 
Balyadan itibaren 

10 
tele 

Ü k
.. .. k ıılıır 

ç pınar oy~nP. . • btı ~ti 
foıı hııttı \·ekılnıı:; ve telef· 
retle (jönPn ile B.ılyıı ıştır· 
onla birlıiri n e bı:ığlnnllltrıılıfl 
Şimdi bu köyün saP lrı1osı 
onarılmaktad ı r onıırı ·ıçcsi 
bittı.kten ~onra ı~oneıı 1

1 ... il ·· ı (on •· 
en kısa yolJan te e 01.ı 
merkezine b:ı~l n rıtn ı ş 
cukt ı r. yiıS 

o l k . .... urosı na ı esır- (,onen ·r ŞıOl' 
k ı rk beş kilometre 1

• ı.ınekt· 
,li yüz kilometreye ın 
edir. -

Liselilerin Ç~~ı. Lis· 
Dün aksam NecatıbeY .. ,..,. 

" }arı 0tı 
esi fen kolu mezun ,,0 JudLl 

1 • ·ne 0 • • etmen erı e~cn ı u \'ııJ 
. . ull 

bir ~· ... y verm . ştır. · of , }ı}erın 
ayn i zornanıla ııse 

ı uı;tur· 
r ı l k toplantısı o nı :. _ 

·Ozel muhasebe dizeUöı~;~~ı 
Yeni özel mu h:ısı' be . dıİ· 

L •. •. .. H n Fehrııı ı· 
~torumuz as ı• Jorırııt 

nkii trenle şıırını za .. 
0

JeO 
ıı.tu·· r Yeni dırektör bu~tl 
~ · , ktır· 

1 itibaren işe başlıyııcı.ı • 

Kapotaj Senliklerı 
E~remit ve Ayvalıkta yaPılan şenlikler parlak oı~u. 

Hal~ çok güzel eğlendi. 

r;u1.t I ı\ ) 1 rıl ı ld;ııı hir µil 11 1111" ~ r.~J.ı, 
.. • • • k n f!ıl (Ti J .ı,. Edremit , 2 (OlPI aykmm. mı~ ı rıın :1z0 rı. ,•ıJ" 

d ) 1. k 1 l lnrl:ı ıleııız·.'ıli.triıoızın .1.v~ ız an - ur ırn arını ~an ı . , , 
. koıltıl' . 

bayrağıın ı zrı hağlıyun kapo. selınebıne r.r· aıı 

t · f · · ı.J·· ·· ·· ı· y"r.•ı<l .~, , rıı unluttılor · .. , "')·! :ı.ı za erının yı ııor. un . n ı un ., " .. k defli'' " • 
bur:ıtl . ı kut}ulnnm t>l ı !' iter ndan MOrıra 1 ur · iijC 

~ 1 f D ·n•Z tıl'" 
tarnf bayr.ıkl:ırlu siislendiği enc cılcri ·upı 1 1

• ~ t 
rı'nılP yüz ını·trP. sıır~. ·ıır 1 

gibi 1ürlü eğlen(·Pler de y:ı_ 1• ~ınet ~ 
yüz met re mua.ll" . ek ('o pılaı ı ş ,.,, hulk ~·ok giizcl b'll . 3 rrl ı dır 

eğlennıi~liı . ~arı ı IJ~n) r 

eğ'lcrıı·di oldu. . .1 r tor' 
Ayvalık. 2 tÖzP.l aytarım· . 1 ı 01 zcı e ııı 

:-.ant 1 b t n 1 e il ·ehııY 
ız ılan) - Tiirk "ularının Tü · 11 ~ et 
rk bayrağının tg' • menlığine 

giriminin onun<·u yıldönümü 
huruda güz~l bir surı·tde 

' 
kutlul.ınmı~tır . Denizdeki 
vupur. nı :" ıı :ı 'e sandallar 
ve her tnraf bnyruklarlu 
~üs ! ennıi~ti Ona doğru halk 
cumuriyet aln nındıı toplan
mıya başlunı • ştı. Tom onda 
nlandnki hayruk direğine 

şnn lı bayrağımızın ı;ekılıne

silP lörene haşlıındı. Söylev 
veren h·ıtipler kapotoj hok 
kım zın yubancı uluslara ta
nımak hu~usunda Türp Je
n i zçiliğinin 'e 1'iir k ekon(I. 

lıı lıir ha < 1' · ~or 
ZI; 

C. il. P. Başkanını ı 1 1ııt 
kutlt11°1 

il' 
eJerek Lıayraını blılıl 

1 cn uod:ı llııf· Ak~om tlıı ,ı IJ . ·1 5qrJI ~I 
:.. n hiitiın geıııı er, ·ııtirll 

· lerın ı, r· 
m1vncılur. motor ' . {etle 

. · ıfo bır 0r· le den ı z uı ~rın . ,•tıP . 
1 i M e rsın ·ıd• 

:ı lıı \'I v:ı p r 1 • ·er• 
~ ~ · vıH*' \ pi 

unıl:ı bır tle su .. .titJl 
111

• 

İlb:ıv ile Purti ile yo~tı'~olc le• 
~ ve bıfy .orc 

rıılu Bu~kunının 111 ı;tl' Jİ 
selorin buluncluğtı 1 o-ıerıct' 

l l ve e .. 
('Ok giızel o ı u . • 

b ·ır ;ece lreçirildt. •·1ıJ1ol•J 
t' • ~ lk ,. 111 

Velhasıl Ayvu 1 ile " 
.. sebeı r 

bayrumı muntı 1 ııt• 
· trrin y .. ~ıı~ ~alsiı bır ~ 

Habesistan Meselesi 001cııı!!•· 
:;oi üzeriddoki nazar ~jr (Dı:womı ikinci sa)fado) 

ği gibi, bı ş 

değildir . 

nı izah edertık: . tııfl tıe 
yüz bin kişi _ Eüer HabtıŞ 15 " 1,111f')ıı o it rıtı r ııfll 

Balıeş imparatoru, Pl'nııhı 

gazetrı·ilerr ''ndiği hir di 
vovdı'. l lalıos ltalytı mesele· ,, ~ 

gün mandu 3 1 btl ıtı tıı~' 
m~chıır knlırsn. 11ıı:ıf1' 
her halde Itntyıırı ıııir· 

pertıh 
olınıyHcnkt1r. 
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••• • M' P!~ •••••• •••••••••• 
ımar Smanın büyük de-
R ijer~e ~ir eseri. 

Uyiik 1'ü rk ın ı mur ı Sina
nırı l>; ta l. l 
bu .. k nuu da mımarl ı k ~·a \ \) - t ~ 
r.. • 1 tı~e rd e h r eseri 
·•ıeyJ n 

{l un.ı rı ku r ı lmıst ı r . Bu 
t!t .. 

dem· Bııkırk öy ile 
" ıtyolu nrnsındıı Ça-
..,;~~. 1 ~·iftl ıği adile anılan 
ıın .. 0rt nsra yakın bir zam-
118 once Sadrazam Siyavüş 

ş l ta r 
hiı- k'" ro ından ynpt ı rılmış 
tıtt 0 ktur . M ı>tant t ve za-

ett0 <.> 1 • .. 
şk .. ınsn sı z olan hu ko 
~ guz~ ı lJ şlnrlıı som kA-
ır ol 

l .ırak 'i.ı<· u . l e !!etiriltm uu ~ - ,, 
nlt 0 k ımnntlı bir <rubbe 

·nd " "e Q topla nmı ş cl ürt oda 
lef .r 1) ruııtındun iburettir . 

ış'ltlan ... - .... -· 
terı gorunıısu gun. ıı~ · 

thr Y.0 P 1 inı ı ş büyülı: bir kuş 
"esı · 

r11., nı nndırmo ktrı d ır . Ve 
"tırıe su h r kenarlı geniş b;r 

~ru Gvzunun merkezine do. 
tıı atılan dort sana tlı ke-

lltın . 
110 Ustüne oturtulduğun -

dôrt hen<les' bir tenaz ı rl.ı 
tıq C(l phesındo viİ <' IJıle ge -
l 

1 "rı so t . ı . i 1 . .. .ıı;6 na n ee ı ' r ı goz 
nıu t•r:::cnk glizelliktedır . 

11tbaş Vefayı da yendi. 
J5 se . 1 • lnR . ne ı şı t şıımpıyon-

Q tı 1tin He iktaş ile Vefa 
r,B 
~ .krıda yopılnn son maçta 
~ 1 

t:: takımı Vcfoyı 2 1 
. ıı'lıı t' 
\·~ı ır. Beş ı ktos hıındon 

d~ F b h . 1 O } ~ ener o çcyı - • 
' tı t ' 1 ı. 

Fransız 
Başba~anmm sözleri. 

Lavaı finans ve ulusal çalış
mada bütün Fransızların ya

rdımını istedi. 
Paris. 2 (A.A.) _ KoyJdn 

Avengııe şenlikle rini a\·arlum 
Laval demiştjr ki: 

- Hükumet finansal ve 
ulusal çalışmada düzeni ye-

niden kurmak İçin çalışma
ktn fakat bunun ha · arılması 
iç·in bütün Fransızların yar 
dımı gerektir. 

Bir deniz faciası. 
Tokyodan bildirildi<Pine 

l"> 

göre ultm · ş kadar balıkçı 

f!" em İh İ Koren ı ıı batı güneyi 
kıyılarında fırtınaya yakala

nmışlardır. <;eminin iki yiiz 
elii yolcusu hırliktu batmış 

olmJsından korkulmaktadır 

Alman 
Hü~ômetinin daha hoş bir 
sıyasa gütmesı lazımı 
Ludra. 2 (A .A.) - Taymis 

gazett::sİ .Almun - logiliz ya
nuşıklığ.nın tum olması ıçin 

Alman hükumetinin b: zı azın
l ı klar karşısınıiu do ha hoş gö 
rür bir siyasa giıtnı esi lfiz m 
olduğunu y:.ızmaktadır . 

Bir Alman Generahmn 
sözleri. 

Berlin, 2 [A.A.J - Gene
Fonepp eski Alman s~mürge 
muhı:ırıplerinin toplontısındu 
Almanyanın diğer meselelt:r 
gibi şömürge tşini de holle· 
de ceğıni ırkçılığın sömür-
gecilikleri bildireceği 
nin en büyük delili eski 
Alm . .m sömürgelerioin O'Ö8-b 

terdilr.l~ri bağlılıktır de. 
ıniştir 

Rusya Japonyaya bir protosto 
notası verdi. 

( Cst tarafı birinci st1yftıda) 
~lurnıştır . Maıı\·orideo, bo- ortaya ~·,kun lr.urşıtldl.lur, bö 
yuıı:ıkom~u illeri tnhuit eıi· yle bir işbirliği imki\nsızla-
en Japon ordusu. 193J ,ıe ştırmaktadır. 
nötürle tirilerı l ölgE>der. Giı M ınrorinin İşı\(ılindı!n so-
neye doğru ilerlt•mektedır. nraki ilk y lda. o·ada 
J ıpon ırıilitaristlı rı . kuzey yap.lan olutun tanınmamu-41 
Çınin ~n . büyük .. ikı ş?h_ri o için yap J ,ın bütün gösterılen 
lun Peıpın ıle 1 ıyençını dı• Amerikanın başın ı n altından 
nötürhölgı• i~·ine ::okmak kopuyordu. 
i~·in l~u ;- e~ıirleri işgal et- Fakat lrıgiltere. Almanya-
mek ı steğınde olduklarını n.n \!alışmolar.nı verims z 
sa~lamıyorLır . . . bıraksa bir uyuı-;;ma s ı yasa 
.. Z ıten, .l ı ı 01ı ıln.r ı n ver<lığı sı güdüyordu. İngiltere, A-
ııltımntonıun <_,,ın)ılerce knlıu- merikanm hesabına uğroşa -
lü. ~undaı~ s?nra, .nö·ür böl- cağını umuyorchı. Fakat hu 
genın bıı ıkı ~elııruen ~·ok yüzden, \'a~in!,!"tondu ~·ok tu. 

lıvm Rusyada ağır en
" ~üstri çalışması. 
l "Yet ağır eodü::;tri ilk 

dnh ... öteyH kadnr uznnu<·n har bir deği"i.klik oldu. in-
' ğı anlum.nn go·loıektedir. O'iltnenin de-s uzak doğu is. 

Kuzey l)inıni ıle Munçuri lnine karışmasını İ!'ltiye~ 
.,~ "Y ıçinde yıllık planın 
~de 
I 49,5 ini bn~1 rn rak 11 

~ Yıtr 267 milvon rııhl el ik 
"l Ilı • 

ı Y'1pın ı ştır Bıı m ı kla 

t;. 1934 yılının ovrıı dev-
ınn . " 

r,?.li.I· tııshı· llc ) ıiz ı lc 25.3 
f lık \ar\l r. 
0 ııt .. 

n Uretiıııi 6 milyon 5 
trJrı · ı 

~it, ı e 934 y ı l ı n ı n ilk 
6 1 ay no nisbetle yüzd(• 23. 

' 

'f!rtıir 12 . . n m ılvon 743 bın 

14iıy İlı> Yiız le" 35 çelik 5 
~~5 ~n 850 bin t on ile yuzde 

11 onıur, 49 milyon 755 

l<.6 ton ile yüzde 
L Utttrı 
'r1ı ı l ı r . Fazlalık ba 
ll'ıd, :ı Yllzchı 6U, nliiminyu- 1 

)~~IYGzıte 7 8 a~it ~ii l fırikte 
{• ·~ 

~il! r 1 ' 
1 · 7, kom hin" maki-

1( ını c ~Yüzde 252, yük va
~ Qtırıd 
ıın11 11 u yüzdt! 131 knııı -

. Yüzrle 30 \'O traktö 
Yıız l 

l (J 18 3 .. , , tur. 

'~~il' 
1 ~ 1

1z .~ütcesin~e 1.197 
'·~;1 • lıra fazlalık var! 
llsı.ıı il hozinesinin 935 fı-
t Yıl · · • . 

ı ·atıkı ıçın ~:ı knrdıgı p; _ 
197 era gör(• "tılirl~r 
') 11(11 • :-. 

} 'lıır lıralık bir artma 
6n4 ollı3~'teuir. )1asrnrlor 
q ' 1 t,.flıı· lirolıktır Ac: k 

~~ ırı 
~ letdi .geçen yıl hu arn 
~ dııh ğ-ı u~ıktnn 6,496,SYO 

Q ~·okt ur. 

<,ıı kayıp mü~ü r. 
~ " rrıuh .. . \ . •en· . Urumü kayıp ett
'ı"· ll:!ın ' } 'lln b . 1 o ııcuğı ından es-

eı.trır · tikrrıü nlmadııi ını il-y lrı, n 
il~ lJp \ . .. 
Yr•r llOyii ihtiy.u he. 

1 
uyesinJen Kadir 
0~lu Mehmet 

nın On~ nn !..!"Clen lı ıl b " klı B Ruzvelt. yeni hir ta'ctik 
yor. ;;urns ı nı (lıı hutırlato lım kullanmıığa haşladı. Ameri · 
lcj .l ıp onlar ı n hıı yem iler- kn. uzak ' dofruc\uki ıl!'&ğlnrı. 
leyi ş l .. riııılc dıplomns; hi~· bir nın lng i lte~t!rıinkilerc gij 
rol oynumumııktndır: Anluı;;u rP. ç.ok 'az olduğunu ve> · ın-
ıuıızl ''ı a<ıkerler ort:ı"n ııt - er lt · k ·d. ·ı 

l 
;--

1 
~ 

1 
n Menın. en ı asıg arını 

mı'? urdır ve onn 'ı~~m an kendisinin muhnf:.ızo etmr,~j 
k ~ mseyi kıırı~t ı rmaks z n gerektiöini 5'öylüyor<lu. 
h ı tırmı· k sıı ğırıdc • dırlı r . • l"I • 

~ ı ı • r d, olUf) } ı' tenl B ı taktiğin yon cısını. ln-
·ıım ı .ı ı c ' r.r .1 · ,. 1 ) 

zatı~ıı avl~rJunbt>ri hazırlu- gı terenın <./ne ar!;ıU usa 
• 1 ir yardım sağlamak IC'ın 

nrnıştı. 1 
IYJ5 yıl ı nın ba~l:.ıng <·ındu 

• J Jponlarııı eyi('c otüt cdilm-
i~ bir «Çın ı n iizerinc el ko. 
yııuı » progrunıı hrızırlnılıkl-

nrını ""Örüyoruz Bu plan 
~:ınf} yupılucuk bir cıfiounsal 
yardım» ·P.klintı girmiştir 

Yani böylelıkl<! .l ıponl ..ı r 
~indeki ilk m ıddt!ler lireti. 
mi üzerinde aılam akıllı bir 
kontrol y . pnıuğu ve ()in pi· 
yasasının ıı onopoL nu ken
dilerine hasretrııer,e haz tL ,.., 
an mı~ la r,lır . 

Kısacn , Japonya ı : ınde üs
tün bir rol oyıınmaa.: ve lrn
zey <, inine yerle mok İEliyor. 
Japon plslnlurıu:ı g-öre. Nan 
k n hükıirnc>t ı n i n k .. ııcii"'i bu 
program n ycrilmesini kola
y l ufıtırmıık zorundad ır . )1a-
reş 1 ~an~ - kay - şl!k Japo 
nlura karçı yapılan boykota 
son verilmesini emretmiıı 

~ 

tir. Tokyo hükılmeti mureş 
alı. huna benzer yeni hare
ketlere gevk t tmek düşünce
si nıledi~. 

Çin piyasası i~·in yapılan 
!ıu sava!i en ~·ok Japonya. 
lngıltert' ve Amerika ar:ı sı
n ıia olup bitmektedir. (}ınJ-
elci Japon hıic·umu. doğ'rudn
n doğruya bu iki hükfıme

tin usığlarına knrı;;ı ~apılm
aktadır Amerika ile Jngilte_ 
renin İ!'$hirliği yııpmnları, 
.lnponları g"drilcınek :r.orundn 
lıırakabilir . Fakılt bu iki 
memleketin sıyosalnrındn 

yapl • ğ"ı p ônın tarihinde de 

görüyoruz V u~jn~ton buoa 
girmediğ"i jrin. bu p·oje de 
suya dfü;hi. 

Şiiphesiz, bütün bunlar 
Amerilcan·n UZJk doğu iı:

lJrine ilgisiz kaldığı anla . 
mınu ~elmez. Fakat tüı lii 
devletler aras .nduki manev
ralar bir lii rlü bitmediği 
için, .Japonya büyük bir iş 
\'Avirmelr. iizere bundan fay
d ·ılanmıştır. 

lngiliz sıya!rn!'ını işgal ~
d~n Avrupl buhrunı ılu. .l .1-
ponl:ırın Ç:nı> yaptıkları bu 
ileri hurekct i rıi kolavla~tır-- .. 
m ~tır . Hununlu beraber İn-
g-ilterede. uzak ıloğuda bir 
Iogiliz - Amerikan işbir
liği yapılmasından yann o
lon .:ıkış g- ittjk~·e kuvetlen . 
mektedir . O!!un i~~in Japon
ya eline çabuk tutup, demi· 
tavında doğmeğe k \ror ver . 
tir. 

Bugünkii <;in. büyük dP,v-
letlerın çPvirdikleri i~ler 
kurşısınJa bir ŞPY 
yapacak hulde değıl<lir Kıi° . 
omiotang her zamankindt·n 
ı.·ok Japonyanın bir istef{i 
olmıığa hJzır bulunduğunu 
göstermektedir. Çin 
bur.iuvazisi ulm; ı 
lar cerniy~tinin bu it;ıa kar-
ışması hokkındn her turlü 
umudu knyhetmiştir. ı,:in 

şimdi hakikiğ lıir ekonomik 
fellket geçirmektedir. Bun· 

Beş yıllık endüstri planımız 
mükla olan fabrikanın Jumı
lıcı (ırınlur nıiaki d1>neder 
60 bin ton kok vı! re bilece-
ğini gö~termiştir 

Ergani bakırı 
C•Jl ı şmayu b,ışlunabilmek 

için dPmiryolunun bit 
mesı bı klenmektedir. 
Fabrikanın büyük ma-
kine k ı sımlnrı ıncok trenle 
taşıtı la hilecek tir. Onun için 
şimdil.k oradaki kurağlurııı 
yapımı ile uğroli ılmbkta4. r. 

Ergani b ıkırları işletilme
ye haşlandıktan şonra üret
im ilk iki yıldıı on bin, üçü 
ncü yıldan sonra on heş bin 
ve sonra 24 bin tonu lorltır 
yükselecektir. Ortnl:ımu bir 
hesapla d.şardnn getirdiği_ 
miz bakır 2541) ton olduğu-
na göre jlk işletm*' yılı son· 
undan başlcyacak 1 O bin ton 
bakır satılması ımkıln altına 
ı.lınmış olacuk ve diinya ba
kır piyasasının ort>ılama rı
at na göre de bu mikdarla 
her y.l bir milyon İngıliz 
liralık bir kam hiyo gtıliri sa
ğlanmış obcaktı r . 

Kükürt f abriku ı 
İş hankaıun.n Sürnerhan

kla berabı·r yönottiğı Ked
borlu kükii rt fabrikası işle 
miye başlamıştır . Mem!eke· 
timiz son ı.Jtı yıl i..:indti 
ciı ·1rdan 1700 ton m i kdarın-

kiirtlerinde bu nisbet en fa . 
zlu yüzde yirmi dr>rdü bul
duğundun cins ve kolite bu 
kımındrı n da biz im kükürtle_ 

fabriknmız bir mev~imde 250 
bin kılo ;.rulyağı çoğaltmak-

tadır ki bu ınikdar 

rimiz eşsizJir. 
hıpartanın bir yıllık 

isparta gütyagı f abrlkası: 
gül ürününü luır iiı lam:ı kt nd ı r . 
Mayıs 935 boşlııngı<' ında i ş

Jemiye ba şl ıyan fahrik:ı bu 
yılk i üretimini 100 kiloya 
v.:ırdırmıştır. 

Türk ~ülyeğcıl ık limited 
sosyAtesinin 100 hin l i r:ı ka. 
pitaliyle kurulup i şe bıı ~lıyan · 

,. TÜRKDİLı Neşriyaflndan: •-, 

Balıkesir Doğum Görenek
leri Ve Cocuk .• 

t 

.lluallinı .4. o~ma il 

Tetkik esen 

(351 KUR. UŞ 
,., 

* 
balıkesir Halk Adet 

inanmaları. 
Mıu1Llim· Kemal Ö:er 

Tetkik eseri -(30) KURUŞ 

TÜHKDfLi EVİNDE S.\TILIK. 

ı;e 

da ve 334 bin !irn dt>ğerinde 
kükürt almıştır. , 

Fransız sosyc•leı-inin orn
nLımalarına gö e Keçiborlu 

.. 
~---' 

madeninde bir buruk miL 
yon kilo kadar kükürt vur. 
dır. Mad~nin yüzde 38 hin 
tın kükürt bulunmaktadır. 

Madendeki kiikü,.t nisheti 
yüzde kırktır ki ltalyan kü · 

un başlıca etkelerrndAn biri 
de Amerikanın gümüıı,ı siyı 

sasıdırki bu yüzd~n bütun 
gümüş z ırarlı bir ~ekilde 

ÇinJt>n ılışarıya akmıştır. 

Nankin hükumet inin Cınens

nl durumu :ı cı klı bir holde 
ıtir. Bu hükfım~t ~·n·yet bö 
lgelcrincl~ki Çin kominıst 
or.{ularını bozucnlc kuvvett~ 
ciA~ilrlir . Bütün hu sebeplr .. 
rden doluyı \an kin in dıştnn 
gP.leL'.ek bir ynrJıma ihtiya. 
cı vardır ve .Japonya bu 
yard ı mı ona verecek en evi . ., 
ılurumcf:ı ol:ın ılevh ttir . 

Kıs~H·a her şey Japonların 
Çinde ilerleyişlerin. kolaylu • 
ştırmaktır. 

Doktor 
Osman Günak 

Muayenehanesi: Evinde -
dir. Hükumet caddesi nu -

mara 56 

Yeni açtığı evindeki mua·

yenehanesirıde gece ve gü
ndüz b .- lunur. Hasta kabul 
ve tedavi ea'er. 

------· 

• 



. SAYFA: 4 

BAL IKESIR ASKERİ SA~I Al 
KOMiSYONU iLANlARI .. 

'fÜRKDlLl Teınuz ~ - ==-=---
l]!~W.ımıııımıı~~~i.iil~11!!!!!!!!!!1@.~!!!!~l!!!!!~!~~~~!~!!!ll~~!~,~~!!!!!!!!!l~~!!!!!'l~!!!!!!~~!!!!!!!!!~l~U~ı~}l-I 

.. 
Bahkasır icra 

Memurluğundan: 
R.1lıktısİrılf' Şohlütl'ullnh 

nı .ıhn llesını\cıı kJtıvı cı ::>.ıh 

Kirazlı ~urnizonunuaki kıtaııtın ~Clıt lık itıtİ)'U<'ı o urı 578 
bin kilo un 10 temmuz 935 ~·arşamho ~iiniı ~uat ı5 tle 
ıl13l·si yııpılaıuk uzeıe kup:ıl ı :r.nıfla nııınkns.ıyıı koı n.uş 
tur. Uir kilosunun tehmını hedı L 9 kuru~ 25 ı::nr.tım tl mi 

1 
cııvuşun J 3 teşrınisanı 19:12 
turihlı ve 5!Ô 766 ııuu.:ırulı 

~~ ··yük Tenzilattan ~ 
~i istifade ediniz! ! 

1 

nsliye hukuk ılflrwle {230JO) 
klisıır ku u~ VL' sn·rıc·a da 
tı.ılı ıkkuk edecek resimden 

EE'i'i 
ı=.-g 
'i=:.."': 

natı muvnkknle mıktarı 3~~3 lıra Yırmı b(;~ kuru 
tur. Talıpler ~atnuıııeyı ış girnlerinde ve 
~·alı ma saatlerinde Balıkrs•rde Kolordu ve 
Bayramıçta Rutınalmu komisyoııuı ,lo görebilirlı>r. Taliplerin 
ihale suutinden hir ~tıal evel arttıruı;ı ve eks itme kanun
unun 2,3 üncü maı.ldt'lerınde ı~t.-ııılf'n tı~ın1nntı n mtık~tıte 
makbuzu ve vesaikle birlıkte Hrıyrunıı~·ta Tümen satın lll· 
ma komisyonuna ıı.ıüracaııtlnrı. (315 -t} 

... *' i:-· , 
Edrı:mit gnrnizonıınıı hir seııPıle löz•m olan 100.0UO 

kilo sığır eti kap ılı zarr urnli.e s ·ı t,n alırıucaktı r. Birinci 
t eminat bedeli 1500 lirod r. 15 Temmuz ~35 puzıırte~i g-u
nii ~aot 11 d~ ı,.o nisyorı d ııresirı le ıhole i•ılılecektır Eksi
ltmeyi:! galeceklerin t>:ıklif mektuplarile l'-irınci tenıin:ıt tı•

l ellcrini vdy • hanko mekluplar:nı voyolıul 24g() c:ayılı nr 

tırmıı eksiltme kıınununı.lflki tf•ırıinnt:ı ıııt 'ı Fıkulıır n 15 
Temmuz 935 poz ırtegi güniı ~nat onn kadur komisyona 
getirmeleri Evsofvrı şartl:.ırırıı ıırhmak ıstl)t''lrriı.rn ko
misyonun hcrgiın nı;ık olduğu ynln z Anktıro vı· istunbul 
satı ıoJmn komisvon!arınu dıı lıirL'~ ovsnf ve snrtrıame crönd-- . ~ 

er ildiği iltln olunur. 
(344 4) 

** EJremit ~arnızonuıın bir !"enede lrlıım o\on 15000 kilo 
s ıde yağı kap ılı z rf u~rnlilı• ~atın ıılına•·ııktır. Birır ci tP 

minııt beıleli 900 liradır. 11 Temmuz 935 lı~rşt'mlw günü 
sa tl 11 d-:ı E lremitte komi~yon dnır~si içinde ıhale 9lar:.ı k . 

tır eksiltm ıye gel"c••klnrin teklif mt·ktuplnr ılo b rın~i temi· 
nat bedellerinin 'veya hıınku mektuplarının 11 temmuz 935 
per embe- gurrii srırıt onll kadar komisyona wtirnıı lı · ti ev- ı 
~a r ve şartlurı anlamnk isti~·enl ·r ic;.n her~iin komi~yona ı 
ış znmıınluıınılu rnuracu qlıııı ıl:'ln olunur 

321 - 4 

Defterdarl ıktan : 
30 • Eylıil - 336 tarih li k.ınıın ıı n ikirici m dde i muci· 

hinoe m ~kez k11saba veyu nahiyt'l"r ile köylı rıle her Şhhsın 
kehvP. gıızıno ve e msuli oyu n nı(jlıull"rindt• bulun: n biLr
do, tnvla dnma, ve santranç gibi oyun alfitı hokkı!!ıl& be
yannameleri verilerek i~hu iJfln t:ırıhından on beş gi.ın zar· 
fı~da levhaların yapıştırılması n hu müddetten sonra lev
hnsız göriılıH:ek olanların iki kat resme ttibi tutul:ıcakğı 
ilan olunur . 

maı-r.ır vtı ~aİrPıf t:n bor~·lu 

Zorıguldokta yeni yapılan 
şosu yol ıııiittHılılıidi Nusret 
nnııı ı na y: zılan l 7 1 934 
gü~ılü icra Pmrine ınuhulli 

miibaşirın vt rdiğı ıne~ruha

ta ve polis memurunun yn
plığı ta tık ı kntu ~öre b6lun. 
un helen ılrnnıetgahı meçhul 
bulunduğu anloşılmukln b·lfi 
t~h liğ i:.ıd ... e.lılen icrn l'rıı r 
İnin Vf! a l r.ıca kl ın ı n talebi 
uzerın•,: ıflas kanununun 57 
inci ınudılesindekı ceza \'O 

sullıukuk usulii nınhkernı>le 
rİ kanununun 471 ve 155 
mndılcı>ın in ıkinei fıkras ınd

aki seliihutn nuzaran bordu 
mumuiley lı ha k k ınıltı ila nen 
tebliğ-at ıfo~ıncltı krırnr Vi' i 
imiş olduğu hor\·lunurı bu b:ı

hJa hir itiııazı vnrtıa ilan tu
rihındPn' jtihmPn · 15 ı•ün 

" iı.:inıle itir:..zının bizzat~ ve 
1 il vekrilt.ı bıldirilnıı .si ve bn 
ıııuddet Y.hr{ ndu boreunu öd 
<·ıııez ise rPhinr aynı nıiidd
ı·t içincl~ iern ve iflas k n 
ununun 76 ncı madde~ıne 
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SON MODA ' ' Elbiselik kumaşlar, 
ve mantoluk/arı ve 

ipekli, yünlii roplrJk t 
en güzel yazlıkları .~ 

=~ F A H R T A V S A N L 1 !~,ı 
1 Tica e~hanesinde _g 

··- ~ ~ 
~ f 

=l İstediğinize uyğun olarak bulabilirsinİZ·, 
~ ~.,t•\rk<tl<tdt~ lt~ıızi litt lı Sel tı ~ l<ı 1·•1 ~ı 

~~ başlannuşflr. . rı 
~ A YRI CA ., 

es--_:_~_=_~_· Kapta oteli altında yeni açılan t "'A H 81 ~ 
==-="l"'.\\

1

~ö' 1\Nl""'l "l'lJHA ~IY~~ mağazası .. ~ 
==! nı ziyaret ederseniz memnun olursvnaZ· 

t~vk ı fun ınul bey:ınınılct hul. =-
unması bulımrnntl ir suı etde. ~~ . 11JJ1'' •ıııırıır: 
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