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Fransız aşvekili Kor· 
sika ya Gidecek .. 

Dünkü ~ Büyük ı Ekonomi;tarihçesiveamilleri 
Millet Meclisi 
Toplantısı. 

----------------~········-------------------

Ankara, 21 (Huıuı1) -
Büyük Millet Meclfıl buıün 
B. Te•fık Fikret Sılaym re 

Başvekil Korsikaya Bir_~Krovazörle Gide- llhjlnde toplanmııtır. Top 
lantıda Şurayı Devlet kanu. 

cek. Orada Siyasi Bir Nutuk Söyledikten 
Sonra Tunusa Gitmesi de Muhtemeldir. 

nunun heyet umumlyeıl rö 
rütülmüı ve kabul edılmlı· 
ttr. 

protesto ederek, Ker · Partı, 21 [Radyo)-Haber 
•ertldtil•e ılre Bat•ekll Da
ladtye ıkt kinunıanlde bir 
lcro•ezirle Koratkaya ııde-~ 
eekur. Kro•ez6re btr 

1 ılkanın mGdafaaaı için 
1 tedbirler alaomaaını bir muh
tıra ile hükumetten rica et· 
meie karar vermtılerdtr. 

Karabükte De
mir ve Çimento 
Fabrikaaı 
Kurulacak. 

torptto tle bir deniz tayare 
f ıloıa da ltltrak edecektir. 

Bir kara ıenerall de Bat 
-.•lcllle birlikte ıtdecektlr. 
Bahriye Nazm Batveklll Kor 
•ikada karıılıyacaktır . 

Daladlyentn Koralkada 
.. Ghım ılyaıl bir nutuk ıöy· 
ltrecefl •e oradan Tuauıa 
teçeceil de bildirilmektedir. 

ltalyı ırızi istiyor: 
Roma, 21 ( Radyo ) 

Jur•al Dltalya; bua6n bır 
"•kale yazmıt ve İtalyanın 
1915 de Loadrada aktolu· 
0aıı muabedentn 13 acü 

IDaddeılne te•ftkan mutlaka 
•razı latedtflnl, Franaanın 

h6tün ltlrazlarma ralmen 

B. Da/adiye 
bu lıteflnln yerine getiri 
leceflni •e neticenin. ya
kın hır tıukbalde belli 
olacağını kaydeylemlttlr. 

Parlı, 21 (Radyo) - Bu 
rada bulunmakta olan Kor 
ılkahlardan bir kafile, bu 
gün bir toplantı yapmıtlar 

ve ltalyanın metahbatını 

1ngi1 iz Kabinesi de 
ihtilaf mı Çıktı? 
Avam Kamar&sının Toplan
tısında LoidCorç,Çemberlay. 
naŞiddetliH ücumdaBulund u 

._ B. Logd Corç 
~ londra, 21 (Radyo) 
~am Kamara11; muhalefet 

tepheıtnın verdlil bir takrir 
ilıerıne Çemberle yn kablne-

•lbe ltlmad meaeleatnl ortaya 
'lQJıı • 14 3 ruuhallfe kar· 
11 340 reyle kabineye ltlmad 
edlldığı netice loe varmıttır 
1\. Londra, 21 (Radyo) 
t ~am K maraaının buıftnkü 
~J>lantuıoda, Loyd Corç ıöz 

: Gııı •e Çemberliynı tld 
1 •tle t rıkid ettikten ıoora, 
"llltQrenıo ıünde ıüne ha-

tp tehltkeılne yaklatt1lını 
•a1ıeQJl1ttr . 

Maliye Nazırı Sır Con St
lılo" L d ' ol Corca cevap ••r 

mit ve dem tıtlr ki: 
- Münıb ao laıroumı ak

detmemit olsaydık, bugün bü. 

tün cıban alet içinde bulu
nacaktı.Şımdl ıae,herlrea Noel 
yortuıuou evinde ve ıulh 
içinde teıtd edecek tir.)) 

Londra, 21 ~Radyo) - lo
gıltere kablnel\tnde ansızın 

bir thtılaf çık ııtır. Nazırla· 

' ID çoğu, ıl lahlanma proğra

aunı ihmal etttklertndeo do
l yı Harbiye Nazm fiov Be-

IJıa ıle mıili müdafaa grubu 
nazırı Str Tomaa ve hava 
kuvvetleri nazarı Lord Viter· 
n•aun kabineden çektlmele· 
rint htemlılerdlr. 

Baıvekll Ne•tl Çember!iyn 
hakemllil üzerine almıı ve 
thtllifa bertaraf etmek lçıo 
mu•rız nazırlarla yakından 

temaılara baıla mıttar . 

Londra, 2l [A.A J - Avftm 
kamara11nda Sır Coo Say· 
•en hükumet oamtoa muha 
lefetın tenkidlerfne cevap 
v rmlıtlr. Nutkunda bllhuıa 
Loyd Corcu harpalıyan Sır 

Con Saymen demiıUr kı: 
8 y Lo1d Corç Südet ara· 

ziılain Almanyaya terki doğ 
ru olmıyacaiı zannında bu· 
lunuynrdu. Bu mütaleaiaya 
karıı hatırlatmak laterlm ki 
Lord Runçlmeo Çek hudut 

(Sonu Dördüncü ıayf ada) 

Süvayş kanalı meselesi: 
Berltn, 21 (Radyo) - O. 

N. 8. ltalyanın Sünyt ka· 
nalı hakkandakl metaleba-

tandao bahsederken, Alman 
yanan da bu metalebata it· 
Urak etUflnl ve kanaldan 
geçen vapurların yolcu •e 
emtla11adao alınmakta olan 
fahlt ücretlerin tndlrllmeal 
lazım geldljlııt yazmaktadır . 

Ankara, 21 (A.A.) - Ya
kında faaliyete ıeçecek olan 
Kar abuk demtr f abrikaaında 
artacak olan demir curufun· 
dan çimento tıtthıal ıuretıle 
iıUfade etmek makaadtle 
Sümerbank, KarabOkten hır 

demir-çimento fabrlka11 ku · 
racalctır. 

Budapeşte Konuşmaları: 

ltalya Ha iciye Nazırı 
Belg ada da Gidecek 
B. Ciano, Budapeştede Macar 
riealile konuşacağı mesele
ler hakkında B. Stoyadino-

viçe malumat verdi. 

Budape.ştede.n Bir Manzara 
Budapeıte, 21 (A.A.) zırları ile Almanya ve Po · 

ltalya Hariciye Num Kont lonya ıeflrlerl de ııttrak et. 
Ciano dün öğleden ıoora miılerdlr . 
Macarlıtan Baıvekth lmredı Saat on ikide ormanda 
ve 1 lartclye Nazm Kont verilen ziyafette uzun Ye ıt 
Saki ile takriben 2 saat yaai konuımalar olmuıtur. 
ıüren blr mülakat yapmıt - Kral Naibi Amiral Hortl 
tıt ile İtalya Hariciye Nıızm ve 

Budapeıte, 21 [AA.) - aH lttlrak eden ıeflrler ve 
PeıU Uıjal gazetesi yazı nazırlar, saat 12,45 de bu 
yor: 

ltalya mümeaalltnto ziya 
retl ılyaai bir mahiyeti haiz 
değildir . Çüokü Kont Ctano 
Naibin misafiri ııf aUyl~ btr 
av parUıine l1Urak etmeğe 

ıelmtıtlr. Bu devlet aadece 
İtalya He Macarlıtan are110 
dakt münasebetlerin taml 

mtllilol röıtermektedlr. 

raya d&nmütlerdir. 
Macarlıtan hariciye Na

zırı Kont Saki, gece büyük 
bir baoke yermlıtır . 

Koot Ctano, öjleden ıon
ra Baı•ekil İmredl ile tek 
rar konııtmuıtur. 

Berlın, 21 (Radyo) 
Resmi mehaffl, İtalya hart · 
clye nazırı Kont Ctanonun 
Budapette ıeyahatına büyük 
ehemmiyet verlyodnr. ' Hudapeıte, 21 (AA ) -

Kral Naibi Amiral Hortı hal Alakadarlar, Macarlıtan 
ya Hariciye ~azm Kont hariciye nazırı kont Saki· 
Ctano ile caat onda ' Budley nln de yakında Berlıo~ ıi· 
orm•na!lda a•a ıitmtıler ve deceiloden bahıedlyorlar 
tkı ıaat kadar avlanmıtlar Belgrad, 21 (Radyo) -
dır Av partlılne, Macarlıtan 
Hariciye Nazırı Kont Saki, 
ticaret •• milli müdaf a aa-

Yuıoılavyf\ m tbuata, hal 
ya hariciye n a z ı r ı 

{ Sonu dördüncu ıayf ada) 

' 

YAZAN: 

- 2 - Nazım Ör~nsun 
Görülüyor ki mantıken eo 

önde ıelen hareket, kıymet 
lere malik olabilmektelıı:t 
mOtküllt dolaylılle (Sarf) 
den ev•el (Taaarruf] tur. 
lfona dünyanın içtimai nl
z mınıo ıaraılmaaına meydan 
vermeden yürüten iktisat 
kanun Ye kaidelerinin kayıt· 
larını da ili.ve edecek olur· 
sak tuarrufua ıarfa tekad· 
düm eden bir hllet •e za -
ruret oldujunu ilmin, haki· 
katan •e mantlğın l11antle 
tıbat etmlt oluruz. Bu tak
dirde taıarruf denilince bu 
zaruri amelin tatbtk aahaıı o 

lan biiUin kı1metlere matuf ol· 
maaı lazımdır. Yalnız bir 
kıymet ftzerJnde ta1arr•f, ne 
ilmi, ne mantıki •e ne de 
ideal bir kıymeti haizdir. 
Bu daha ziyade btr merak 
•e ihtiraı manlıından ileri 
ıeçemez . Hakiki taı rruf, 
bütün manllile ferdin haya
tına bllctm olan bütün kıy -
metlere mütenaılben tatbik 
olunan bir taaarruftur. Bu 
ttıbarla taıarrufun ıamll ola· 
caiı me•zuları teıblt etmek 
iazımgellr kt, ıözlerJmlzln 
önüae dikilen mefhu•lar 
tunlar olur. lıde amelde, 
kuvYette, enerjide, tabH var· 
lıklarda, zamanda, gayri 
menkullerde, menkul maUer · 
de. 

Taaarrufun timi manada· 
ki ehemmiyet ve kıymeti 

malaıuaa 11nı bütün ıuurtle 

tdrak edeD bir ferd, aarftan 
eyvel dOıü•mekle mükellef 
olduiu itini htç bir tefrike 
uğratmadan yukarıda ıay 

dıjımız b6tün kıymetlere 
bütün zeki.11nı lıllmal ede
rek tatbik eder. Bu kıymet
ler düı6nülmedeo , ehemmi
yeti ri tahlıl edilmeden, 
cahıl bir ID1an aafiyettle yal
nız kazanılan bet on para 
üzerinde:: yapı:acak taurruf 
zeka •tleltlmedeo okunan 
bir ilimden alınacak netice 

Danıızlık Cin• 
~ vuk 
Yetiştirilecek . 

Ankara, 21 (A ıL] - Zt 
raat Vekaleti, Oıte. An dolu 

çiftçi Ye köylüleri için da. 

mızlık chıa horoz, ta•uk de 

kuluçkalık yumurta yetiıUr· 
mek m kıadıle Ankarada 

Orman çıftlıtınde büyik bir 

tavuk çlftlttı teılı etmekte· 
dır. 

Ankara 
Fotoğraf 

Sergi ;. 
Ankera, 21 (Huıuıi) 

Matbuat Umum Müdürlüiü 

tarafından hazıtlanaa ikinci 

fotoir f ıerılıl lntim zdekl 

cuma ılali açılacaktır. 

ye benzer. O kadar bot ye 
okadar hiçtir. 

Taaavvur edllıln ki, para
ya ıza fe edılcn kıymet, eıa -
ıen ferdlerln ve cemıytın 

huzurunu temine hlktm o
lan yukarıdaki kıymetlerin 

k~ndllertdlr. O, bu kıymet
lere ıabıb olabilmenin mık . 

yaaı, mezürü ve •aaıtaııdar. 
lltoaenleyh a11l olan bu 

mikyaaa bu vasıtaya ıahıb 

olmak değil, vaaıtaoın ma. 
hktyet için tevuıut edeceil 
maddeleridir. Tuarrufalar, 
aılan bu asıl olan kıymet · 

ler üzerinde yapılır . Netice
den de bunlara mahklyettn 
ölçügü vaaıta11 olan ıon ıüb
de, kıymet elde edilmtf o
lur. Gaye aaıl olan kıymet
lere matuf olmak llzımdır . 
Para bir •a11tadır. V a11tayl 
te•Ud eden, uıl kıymetler

dir. Bu tttbarla taaarrufta 
ıayeyl va11taya feda etme• 
mek lazımdır. Paranın man. 
tıkan Ye tlmea ba
ktki bayatta lf ade etttil 
kıymeti tahlil edelim. Ne· 
dendir? Ferde, ihtiyacını, 

ze•klol ve bütün dOtüncele· 
rlni tatbik iktidarını lemine 
Yaaıta olma11nda deill mi? .. 
Ohalde, hakiki taıarruf; hu
zuru. •httyacı, zevki lemin 
ve tatmine hldlm olan kıy. 

metler üzerinde yapılmak 

ıuretlle aaıl ıayeye ıubulet · 

le vuıl olabilmek için vaıı
tayı mebzuleo tezyide ça
lıımıııktır. Çünkü tasarruf; 
dlier en baalt mana11nda 
bugün kazanılandan bir par

çasını yarana ıaklamaktan 

tbnret olaaydı bugünkü mede
niyetin, bugftokü ıaoaytın, 

bugünldi v rhfın tl'ılıl fm 

kloıız olurdu. Bunun içlo
dır ki, tuarruf; kazanılan 

ik iden birını uklamak de
ill, bir teı,t ı o ki, on, y6z, 
b n ilah , Doturmr.kt ır. bu 
l'l!UI kurmak ve bulmaktır 

lSonu iktncl aayf ada) 

Dört Devlet 
Arasında Bir 
Anlaşma mı·? 

Loodra, 21 [AA.) - R:>· 
madan Deyi Meyi g zeteıl · 
ne bıldırtldtflne atfen' Lond · 
radaa •erilen bir habere 
ıöre lng,ltz aazarlarının Re · 
maya yapacakları ziyaret 
eanaaıoda AlmanJa, ltalya, 
lnıf ltere ve Franıa ara11nda 
bir ademi teea vüz anlatm•ıı 
imza edilecektir. 

• 

lngilterenin 
Yapacağı 

ikrazat. 
Lendra, 21 (A.A l - in· 

ılltz Maliye Nazırı Sır Con 
Sımon, Mikumetln müı adeıl 
alınmadan ecnebi memleket · 
lere lkrazlarda bulunulma· 
ıı•ın yeniden yaaak edıldfil · 
nl ıöylemlttlr. 



Ekonomi; tarihçesi ve amilleri 
YAZAN: 

- 2- ı\dzım Örerısun 
( Baıtarafı birinci ıayfada) 
Me1Dleket1 lkUıadl nrhklara 
lsad edebilecek olan taııar· 
ruf, lklact ııktakl haki le i 
manaılle teıbit eyledlilaıh: 

laHrruftur İtle bizim ara
dıfımız da böyle ünlvenel 
bir ilmi lur,mettekl ıeklfdlr. 
Y okıa birinci ııktakl t11ar
ruf, ancak çocuklar ve ço 
cuk laayat, irfan, bllıı, ıör· 

16 ve klymetınden ileriye 
ıeçememtı ferdlerle meııa 
leleri kıaır ve mihalt olmı
yanlar içla baılt bir fayda 
temla der malalyettedlr Bu 
günün lktlıadi ıutları, kıy 
met ve mübadele eıa1ları, 

tabtatıa •e Hyüameltn ö 
nGne döktüiü 1 arzeWil ve 
verdtft bütün kıymetleri pa · 
ra deDtlen bir euıtle ölçer 
ve kıymetlendlrtr. Hu itibar
la bütün aaıl kıymetler üze. 
rfndekt taaarruf fıluJ, ameli 
•e neticeleri para eaaıı ize. 
rlade temerküz ederek .. o 
ıaflaa ye ıekltnf alır. Bına. 

enaleyla netice itibarile ta· 
aarruf aaeaalıl, ı•yeye t'Hıl 
olmak yolunda yürlyeD ••· 
allanın ve blnat eayenln 
kıymetlerini rakamlaodıran 
llçüa6n tezyldlne matuf bu· 
lunur, Taaarrufun ııte bu 
aoktal aazardandır ki, ilmi 
teklldeld ılıtematlk kıymet 
-.e. tarihi, para eıaıının ku· 
ruldufu andan itibaren bat· 
lar. Ve bu andan itibaren· 
titr ki, malik .. ulun ulan kıy· 
llletlerln paraya tahvlllerlnl 
•iteaklp elde edilen nak· 
cll Hrvetlerln harlkülide ıa · 
hıılar, 111Ge11eaeler ve de• · 
letler tarafından lıtlımar •• 
ıabtplerlae bü1ük meaf aat -
ler temin edebilmeıl m6m · 
kon olmuJ ve bu durum, 
alanla ıatan g•bi uuıur ara
ıında bir üçüacü büyük 
muta va111tın dofma11 neti· 
c•l•I •er mittir. 

14 cü aaarda lktlıad mef 
bumlarındaa ve 16nlia tcab
Jarından lıtıf ade ederek kıy· 
metlerin tuarrufu ve tıtlı · 
marı tııade huıuıl kabalı 
yeller ıöıteren ve ıarraf 

namını alan bazı büy6k kü
çlk lkt11adçı tlccarların, za. 

manlarıaıa maliyecileri olan 
bankerlerin para ltlettlmeıl, 

Hnedat •• kredi üzerinde 
yaıtıklara faydalı itler ve 
buoun ya-.aı yavaı te1ta et
tlil emniyet buıünün bü-

ylk ıanayUnl kuran müe11e· 
aelerl, letekkiillerl ve ban
kaları vüc6tle ıetlrmlıtlr . 

Biraz yukarıda ~aha baılt 

maaaalle zikir ve kaydetU
ftmlz kazançtan taıarruf, 

yani kazanılandan bir mlk · 
darıaı ıaklama keyfiyeti eo, 
Jptldai çaflardanberl liz6 
mlhttlba lalr tabn ihtiyaç 
olarak biliniyor ldtte de da. 

h~ mazbut bir timi ılıtem 
halinde ancak 17 el aıırdaa 
itibaren (tasarruf teavio ve 
emniyet) aandıklara rıbı mii
e11eaelerle daha ıamtl ve 
f aydah bir hale ıırmeie 
baılamııtır. e. ıuretle altı 
aıırlık btr ta1arruf faaliyeti
nin ortadan kaldırmaya 
mu-.affak olduiu hukuki ve 
ticari emniyet Y• Ulmadııa 

hk Jertnl ıenlı bir la D ve 

emniyete terkederek l l inci 
&NID ea milteklmd ka Yal.IJ 
lkHıaclt1••I lçtatle çalııao 

birinci •e tklacı aandık, mü· 
e11e111 -.e bankalar1nı mey
dana ıetlrmlttir. Buıün 
l••arufun • e r d l i 1 
imkanlara her ı ı n ı f 
ve tabakadaki fedlr.r, ıeref, 

emniyet ve kredi ıayealnde 

ıahıen malik oldukları kıy· 
metlerin pek çok üıtüade 
kazançlar temin edebilmek 
imkanlarına aahtp olmuılar · 

dır . Buıüakü ı' tlead ilminin 
kaydettiği taaotf e ıöre : 

( 1) Ba11t manadaki tHar 
ruf ıekltne Reıerve = lh · 
ti yat, 

1 (2) Aııl tktludi im -.c 
f&mll rnanadak! tııaarruf tar 

zına da Ge tr ce = Veiud 
tHarruf denilir. 

Birinci ıek.ı, ıbuy tıo lh
ı:ar edilerek nıuhaf aza edil. 
meıl keyfiyetidir. Bu r.evı 

taaarruflard"n aı~ydana ge· 
len para aahtplerlntn fcttmai 
ıevlyelerine. zlhnlyetlerlne 
16re ya tlatlyat kaydlle tak· 
lanarak aılaabı tarafından 
DHdlerlnde muhafaza elu
nur ••yahut ta herbanıl bir 
ıandık heaabıaa plise edl· 
)erek nemaya arzolunur ki 
bu pllıman mahiyeti ve 
menfaat temlnlnciekJ bal ve 
•azlyeU ittbarlle dalma mu· 
vakkattlr. 

ikinci ve asal manayı ha 
ktktılntiekl taaarrufler, lrad 
IUbarJle velfıd olan taıarruf 
lardır. Bunlardaki plaıaıan 
büyük ıılerla baıaralma11na 

b .. redllmlt bir daimlyet aöı· 

terlr. Ya ashabı tarafından 

bizzat lıtlımar edilir veya. 
hut büyük kapitallerin te -
ıekkülüoe ve vlicud bulma 
aına hlzaıet ederkl, bu tak · 
d•rde bu tuarruflar n*'yo 
nal ve enternHyonal plya -
ıaya arzetillerek Hoetlere 
eabam ve ta .. vlllere yatırı 
hr. lıte iki ıekll tat rr•f 
araıındakl karakterlıUk fark 
lar bunlardır. Buıünkü me· 
deni cihanı yarat n, akıllara 
durduracak mahiyette itler 
ıiren müe11eaah ımalye ti

cariye ve tktlaadlyeyl mey· 
.&ana ıetlren aermayeler hep 
bu ikinci nevi taaarruflardır . 

Bu tHarrufların mlkdarları 
ve neticeleri , ayal zamenda 

tatbik olundukları memle
ketteki medeni •e içtimai 

ıevlJe ile hukuki emniyetin 
derecelerini ıöıterlr H~neı 
millet, mllll aermaye P.IYA 

aaıanda en çok akılyon ve 
oblli&1lyooa malik lıe o 
millet, lıtilcbaltnt ea yükıek 
bir hakikat ile ha1atını mu
ha1ım Ye muhteriz hareket-

lere karıı ku-.vetle ılıorta 

etmfı demelr.tlr. Bu itibarla 
kipe para koymanın ve bu 
na yakıo tarzda yapılacak 

taıarrufların kıymetılzltkle 

rJndeo maada mahiyeti iti

barile cezaıı, sahibi tarafın · 

dan ıezllmlyerek ancak ah
fadı tarafından duyulabilen 
btr nevi blyaneU vataniye 
cürmCi olacetı apaııki.rdır 

lıte ecdadın yaphfı, salta 
aat hükOı:netlnln lıtedıeı bu 
ıe11lz cürümlerin lztlrabını 

memlekette buıüakü neıll 

herıeyJ yaratmak ve J ıat 
mak y&küı:oünde olao -.e 
kalan yent neıll çekiyor. 

Med~nl clhaa, 18 fnct 
Harda o beri kıymet •ererek 
ıarıldıiı, emnlyetlerlat baf-

:Kurulta:ya' 
Gidecek Olan 
Müme.,siller. 

Bu yın 26 ncı ıüoü An 
karada toplanacak olan C. 
H. Pertlal kurultayına mü· 
me11tl olarak ıeçllen Beledi 
ye Reıl B. Naci Kodanaz, Per· 
tev Etcloğlu. Mu~ ffer Ak
pınar, Basri Akın cumıırteıl 

ı nü ı~hrlmfzden Anknraya 
r•deceklerdir. 

D rier mümeutl KAılf ~ c r 
Ankarava fıtarıbuldan geçe 
cektir. 

laclıfı mü~Heı~l,.rl meydana 
gettrhkf'D ıultanlıar tdarele 
rl memleketi kendt heup 
)arına fıtl•mar etmek),. met 
guldüler. Hstt• g•yrf klfl 
ıelen bu ıoyrunculuklarınl 
büyük harici lıtllcra zlarla 
tamamlıyorl,_rdı Memleke 
timiz için medeni cihan mu 
vacebeatnde beynelmilel pl
yaaaya tava11ut edecek tek 
bir milli müe11eıemlz yoktu. 
lmparatorluiun adını taıı
yan ecnehf bir tetekkül mil· 
li heyecanı utandıracak ıenç 
neslin yüz6nü kızartacak bir 
tekilde kuruldu. Öyle kt, 
kendilerini bizden ıaymıyan 
ekalliyetler, ancak bu tetek 
külün olabtldiğl kadar Türk 
olabtldtklerf telmih ıurettfe 

bizden aynlıklarıaı gösteri· 
yorlardı. Fakat büy6k Türk 
milletinin azmi ve Ebedi Şefi 
Atatürkün emaalatz relıber
iıkrerl altındaki hareketleri 
Oobeı Hne içinde de-.let ve 
milletin yüzünü aiartacak 
tekilde büyük itler yapan 
milli m6eıseHlerle b6yük 
aanayll kurmuı ve bunca 
miie11eıelerl meydaca ıetır
mlıtır- Bundan maada yap
hiı kanunlarla vilayetlere 
beledıyelere. huauıi teıekkül· 
lere, ayni meıle ler erbabı· 
nrı ta1arruf sandıkları kur
mak hakkı kanunuıi ver111lı· 
tar. Hatta tanrruflarnı em
niyet altında bulundurulma· 
11n1 temin "Ye eaırantllettıre 
rek kefaleti altına alan 
Cumhuriyet h6kümetl t ıar· 
ruf Hhlplerlnl korumuı ol 
mak için her ıahıa alt mev · 
duatı.ı bin liraya kadar olanı· 
na biç bir vechlle aciz va
zedllemlyeceil kaydeylemlt· 

tir. lıte bu kadar ciddi, ha -
kıki emoiyetlerdlr ht Cüm· 
hurlyet devrinden ••vel bü· 
tün Türklyede yalnız bir 
buçuk milyondan ibaret olan 
taaıuraflar bu yıl hemen 
hemen Yüzmllyon gtbl çok 
büyük bir yekuna a ak baa
mıı bulunmaktadır Bu laa. 
kiki •e adedi miıal Jle mem 
lek~tte kurulan milli ban 
kalar, yer yer teılı etitlea 
sınai müe11eıeler Türkiye 
Cumhuriyctlııln on beı yal 
içinde ilctlı di fnkitaf ve ta 
ıarruf aahaaındakı kemale 
yakın ılerHeyfıtnl en reel 
bir ıekılde l•bat eder. Bu 
bal, memleketimizde, ha§ 
tarafta izah ve kaycleyledt
ilmlz milli ekoııomt intiha
bının düny• ekonomi cere
yanlarına ı6re kuvvetli bir 
t ktlde orıanlze edtlmekte 
oldufunu aıöıtermektedlr. 

Ey ıenç fılcırh iıa,nk Tark 
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RLERI 
Ayvahk a Z i h- 1 Ziraat kalkın' 

ma ve Ziraat 
yor.. Mektepleri Az Görü 

-------- Ziraat mektepleri kö1 

Ayvıh~h gen ler G OZ ortspsr» dile yeni bir kulôp kalkınmaaında k61lü1e ..... 

k • • • lı yardnnlarda balunmak· 
çma IÇln mÜflCI t 1tl118r, tadırlar. Zirai kalkıa•ad• 

Ayvalıktan Bir Manzara 
Ayvahk, [ Huauıt ) - Bu de her !ki kullp ara11nda 

111 havalar yal • doian ikilik duyıularını 
muuuz ılttlğlnden zeytin ıllmek ıa1e ve emellle bü· 
mahıulü dlier yıllara aaza• tün ıporc:u ıen,lerln lıtlra
ran azdır. kile Halkevlnde bir toplaa · 

Fakat mabıulahn az ol. tı yapıldı. 
ma11na rafmen zeytinlerden 
fyt raadıman alınmaktadır. 

Yeni bir Spor Ku1übü Açıhyor 
Ayvalık (Huıuıi) - Bun· 

dan epece müddet ev-.el 
ıöriilen lüzum ilzerlne burada 
mevcut Akınıpor ve idman · 
yurdu kulOpleri kapatılmıı 

h. 
Bu defa çoktanberl dur · 

ıun bir halde bulunan me· 
mleket aporuoa bir hız 

Yermek, ve eeçmtı a-ünler . 

Uıun rörüımelerden ıon. 
ra yeat bir kulüp açılmaaı 

kararlaıtırıldı ve bu itle meı 

ıul ohnak üzere aeklz ktıl · 
ilk btr heyet a,rıldı. 

Seçilen bu ıeklz kiti. ilk 
toplantılar.nı geçen hafta 
yaperak, açılacak kulübüa 
«Bozkurt spor» adı olma11· 
nı muvaffak bulmuıtar. 

Yeni kulübün teaclll için 
kaymakamhja ve BölgcJe 
müracaat edtlmfttlr. 

Sehri iz Tek por Ku
IQbü N zil iye Gidiyor. 
2 9 Birinci an un perşem~e günü 2 5 kişilik hır kafile 

Hazillid iki fut~ol vı bir güreş ıüsa~akası 
yıpmak uz ere hareket ıdecı~tir. 

Yıl baıında, Nazlllt takı 

mlle iki futbol ve bir l'Üref 

maçı yapmak üzere 

miz Tekıpor kulubü 

ıehri · 

futbol 

ve ıüreıçllerlnden müteıek 

kil 25 klıtltk bir kafile 29 
blrinctki.nun perıembe 

nü Nazilliye hareket 
cektlr . 

ııü 

ede 

Blrleıen Tekıpor kulubü 

oldukça kuvvetli bJr kail · 

ro ile aıldecejlnden oracla 

iyi neticeler alacaiı mu 

hakkaktır. Gençlerimiz bu 

maçlar fçln iki aydaoberi 

ça lıımaktadırlar. 

~ağın: 
Tekıpor kulubü ıüre~ kap 

tanhimdan: 

I Kulüp Pi,·an
ikra-gosunun 

miyeleri. 
Şehir KultbünüD tertip 

ettfil plyanıonun çektldlil · 

nl •e kazanaa 

yazmııtık. 

numaralara 

Plyanıonun en büyük ik· 
ramlyeıl olan r dye maki· 

neıl 6664 numaralı bilete 

dütmiııtd. Bu bilet Nec•U 

Uiur Ucarethaneıl tarafın· 
dan kendlılne satılan Dur· 

ıunbeyde bir orman memu

runa laabet etmtıttr. 

ikramiyeler bu ayın 23 

Tekıpor kulubü ıüreı ıa · ac cumarteal eününden iti · 

lonunda, glret antreman. 

laraoa baılanmııtır. Gür•ıçt 
arlcadaıların her ıün aaat 
19 dan 22 ye kadar kulube 
ıelmelerl rica olunur. , ---mllletl; her yönde muzaffer 
ıayı laöoünün, bu yoldaki 
rehberliklerine tlbi olarak 
bir parça daha gayret .. 

baren herıün saat 15 de Şe. 

hır Kuhibünde tevzi edile· 

cektlr· 

Yllbaşı balosu: 
Şehir Kulübü yılbaııada 

kulüplGlere m hıuı olmek üz· 

ere bir b lo vermek Gzere 
bazırlaklara baılamııtır. 

bu ~kilde mühim itler al· 
riilmeıl mümkün olacaiı01 

gözlnilı11ie tutan Zliaat 'I r 
kaleli, bütün zlraat mektep· 
ferinin ci•arlanndakt bit 
veya birkaç köyü J t4ıoı 
mıntakaları hududu lçl
cılmaları, çlftçdere her ,u· 
retle yardımlarda buhualD•p 
ları, feanl ziraat uıullerlol 
öfreterek ylikıek verim al· 
malarını temin eylemeler• 
hakkında ziraat mektepleri 

müdlrlük lerlne bir t••'°' 
ıöndermtıttr. 

Bu köy halkına fea•İ si· 
raat uıullerl 6lrettlec:~k· 
tarlaları, mektebin trakt6r 
.,. pullukları1le ıürllec:ekı 
btlha11a klmteılz, yard1111• 
mubtaç, çiftçilere, allelerıo• 
aıker ailelerine ı•oJı mık· 
yaıta yardım edllecelıtlr· 
Bu tı\erde laizzat ziraat 
m\tktebt talebeıl plııacakı 
böylece kendi zirai btlıtle· 
rint de arthrQılf olacald•T 
dır. K.öylüye atd ziraat iıle· 
rlnlo ıenlı mikyaıta girul· 
metl lçla Ziraat Veklletllll"' 
den traktör ve pulluklar ıı· 
teamlıttr. 

Haf ıa~ı ~ir tayin 
Fen m•m•rların.lan Nı1a· 

zl Baıaran baıfenmemur· 
lufuna tayla edtlmtıttr. 

R'..ADYO [ -----
AN(lRA RADYOSU 

Dalga Uzunluğu: 
1639 m. 183 Kcı. 120 K\'\'· 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 K\'V· 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 K\"\'· 

22 · 12 938 Pırşembt 

) 2.30 Türk mlzlil [ıarl5•" 

lat) J 3 00 Saat ayarı •• h• 
b ler. 13.10.1-4 Mazak (dao• 

pli.ldarı] 18.30 TGrk mGstfl 
(ince HZ faılı) 18.55 ko•Uf" 

ma - [ziraat aaatl) 19. 15 ... 
at ayara Ye haberler. 19.25 
Türk müztjl {ince HZ faıh 
devam) 20 00 mlzlk (kQçl1' 
orkeatra ıala11] 1 - K•1" 
zerin katerlna - [Ru.lolf kat· 

nll] ·2 - Ballerlna - [Fel~' 
kötter 1 3 - Pavaae pür O., 
eafaat defilet - (Morld ra .. el] 
4 - Star. ıtnı, ıtaı Vöıe· 

leta - (Paul Preıl) 5 - cı· 

-.atla - [Raff] 6 - KlelP' 

melodle [Fraoz CrotlaeJ 1 -
Sakıofon ıolo - valı - 8 .,..,, 
T anzeDde berzeo · [Gzerotlıl 
21 .00 ıaat ayarı •• par• 

kambiyo -.e toprak mahı1.1l' 
lerl bouuı 2 t.10 T emıll ' 

[Fatma Hanım mahkemed' 
- komedı] 21.30 TGrk ..,a· 
zlıl [Şarkılar ve ıaz eıerlertl 
22-15 konaı•• · 22.30 111•· 
zlk (bir operanın tama11'1J 

23 45.24 ıon laaberler •e ,,. 

rı•l&I pr•iram. 
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Çinde iki TürlüHarp Saf Altın Çıkarma 

D Ed . Tecrübeleri .. evam ıyor.. . . . . -
lıvıçre prınshği dahılin bı hususta çalışmalar gizli 

Kanlı harbin yanıbaşında birde ekonomik harp olarak devam ediyor. 
clevam etme~e başladı. Japonya, Çini bu nokta- GeçeD •enenin baııodan 1 

5 · bert birçok Belçika ve Por 

dan da kıskıvrak bağlamak isliyor. telitı1 firmaları Vbenıtayn 
(l .. ıçre) prensllil dabtUnde 

Y •zan : Lö TaDJD Çtn ı•nlzaayonda timdi tlerl tli 30 mllyoo yen arHıa-
l'llubablri R. V . JIL dofru yeni bir adım atma - dadır. Japon hüdceıtnln N&ıetal ıölü civarındaki H· 

ki bir elektrik f abrikaaının 
•Japonya. bGtün enerjlle· ya karar •ermlt ıöri\nüyor ht11uıi h•aaplarının ırtftl lft 

tfnı11 teluıftnl icap ettiren Japonlar ıımdlye kadar an· maarafın mlktarn11 mutlak 
t;etan bir harW.e ıtrlımtt ol- cak ıefer haltndeld ordunun bir aarahatle taJlne lmkln 
111••••a reğmeD, Çtnde f11al ihtiyaçlarını ödemeye yara. vermiyor. Herhalde ıuraaı 
~t11ıı1 olduiu mıntakaların mıı olan btr ne•I paranın muhakkaktır ki harbin de•a· 
'~ono111tk orıantzaayonunun fıtlmallnt tedrici surette ge . mı Japony•yı ÇJne nazaran 
t•ıaellerlnt ı lmdlden atmaya ntfletmeye karar vermtıler· ıon derece daha pahalıya 
b•tl•11111tır. Ba organl:ıuyon dır. Bu «bono» lar •ıgal al mal oluyor. Japenyaaın ma1 · 
lllu•dfak olduiu takdtrde, tındaki topraklarda eıacen rafları ev•e1a kalabalık ltır 
~•Jada oldufu kadar bütün kıymetten çok dlflDÜf olan ordunu 1tıfer haltude bulun· 
dGny•d11 ıtmdtden tahmin Çın dolarını lıtlhllf etmeye •aaıdır.BirdeJapon dıt Uca• 
tdlle111tyecek aklıler uyan · •• biltün Çtn için müıterek retlnln azalmaaından hayat 
4lıt11aaya namzet ıörünmek· •e ıene muayyen hır nlı pahalılıiından ye• lııymetl
t,dır. lletle bajlanacak bir paraya alnln ıunl surette · muhafaza 
Japonyanıa Çınde aıkeri zemini hazırlamaya namzet· edilmesinden, nihayet mtlli 

ltı•ltnden daha az ıürültü· tir. Korede ve ıonra Man· •drüıtlnlaln bir linmının 
IG olan ekonomik J11all, çurlde de aynı uıul tatbik slllblinma tçfa. yani ıayra 
'"'•rt ta•rruzla ıu müıte· edtlmtıtt . müıtahıtl olaral&: çalıımaıı•
~tlc tarafa mallkUr ki buıCln Umumi ıabadakl bu ted• dan tlerl relen mHrafler 

GtGa cephelerde btrtlen birler netlceıtnde, önlerinde vardır. 
teı.laiir etmekte •e ıene açılan yeni ve muazzam pa· Bazıları harpten ev•el m6 · 
~•lteri hareklt ılbl bazaD zara Japon t6ccarları ve te•ellit b\itOn m6kelleflyel· 
f ••ntnı,ete mail bir Paal· endüstrlyellert akıD etmek· tere titrden (aıkerl ıayret •• 
~l'ce kadar •araa pek zayıf tedirler. Fabrtkaların •e tı· har1tten sonra taarruzl kud-
lr IDuka•emetle karıılaı carethanelerln eıkl Çinli ıa - retln yeniden lıllhı zayıfla· 

'b•lrtadır. hıpledyle bazan cebri an - mıı ekoaomfıinfn kalkınma · 
k Politik ıalıaada, maltmdur laımalar yapılmaktadır. Har sı ve muazzam Çinin tıtlıma· 
t Pekinde •e Nankinde ye· bla teılrlerlnden mHun kal- rı) kartı koymaya muktedir 

' 1 « 1 1 ~ l'llubtar» veya «reform•» mıı o an •e sahip ert Çınlı olmıyan Japonyanın erıeç 
.. G'curnetler kurulmuıtur . olan Şanıhayın bü,ük do- haricin mali yardımına bat 

ıenlf salonlar1nı klralıyarak 
muazzam maklneler yerleı· 

tlrmekte idi . Bütün bu faa
liyet, Polonyalı meıhur m6· 
beadiı Duolkovakl tarafan 
dan, altın bulunan maden· 
lerden aaf altın çıkarmak 
içi• yapılacak tecrübelere 
hazırlanmakta tdı . 

Mülaendls Düntkovakt al · 
tın karııık toprak ve diğer 

madenlerden aaf altın lıttb 

ıal edebilmek uıulün6 bul
ma1ila l>ltOn dünyaya' çok 
b6y6k bir ıürprtz hazırla· 

mıı oluyor. Söylendlflne gö 
re. ıelecek fklnclteırtnde bü 
ylk lllm Ftllpln adalarında 
tahımalanna biyCik mık1aı· 
ta devam •• Oç 1e11e ıonra · 
da ldUliyetll mlldarda ıİaf 
altın imal ederek iktleadt 
dlnyayı altüat edecek olao 
haklkatı meydaua koyacak· 

Dllf · 

Dtınlko•ıkialo çahıacaiı 

llhorutuvarı bazırhyan Bel ı 

çllıa t lrketl bu iti bü1ük bir 
ıır baltnde ıaklamaktadır . 

l:iburatuvarda, mühendt · 
•tbalde yakında bir ce kuma fabrikaları tekrar ite v•racaiıaı tlerl ıür01orlar 

:\lbi Çtn hülulmett de mey- baılamıılartlır •e tam ran- Daha az nikbin olanlar hu lıtlmannın lnhlearıaı değtlıe 
l ltaa çıkacaktır; bu muhte- dımaala çalıımaktadırlar. mfttaleantn Japonya •fer it- hlle ea üatGa me•kllnl tahılı ;f bükümetler, merkezi Fermo:ı adaıından •e cltfer beral denilen ekonemtlerde· etmek lüzumu üzerinde Ja· 
f •lcıa olması muhtemel bir yerlerden muhtelif Çın ıtr · ki kaidelere riayete azmet- pon mehaftllerlnln hemen ta -
•cltral otoriteye tabi ola· ketleri müme11lllerl yeni tı metmtı olıaydı ancak o za- mamı müttefiktirler. Yal-
~lttır. imkanlarını tedktke 2elmek· man dofru olabıleceit ce•a· nız tathlk metodlartyle do · 

8una mu•azt olarak, eko tedtrler. Çın sablllerlnde bl· bini •eriyorlar. Halbukt Ja- zejlar &zerinde bazı ıoruı 
lllıalk ••hada, ıııal edilen ara· yftk ölçüde balıkçıhfın lstlı · ponya fçln bu hal vartd de· farkları varclır. Bazıları Ja. 
:1aı11 ılıtematlk bir surette marı münha11ran Japon mü· jlldtr. Zamana mukavemet ponyanın bu azim proje· 
l tl•11aarı için bilytlk ıtrket · eeaeıelert lehine olarak or. eden Avrupadakt misaller · nln terasına tek baıına ılrff 
ber kurulmuıtur, bunlar, her raDize edtlmektedtr. den mülhem olan Japon eko· mekle mütkGlita düçar ol-
ltt tnuayyen bir mıntaka- Çtode yerleımıı ecneblle- nomlıhd hemen mutlak bir mHı muhtemel bulunduiu 

"•ıa . l d b d d d d l ~ reıııınt e in e tutan a · rl ıoa erece düı6ndilrea bu otarıtk ıeddln •e devlet el· ütünceıln e lr er ve müna-
llci lııtrer Hind kumpanya- el koyma maazara11 ıerçl dlmünüa hımayealne koJ· stp tevziler mukabilinde ya-

~"•rlar: Mançukonun lakfta· bazılarınca ıöyle tefılr edil. muıtur. bancı ıermayealne de müra-

'"• ·- h d l .._ ço.,. lzmet etmfı olan mektedlr: Çin bir kere da · Bu ılıtem milletin ıaJre . caat etmlye taraftar ır ar 
~ ~ılaur ceaubi Mançurl ıtr- ha fatlhlerloi yutmaaını bt. tini raayonelleıtlrmek -.e Diğerleri yardımına müraca-
~tiota birer benzerldtrler. lecekttr. Japonyayı malt ıtandardlaıbrmayı mümkün at edılecek ecnebi ıermaye . 

Ç S"ndan bö1le rimrükler· bakımdan tüketecek olan kılmaktadır . Bu tedbirler, lerlnln taleplerinin alabt
t hade harici lıtlhrazlarm harp, muaz:ıııam projeılnt liberal prenıtplertn tecr6be- lecefl ıumulden önceden 
~·tbhıatını trıkıl eden bu tatblka tmkin bırakmıya- lerlne dayanarak totalttler ürkmektedirler. Ve yaban · 
d ''"' •arfdat menbaları - caktır . JaponyanıD mantı dentlea ekonomileri• muka- cılarıo ıı blrltitndenıe hare-
•Qatr10Harıa1D tamamına karı111nda nıha1et bırleıecek vemet kablll•ettnf önceden kete daha mütevazi btr öl· 

)'" :T '-a lb lr11mı, nehir yolları olan Avrupa •e Amerika azımıamanın tehlUuıstnl ıoa çüden baılıyarak Çın fethi· 
) Gaakalltı, peıtalar - ve ukı ılatükonun yenfdeo te· Avrupa bi.dlıelerlntn lıbat nln faydalaYını JaponJaya 
,,'"•tada bankalar - kıaaca- ıiıfnt ve bOtün devletlere etmtı olduiunn ileri ılrfi · lnhlıar ettirmek mütaleuın -
1- lllae•lekettn cani& ıenet- müıavl olaNk açık kapı ıl · yorlar. dadırlar . 
J tfnt teıkıl edea ne vana, yasetınln devamını lıttyecek· EıHen Japon ekeaoml· Buıtin •azlyet bu merkez-
~~~onla11a bilvaııta veya lerdlr ılnde tatbik edilmekte olan dedir Çlnde yeni kurul · 
d ..... llta kentroli altında- Çlnltler tarafından lıttll . ıüdOmlü ekenoml ıtıtemlnin muı olan vaziyeti• mukad 
tt•t. Y •baacdarıa menfaatle - cılarının temılii mütaleuı Çine de teımtll Japon meha- derah ve Uzak Şarkta ec-
h~ . bunların extraterrttorla- Çınhlertn vaktiyle lıendt fdlertnce kararlaımıı bulun · nebllerJn me•kU bir yandan 
~ e lllualaedeleriyle elde et· topraklarını lıttll etmlı olan maktadır. Şuraıını da müıa· hüınü•tyetlne, diler yandan · 
~ 11 oldukları haklar ffli bir muhtelif milletleri muazzam hede etmek llzımdır kt Çin da Avrupalıları• mlfrld ta -
~~•ırtaıa doiru ııtmektedtr; g6vdelerlnde erlhnlı olma · Almanya ya aazaran çok da- leplerle Japonları ürkütme· 
, alsı ••mlekettn b6tün ları lceyflyetlne tıttnad et · ha ıe•it bir ekonomik po· mek hususunda gösterecek· 
~~ 1 , •1111, ekoao•lk faalt . mektedlr Fakat bu lddta, tanılyele ma lkttr:Çlntn pekçok leri maharete bağlı olacak-

~tt ke,flwı iıtedJit ılbt tekaliin hükim ıiinl6il bir memleketlerin ııptaıına cel- tır . 
J •ı•• etmek azminde olan devirde, Çine nazaran en- bedtlecek zeaılnllkte ziraat Esaıen bu muvazene me 
t '_!aonların elinde b•luamak- diiıtrlJel bakımdan 1arım ve ham madde lstthıal im · ıelesl yalnız 2arplılal' tçi• 
, .. it v L 
hı.I · • Jauancalaran tmtı Hır ileride olan Japonyaaın ki.oları •ardır ve muazzam me•zul.ahlı deilldlr. Çtnll-
\ı 1 l'llıatakalar dabllladckt iıttllıı hakkında da •arld nüfuıu blrloct derecede btr ler için de •ardar. Çanı Kay 
) ttlJetlerlDID de, eeklstala mtdtr? lıttbllk pazarı demektir. · Şek lauluimett kati olarak 
~~at alanı olan yeni Çta MOıterek bir Avrupa mü· Ô1le kl Çt• kıtaıının ııtlayı kabul etmlte beazedlil te~ -
1 Ckwnetlerlnln yakın bir dalıialeıl ihtimaline ıeUnce.. ham maddeleri ve maltreç· de zaaf ıiıtermeden devam 
~tlkbalde « r•yrt mlıa•I l J d •-.... Yullarıda kaydetltlen mü- eri, aponyaoın lae 1 areyl et•ea niyetinde lıe Çtn 
"-Ualaedeler:n tienllen anlaı · talealardaa Japonyanın ma· kadreları 'Ye endlıtrt,el kud· cumhuriyetinde açıkça veya 

,..... f h 
d•lc •ı etmek huıusun· li sıluntısı hakkında olanı reli temin edeceif muazzam ıtıll kapalı olarak ıerçl eaef 
'' 

1 eaıellert nazarı ttlbare ılmdtltk en ziyade dikkate bir ekonmlk ılıtemln ne bü- ettikleri fakat tamlrlnclen 
•taırea k 

' l ' Jte emta elmadıiı defer olanıdır. Bazı rakam- y6k itlere muktedir olaca· lclz olduklarını itiraf ettik-
" •tılır . . J lara 16re. Çta harlllnta icap iı talıamta edtleblllr. lerl bir flllt •aztyete alıımıı 

,.._ ı..-ıa ell••••lk er· •ltlrdlll maaraflar ılatle 20 Ja1t••1ara Çta •aaarıaın ıirtinmektedtrler. 

stn çalıımalarıoı temin lçtn 
ıtmdtye kadar böriilmemlı 
duyulmamıı, garip ıekllll 
makineler muazzam kazan · 
lar. Belçtkadan huıuıi ıa · 
rette ıetlrllmiı ezme makl
nelerl, ltalyada yaptırılmıı 
•e mazota çalııan muazzam 
btr fırın, yedi muhtelif cer . 
yanı ha•l bir ultra - vlole 
zıya maklneıt ve daha bun 
lara mümaıtl birçok va11ta
lar fçln blztm paramızla 170 
bin ltra ıarfolunmuıtur. 

Dünlkovıkl on beı arka
daıiyl . ebtrlıkte,topralıtan al
tın çıkarmak için lavlçrenla 
kenarında bu küçücük prenı 
lik içinde Seablez kaıaba-
1101 intihap edince kaıaba 
halkında bGy&k bır aavtnç 
baıgöıterm itti. Kasa bal armda 
altın çıkarılarak zenııa ola
caklarını tahmta eden halk 
b•ıftn ıükutu hayale uiramıı 
vaziyettedirler. Çünkü 1938 
ıeneılnfn tptldaıındanberf 

Senblezde bü7ük bir ıu gl 
bl hazırlanan muazzam fab· 
r tka bu gün ya •at ya vaı Fı 
lJpto adalarına naklolunmak
tadır. 

Senblez laboratuvarındaki 
ıalıımaları ııraaında Dünl· 
koY1kl eararenglz btr ıektl

de 140 ton kaclar altın ıh· 
liva eden madenl elektroliz 
etmtıtlr . 

Mı11rdan ve Fıllpta ad ala· 
rındao getfrtlen bu altınlı 

madeı\ler ıerare çıkaran do
laptan, muvazene maklneıın
den ıeçlrllfp Ultra - Vtole 
ztya teıtrlae de konulduk-
tan ıoara tçtn bütüa esrarı· 
nı taııyan •e mühedtıln ge 
ce 2ündüz yanından ayırma · 
dığı btr kutudan reçırtlmlı· 
tir. I 

Mühendla Düolkovakl, ak· 
ıamları oteldeki odaıına ıe · 
tlrdlil bu kutunun altın 
lmaltade en büylk rolG oy· 
nadığını söylemektedir Fa
kat tecrObenln ne ıekllde 
yapılmıı oldufu blltnmedtğt 
gibi elde edtlmft olan neti · 

c• de meçhul kalmııtır. 
Mühendfıln fa brikalarıncla 

çalııan emelelerln bepıl bü · 
yük bir neıe ıöıtermekte ve 
hiç bir fey ıöylememekte · 
dtrler. 

Mübendtı Düntkovsklnln 
çalıımaları henüz btr 11r ha
lindedir. Maamafth. f-brika 
lar1D1 altın karııık madenlerin 
en bol olduiu yere naklet -
mek lıtedfiine 1ıöre ilk tec
rübelerinde muvaffak ol4u 
iu anlaıılma ktadır . 

lavlçre Senblez kaaabHın · 
dakı f abrlkada ıüade tkt 

ton altın karııık madenle 
çalııabtlmekteydl. Halbuki 
Ftltpln adalarında bu mtk · 
tar 300 tona çıkabilecektir. 

Eğer btr 2ün gelir de mi· 
hendts DGnlkonklnln çalıı · 
malan müıbet •e kati ne· 
tlceler ••rlrae düayanın 
Jktlıatil hayatı herhalde 
yeni bir manzara alacak. 
tır. 

Acaba yakın bir zaman· 
da mihendlı Dünlkonklnln 
ıırrını öjrenebtlmek mlm
kla olacak mı? 

ı:AYFAı 1 

Moskova 
Yü.ksek 
Mektepleri. 
Moıkovada halen it y6k· 

ıek mektep, akademi •e 
Jükaek teknik okulu me•
cuttur. Bu yüluek kültür 
müe11eaelerlne devam eden 
talebenin adedi tae 87200 dür. 

Ayrıca, 134 teknlkumda 
(aanat mektebi) 37 000 ta-
lebe ok•maktadır. Moıko•a 
Akademileri, end6ıtrl •• 
ziraat tılert zfmamdarların· 
dan S 300 klılatn btlılıtnl 
olıunlaıtırmalttadır. Moıko . 
•a yOluek ltı hıtl mektepl• 
rlade okuyanlar araeın4a 

2 500 prof eıör namzedi •ar· 
dır. Cene Moskovada 11. 
500 profeıör, aılıtan •• 
yardımc111 ile 179 timi arat 
tırma eoıtltüıü faaltyette 
bulunmaktadır. 

Yüluek tahsll müe11eaele· 
rJnde okuyan talebenin mtl· 
hyet bakımından taantft de 
çok entereıandıl'. Moıkova 

yüksek tabıll talebeal ara-
11nda, 18 milliyetin mümeı · 
ıtllerl mevcuttur. Bu mtllt
yetlerln eaaıhları ıunlardır: 
Ruı, Ukranyalı, Bıehor••ı 
Kazak, Ôzbek, Tatar, Yallu~ 
dı, Gürc6, Azerbeycan. Er
meni, ~iman, Tacfk, T6rk .. 
men, Kırıız, veıalre. 

Moıkovanın k61t6r hatrı· 
mından buıünkü •azlyett 
tle eıkt devirdeki •azlJ•tlDI 
mulraye1e etmek de falde
den halt dttflldtr . Bunun 
içinde yalnız ı• cihete ita· 
ret etmek klfl ıelecektlr: 
19U - 1914 tahıll senesi 
zarfında Moıko•ada yalnız 

l 5 yüluek tabııl mieııeıeal 
bulunmakta ve bn mektep
lerde yalnız 32 200 talebe 
okum•kta ıdt. ... 
Bayız denizde sıyrDsıf ı

iı f ıılirati. 
1938 Seneal ıeyrüsef ata 

meY1lml zarfında ıtmalde 

Beyaz Denizde Arbanrelık 
llmanıaa Anupa ve Ameri
kanın 12 memleketine men 
ıup 297 muhtelif yabaacı 
ıemJ aelmfıtlr . 

Gemiler, bu Umanı terk 
ederken bllha11a odun ve 
kereate 26türmektedtr. ln
gtllz ıemlleri bu mevsim 
zarfında, Durbın, Loren,o · 
Karpuea •e daha dtier Ce· 
nubi Afrika llmaalarına 11. 
300 ıta21darcl kereıte nak
letmlttir. Bu limanda• ıevk 
edilen kereıte ve tltıba dl
fer odun malzemealn büy61c 
ekıerlyetl, muhtelif Avrupa 
ptyaıalarına ıttmektedlr. 
1938 ıeneai ıeyrüaef ala meval • 
minin ilk beı ayı zufında 
360 yabancı ve So•Jet ıe· 
mlıl, muhtelif A•rupa U
manları için Arhangelıkten 
hareket etmtı ve bu ıemller 
199.000 ıtrandard kereate, 
264.000 metremlklbı hac· 
mlnde klfıtlık odun •• 
bundan ıayrı da 80.000 
adet travera thraçeylemfıtlr. 

Baıkaca, ıeyr6ıef atn me•
slaıl sarfıada, Arbanıelık it· 
manındaa kalkan bir çok 
vapur, Ştmal B6yük Deniz 
yoluau takiben ilerlemekte 
Ye Arkttk mıntakalarındakl 
muhtelif ICutup ilim llt••· 
yonları ve a•cı kampları 
ıaklnlerlne yiyecek, 1l1ecek 
ve poıta ıitürmektedır. 

Arhanıelık limanı, faali
yeti her aene artacak olaa 
limanlardan blrldfr. 



İtalyadan Yükselen Ses: 

S ... TUN S ... 
( Dünkü y zıoın devamı) 

Noy l'.' Zürher S a vtungtan 
Hır vesile uu lara k BrHan 

y nın rnuvaffakatty le 1860 
da Cezaırden Tuouıa asker 
ıevk ve kua bfr zamanda 
tekmil memleketi •ıgal eden 
Franaa İtalyanın bu e1Delle
rlnl alt üıt etmlttlr. Ba va
ziyet kartııında Tunus beyi 
altıncı Mehmet, hanedanlığı 
garanti edilmesine mukabil 
Fraa11z hlmayeılne glrmeie 
razı olmuıtur Müteakip yıl
larda altıncı Mehmedtn ba -
lefl, yeniden bir himaye mu-
kat'eleıl hnzalamıthr. Bu 
mukat'ele, franaa umu -
mi •allılne Tuouı mem
leketi 6zerlnde bii1ük bir 
ıallhlyetle nlf uzunu kullan -
mak hakkını vermlttlr. Fren 
sı:ıların Tunuıta baldmlyett 
ellerine almaları nettceılnde 
ltalyanın menfaatleri, Tu · 
nuıtakl h6kümranhğ1Ddan 

kati olarak 1920 de •azaeç· 
mit olan Türklyenln menfa
atlerladen çok daha eenıı 
6lçiidf' sarara uğramıttır. 

Çü•k6, o terıhlerde, Tnnuı 
takl ecnebiler arasında ea 
fazla tebaya malik olan ltal 
yanlardı. Bu itibarla, hal 
yanları• ıömlrge mutalebe· 
lerl hepılnden daha haklı 
elablllrdl. 

ltalya hülnlmell, 1896 da 
Tunuıtakt ltalyanların tabl
lyetlerlnt muhafaza etmelıı: 

balıckıoı ıaranll eden btr mu 
ka•eleye mukabtl Franıız 

htmayeılne mu•afakat et

. mitti· Tunuıta bulunan bu 
94 000 ltal:pan tebaaıı ve 
1896 muka•eleslnln müdde
ti etrafında, uzun :pıllardan 
beri Franıız ye ltalyaD dip· 
lom&1lıl mücadele etmekte
dir. Bu mücadele iki mem. 
leket rekabetinin Ye Tunuı 
üzerindeki llattlif ın bir lf a
destaden batka bir tey de
illdlr. 

fatlıt parlamentosunda 
Ye Pıazza Venezlada yük
ıelen ıealerl, birdenbire, Tu
nuıla birlikte Konlkayı da 
her gün adı ftltllen bir yer 
haline ıoktu . 

Yabancı memleketlerle 
hemea hemen hiç raıtlan 
mıyan bazı ltalyan ıazete 
lertnde ara 1tra okYnan 
ıeylerl timdi bütün ltalyan 
ıazeteleri deri ıürmekte

dirler. Bu gazetelerin iddia 
larana balularso, Koralka 
milliyet, dJl, nane ve tea 
mül bakımındo!l tamemly!e 
ltaly nda. Bu itibarla, ada
nın, ltalynya ilhakı lazım
dır. 

Koralkanın halya ile tari
hi alakaları olduju inkar 
edilemez bir hakikattir. Bu 
ada, Hkttyle, Romalıların 

P•H cumhuriyetinin ve he
men hemen beı yüz ıene de 
CfneYe cumhuriyetinin elin
de bulunruuttur. O tarihler· 
de, kendini Korslka kraliçe· 
al addetmlyen Cenov pren 
ıeıl yoktur. 

Ne var ki, it lyan m tbu· 
tı o tarihlerde it lyan te · 

htrlerindekl devlet ld reılnln 

ne ıektlde olduğunu ağzma 
bile lmıyor. Bu eehltlerlo 
tarJhl lıyan ve hnrplerle do. 
lup h mıttır C no a, :pal -

nız ı hll boylarında otorite · 
ı1n l kurabılrnittir ; mcmleke· 
t n ıç taraflarında 11r., Kor
a ka planları hüküm sürü· 
yorlardı. 18 net anın ilk 
70 yıla içinde, Konlkalalar, 
indi hükümranlarını muha
faza edebilmek için evveli 
A vuaturyahların arkası odan 
Franıızların yardımına bat 
•urmak zorunda kalan Ce· 
novahlara kerıı m6temadl· 
yen mücadele etmltlerdlr. 

Nıhayet, bıkıp uıanan Ce
ao•alılar, hükümranlıll hak
larından tamamtyle Yaz geç
mltln Ye 8 mayıı 1769 da 
Ponte Nuo•o civarında Kor . 
ııkahları kati hezimete ut 
ratan Franıızlar •azlyete hl
kim olmuılardır. lnıllızlerin 
bir umumi Yalllik lbdaa et· 
tıklerl0 1794 den 1796 tari
hine kadar geçen müddet 
müıteına, Koralka, • tarlh
tenberi Franıaya aittir. 

Ada için, A vuıturya, Hol. 
landa, lneıltere, Franıa, lı· 
panya ve Cenovanın katıl

dıldarı bu muharebelerde, 
Koralkahlara, kendi mukad
deratlarını ıonra, dütünen 
yoktu. fakat~büUin lıyanlar, 
Koralkanın ne Cenovalı, ne 
Franıız ve ne de İngiliz ol-

mak lıtemedfğinl, bilakis 
ıadece Koralkah olarak kal
mak lıtedlilnl göstermekte· 
,ur. 

Nitekim, kati ıurette 

Frenıaya lıhakıodan evvel 
Konik anın hürriyet kahra· 

manı Paskal Paolı, Cenova
hlara hiç itaat .etme-
den, Fran11zlara boyun 
ejlnclye kadar müıta· 

kıl olarak hükümran olma
ia muvaffak olmuttur. Bu 
böyle olmakla beraber, ~or 
ılkalı tefler, adanın kendi 
mevcudiyetini tek baıına 

muhafaza edemlyecejlnl müd
riktiler. Bundan dolayıdır ki 
Koraikalılar, dalma, adanın 
ıerbeatçe lnklıaf ına lmkln 
Yeren devletlere yakla mıt· 

lar, onlara bağJanmıılardır. 

Puıkal Paoll ıırf bu müla
hazayla, Fransız ihtilalinde 
Franıız hakimiyetini taıvlp 

etmlt, fakat bu hakimiyet 

Jıt deıpotlıia dökünc .. İogtl
tereoln himaye.ine baı vur· 

• muttur. Koulkalılar, ıonra 

dan tekror Franaız haklınl· 
yetiyle Bnlaımıılardır. Kor -
tkalılar, dürüıt bir teba 

olarak hareket etmtuler fa 
kat dalma kor ikalı kalmıı -
1 rdır. Bu ada halkı Franıız 
idaresini mütemadlyeo tenkld 
etmlı, ihmal edildtğl için 
durm dan ıikiyette buluo
muftur. 

Maalesef, Konlkalılano 
bu tlkayetlerl scbepılz de 
i ı ldır . Bunuo içindir kl içle · 
rlnden bazıl rı, güzel hava 
lard uzak olmadığı intibaı 
nı veren ltalyao ahlllerlne 
gözletml dıkm ktedirler. Bu
na ra~men, Korsikahlarm 
hır h kları tamamlyle tanın
makta, ona hürmet edll mek
tedlr. Amel ve tefekkür hü · 
rlyetf, Bu meselede çok ti 

Uz davranan Koralkalı bu 
mefhumlara el sürdürme· 
mekt dtr. Koralkah, politik 
bakımdan h ngl memlekete 
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Gömlek ı 
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1 NESiNDE iŞE BAŞLAMIŞ VE iDARi DA VA 

, .. 
Pek yakında camdaD 

1, •. pılmıı ıömlekler ıty~c• 

İngllterede Y orlublre e1•1• 
tinde lt•enedıe.ie bulu••

0 1 LARLA HUKUK Vt: CEZA DAVALARINI KA. 1 1 BUL ETMEKTEDiR. 1 
fkt aeaedenberJ lıpanyada 

Franko kuvvetlerine kartı 
çarpıfan 2400 lnglltz rönil 

tb•· bir f abrlka o• ay tecr 
1 lr den ıonra camdan gölll e L------------------------~ libünden ıon parti olarak 

300 kiti de İncıltereye dön· 
müt ve Londrada on bin 
kııtlık blyük bir halk klt
leıl tarafından karıılanmıt· 

• "e 

Baııdıı·nıa lııhisıırl<ır 
ltk kumat imal eyleoıd 

Jıd" muvaffak ol•uttur. Bu 
1 
.. 

Müdürlüğüııden: 
matın ıatenden farkıız 0 

d ıı· dutu bildirilmektedir. tT•• 
1 

yet ftatı da pek ciizl tııolt· Bandırma 

Adet: 
lnhtıarlar lılemee•lne muktezi: 

tır. 

44 lıleme masa11 
176 ltleme sandalyesi 

.. --------
J 76 Ga yrl mamul pastel kutuıu 

lıt&1yonda 16aiillülerl kar 
tıhyanlar arasında ltçl par
tisi meclis muhalefet ıru

bu lideri Mııter Atlı de bu· 
lunmuı •e onlara: 

1 TÜRKDILI 
1 Pazartesinden batka her 

1 rün çıkar. Styaıal ıazete·· 176 Gayri mamul pastel ıehpa11 
352 G6rmez kutuıu 

Y ıllıiı: 800 Kurut 176 Görmez lzkara11 
J 76 Saz kutuıu Altı Ayhfı:400 • 

880 Tef rlk kutuıu 
Bandırma lnbtıarlar lıe•I iç.in yaphrılacak olan •• yu

karıda mtktarlarlle ne•llerl ıöıterllen avada•lıklar için 
açılan açık ekılltmeye ihalenin mukarrer olduiu 14- 12 938 
eOnünde talip zuhur etmemlt olmaıına mebni 24.12-938 
cumarteıt gQnü ıaat 12 de lhaleaı icra edilmek 6zere ek· 
ılltme müddetinin 10 ıOn uzahldıiı ılln olunar. 

- Y aptıiını& itten dolayı 
iftihar dayuyoruz. Siz lnrı 
hz demokrasi anaaeıinl ıh 
ya ettiniz, demlttlr. 

Londraya ıelen 300 ıö· 
nüllü arasında biri koltuk 
deineklerlyle y6r0yen üç 
malul vardır. 

Sayısı: 3 • 
5 

Günü geçmlı ıayılar 2 

1 kuruttur. 
1 ADRES: 

L::'!:~-~KDlı.I 

italya Haricıye 
Nazırı Belgra
da Gidecek 

( Baıtarafı birinci ıayf ada) 
zırı Kont Ctanonun Buda
pette aeyahatında• bablıle 
uzun makaleler yazıyorlar. 

Vreme ıazeteıt; ltalyanı• 
Macarlıla•la batladıiı mü· 
zake{elerdea Yugoıla•yayı 

haberdar etmedlil hakkın

daki haberleri yalana çıkar 
makta •e Kont Cıanonuu, 

Belıraddan ııçtlll gece baı · 
vekil Stoyı dlno•tçe bir tel
graf çekerelı. Budapııtecie 
Macarlıtan rlcaltle konuta
cağı meseleler etrafında m · 
lumat verdlflnl kaydeyle
mektedlr. 

Belgrad, 21 - Gazeteler 
ltalya Hariciye Nazırı ~ont 
Ctanonun Pette ıeyalaatına 
ye Macar rlcaltle yapmakta 
olduiu tem&1lara huıuıi bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. 

Kont Clanonun kııa bir 
müddet ıonra Belıradı da 
ziyaret edeceği ıöylenmek 

tedır. 

tabi olursa olsun, dıktatör

lüie uzun müddet boyun 
eğmemektedir. 

Kantkanın Fransaya ıayet 
dürüıt harektt etmekte ol
duğuna §lphe yoktur. Kor
slka, ne Piııa ve ne de Ce· 
nova &çJn uıla mücadele et
memlttlr; o yalnız kendt lç 
io döiüımüıtür. Fran1aya 
kartı olan bağlı l ığını, o harp 
meydanlarında ve ı;ömürge. 
lerde lsbat e mittir; 40.000 
Korsikalı Franın için can 
vermtıtir 1, bu rak m nü
fuıuoun sek,zde biridir Fr
ansa için dökülen bu kan, 
ebediyen unutulmıyacaktır. 

Bütün bunlar rağmen 
ltalyanlar tarafınd n kuy · 
vetlt bir ımrette yardım gö 
ren bır Kor1ika tredantizml 
vardır. Taraftarları büyük 
bir yeküo tulmnkta olm~

ıına rağmen bu hareketi 
iatıhfof etmemek lazımdır. 

lredanttstler. selamet!, ken 
dl memleketlerinin dıtınd 

arıynn hoıoutsuzlarl v r

lıldarı sarsdmıı ol~nlardan 

mürekkep bir kafıledlr. On . 
ların ileri dıkülerl bürhan · 
lar, İta!yenlarmktndeo fark· 
ıızdır. 

(Devamı var) 

I ngil ı z /( ab ine- •'I. 'l:l 'I. 'I. 'I. 'I. "l:f. 'I. 'I. 'I. • 'I. 'l:f. • .._ 'I. ~ 'I. 'l:l .. 
sinde ihtilaf mı ! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası i 
(Baıtarafı blrl•ci Sa,fada) = K apita_I: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
arazisinin ahalııını Almanya- ..J Yurd içinde 26 J Şube Ve fljans ~ 
ya bafhyan 11kı ırk rabıta- .,. ,,,.; 
ları nazarı itibara alınarak : Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabir/~r ~ 
Çekoılovakya tarafından der 1'i Her t6rll zirai lkrazlar-dtjer bilcümle banka ..,u· ~ 
hal Almanyaya terk edllmeıl ..J J l l I": 
lizımıeldiilnl Mlnlh konfe· ~ amelerl büyük tube erinde kira ılı kasa ar. -; 

1'i lhbaraıs tasarruf ve kumbara besaplarırıda ıkr•· :ııııt 
ranıından evvel hGkômete .. I": 
blldırmlttlr. Münib anlatma- .ı, mlyeler. ' 
ıı ıulh muahedelerlnln bir Jll ~ 
hahr&1ını tasfiye etmittlr. .. 1 kramlgt: lllktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 

Sır Con ~aymen balyan .. ADEDl llRA LlRA ~ 
gönüll&lerl için de töyle de- • 1000 1000 ~ 
mittir: ~ 500 500 ~ 

lıpanyadan geri çalmlan .,. ı 250 250 ~ 
on bin halyan 16nülllıünün • ıo ıoo 1000 ~ 
yerine baıka.larının ıinde. JIJ. 2S 50 1250 ~ 
rtldlil doğru deitld-ı r Çni- 1ftJ. JO 40 i 200 ~ 
rılma nihaidir. lıpanyaya .ı, zo 800 ~ 
giden Hkerler eıHeD orada • 40 ~ 
kalmıt ltalyan kıtalar1nın • 108 6000 ~ 
mevcudiyetlerini yükseltmek "1- Bıı ikra111tyeltr her üç eyde bir olmak üztrt St" -;_ 

içindir. Jnglhere hükumeti ~ nıdt d6rt dtf a •u miktar uzerirrden kura llt dağıtı· ' 
bu yükseltmeyi lıpanyaya 1ftJ. lacaktır. ' 
1ent ltalyan in taları ıönder- • • J. "f. "i-"1-"1-• 1-"i-). "I-"i-"i-"1-i-~ 'i-l-... ~ 'j. "i-'11 
memek hakkındaki Yade 
muhalif gibi telakki etme 
mektedlr. İtalya ve lngll· 
tere hOkQmetlerl arasında 

hiç bir pazarlık ya
pılmamıttır. Ve yapılmı:pa· 
caktır. 

Rnyltbank relıfnln ziyare 
tine gelince: 

Sır Con Saymen B. Şah. 
hn Londraya ancftk huıuai 
bir ziyaret makaadlle geldi 
ğlnl ıöylemlt ve kendiılyle 
H. Şııht nra11nda tamamen 
tahıi bir konuıma o!duğunu 
ve bundao h çhır hühümet 
ve maltye itine temaı edıl 
medlğtnı tlave etmlttlr. 

Sır Con Saymen beyaoa 
tını fU ıuretle bltlrmlıtlr: 

Anm Kamareeında çok 
mühim bır elueriyet 6 teı
rJnevvelde höki'ımetln ılya
ıetlni ta Ylp ctmlttl. O ta
rihten beri bu ılyaıette ta
dilatı muhik aöllerebılecek 
hiçbir tef ıeçmemlttlr. 

Londra, 21 (Radyo) -
Muhafazakar matbuat; Ba, 
vektl Nevtl Çemberliı.yoın, 
dün Avam Kamarasında mu
halefet l ıderlerlnc verdiği 
cevaplardan bahhıle uzun 
makaleler yazmakta ve baı 
•ekilin, bOyük vatanpener
lerden biri olduiunu kay-

' deylemektedir. 
[Toymb} diyor ki: 
«Çemberlayn, loııherenin 

kabında harpten çekinmlye · 
ceğlni ve fak at, bütün thtı-

)8.flHın aulh11n teav!yeılne t11 
raftar oldufunu ıöylemekle 
hakikati ifade etmlt oldu.>> 

• 
~ 

~erli~:;:;;~;e 1 
1 Köınür Sob<tları .. 

Yerli mal! dökme kömür soba/an şeh- ~ 
~ rimizde de imal edilmektedir. Şimdilik ~ 
6l! bu sene bir numara/J olarak imal edif. .. ~ 
~ meğe başlanmıştır. Bu sobalar çok kulla--?. 

l·mşhdır. . ~ 
~ Fiatlar ise lstanbul fiafJndan muhak- ı 
it kak iki - üç lira daha tenzJ/fıt/Jd!f. flrzu ~ 

eden sayın müşterilerin Emanetçi • flh"' J. 
1 met Gümüş yazıhanes~ne uğrama/an. ~ 

•»1W~~~~~~~~~»" 

(Deylt Telrraf] da tunları 
kaydetmektedir 

«Çemberlaya dünkü beya
natı, hiç ıüpheılz ki Berllnde 
iyi akisler yapmıttır Alman
yayı idare edenlerden de bu 
tekilde ıöz ılylenmeılnl bek 
lemek hakkımızdır. Zira an 
oak bu Hyede vaziyet ta· 
vazzuh edecek Ye ıulb bJr 
k t daha ku•Yet bulacak-
tır . » 

Kayıp şahadetname ar' 
Balıke1lr Kültür dtrekl 

1
, 

lüğüoden 9 22 20 938 t~r 1 
hinde aldıiım Borh•O 1ı 
rü~tlye okulu ıahadeto•~, 
zayi olmuttur. Yenlılol • 1 
cağtmdan e1klılnln hOlı_. 
olmıyacağı ilin olunur. ,, 

Bürha•lyeoln J(oe• 
mi mahalleıı11detJ 
Şefık Ural _/ 
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