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~?;.A.RTESİDEN ÖZGE G"'Ö"NLER:OE VE SABAHLARI 

!4ardinde Çok Zengin petrol damarları bulundu. 
:.-----------------------------------------------------------..-------- ---n:~:. z . er itin_ li ğ~ Habeş meselesinden doğan anlaşmamazlık. Mardinde Zengin Bir 

;~:r.~:·1~s::;o~:kr:~~ lngiltere F ransanın Gözüne Girer- Petrol Daman Bulundu 
gr::~:;E~:~:r~:;~:~:~ ken ltalyayıda Gözden Düşüruyor 
i.~. T::~~:·~~:k ıt•mici•••: itılya- İngiliz ıytışınası gittikçe alevleniyar. ingiltarenin italyaja ekonomik bir 
:~~· 1~;~·· :~!:::~:··ı·~~:~- bajkot ıçaca ğından korkuluyor. İtalyanın asker sevkiyatı dmm ediyor. 
İ~i ıntık bayramlarından hır- P~ris, 3 (A .\) _ Oünkü anluşmast ile İtalyaya verilrn- ile Habeşistan arasında Cen-
""lr. Lozandan önce, türk kı- İngiliz kabine topluntısı Fr- esi arsal yolunun creriye kal- evrede yapılmı!? olun anla~-
J• arı T" - .. o .. . 
•i .. urk bayro~ınm gorP.· anısız basınında sır ışleri bı_ mıya(·ağınılan ltalyu oner· ma artık bu anlaş;ımamazltlc 
J;,"e ozl~si irinde yanardı; rakmı~tır: geline toprakların hir bir \~erçivesi d :şı nda kalmış bu-
-,;tlllar~~ bin bir ılil 'fürk~:. lngiltere Fransanın gözü- işe yarayumıyacağmllaıı do- lunuyor. 
~1,t;:8ırJı; rıhtımlor, gez· ne girmeğL', Fransayı ltaly _ layı reddettigini yazı.yor . Habeşi~tan meselesin -

" Şaogay rıhtım boyl anın gözünden Jüşürmeğ~ S&Ykiyat dınm ıdlyOr. ~e dogrudan doğruyu 
fL._l.'4tırlatırdı. ~:11lış1yor inailiı Alman ani- R 4 (A A ) Doğu ltelya aleyhdar yaıı-VWQaanl . l - l".' oma, . . . . . , . Si,._ 1 ımparator ugu a masından sonra ltalya ile .\frilrnya asker sevkiyatı ~Ar yazan ln~ıhz nıatbu,ıtı , 

,_1 ve daha öteve demir- 1 1 F ·d d ltalyanın yalnız haklı dilek-
Q yu "' nn aşaıayn ça ışması rons- evaaı e ıyor. . . 

'-ri pınak ~luı ~·ırı_nı.o u ' haklı olarok ~ü ıhe e Ed . d' . 18Z8l lır lerının dıklrnt nazarına alı-
.....__,rıe ve aeyrm~. aenJı ıı. .J!. .. .. 

1
.. 1 Y anın ıyuı u 8 • n11bileceuini liöylemektcJirı-

~.r . J uu~urmus ur. p ·8 .. (~ A) _ B Ede- (') 
~ ı arasında vupur ış et- .• ". . . .ırı · oJ • • • • er. Bazı Avıup:ı ~.ızeteleri 
\iıi.- Ya~anca kunıp an yaların lt~lf~R-ll~lllZ . 3ffl$~iSI. . nin diy~vi.uJen . _)'ana Oı Jre Babeşistanı ~ .sır ~e Fasa 

Hükumetimiz bu zengin kaynaklardan azami derecede 
istifade edilmesini temin etmiıtir. 

Ankara, 4 (Özel nytnrımızd:ın) Bir ümıldetdir )fordin 
~!evresind"' yapılmakta olan petrol arn~t rnıost ı·yi bir !!O· 

nuç vermiştir. llaber verildiğine göre ilk önce bulun: n 
'tilJ (petrol JnmnrJartndan <:onr:ı l'SBSJı bir petrol domarına 
rastlanmıştır. Sonılaj ve araştırmaya devam t-dilmektedir. 

Ankara, 3 (A.A .) - Mnrdinde bundun evel nz petrol ka
yna~t hulunmuş ve son zamanlarda yopılan sondajlar 
sonucunda, aym yerde dı:ı ha zengin ve bol petrol ve. 
recek şekilde kayn3klar mr.vcut olrluğu ::ınloşılm tıır. 

Hükumet bu kayn nklordan uzam derecede istifade edL 
loıesini temin etmiştir. 

Yunanistan,Avustury~ 
Kralhğa Dönüyor! 

-~riisüne bağlı idi . Bu 1 arıs. 3 ,A A.) - Ede~ırı gazetesı Jıyor kı. benzetmekte ve JolayıEiyle 
):ır_llıı kara ve deniz yolları diyevinJen sonr:ı. lt~lyan-lıı- logilterenın ulushn kuru- en iyi hal \·arcsini llııbl'~İS · Yunan hall,ı krallıu-~ do"nu·p .lo"nmemek ~ususunda rey'ın'ı 
tı Ilı taşın ne ılemektiı? Hn- ~ lız ayt !jması gıttık\·e : le- muna boğlıltk duyguları o~. tanın lta)ya m:ınJ:.ısı altına 1 U il 

i~i laoıanı ckorıomik gelı~- vleniyor. . . un H~beş, ltulyu~ mc~elcsı . konması olduğunu yazmaktıı- uerecektt' r. Avusturyada da hanedanın memlekete 
b ll ruhu ve harı> z::ımanı İt.ılya bnsınt lngılterenın ndekı Jurumu ıle hır kez dırlar 01. <Yer bazt A r P 1 
~lı . . . Al . o v u a 

d,Qıın .tıa rekcltlerin temelı ltulyt.t!u ekonomık boykot Jaha bellı olmu~, fJkat m- gazeteleri ise · Habt'~İstanıo g~lmesine müsade ediliyor, 
4 e'kıır. . ?\~acugını y:ıı yorlar. .m lngiliz deniz anla~ması l'alyan mandası allına kon -

ı.,,, '','~bul nhtımrnu yan o. Jngilız hüküm eti Almanya Ha Ja bu Juyguları yalan lamı- masanı doğru olmıyacag· ını \'iy:ın:ı, 3 ( A.A.) - A vus- hükumeti bugünkü re.ıımın 
1
' ıır b t turyıı bakımlar kurulu Ha- devamı veyn meşruti kralın 

tıtt.. ya ancı geminin mr· Fnnsantn arasını buluyor. ş tr. söylüyor ve l896- 18Y5 ltııl - avde ti hususunda ulusun 
\..· en ha - l b' Ovr ~az~tcsi de Almunyr- H b . bisburgların mallarının iad 
~ s:.ımugını a, ı r ya- Loudrıı . 4 (A.A) - lngtL •· y.ı. u dŞlstan sııvaşının ma· özgür olurrık rey verehil-
ı..~ cı rne ı k · - - nın hava sildhları hakkında esi ve ana vatana JönmP.le_ ~l m ~ etın t ıpragı ve tere 3 !1ubut kurarnamesi nıJa meselesinden ortaya \'I- mPsi için geneloyıı knr:ır 
t~ ~n hiltlnrı ba:-lorıh Tü· lngıltereye iki taraflt hır an. ktığını ilerı sürerek dtı~iin leri kin bir kanun projeı;;j verildi2'ıni hildirnn h

1
'r ku-

ııt•n . hukumlari va llube~ mese- laşnla o·nergeyeee!!in ı· vı:: in - -s 1 k · · ._, 
h.ı ~ Unu b' k ·· t s " ı · · d - ı - · b hıı.ıır amtlğ'a arar vermıştır. nun t kl'f' · }il t ~~iti t , ır arış o e ı· lesi h lkk ·nılan Frıınsn hü- gilterenin de bunu lto.bul ce erının ogru ugunu ıs u· .e ı in! prır men oya 
'-•ıdı ~•ta basuma~a c;ı ka- kfimeti ile ueniz programla- edeceğini sanmaktadırlar. ta çalışıyorlar. Hu bıtk ı mdan Atinn. 3 (..\ A.) -- Yunon vermiştir.======== 
hhir · 0 <·a imparatorluğun rının teatisi j~·in Alman, Fr- ' • Habeşistan tarihinin son inci m:ıddesinde denilıJor ki: ya krallığ'ı hükllmetindım 
~~~r,1~ 1Y 11arında b!r s~.ncJk ıın~ız hiiktı ııetıeri arasında İtalya-llabesistan mese &Si. yarım ~uz y ı llık ue.vresi. ~e- <1 Habe~istan krallar kralı i~•if::ıde etmeden)) devletıerc 
~\~ . 1 

boyunea hu\cmu yo· llegettc bulunmaktaılır. Son hafta İÇllı de Jt1lya- raklı hır alan teşkıl cttığın- diğer hükıimetlı•r ve devlet bilılirılığinden Hom:ı ile AJıs 
~·~ itılyı sömOrgtlerini genişlet- Habeşistan meselesi yenı den bunun oziırıü :ınlatmuk l ~ rıe arn~ınıluii bütün i. lı~r - Ababa nrı:ıstnll:ı ilıtilfif hoş 

1~ıı~tlC>rnj ve ll'cim hak- bir cı:reyan almış gorun- <loğru olur. ~öyle ki: de ltalyarı krallığ' ı hiikfımoti- göstermiş ve ffoheşistun 
•tt :n ol,Juğu kadar. ~ j- inik ihfiJICtndldlr. mekteJir . isvirre gazeteleri· 

1 

Habe~ ı stun kr:.lt Yuvun, nJon istifade ctıııeğe razı kral ı. 11\-iyalide yapılon nn-
1 lerı, ~ onur bak . mındon Boma. 4 (AA ) - liior- nden bazıları Hnbeşistanın yerli Jervi~lere kar~t a<·tığı olmalı.tu.lır. >ı dla~mnııın flaheşce metninde 
~Ilı ltıuz buyram : nın ön- nal ltalyunın İn~iliz önerge- ltalya mnnd·ısı altına konu-

1 

suvaşsırasında IOmart ls89 Bu madde. ilk b:ıkıı;;tu Ha- «razı olrn:ıktaılır » Cii mlnsi-
l&ı:ı1,1\'u değerini hYİ :rn lerini İngiltere ı.rihi İtalya iması dü~üncesini ortaya ut- tarihinıle vurul:ırak ölmüş bf'~istunın italyon manıhı!->ını nin bulunmodığını ve bn 
~-.. ~)ız. 1 Temmuz bayr· ile ekonamik geni~lemesi mış\ıırllır. Bu dü~ünctyi Av· ve yerine oğlu ~1enelik 26 onııyludığı düşünctı~irıi yaru- ı·ümlenin «istifnde cdehilirı> 
•I,~ leoiıılu Türk nlcinliı?i i\·İn sömürgelerini gt'nişlet- rupa gazetelerinden hazılor- mart 1889 tarihinde kendı- tabjlir . 

1 e•tir. :"> mek ihtiyacınJa olduğundan ının benimsediği de görül. ni ş·ıtafatlı ((Krallar kralı» Italya hükümeli 11 ilk 
~ 1 :.oıllQJ b 11 ıbeşi~tnnın ltalyn sümür- müatür. ltıılyan !?azet.eleri- . 8 111.· • an eri Türk Jeniı · "1 •· iınvanı ile kral il:tn eylemişti. teşrin 1 89 tarihinJe bu 
h ~ 11111\ h' ~elerini hoılemekte olnuıs·n- nin iın-tll yazıları da llalya 
ı·ıtıı1·1 ı~· bir yabancı ka- · Menelik o tarihe kaJar ~o andlo~muyı bütün devletlere 
~ il don lngilterenin Habe~istnna hükümr.tinin son günlerde 
e ~· .Yardımı olmakl'l · zın L eyaleti kralı bul . nuyardu. bildirm ı~ ve ba~ta ltalya 

•· ıç h" .. bağ.şl3mak. isteğinde oldu~u- bu İ8lia.amette yürüdıiğünü °" L ır o lün" almaksızın . k" Fakat Ti ,!!re ayuleti ıl:ıhi ye- olmak üzere biitün devletler 

~"-!d '\- · 1 nu Zeba g"d~·idindtn dolayı gösterıyor. DemP.k olu~or ı. .. 11
' hızl:ı ırelistiğ'ini 1 ni kralı kı!ndi kr::ılı olarak Habe~istanın İtalya mandası-

' h·ı · '"' " l llabt!jistun ltalyu 1928 ı ~e\·en maya~ sonunda ltrı yo. 
'~Q~ 1 1Yoruz Hu cralhdm tanım3sı üzerine l lube~ istun· nı onayladığı ınunını h:ısıl 

ııı,I\, 
1

l()01 ıiuğu kadar Jenizci 1 H a b e ş ,. s t a n ·ı ı e B ·, r da i~· savaş baş gö:ilermiş ve eyleıni~lerJı. ~1t8ır Jalıi bun-
'ıııll .. ld Prağı olduğu kadar İtalya bu savaşta Menelikc dan bir ka~~ yıl önce lngi_ 
'~ıı \ .. l_ıii\cmü altına yardım etmiş iJi. İç· savaş 80. liz himayesıni onaylamış 
~~rlıır~Yuk Türklüğün. H a r p o 1 u r s a.. na erdikten sonra İtalya ile bulunuyordu . 
~ ı\ı~1 ~ rnı~ıln taşı Menelık arasında 2 mayıs Ancak :.ır:ıdıın uz zum:ın 
~~I · kan n henüz özlü - - • i8S9 tar.lıindc bir anJlaşma gı,çtikten sonra Mcnelık lla-

~~-"~" o~i~ .hir !?"Y .knyb~t~ ' İngiliz amirallan durumu gözden geçudiler. İngiliz dış b•-ı imza edilmi~tir. Bu andlaş- 1 be~istun tahtına gc~·tığini \t· 1\ rnaRı ıle iznhlanu · k ,a Al h Lk d 
1 1 

d•" manıo ltalyanca metninin 17 ı doğrudan doğruya ve <dtııl 
l 'ele 

9
1ldj denizlerimizdeki kım avam amarısmua manya lı (ft 1 ne er söy 8 ır ş 1 

.:, l,ir~ t~rn.ı.rrıl:ındıktan son- LooJru. 4 (A.A.) - .\m- kındu söylediği şeyleri bir anlı 1 Gene' 
~f:! en1ı S3ncağı şe· irallar kamutenının fe\"kold şey katmadığını. hükumetin 

~~ ~~:'?1ızı, tek·r~r. en Je toplantısında İngiliz - Al- hava lolrnrnosu işini cabuk 
~tıta nızlerin kıyılarına man deniz anlaşmasından bitirmeğe \·alıştığını söyle-

(!llttır. . ı - d 11 b · t ı m1·ı;ı._ tı'r. 

F. R. f1Tf1Y 

l '~--

~•ızındı ~oraklık var. 
ı,l t4b~ 
~lıL on 3 
ıı.. 1t b;: . .' ( A ı\ ) - K u 
"eL "tun · 1 "ııtt41d. Şıı det ile devam 
L.~ l'ıı:~· ilin batı İl{~ele
~ Un 
\ il ~ ve Fın•lık ku -
l\ ar6 , .. 

Q t gormü<ıtür Za-
t~ ,. ıtı 
~ılır. llıınılıın korkul-

uogan urumu ıa eşıs an a ':< 

h:ırp başlııdığı takdirde de· ---ıeaı-.-

niz meselesini göz<lı·n ~ .. ~·ir- Ziledı şiddetli bir yır sa-
ec·;,~~~·r3. 4 ( A.A ) Avnm fSlnllSI oldu. 
k:ı rrıarasınJ .ı sorgulu ra ee v 
ap veren Samuel Hor, Ve
r~ay andlaşmast ile Alman · 
yuya yükletip silnlıları 
azalıma esasları ile ar~.ulu-

sal bir anloşmu 

elde edilemeyeceğini 

Almanynnın uluslar so!\yete
sinc dönmij~j işinıle l litlerin 
21 •ayı•tu bıı mtHtAI~ lıRk-

Ankara. 4 (A.A.) - Bug· 
ün Zılerle şiddeti· bir Jebr 
enme oldu zarıır yoktur. 

bir hatunda ~ört çocuk. 
\'urşov:ı. 3 \A.A .) - Yi · 

rmi beş ya~ında gen{' bir 
kadın normal y:ı p da ılörl 

çocuk doğurmu~tur . Annen 
in sıhhl\tı ~ayr.t Ayidir. 

-

su,anlerimiz ıeliyor. 
Binicilerimiz istanbulda par
lak törenle karşılanacaktır. 

lstanhul , 3 (A A.) - Av · 

rupa(b arsıulusal atlı müsa-

balcalaru girerek başarılan 

sonu{·lar alım Türk süvari 

ekibi subaylar 7 Temmuz 
935 paz:ır günü snot 16 20 

Je konvnsiyonel treni ile anıı 

yurda dcneceklerdir. Birin 

cildrimiz parlak bir törenle 

ı kulfılunıwnktır. 

Hüf uz sayımı ~azuh~lan 
ilerliyor. 

Takdir edılan il H ilçabsylar. 
Ank:ır:.ı. 3 (A. A.) - Aldı -

ğımız bılgeye göre genel 

nüfus sayımı hnztrlıkları 

ilerlemektedir. Hazırl ı kları 

kontrol edile.o vil~yetltır yi-
rmiyi bulmu~tur . Sayım ha-

zırlıklarında hizmetleri gör
ülen Ku5tamoni ilbayı Fnzıl 

(Dıwnmı ikinc·i sayfftdo) 

Diye yazılt o 1 ıluğ'unu beyan 
etmesi üzerine iş kızı-
~mış ve krııllar k rıı lı, 

bütün ılevletlerle olıluğu gihi 
ltalyu ile Je ılostluk ve hrı

rış irinde y:ı tırna k ve gedn
mek hususunıla lci hüyuk di 
leğinc ruğıııon, DH İt11lyıının 
ve ne Je bJşka hiı;· hir dtn le 
tin pr otektorası altına gir
miy<weğini ve buııu yapmak
tan ise savaşı gözüne aldığı 
nı söylemesi üzerine itnJya 
600 bin ki)li k bir ordu ile 
Habe~i~tuna hür.um etmişti . 
( Uevamı üçiincü sayfada) 

Benek in 
-

~erlin göretine doğru. 
Almanya ile Lehistan arasında 

elbir lıği nden bahsedı ı iyor. 
Berlin, 4 (A A ) - Alman 

hasrnt B. Hekin Berline 

gittiğinden sonr.l iki ülke 

:ırasından Plbirliğine daha 

iı·ten alac:ığını yaztyorlar. 

\'arşova. 4 {A .A.) - H. 

Beki•ı Berlinde yaptığı ge

ziden b::ıb:::eden hükumet ga-
zetesi K uf'jer Poranny Po

(0 •v:ımı ilr.in<·i aa fada 



Türkiyede Kadı n 
ve Gen ç lik .. 

-------
Memlaketimizi gezen bir Avrupah yazman neler anlatıyor? 

Türkiyeyi gczt:!n Avr_ 
up:ılı bir yazman 
~evs Chronicle 18 Haziran 
1935 tarihli soyısıoda 
kıyeden buhscden bir 
sındn ıliyor ki: 

Tür-
yazı. 

Her gün ,._ __,. 

l-Ma:.111111 - Samk 
2 Şahit - Tnmk 
H llıırafe I - Urusa 

::2 - ( livlwm V<' huya/ ii l) 
samka 
Örnek. 1 
~alardan 

liizımdır. 

Jfolkı llf'll 

'Jwr.lafm(tk 

'J-Ri:. /lf.'Sll[Jfartmızt sam _ 

kulur u:.erim• kurmayız.. 
Tnrkiyc Cumuriyeti k:enıli 

leh ne o\ar ık yalnız gen<·li· 
ğın m liz:ıhnrttini temin et· 
rnekle k .• lıııadı. Faşi~t hüku
metleri lle hunu yapmıştır. 

Fakut iurkiye, lrnd•nlnrının 

ışhirliğini de lrnıandı. Tür
kiyede bütün knp.lar kadın· 
lcırıı açılını tır. Kadınlar po
litıkı:ı, elcono ni ve siyasa ale
nlarıfüla erkekle tnm hir 
huic e:ıitlığinu sahiptir. lhıtta 
ljk.serıyu kadınlıırın birçok 
y~rlerJe t-Jşvik mnkırndile 
tcrı·ih cılildiklerini bile "Ör· 

ve yazm:ı öğrenmiş ozamana 
kudar hemen umumi olarak 
okuma ve y zmn bıl

miycn hu memlekette hu 
ink ·liip hu noksanı ' pek bü
yiik fork.lurla tel~fı etmiş

tir. 
Birçok bnşkn hususlarda 

o~Juğu gibi hu i~te de Tür
kiye Cumuriyctı suh.r~ızılır 

ve gen<; neslin ) t'tişmesini 
b«>k İı.:med~n lıer iki u~·tan 

birden ba ·ı.yor. 

4-Hwısasiyel - D111/!Jllll'1k 
Orııek: r;a:eteıa ı mm 
s<W.QWSL işimle /ııiyıik bir 
dllyganlık giJslerdilu. 

b 

diim. 
Sanki µ-erıdif{in teşvik::. 

ihtiyarı ıuı vur:• lien~~ me~ 
tt-p:ı k zlnrın yetişmi:;; hir 
halı p serbest)iğile binlerce 
ki~i kar~ısındn söyl~v vn 
diklerını gördüm. lstunbulJli 
genr bir kndın uvulr:uta lw
kimlerin keııdısine P.r hk me 
hlek:ta larına gösterdikleri 
hıırmeti esırgeyip esırgcnıc

d:klerini sordum. Muhııtubım 
hayretle yüzüme buktı ve 
«elbette hiirmet ederler nı

\'İn ııtmesinler?» deıli. 
Biiyiik: annesi halı'I te~ettür 

tıllındu yı.ı~ıyan ve biız ıt .lr: e
nıli nnnesi ıle s•rtınılon 

\' ır ... rı at:ılı nn<'ak yirmi 
yıl bile geçmiyen bu hayan 
bıı ıfoğişiklikleri kendisi ka _ 
ılar tahii telakki edeml·yi
~ımo hayret edivordu. 
~ . 

\'ııkıa Anu<lolunun k tnra
flıırıııdn bulunan kadınların 

yıırıdan ı;oğu hnltı çarşaf 

gtlymektedir. Fakat bunların 

çoğu sırtlnrınd:ırı örtülerini 
otmai için hük~imetin hir 
işıreCni beklemektedirler. 

Ayıntaplı basit bir kuuınla 
bir lıkte hir tren seyahatı 

yoptık Kompartımanda br

kı•k bulunmaeığ'ı İ<:İn pe~·esini 
a~·on kadın i~·ini -:öyle dök.tü 
A iann kudınlıırı <'iddon hah· 
tiynrd r. hittiğiıne göre ora
nın valisi ~·arşof giyilmesini 

yas:ık etmi~ Artık onlar 
~·arşafsız sokuğa çıkarlarsa 

kom~ularının kendi hakların· 
dn bir şey söylrmelerinden 
<·ekrn ıııeye<'ckler. Hi l iyormu_ 
sunuzki çarşaf geyilm(\sin<le 
israr eden kadınlar tleğil er
kei.lertlir. Avrupalı elhisele
ri g-jvrcek olur.ı:;ıt.k: hizlne ., 
osvap musrnfı olarok vne· 
ceklori parayı ılü ünüyor
lnr » . 

Bu ı:ıöze her ikimi7. de gül -
dük: Kendisi ile hernber ı-e
yııh t etmekte olan annesi 
.ııöze karışmıyordu. Bu taraf
lardn tren hrıttı yeni te!'İs 

edildiği için bu ya-ılı k.ndı

ncağız ilk defo olurn.lr: t ren 
seyahatı yapıyormuş. Y .ım
mızılnn kuyıp giden manzu· 
rnlardnn hir türlü gözüııü 

uyıramıyordu . 

~irnz ·onr:ı seviı.~·ten vü ., 
zü ~ülerek bize bu harikul 
adı: gıızel yeni '"ylcri ver· 

- diği ırin Allnh Gozi<len razı 
olsun diye mırıldandı. 

Bu kadın 1928 de LMin 
harf!orinin kabulündf.ln sorı

' ken okumu 

Hütün şehirler.le meccarıi • 
ak:?am mektepleri y:ı:şlılııra 

olı.uma ve yazma öğretmek_ 
ıe<lir. Askeri vnzıf~ye ~·oğ· 

rılnn her gt.rnç okumu ve 
yazma imtıhunı !.!'e\·İr meğe 

ve lüzumu olduğu tak.Jirdc 
ders görmeğıJ RH:cburdur. 

Turlliyede t ı ıhsıl ıııeebu

ridır ve universi tede dahil 
olmak iızerı: bütün mektepler 
ucrotsı:ıılir Bu progrumı 

lutbık i\·ın lazım gelen mu
allimlerin v • münasip bin . 
l.ırırı ı·k~ıkl ğı seneler<·e de· 
v:ıııı dtı. Bu ~un dnbi ya~l:ı
rı veılı ıle on ıki ıır.ısındu 

bulunun ve tulısıl ı ıııı<anı 

bulunmıymı bir \'Ok ~·oı·uk 
vardır; fak.ut memlcketın 

her turdın<la bır gün kinde 

yeni bir mektebin ortaya 
çıktığ ı ıln görülmektedir. 

O ğ.rıık kiiylerde oturan 
~·oeuklar İ\·in civorıln k i duğ 
lur ıizerinde yatı mekleplı:ri 

kurulmuştur. Butta bnzı i!e
ri görüşlü terbiye<"İl<>r Ana 

dolu i~·er8İnde hnla gf.{·ebe 
hulinde yaşıy::ın kabilelere 
bıle muullimlerin t .. r, ik. ed.I 
nıesi lüzumunu ıleri ~iırnıc

kteıl irler. Eminim ki JıPk 

vukın atide Türkivenin bıı -
~ ~ 

tiin ~·oı:u k lar ı tnlısil imk:1nı 

bulo<·nklardır . 

Ru i9i bu~kal:m değil:-:e 

bile t:ımumiyctini bulmu~ 

olan Türk burokral'!İsi bnşa 
racaktır. 

Kısmen ekonomik sebt- p
ler dolovısılo bütün ilk mo-• 
kl"' plerde ve liseler in ~·oğu
n<la muhtelit tedrisat yapıl 

muktudır. En mulıa!uza~ Ar 

şehirlerden biri olan Knyse
ri<le bugün bi lı:ı ıınnclerin, 
erkek lerle yanyunn rulı~aı· ... -
klnr diye on be~ini gPren 
k: ızlurını mensuc:ıt fııbrikn 

lurınJa çolı~nıağ göndermı>

dikleri nazar ı itibare alınırs::ı, 
bu harekatın pek l üyük bir 
ehemmiyeti Yardır. 

Fa kut hii k ıimet ı mümkün 
olan en kısa müddet zuı r n
ıla sannyileşme ve g::ırplıla

~maya m:.ıni ol:.ın engelleri 
yıkmağa lrnrar vermiştır her 
yıl ilkbnhurdu <e<"oc·uk h'ıft:ı 
RI» kutlulanır. Hu lwftn h·i
nde yapılan mor:ısimlnde 

sayılurı günılr-n güne nrt:ın 

erkek ve k ız izciler ıniih im 
bir mevki olırlur. Diğer k.ü· 
~·iık mektepliler ise beyuz y::ı· 
kaları tomiz siynh vryn gı 

ri önlükler giyerlı·r. 

Spor müsabakıı lurı ynp 1 r, 
:.ınnlnr. ba balnr, kon!!ert ine 

ga rden pnrtilrre da vct edilirler. 
Türkiyedo mektep bunti:ın 

böyle nıuoyyen 1 ir bilgi.yi 
ezberl<lten hir yer ıleğil. ı;o

cuğa hayatın vP rnlı!"rnnnın 

ne olduğu nu öğreten bir ku. 
rum olacaktır . B iı t ii n b ıı <l e. 

1 

:ı-Şayam dikkat Dil, 
· lwtdefiu 

Ürnek: Cslıilmnu: dik
kaldefjer. bir gdişim için· 
cleclir. 

Not: G ı zetemizc gönaeri 
lecek vaz larıla bu kelimele
rin o~munlıcalurı kııllanıima 
m:1sını rica ederiz. 

Amerika 
30 ~in tonluk yedi harp 

gemisf yaptınyor. 
~cvyork, 2 ( .\ A.) - Ne 

vvork 'l'riburıe "ızolesine . ;"" 

"Öiı> \'u~ ·,.,.ton :ınıilıı"'. ıııusı ~ ... , .. r""I "S 

ıle deııız ynp ı lurırın \crılen 

ar:ı yeni iıir anhı:;mn ıh, uz 

utıl ınazsrı, Anıerıkutı huı p 

dı>nizcıliği J 9:n ı~inci kfinu

nuan ba;;}ıy:ırak VC' lıer yıl 

bir gemi yopLİrnnk iizere 

35.000 tonluk y«>di h:ırp kr

uv~zörii yoparnktır. Bu kr. 

uYnzörlt>r yırmi ytlı dul !ur

m us olun ~.~m ilerin yor ine 
~ . 

~e\·ecektir . 
' 

AmPrik ·ın harp ılenizC" liği 

g-eleeei: fınnnsal yıl 1\'ın 

35 OoO tonluk hi r lı:ırp kr 

uvuzörii 12 

altı denizultı ıremısı iste mo· l" 

ktedir. 

Hılindiği 

onaylanan 

g.bi. 

ılorıiz 

çesı, ı\meııik:ın 

ııizı·iliı!ini öteki biiviik 
" J 

y1'nl 

hiıt 

ılo

iılk. 

elerin derıizr.iliği dere<'P.!-lİilt! 

vnrdırmak i~·in l!'<ki h ırp 
g~milerinin yerine g~~·ccek. 

yirmi drirt y,u ni genıiııin yu 

pılmasını tusorlamukta

Jrı . 1935 yılı ilk k!inunu~ılu 
yapılacok olan ile yapı kıs· 

mıncln ~u gemiler 

bir hafif kruvazör. 

tonluk bir uı,:uk 

1850 tonu u~m yan 

vardır : 

15,UOU 

gemisi, 

br~ ıle· 

stroyor ve ti\' ıleni7.3ltı ga

mıRı. 

ikinci kısımda bir h,;1.fıf 

kruvnzör, 1500 tonluk yedi 

destroyer ve ü~: dP,nizalti ge 

misinin yapılma ı tnE'!nrlnn 

mnktnclır. 

ö-i!'İ İ likler, ~imdlve kaılnr en ,r, 1ı ~ .. 

sıkı bnğlarla müttehit hir 
şekilde kalnn Türk nile ha 
yatına ıl.ı hittahi tesirlerini 
iı·rıı edecektir. Hugiin idn 
hu bağlar ~cvşemiş değildir 
Faknt ilerid1>. Avrupalı hem 
şirelerinin yopmağn ınuvaf_ 

fok: olam:ıılıkları ŞPJİ Tiirk 
k.ıdın l arırıın başnrccıığ n:ı 

inunmakto kulıil • lPğil<tir . 

Yani aile bağını ı>ski kııv 

Vf~til" muhaf.ız:ı rılehilnıt:k 

vP. aynı zamandu kı·nıli mu. 
staki l lı:ıyn t lurını lrnrurn::ık 

ve i nk h~nr et t ir mek. 

Tem~ 
- - --.--- -.-- __ .. . ... ~ 

.. -··------··----- .. - 1 
VE V İL AYTTE ! 

. ·-----------------··----------·· 
Edremi 1 Er ek Orta Okulaınıt 

-Oğretmenleri Anadoluda 
bir \etkik gezisine çıktı,ar. 

lMr(fmjt l)ğretmenlnim en 
dokuz kişilik bir grup di.in 
Edremiıldep şehrimize gele 
rek öğret.men okulaı-:ınıi ın 
rnı~lerdir . Arolorindu Eılre 

ıniL ö-·retmen ler birliği Buş
kam. ort·ı okuln ıliroktö. i.ı 

Muhır lzile l~dremıt kültiır 
İşynrı Abidin vı; ik ı bn~ ·ı n 

c;r., etmt=ırıirıin drnluıııiuğıı hir 
g~up bntı vo orta ana.dolu 
da bir tetkik geziı:;i yapoıak 
Ü?:eru hu~1in ~alı'İsaytı h:lı r e· 

k-et eclecf'klt!rdır. 

rıgretmenler on hr~ giin 
si.irecek ol::ın hu ~ezilerinde 

!-!ırasile ~foni~.ı. Afyon . Kon
ya. Lluk .. in. Knyseri, S vus, 
Turhal Sam!'lonu c-id• cı>kler ' . 
döniiı~tc Anknrıı, Eskişı- lıır 
v~ K iita hy·avu u[!ruvnı· . kla 

.; J ', J 

rıl r. 
E \rı•ıııidı (,&rptnıf:'TılPre 

:" 

·~yi yolculııldnr dılı1 rız. 

Ordu ispekteri dün izmir
den geldi. 

O. ılu i~pekteri G nerul Fu
h rı· t ı i ıı l l tııJ nien ~eh r İ ın izlj 
~elrıı ;~ tir 

Sııvııt ı:en ... ral ılur .. kt::ı iı
b·ıyıı~ . ıln l\l)rkomutun ve 
<:ııziantcp soyla\'ı c';ent>rtıl 

Ali Hikmet Ayerdem, il ve 
k.orko naıılık ilori g•!lenlPri 
tarafından karşılarım ~· mu
zık:.. vı; bir ı:si.iP.1 ltıtu tarnfı 
ndlın 8clanılunmı. tır. 

Pattı başkanımız. 
ı ~ 1 l 1' ilimiz yonetirn ku

rulu B..ı~kunı '1.0 Küt· lıya sa. 
ylavı l>r Lütfı Kırclar hu 
su~! işleri için dun İzmire 
gıtmi tir. 

il süf el komisyonunda 
iı sürel komisyonu uün il· 

buyıınızın bnşkunlı~ınıla top
lunıııı şlır. Komisyon hıı lop
lontıs ndn özel idare) i ılgiifı_ 
ndiren işler üzerinde görii · 
şmüş ve karnrl:ır vermıştir. 

in~ i sarlarda atanmalar. 
İnhisarlar Başdirektörliiğiı 

mu hns'!hO işyarlnr ndan Me
lımot Ali )1erm ıra inhiı:ıur 
lar işyarlığınu, ~lurmar:ı ın . 

hisarlar i şya rı da muh::ısebe 
i~yarlığ'Jna atnnmıştır 

Cezaevin~e oyun ~ağı~ı ~ulu
nmasma ma~al verilmiyor. 

H:ılıkesir Cumuruyet ınüd
Jei ıımumiliğinden gönderil. 
mı~tir : 

Gozctemizın 9680 numu
rulı 4 - 7.935 torihli nmıhn 
s nın ikinci s ı hifcsinde ve 
birinei sütununda (cczae ı in 
do bir s ıat) hnşlıklı y:ızıılıı 

(ktlğ.tları dizleri :ı ltınn :ıtıın 
bir gurup iskumbil<·İ) ı!P.n 

lıu h seıl i lnı r- k tetl i r. Ceza~ vi n
~e sık sık yopılnn nram:::ı ve 
takip netiı·esinde kumara va
sıla olncnk şekilde her tür
lii vesaitin ve oyun kağ'ıt· 

l ırının bulıınmas•no malıol 

vPrilmeıliği gibi nınhnrririn 

saklanılığından halııH·ttiği 

şeyin llu ynnınua hulun:rn 
gım\ivnnın ifndı3sinden ve . . 
yap. lan to h kiknttan k'uğıt ve 
kalemden ibaret olJuğ'u an
laşılm:ıkln kflyfiy<'t tn~hilı 

olunur. 

32 ezun Verdi. 
bundan başka geçen sene liiüvaftak olamıyanlırta• 2i 

öğrenici de bakalori imtihamm yerdi. 

\Jıll (1 
Jll • 

Erkt:'k oı ta ı kulııınızııı mıı~ıkı kolllll'l ok ııl:ııı ııı •ılt·;1ı ..ıı 
ıJırt ı.ıo 

1'<•\fık ılP göııtlmekteılır. ;)· lfler • 
82 l "8 grkPk ort:ı okulaıııız bu yıl 

otn'.I. iki mezun vermi~tiı. 

Bundô.n başka ge,'.en sene 
muvaffak ol:ımıyan yirmi al
tı öğrenci ıle bakalori imti
hanı vermi~tir . Birinr.i sını · 

frla 274 öğrı>n<"i ılrn 83 <'İi sı_ 

nıf ~ çmiş. 87 !'lİ bıitiinleme

ve kulmı~. ikinci sınıfıa 150 
v • 

öğrenciden 68 z; g··~·miş, 63 

~·ü bütıinlemeye kıılmı~tır. 

Ü\·üııcü sınJftn dn 2 ~i sınıf- I 
ta ve ·~5 81 bütünlemeye ku. 
im ıştır 

Mezunl:ı rı n adlarını numa
ra 5trıı~ile birlikte yuzıyo· 

ruz: 

5 Ahmet, 12 Muzaffer. 26 
Zeki, 46 ~ejat , 65 lhrahim, 
69 E nt. 8J ~fohsin. 98 Ne
ı·mi. 102 Alı, 1 UY Mehmet 
Nıhnt. 111 llnkkı. 114 Muzu· 
ffer, 123 Cemnlettin, 127 

Turgut . 132 Hilmi. 145 liü
snii. 161 ~1eh met ~izamettin, 

211 ıı. ki . 220 O.:ımon • ·uri, 
235 Ali , 288 llüseyın Cohit, 

292 <iulip. 29Y Ahmet, J( 6 
F.ıru.k , 312 Xuri. 317 S .:ı lıri . 

334 l\lusınfo, 378 Ekrem. 516 

llolet. 560 ~1ehmet 

569 Mu .ıF!tlıi .. 
~e rı.: f, 

Hakulori imtihanını ve-
ren öğreteilnin • adlurı du 
a~nğ ı dodır: 

11 Most.ıfo. 17 C •vut, 49 

lsmail, 59 (Jgmn° · P 
J 17 Na:df. 129 ('ııner· 111 ıİ· 

5'' Jle 
Ali. 148 1\ amil, t "' HiiıPet , 
155 ~1 . Rmjn, 1 4~07 t:e111~· 
J 95 K•)rnulettırı ..... "' ~i1sı~· 
lettin. 207 Muetaf,.t ['iııtf111 ' 
224 Kfülir. ~-4 · 1 ıt o1d ıırı 
Z4ô Hiüwvin. 26S ıi 350 

• 'l8Ü ~,ya '..., Jı· 
27 1 Nozım, ... . ' 614 "'c 
lfovı~r. 570 ~ün• ~· \1ehf119'; 

met Ali. 616 nul_. , ···ehr1>8 
• • (.İU ,n 

Mchm«>t Alı ı le 
A fgan lıd•r. ,__..,. r 

..J~~ ms ... 
ispender ~omunun~n 

kezi değıştl. 
. k lı f• nd ı· ll '19' 
içişleri B::ı 11~ ,,öre, ·lı 
· b·ı ı· 1 ı ·,.-,,nc ::" b811 

mıze ı ı ır • ı rı · rı e t' 

ik e11 r~' lutya ıncrkf'Z 0 11ı t' t 
. nu11u ı.' ı rıı 
h:\pendere kulllU Jo"U ' 1 . • 1 ulun o o1(1 
ezi ~imJ ık ı ' ı9re 1' ı. t7"' 

. l k ·ı hL rı ı...lı'' " mevkıırıı en · . ı •o lo ~ d· 
kamun kinıle.k t «~. i sr•rı ıe 

·· ..ıur · ıJl 

Yune <'"ötürü l ıllU'$ r·ol~~ı . .,, 
:-. b ., " . s•"' ere hııa l ı Ata e;' Ki l• 11 :-ı 1. ot• lU. .ııJ j ıı tf 

Ç 1 ft} ı" rrj ınll ıtl .., · ıu B 'O 
ı:ı , ö ıe r ı .. ~ , 

Hostusnğ'ı . k y Yı•fl ıo1rtolİ' 
merkn il~·ı>sırıı', erek· ıı-ı 

. k ·· Se,·ı o'g" 
P" k!'ız 0 Y· ~ (~U liil11 ' rtı' 
kan Fuluşngı, .. ~~1fı' 

. k Jer'" 
,\ li lüi n, Bo I lı 1; 11Jlııl 1 • ,ıı 

. .. ·,üt , t ıe.'ı 
k lıp.rıar. :;ob. · Je ~' r'" 
rın<'ı köyler• 9lıoıı ıl 

· ı •sindell ,.er 
morkez ı çu 0o ıı a 

k tıfllll ~ 
ı~p~nılere ~ 

jlİ· 

miştir. ~~ 
==~=======-'======~=::=============g::;:;ı 

Benesin . 
Berlin 
Seyahati 
(Br.ıştnrııfı birinei sayf.ıd:ı) 

lonyn clı~ lı:ık.ının n B llit 
lerl"' doğu nndlnşmnsl huk 
kınıla göru f'C'f'ğini ynzmak 
tnclır. 

Bu g.rzıtn iki hiikümet 
adamının l>:ınc i •• Polonvo 

~ J 

anlnşmnzlığını inciliyecwk le· 
rine ihtimal verrrwmekte· 
<lir. yüııkü Polonyonın tezi
ne göre Alınnnyn l>anzığ ilo 

Genel 
Nüfus 
Sayım~ ·oci so)'foJ;: .. 

f bı f l 
(Bnştora ı bt1YI ,.,, 

kıı ıt ı ll ll , O· 
Kurşuohı h'eb6 Y' t Jl1' 

("" bze ı tsf1le 
vz i ve 10 ıo rı h6ıı . B ~bı be~·~ an ~urı ,.,, ı jrer c ı 

( oJaP . oodl d'I· 
örıiı taro . . (tskJır ·re ı 

h·uiA'• ('fıııt ı 
nıf\ 1 dır ~ 

Şhır k :ı Y r n n Dl• ır ~ 
.. • ) 111'! 

mişlerdır kİ ıfl ~r 
osıııdu . 

Polonya 8.r Joğ ilıfır· 
!er in ilgılı 



e 
I· 

r. 

• ••••• • ••••••••••••••••••• l Küçük haberler: ! 
••••• • 
''t~ıüiiüöün ·· Çiiıimis~· 
ltlu ~~kdilj Araştırıpa Kuru
•11 ., ıenr,\ Sekreterli<ri büro-

ı,e K 1 cı 
"e ı avaz komisyorıu 
b.iiy~knel merkez kolunun 
n"' kısmı Jgtıınbula t:ışı-
... ış v IJI .. 

UtL . " u Unılerimiz Atat. 
•un · ı IJoı111 yu sı;k k:ıyrularıle 

illa) aba h~~a saray. n ıia \'alış· 
höı~~ın~ başlamıştır . Terim 
ılıku ler'.ne gönderilen karş· 
"e lısteler ile derleme 
Qjrı •enteka anketi fj leri 

esk · tke . 1111 gıbi Ankara me-
Ytt~llne Vtı bunlar dışındaki 
"esi ıtrın lstun bula gönderil· 
r, .. t genel sekreterlılr. tora-

... Urı · 
ıstcnmt ktedır. 

A~tyaa • lıtalya hattı. 
tr,. Yon.Antalyu huttınJa ilk 
"-.. er1 ,, d.. . ...,

1 
•e ray o~enmesme 

anınıştır . 

1, . h11r-Ataş üstün. 
-~rı' lllıt\' yapmak üzere Ro 
-,, Jaya giden Fener-Ate~ 
llij~tık. lakıaıı ılk oyununu 

teaırı v.. .. k 1 
)'\ 1' ı urventus tu ımı u 

~llıı ' 2 1 . . la . e • yenmı~tır. 

zn11 bölıesindd tetkikat. 
1~;-ra1tt bunıuısından bir he
cie Ytkında zeytırı l ı ölgı· sın· 

ttl L ı.. 
"-in 11.la&t yapacaktır. Hı·y-

1tırde ~ıı.uvafık gört!ceğı bir 
~ lıraat b .. nknsı turufın-
r bit •· L • -41hr, · orne~ zeytınyagı 

kası kurul:.ıcuk.tır. 

~ kayseri hbrtkaluı. 
~. Utııerbunk tarofındun 

Ye · ~11 erıde yu ptırılmış 

ıııu,6 ltcrübe ı:sıemelerı 
r

1111 
ffakıyetli bir socıuc ve-

fııb~ 0 1an Kayseri mensucat 
~tı ıkaları yakında açıluca
'"'t. Fahrilcalurın Haşbak
hitlllıtın l<ayıeriden ge~·tıği 
b, ~ıı·adı.t yap ı l:ıcuğı töreııe 
Rı h ak.,ın:n Bo~kanl k edtı<·c· 

ab .: r verılmektectedir. 

~ liıyit madenleri 
•indl.ılehyanın Tav ·anlı il~·e
ı~l'j \ ıengin Linyit maden
''tın ' Urnerbank taraf.odun 
lı ~lınnııştır. 
••ııstın 11t1r,ış üç uçak 
,. satıı alıyer. 

~\·4 ~Unıın hu kumeti altın.~ ü~· 
"'r •atın ulmoğa kurtır 

!Ilı t' li h ~ ır. Bunların kırk be-
\i~'~ılltp ve on sekizi okulu 

olacekttr. 

TôRKDJLİ iAYFA 3 

meselesindeıı 

mamazlığı 

anlaşa- ı, 

SEHİR SİNEMASINDA 
(Üst tarııfı birir c·i ı:ıayfada) lubilecek daha başka üstün-
Göründüğü gibi 1896 ltoly:ın tükler olduğu unuduluyor. 

- llubeşistan savaşının baş· İtaly ınlur Hobe~lilere bakı- BU AKŞAM 
lıca sebebi protttktorut me- lıoca daha ı 896 savnljırıda En g · ~zel seleöİ ıılmu~tur. Bılindiği gı· sil9hlanmu yönünde Habt'Ş-
bi bu ötıv:.ıştı.ı İtalya muğlCıp lılı!rden iistün idiler. Böyle "' . .. 

TURK f/LIMI olmu~ ve A•iu.ı ela yap lon olduğu h ıl . ltı ncd~n 

barış anı!lu~mıısınJıı. İtalya bu yaylaya tıı man· 

CİCİ BERBER 
- Habe~istnn muııhedeMİnin nıaktan vazge\·til<'f. ı,.:ünk.ü 

17 inci rnııdd~si .ııilinnck Ha daha :ız silahh. nrnış olmt.kla 
beşistan btitün anlamı ıle ınüs- beraber 11:.ıbeıılılerin s:.ıyı::ıı 

tııkil bir devlet olaruk kal- d:ıha ~·ole iıli. Hube~lıler Jııha 
mı~tır. çevik idiler ve mıı.fafoa etti- ll:ht>tt-n .. UÜNY.\ il:\ \'.\Uİ~ (~:\ZETESİ Filimden bir sahne 
Habe ~i::ıtonın İtalyan mandn kleri yere Jaha uygun gel-

ı l. • sı kabul edip etmiyeceğı me en meto ilarla ~·arp!şmu.kta 

~elesi Avrupunın en büyük 
mubıırrirlerıni uğra~tırmok. 
tadır. Bu ilj hakkında Gri\
yemo Ferero tarafından ya
zılan ve büyuk Avrupn ve 
Amerika gazctelı>rinee baı;ı

l:ın bir ho~yazıda deniliyor 
ki: 

« Habe:istt.ın Afrikanın. 

istilfisı en ırü<· olan 
~ 

bir parrasıdır. , Hu vük-
~ 

~ek yaylada' bir tek 
ve ulus vardır. v,. bunlar, 
('ografi duruııılarıntlan İ'3tifa
ıle eılerek h.·r ı~ı illi : kınını 
reli ~tmPğ'ı~ ınu,·afftık olmu~ 

l:ırı!ır , H ıbcşistan denilen 
yuylaya ~·drnl il nu.·k bt'm 
~·ok pahalı hem ılı! \'ok tı·h 

Llıtı·lı bir hareket olduğun
dan Avrupalılar yalnız tıuı un 
kennrlorınu dı.ıdıır y:ına~abi· 

lmişlerdir. Hugiin Avrupayı 

ılüşüncliiren mesele bu yuy_ 
laya tırmanmanın bu~iin bu
ndan yarım yüz yıl öncekin
tlen daha kolay olup olrna
dığt meselesidir. Dıplomat

a1 erınv askerlerin ÇOKU Ma. 
beşistun yaylusınu tırmoı ma· 
nın bngün kolnylaşmı~ ol
duğunu söylüyorlar. Kam
yon, Tarı k. CçAk ve hen· 
zeri ~ibi savuş ölctleri kar
şısında hi~· bir şeyin muka
vemet ıröstertımiyec·ı·.-,ı 'ZUD 

~ :"" 

olunuyor. Bu höylıı olmııkla 
bern her yine bazı düşiiıwe 

ler ortaya çıkmaktadır . 

Sild h iistünlüğünün s:ıvuş· 
ta üstiirıliık demtılc 

olmadığı ve bunları ortadan 
kaldıracnk ve yahut hi~· ol 
mu ise onlarla bu~ ba~a ka 

bulunuyor larllrn 
Ferero tfabt•ı,;;istanJa yapı· 

lacak bir harbin vor('eeği ao 
uucun hugündan kestirilmesi 
mümkü olmadığt dü~ünctısi
ndedir. 

İtnlya- Habe~istıın Java-
' s ının birinci safhüsı hakkın· 

da yukıır.du vP.rdiğimiz iza
h !arılan sonr4 Hom11 hültüm
etinin bu mernll'ktte kar ·ı 
tak ı p ettiği sıy:ısanın una 
yalaz .ılanm:ıJun önce ve bu 
yalazulunanadan sonrkı tari· 
h\·csine geiint·ı! bu dcvrt-dtı 

şöylece özlt!n<liril ·bilir: 
M ussolini llutıeşistun mı~ 

sel~sinin genı~ bir ı-ıuratte 

h.11lini Ü\' yıldnrıberi dü~ü

ndüğtirıii söylemi:;;tır. 

ltulyanın llnbe~İstun iıze

rinde besJ~diğ'ı emeller, bu_ 
yıl başlangıcında Fransa ile 
ltalyıı arasında Romuda ya
pılan 1tnlaşmadun rnnra u~·ık
ca patlak vermi~tir. 

1:-•HHUHHHHHHH•o~, _---=.w--, 
ıi Hava ! 1 , H A l İ S A N E 
i T~hlik~sini j 1 T A V S 1· V E M 1· Z J ı 
,: Bılen Uye : • 1 

! Yazılınız! ! ı - Efekırik: 
• • Alc>l'unıum elektrik l c ,·az ı m ve let>İsatınızı elektrik, 
• • • • motör, dinamo ınolör. sıı tulqmbahırı. soii-ıık hava . . ~ 
: Gıimirı birinde yıi::La- : 

11 
ılolapl:ır.n ı zı. v:ıntılutö ~, su ı .... ıtııın ~ılcti ve aaır 

: ce dıişman layaresi hava : ı· t,ıtbik:ıtı ı · h•ktrikive <'İhnzlarınızı·, 
• I: ı 

: Larmw:a oelebilir. Uom- • ı ı . ~ . 
: ba ve =.chirli gaz dökerek : 
: gıi=.tl ş<'hlrlerimizide !JC· : 
: nel hayolı /Jlr anda dur- : 
• • : durur, Jıepimi:.i yok ccfr- : 
: bWr. : 
• • ! Yurtdaş! : 
• • • • • • • • Bu ncı ihtııntıli lıutrün- a 

I:•• n :•. den önlemek, yurdunu hu. 
• vadan da korumak i~in • 
• • • tedbir : lmnk Yl'rindesin .. • • • 

~lnso. duvnr tel· fon "" snııtırullıırı. t"I, iz ıl:ıtör. 
pi 1, zil \'8 zil no ll'ır ... törl •ri. ve snir lt;vaz mr,tıı. ızı ; 

~ - Had,o: . 
1 lerı-ımuıı memnun kul ı.ıc.ı[!'ınız prat ı lc l:ullanı~lı 
Phıl • ps rudıyosunu Vd r.tılıy•)gr .. ıııofonunuıu, pık 

ap \' d elektrıkle çalışır grumoo ınotorün izü; 

4 - f;rctnıofoıı ve Pilak: 
l>aimu pıyo:-ııyu ycııi çıkun ve ycnı artiı:ıtlcrin 

• Ve ycrd~n yopoı·ağın ilk • 
Bundan önce de bir \'Ok : : · • iş şu olınalıılır: a 

plaklarını ve ~rumofon . makino ve lovazımınızı; 

hddiseler ltaly:ının Habeşistan • • • • hakkında tcmtlli tedbirler 
1

: : 

alJığını gö:.teriyordu Ni- : Hava kurumuna : 
tekim Fransa - halyu : koşmak, hava lehli- : 
arasında Roma anlaşmasını n :. kesini bilen üve ya- : 
imzasından bir gün . önce İt • • 
alya Ceneral De Bono.vu it : zılmak.. : 

• • 
:ılyan mü~temlPkelcrinden ~ : 
1, . •••••••••••••••••••••••••• ~rıtre ve Som:ılj müstPmle_ 

kelerine yüksek komieı!r ola- ve 29 ikinci kA.oun 1935 ta. 

rak tayin otm;ş ve De Bono ri hi!!de lJal·lJul ve 20 şubat 
derfı:ll yolu rıknııştır. Genı~ ı 19.-i5 tarihinde İtalya ve lfohe· 

hareketlere bıışlrıngı~· olacağı ~ıston arasında Afdub b!di-
7.annını uyanılıran bu tayin. 
d . 1 

en sonra itaya llıtbeşistanu 

asker göndermeğe başlamış 

selcri olmuştur. Bu lıidıse· 

lor üzninc İtalya Hnbeşistu· 
ndan tarziye gibi isteklerde ı 

bulunmuş ve hı\ıli~elerin mn · 

hiyet~ni tesbıt İ\·İn arsıulus-

5 -- Folo~raf: 
t 

Hütün ıiuny1H·a sonolerdcnheri tanınmı~ !Koılıık] 
İr f!'ıliz ııeissl Almon fnbrik:ılurının en son sistem 
ro:o!_!nıf mcıkincıleri corn, filım, k:ırt, ki\ğıt, rontgen 
r. lını CC1.0 \'C sair lcvozımutınızı omntörler için fılim 
banyo ve kopyalarınızı ve : ı ğrundısmanlorınızı; 

6 - Ft'nni güzl iik: 
He~·l'telorınize uygun ı;ok temiz ve pJrluk g<lrıııek 
istediğiniz gözlüklerinızı, zovkınize göm ~·er~·ivc· 
lerin ·zi 

7 -- Saat vı~ ~liit·t~vlwraı: 

(Ailevi meelc·kloridir) l'ep, kol, nıuı:w, 
rınizi ve mtlllalyonlnrınızı 

Kt•ınali enırıiyetl(• 
llıikümet cnddesinde 

duvur suotlo-

" . . 
al hir komisyon se\·ilmi~tir. M. ff LJ l LJ S J ER D [ N 
İtelyanlar bu esnadu Habu- 1 _ 

şistan:ı asker sevkiyatına ~la~aza~ıııdaıı IP<iari~ \(' lt•11ıirı t•lnıPIİ~İrıiz. 
devam eıliyorlar. fla b ı·~is- !. 
tun bu hAıliselt!r benz rine lJl. --~~-------------...-. ..... -· ______ iiiiiiiiıı __ ... _________ .... ______________ ___ 

uslar sosyett'sinin hakemli 

f;'.~i l~:;e~i:d~~?e~~alTı~k~~~~~: I~ 8AUK[Sİft VllAY[f İ DAİMİ [NCÜM[Nİ ılANlAftl 1 
sosyetenin hakemliğini ona · 
ylamı~tır. 

Geçeo haftaki raporumuz· 
da da bildirdiğimiz gibi bu 
komisyon ~il~noda toplan· 
mış ve pantekot 'orluları 
dolayısiyle :ızat yapmıştır. 

Komisyonun vereceği karar 
yak.ıntlu anlaşılacaktır. 

Kayıp tasditname 
Bursa lisesinden alını~ ol. 

duğom tasdiknameyi kayb
ettim. Yenisini alaeağımdun 
kayıp olanın hükmü olma · 
d•A'ı ilan olunur. 

Bandırmada Moloz bO. 

kAk numara 3 tütüncü 
Hftkir 

Osmanköy nahiyesi merkezi olun Kayapa köyündeki 
desti, hnrdak. imalntınu mahsus toprak ocuğı nın 26· 1'ern
muz· 935 tarihinden itibaren iki ::;enelik rusuıııu nisbiycsi 
~ortnamPsi mucibince nlınnınk iızere 15 gün müddetle açık 
artırmıya konulmuştur. ihalesi 8 - Temmuz - 935 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü suut on beşde Encümeni Vildyette 
yap:lacaktır . iki senelık bedelı muhammeni (250) liradır . 

Talip olanların yüzde yelli huçuk nisbetinde muvakkot 
makbuz veya mektuplarile ihnle giinünıle ~not on heş•lo 
ve şartnameyi g-örmek ve fazln malümat almak istiyen !erin 
tlnha evtjl Encümeni Vilt\yete gelmeleri ilAn olunur. 

1319 - 41 

** lı~rırei hususiycye ait dıımızlık n)'gırlar ihtiyarı için oL 
nmıısın l lüzum görülen veozami miktarı 40,000 kilo ku 
ru çayır otile 28.000 kllo yulaf 18 7-935 perşembe günü 
~oat 15 dr. ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle a~·ık 
ek.siltmeve konulmu tur. Yul:ıf ravıc bedeh 3.5 4 kuru o-- . 
tun rayı<' bedeli 2·5 3 kuruştur . 

lhalet vilAyet daimi encümeninde yapılaı·aktı. İ1'tekl11er· 
ı-in belli gün vasırntte teminat muvııkk.ate makbuz ve me
ktuplarile vilAyet daimi encümenine ve şartnameyi görmek 

isteyenlerin dalın <'VPI eu<'timcn inlemine müracaatlcm ilfin 
olunur. ( 358 - 4 ) 



SAYFA: 4 

8AllKESIR ASKERİ SATIN AlMA 

KOMiSYONU ilANL ARI .. 

Edremit gornizonunu bir senede lilıım olan 300000 ki
Jo kuru ot kcıpulı zarf usulile satın ulınncaktır. Birinci temi
nat bedeli 562 liru 50 kuruştur. 13 - Temmuz- 935 Curnur 
lesi günü sual 1 ı de ıh.ıltj kılınarak lır. Eksiltmeye gde· 
ceklerin tek.lif mektuplarile birinci teminat bedellerini ve· 
yuhut banka mektuplarını veyahut 2490 sayılı artırma 

eksiltme kanunundaki teminat vesilrnlarını 13- Temmuz· 935 
(.;umartesi günü saat 10 na kadar koın :syonda hazır bulu
ndurmaları evsaf ve §artlar ı nı öğrenmek istiyenler \·in de 
komisyonun hergün 3<;ık olduğu ilAn olunur. 

.. * 
( 335 - 4) 

Eılrcmit "Drnizonuna bir serıede l:1zım olnn 6000 kL 
lo koyun etı a~~ık eksiltm J ile .:ıatın alınacaktır. Birinl'İ 

teminat bedeli 135 liradır. 12 Temmuz . 935 Cuma günü 
sanı l O da ihule edile<'ektir Eksiltmeye ~elr<'eklerin 

bırınci teminat bedellerini veyahut hunku mektupl~rırıı 

veyahut 2490 sayılı artırma eksiltme kanunundaki temin:.ıt 
veaikulıırını 12. Temmuz_ 935 Cumıı günü saat 9 za kadar 
komisyonda bulunduruıaları evsaf ve şeraitini nnlamuk 
istiyenler için komisyonun lıergün :ıt·ı t olrhığu ilcln olunur. 

( 334 - 4) 

** Edremit garnizonuna bir sun•·ıle lazım olan 250000 ki. 
lo arpıı kapalı zarr ile satın alın:.ıca ktır. Birinci teminat 
bedeli 750 liradır . 13 temmuz 935 cumartesi günü saat 
10 ı\a ihale edilecektir. Eksiltmeye ~eleceklerin birinci te
klif mektupl:ırilo tHmİnat bedelldini vey:.ıhut banka mek
tuplarını veyahut 249U sayılı arttırma eksiltme kanununda
ki teminat ve~ikelarını 13 temmuz 935 cumartesi günü .ın
ut Y d.t komisyonda bulurıdurulmalurı n8af ve ~ı·raıti ::ınla

nıak istıyenler ic;in komisyonun hergün a~·'k olduğu ilan 
olunur. (3 ... 6 - 4) 

• 
• .. l' . ~ 

TÜRKDlLI Teınu ';# 

l''~l~!!!~~!l~~}.~!l~~J~~~!!d~~!!~~~~!~~ll~~"~J!!~~~Jl~!'l!~~~~ı~.~~11~~1!!~ 
ok~I~ •. ·;~ı.:::s:!umb~l~~ı;:~ it~ Büyük .Tenzilattan i. 
tından ~~ıkarılan bu ilim me. ~~ r, 
cmuasının bu defo elli birin il~ • •f d d • • ' t 
~:d~ı:~,·~"~;~~2·;.hm~,~j;d: a~ ıstı a e e ınız. i 
rifin. Nıvazi Berkesin. Hn· - . 
s:ın Fik;i Adalın, Talat Ben- ,~ 1 
!erin, Nail t;iderin, Namık §_; S O N M O D A t: 
Sultanın ve Muharrem Fev· -. E r 
zi 11ugayın değerli yazıları -e ~ 

v•~d~:·rıarıınt•• tavsiye e.ıeriz ! !t, Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü rop/ak ; 

79 
un!~n!}~,a~~ıı. kin- _i ve mantolukla:ı ve e n güzel yazlık/arı ~ı 

dekiler: ı~mail Hakkı. biz 5==:::::ııs:~==---:-.=---: F A H R 1 T A V Ş A N L 1 ',~. «kiiltiir» nl'J.ir, anl:ı~ılsın E!!e 

istiyoruz. Cami. siynsa ucu 

~~~;:, 0ı~:~;~.ı~ ~:.0~1·~:! ~;;_:_:_:_-__ ' Ticarethanesinde t 
rald Callentler. 22 inr.i asırda _ ~ 

dünya niifosunu 6 milyara - - · 

çıkm:ık.tan ne kurtarıyor"! ==~-=--_1 İstedig"' in ize U"g ... un olarak bulabilirs inİ~· ' 
Adil Raılur. Darıte ı\lighieri J ~ 

lsmailHaklı. gen~·lik ı<·ın l/ls_-=_:::·:· t.~~ \1 k(tlad(~ tenzi la tlı SallS
5
· l(tf•(t ·~ 

t:ıüvük tehlikeler. V·.ıhd•·t ==. • 
Gültekin, münekkit çeki~me- == hll ŞlallllllŞll ı• • ~ 
si. İsmail Hukkı, ktimaiyat =~ =-

(lıulk üniversit•si olersı). Te- ı ıs_-_=---~-·- A y R 1 C A • ~ 
tkikler ve tan kitler. 1 O ku. · P, 

p.~:-•••••.••.••••.•••••• , ~==J Kaptan oteli altında yeni açılan .F~A O R I ~ 
: JsT.\NBt:l.ı[S : = T\\'~\ NI l "l "Uff \Iı""' I VE · : : ~] f g J 1 ~ J ._, • mağazası .. t, 
• En eski, en büyük • = = ı : 

Mecmualar: 

Siyısal bilgiler. 

i gazetesi i ==;~ nı ziyaret ederseniz m emnun olursun ıJ · ' 

"lt~·;;~:~·i~ .;~~;~ ~z:""" ~~~ k ~~t':: .. 9 ··~:~~.~ ~ 1iJ;~· 0::~ ~ K U R U N i 9iiiımmnru,ıiiiiiiiiiiıi~iff füıiiii~iWlıiiiiiiiimiru1iiWWiilHiiiWıiiiiWOOıii~iiiiiiiıiiiiiiiWiıiiiiiiiiiiiııifüiiı~iii~~iiiiıil~ lif~ 
gunu suat 15 de ihalesi yupılmo k üzere kopalı zarfla i Sayı!'lını 5 ~ uru~lan i l!lfiDlla::.a@l l!JmJl!JınJ l!l mJl:§l l!lffil m:Jffi)EJlr=J(fil(filmJ l!JmJ mJmJ mJmJlmlilIDmJEJEJ'mmJ .ı?liiJ ~ 
mıinnknsııya konmuştur, Bir kıloc;unun tahmin (•dilen be_ ••• 100 ııaı·a.va i ıı dil'lli .• :!mi Parça fı'ıtları Makıns ~ 
deli 9 kuru~ 25 santim muvakkat teminat mikt11rı 4159 r.n ~ 
lira I~ kuru~tur. ~artn:ımeyi görmek istiyenler i~ günle- i •• - • i i!j Kr. flıfl8rl ~ 
rindt> w iş snntlerinılc B .lı k.esirıle Kolordu ve Bıı:yramı~·ıa ! YILLIK ABONESİ: ! mJliJn Sivri mekik 100 ~· 
sotınalnın k•ımisyonundu ~örebilirlcr. Taliplerin artırma • 750 Kurut • lüo l ~ : .• r::ı ToJ>'lrhk ı> L·0rııpl\1 ~ eı ve eksiltme ktınununun 2,3 cii maddelerinde istenilen tc_ • • WJl:.:I ' " . 081 ~ 

•. Ht~ı· ır1'·111 ..:•tl>·lltları : ı: İ!!neler 2 5 mukın 60~ minnt mnkbuzu ve vesaikle ihole soatinJen bir sunt evel ' ~ "{ ( • il ~· · ~ 
{3ayramırt11 ~atına ima komisyonuna müracaatları il!ln ! 8-1 O- 12 ~ay fa c;ı kar . i ftiJ Kayışlar 35 Ko-ııle t~i 1 

Mukine yağı '" ı I" 
olunur. (314 - 4) : : 1!J ·akruet'e 1 

"' 

! OKU v UNUZ.: nn.·=. şışesı ıs ~yuk .rnı.ı· sorrJ 
l mJ Nakış k:>snuğı 25 1 ~ 

Bahk esir ilbayhğından:, ........................ ..i i ~ ... ~. ·~;""' ~~ ~;:1~;.~' i 
8alyı suluh hutuk l!J Muhtı•Jıf nnkı~ Vt! kabine . tUO!' 

Ralıkeı-;ir memleket lıu~tuhanesinin ihtiy:ıl·ı iı;İn ulın:ı_ 

ı·uk olun { 146) k.deın edviye ş:ırtnamesi mucibırı<·e ;.ılın_ 

mok ve 11- T"mrnuz -935 t.ırihine ra,thyan per~embe ~ü
nü snnt { 15) ılo ihalesi yapılmak üzere on beş gün mıid
tlotle ur;ık eksiltmeye konulmuştur. 

EJviyenin muhammen rnyiç tmleli \2262) lira < 10) ku· 
ru~lur. 

lhale B..ılıkosirıle \'i1Ayc1 encünwninıl o yııpıla<·aktır. 
ı~tekli olanların yiizde yedi buc:uk nisbetinde muvak_ 

kut teminat ıııalbuz veyahut me lltuplurile ihule ~ünü ve 
saııtinde encümeni vil:lyute vo bu husueda mnhimat ıılmak 

istiyenlerin ıJoha evel H..ılıkesir<le enc·iimeni vilayet knle
mine vo memleket hastahanesine ve ilaçların nevini öğren
mek i~tiy;enlerirı L~tnnbulJa sıhhat müdiirliiğiine uğruma

h k• ı· - · .. l!J makine iplikleri nıııkınesı ~ a ım ıgınuen ~ makoslıır VCMaİr \':'.ı!ell~~- il 
Hıılyunın Maneılık köyün ~ tuforruntı ıla bu r~ı.tlo ~ 

den Adıl kızı Samiye ile 0 il nisbette uı-uzdur. rılır. ~ 

~:~::~ .. ,:;;~;:;~:~k:::;.~: iu Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. 1 .. · 
maktu olan duruşmuda: r.::ı ~ 

~;:ıd~,:~;;~ g~!~:rı1~ğiıı~:~ ~ ~akında_. mecc_anen nakı~ yırr-~u _açılıY..0,~~' 111 .. ~ 
il Sa~lamJ,k mukernnıeh vet, tasarru f n~ ıslerıu~s ı k a ı l\'c•ıı lt •ıuııı ,1 1 1 ıo 1ı' H. ~1. U. K. 398 inci :\1. • • • . . n:-. ~ ·, !ii1 

buyruğuncn hukkında gı- ~ makla heraheı· Eı·k p k \'t' Kacl ı rı leı·zilcril(• c·lhise iseile r· ı ' t' ele' ~ 
1::1 ~ • r '"''11 ~ yap lı: ara r ı verilmesine ka- mJ sa nal k a rhu·ı lıt)llH' n bir c· I ma ~ İ ı wsi fi alında ola ıı İİ t.' <;t~k llW 1 ~ 

rur verilıni~ ''e duruşma 19 · liJ zarif \'t' pratik i lik~ mohilya ~Cklindt' hiı· ~ 
7-935 ta rihine müsadıf cuma mJ R k bi d • k • I r • • • ~ 

( 332 - 4) ~ünü saat 14 bırakıldıgı teb. mı us a rıt~ 1 ış 111(1tt111(~~· ~ 
liöo yerine <re~·mek üıere ila· (!D 11 ı· f · 1 1'' 01J 

ları ılan olunur. 

, 
Doktor 

\ 

Muayenehanesi: Evinde 
d ir. Hükumet caddesi nu 
mara 56 

~ 1 =-- (5) E ( e t•tme Hır. l>alıa ucuz arzu t•tkıılc~ı · c· \a ıı 1
• fii1 

' 

n o unur. . r.:1 • ;?.t 
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