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Q tmİyeti mi ıye ga . o mış ıra ar edilmiştı' r nında diğer unsur'a r da l:u Macarca ve yüzde ikisi Ro· 

zef bir maka(e nışrettt. .. ' • lunabi:ir La kin bu unsurla- mence konuıur 

A. 1 
ı Tü rk <rozle - il J d • • h • • hh" f rın ista t istik ba~ımır. c'a rı Sovyet Rusya'da seksen 

.. NKARA26(A.AJ - Bugün dU<l"karınıo , " - e e ıyemızşe ı·ın ımaı·ı, Si 1 ve enn"ı b n~ d' • · • . 
1 

Ttirk kul tı i{ ı nd ıı 1 tes ili mümkün olmadığ ı üç lisan konuıulur. Sovyet 
. ıl b~yromımızdır.B ı ldır rın• e, . . " f d • d" k d b"' k f 1 k d k R sya h ı· · · d il' rıne bugün ilk gez olarak onlutılm o z hır ı z b ı ralk ııco ;,kı iş eJ' e ŞJffi ıye (l aı• uyü g<tyret erle için yanız yu arı a i esas be:iRu:çaa,ıys;:;eyyüı.7rmeı.ebe'. 

«Utlulad ğ · d'I b günlerJ .. n u z .1 kt:ı o maso J t unusurlar ile iktifa edeceği z. 
l ı mız ı oyram· d • r I' 1 Ç •t JŞffiJŞ ) (' 1 Usum n tesiri. Lisan biı ş i Okran ve sair liaanlları 
arının bu 1 'k' · kurultay ta daha varm ı ş egı ız .. · ~ ( • tekellüm eder. t yı ı ıncı Jd Her vnru milletin vahde timahiyetini 

0::.10°n11110 ~ 1nın verdiği yeni g~'.eılimveyhona;~:asto oİJug~ Belediyemizin bu faaliyetini aşagv ıdaki satırlarda okuyun'. tanıttıran en büyük bir un· d J>dinkltatya ahalisinin yuz· 
" s ar · d d un rus o , e o san dokuzu katoıı·k-

h. k.. 
ı\' ln e yur umuz. . ~. b "mı zıln, biiliin • 1 · E 1 · 1 · 1 surdur Lı' sanın va hdeıı· ek-r , ne , Hesap, para ış erı v enme ış erı arı nisbetinbe tecziye edil i 'd 

<l .h oş.ısinde doha geoış, gı ı ı ge b ınd n ku h 1 m · 1 d . seriya bir millet için, har tir. spanya adin vazi}eti 
J ~ .ı B T .. k 1 udunun aş · Cümuriyetin tar ı i i anın- Türk kanunu medenisinin 1

f er ır . · b t d h ı · d d · u e rın kutluluyoruz. u- ur ' . un vahdeti demf'k • a ynı nı• e a i ın e ir 
nıın 

1
• • b I ı.. 1 c lıl' açılm ı ~ Lır boy. dan itibaren on sene zarfın mev~ii meriy• le g•çtig" i 4 (2l4) hasta kuduz şüphe Avusturya'nın yu-zdedokıan Çın ugün yap• acoa. ru u ş. " • ~ ' tir. Mil l iyetçilık ve lisan 

lapJJ t l I k 'b' olırok b1•l g ı mız da Beledi} ere (994984) li Te•rinievvel 92 " tarihinc!en li hayvanlar t a rafınc' an m· ikisi katolik, yüzde dördu" 
. n ı arda dil imizi öz eş- ra gı 1 • ' • 

0 1 birbirine bağ lıdır. 1 ir dev· :ırtııek, onarmak için dilek· var i;tcr . ller y 1 b r ) Ol bu ra tahsil edi l miş ve (993095 ) bugüne kadar yedi seneyi rı arak Belediyeye müracaat lelin hududu dahilindeki Protestan ve yil.ı:de üç bu 
erim· 1 d'I b ramını kutlulav ~ mız lira sarfedilmiştir mütecaviz xaman zarfında etmi ~ (137) hasta kı duz h 1 f çuğu Yahudi'dir. Polonya 

,
1 

ız söylenecek, yaygın ur ı oy ··k ve mu te i milletler, ancak a .. d.I aşını boşarnı.. Masrafların tasnifi itıba· Belediye evlenme salonun· tedavi hanesine göndeı i ln e•i h 1 ahalisinin yüzde aıtmıf üçü 
.,,.,' !!ündelı' Jorımı'zde oz ı sav mu le if Lisanları ile tanıla· k ı k •u L ~ k · 'n 1 k ld J ğ · · ( ne fen ı ·· d ato 1 , yüzde yirmi u"çu" 

.
r" d l ı nı'n neden bu amacım za varma ıç·ı ri e a ırım ve a ım ıçın da 1574) çiftin tarlfatı nen uzum görü ü bi lir a · ı ı .. d j ı. ı ı . • ortodoks. yüzde üçü Protes· 

Sığli ld • · tt' 17 miz yol üzerı ı nce · (9498 l bostancı derednin kanuni} e dairu nde , kitleri gun en stan, u M ucuz teda 1921 senesinde ita! va 'da tan ve yijzde onu Yahudi'-
"aı.ı . o uğunu yozJ - seg r. ıoıb • şlon" ı \· t o n biraz k t 1 f 1 k . k 1 vhine göndni lmi•I d ' ( 1 "18) 1 f h . b •ar ve bu savaşı mrm ı z " r . apa ı ması n-asra ı o ara ıcra ı ınınııtır. • er ır J' yapı an nü us ta ririne na dir Macaristan ahalisinin 
~Şarınak yolunjaki irdemi· daha uzakL•, ülkıımün bıraz (22502) etfaiye, arazos ve Sihhat işleri c.ceze be 'ediyemiz tara · zaran, İta lya aha lisfrin yüz yüzde altmıı dördil katolik, 

llı,zi anlotacoklord r . Haki- thha yuk ı nJu olal'ağım ı zJ motorpomp bedeli (2098) Belediye tarafından açı fından bal-ı ' rrış }e (t C(6 de doksan sekizi İta lyanca yüzde 2,3 Ortodoks Ye yilz· 
llııy f , d B bnvram mahfeli askeri binasının in· 

1 
• d acize ücret verilmiftir konuşur. Yüzde Liri Slovak de Le•I Yahudi dinine men-

ij ı .ıfilliye bu.,ün bay· srviniş ;miz ı r u • an muayene yur una • rb:ından ötürü y~zdığı bir dıleklrrimizde öz Türk .. kök-. şası masrafı (l 1300) dispan· l21802 ) hasta müracaat et- (43 15) Taleb<'ye nı ektebe ve Hırvatça , y üzde yn rı - suptur. uş · I b · b ka t I k mı Almanca , ~ üzde yarırr ı Almanya ahalisinin yüzde 
ya.z ı da diyor k ': )erinden türenıış soz erı ser ınasının mu ayaası miş (12340) hastaya •eçete Y o unma üzer<> muayene 

O 
ı d'I bedeli ' 12405) t v hh t Fransı;e'ca, Arnavutça, Rusça atmış dördü protestan, yüz-

l - lküsüne varanların du birer lıayruk gibi ı;o rek 0 ve a ı 1 e . verilmiş 6151) muhta cı mu· e 
51 

a raporu ver ı lmiı ve Romence konuşurlar. de otuz ikisi katolik ve yüz . 
• &caı> b . k dıı1'u düze faiye garajı inşası masra· avenet oldukları tehakkuk ve emniyet rr. üdürlüğünce Ç' k 1 k i . ıs• üyük ve sonsuz savın\' sözlerin ur :o • ki e os ova ·ya ahali<inln de biri Yahudı'dir . (Bu ia 
Ctnd k b' l t turo ok fı (6480) par ar ve bah- d gö11deri

1
en hafta muayene· e nnlatmak deiime y , zı· 

1
,i b'rer ışı gı ı U U'i ru ettiğin en belediyece mEC· yüzde altmıı yedisi Çek li· tatistik yapıldığı zamanda 

rının · . . r çeler masrafı (5111) halen sine tabi (419) un:umi ka· y h d 'I 1 'a . ışı d~0t,ildır. Fakot şu- kutlulU)'oruz d k "h 
1 

canen ilaç \erilmiıtir. (3146) sanı konu •ur. Yüzde yirmi a u i er A ma.nya'dan ko· 
,. kolor u ararga ı o an dı d 1 1 1 d ) ın° · Ik.. b • tk hasta memleket ha•tahane· n mayene e ı mi•tir. ikisi Almanca ·· d 1: g" u mamıı ar ı. 
1 

.ıı yoruz kı u u yo Saffet eyın nu u 8 - > 1 • • • yuz e eşi ~ ~ d bina bedeli \ :ı66 istim ak M k J ı· 1 ' a o
0
·· ı ·· · u·· rı·''ı sine sevk edilmı·ı (!72) has. er z vi ayette (l8ı.O ı Macarca , yüzde dördu·· Ok ngi terenin yüzde dok 

iiın · " ·1 u ınan V d Y 0 A~' KARA,26 (ı\ A.) Bu- lıedeli dahil olduğu halde · k d ıt <lolu · ·· ı ·n duy •' ta hariç has 'ahanelere gön· 51 a ın ve ' 1859) u erkek ran lisa nını konuşur. san dördü protestan, yÜ7· 
•lur,u t kyııruyen erı - <rU .. D daat 20 ıl~ i.tanbul rad. vücuda ıretirilen zehire d ı k ~1acarı-. tan halkının yu"zde de be•i katolı·k ve yu"zde 
v ti a. ı n duygul.ırı ona o k f) I' T tk'k hali masrafı (37984) hay erilmiş ve (2870) hasla oma üzere muhtelif ha s· • ır~nların ti 1 ndan "'e- yosunda Tür ı ı c ı van ... ., ••. -" - ' · ' •.... -----·-- • -·"" • . •. • ~ôtuŞür. \\iz.de alİı~ı Al- yiızd.;· doksan beti katolik 
ri uygu arı "' Derneg· ·

1 
bo~kanı Saffet bey den evlerı·nde t btı teclavı· f t d" d f h d • v~ ek k 0·1· . ·n • 1 barınmdsına mahsus mula · ve a e up e nine ru an .. d b ' . 1· l yüz e uçil proteatan ve ) a· 

,U <ı kulmaz. ı ımızı IJI u u•U1' SO)' Q· 1 m ca, ve yuz e ırı s o 1 •. h d d •ı ruı o:a Ttı.I•; " 1 b ye a ınmı•tır. sat verilen ceman (36"'1 9 ) t k il" d rım mi yor.u • a u i ir. 
• &c •fr• vo Y""""'" n .. yaa o unan ina bedeli • vence e e um e er . ~l düzeni Türk ınbtir . (2250) fakir ve acezeye mu· 18 ·8-932 tarihinde tesis ölilm vakası teshil i: dılmişlir Avusturya umum ahali Çekoslovakya ahaliıinin 

Türkofisin günlük bülte ~i 
liveı·pul buğday pıya~astı. 

Ağustos vazıye ı 
A.. h van mahsulleri tica· 

1 ğuıtos iptidasında fiat ve. ~yd bürosunun bir 
a.r "k d d retını ı are 

D' Yu selmek isti a ını bl • . o"re , 8 n '. ı hayvan· 
•Oıt- d te ıgırıe g -rmekte ·d· Bu sıra a h il · ı· •ene . ı ı . larla •hayvan ma su erı ı 
eld nın en yilksek fıatları . h kkındaki 23 mart 

e ed'J . "' 1 Ma caretı a 1 l\lt ı n lf 'e ''o. ~ rihli kanunla can ı 

'

llloba cif Liverpul fi atı 34 19. 4 tal h van mah 
n 6 A hayvan ar ve a} 

tik Peni bulmuştur. me· . . 1 .. ·dare büro· 
ta, a. ve Kanada mahsulü sullerı tıca~~ mı ıütedalr 26 
8 Porlarının neıri üzerine sunun teşki ın·ehlmtebli ·e is· 

- 9 • f f d art 934 tarı ı, g 
ııı agustos tere , u ur m J"l 1934 tari· 

llftur S haftalar zar· tinaden 14 ey u 
fınd · on . d ba · ır<ak alım sat ı mı 

a Piyasada vaziyet be hın e g • b . 
:akis olmuştur.Talep fiatları hakkında neşrolunan ır 
~ta.cak kadar yük•ek olma· karara göre (B) beyannak 

ll\ııtır G meleri mucibince yapılaca 
. eçen aya nazaran • l"k -

1llaııitoba flat ' arı 1 şilin bağırsak ithalatında a a a 
4 l /2 pene ila 1 şilin 7 1 /2 dar simsarlarl.a ajanların da 
ile k alınması 

ne; Plata 4 1/2 9 pene mütevassıt 0 ara 
~e A 6 1· d Bundan maada 

vuıturalya malı da azım ır. 1 ile • . t üessese eri· 
ne duşm .. t" ecnebı tıcare m 
\] uş ur . I ümrük hu· 

d mumiyet itibrile piyasa nın A manya g k' 

1 
a talep azdır" fakat fiat dutları dahil inde "'.,u ımk 
8.tı ' I k'l ,erile bagırsa 
. n eski dilşük dereceye o an ve 1 

.. 1 l 
•nııı . h 1. ktazi dovlz er e 

e•ı ihtimali uzak görill· it a ıne mu . 1• 1llektedir (B) vesikalarını alan ıtha at 

f lık haftalarda vaki olan firmaları, ithal ettikleri ~a
tı.ıla faa'iyet arasında 7 ğırsakları Rayşmark mu a· 

a. • ı.. rlara 

1 
gustosıa muamele miktarı bilinde toptancı ucca . 
,S•JO,Oo ı kuarta çıkarak satmak mecburiyetındedır-

gnnd ı k 1 A k bundan sonra e 1 muamele miktarı er. nca 
rekorunu kırmıştır. Aylık ecnebi ma l ı bağırrak la;~ 
~Ua.mele miktarı 14 milyon fiatını, gerek arz veB)ger . 

50 b· t lep esasında ( vesı· 
1 ın kuartı bulmuştur se a h t 
ıtl bu . k ibrazına ve ya u k rnıktar geçen ay ye· asın • n . 1• b. 

ünu olan 9 mil on kuart da döv zle tedıyeye .a. ı 
l11ıı k Y k emnudur Jlan 
ı ço fazladır. Ağustos tutma m h ı·f h 
·Brfınd L· d'l t l ' ırıata mu a ı a· a ıverpul piyasasına e ı en 8 ı k 

g •len b . b"t olan bağır<& 
uğday miktarı tem reketı sa 1 d 

llıuzdakı 339 liOU kuarta ithalat firmalarına ba e":'a 
llıuk b ' ·ı iyecekt ır 
A.. 8 ti 426.000 kuarttır . (B) vesikası verı m 
k Y nihayeti stokları 628 r-oo iıalnı'ııııı· • llH'll~tıı•:ıl lı . ııı 

Uart id. • . 1 't .\lııı· ı', ıııatldel ı·i ıl ı: ıı a 1 

•1 ıı~a da hağır:-; : ık ti
enrı·ti lıakkıı.ıda hir 

ka1·.ırna111"' 
Al '' 

lllanya canlı hayvanlar 

İtalya hükumetinin men 
sucat maddeleri ithalatının 

tahdidi için aldıiı tedbirler, 

aveneti nakliye (27201) su edilen süt çocuğu muayene Bir yaşından 60 ve daha sinin yilzde doksan altısı yüzde yetll•İf ilçil katolik 
ve müşavere evine ıld ><'ne yukarı yaıta on sene zar Almanı a, yüzde 1.5 İsloven dinine mensuptur. Yilzde 
zarfında (518 • çocuk mua fında (3679 ı ölüm teshil ce yüzde biri Çek lisanile dordü ortokos, yüzde yedi· 

!arın şehre isale ve ıs'ahı 

masrafı (99347) tanzıfat ve 
tenvirat masrafı olarak 
(114526) stadyum, çocuk 
parkı elektirik santralı ve 
sair m ahali er istimlak be· 
deli 124516) fakir ve aceze 
ye ilaç bedeli (4135) etfa 
iye müstahdeminine verilen 
ücretler (37845) mezruat 
muhafaza masrafı (287 45) 
çıkmaz sokakların açılma 
masrafı (18972 1 muhtelif 
hadematı belediye nı asrafı 
(295714) ve belediye memur 
ve müstahdemini maaş ve 
ücuratı ( 122176 lira sarf ve 

tediye edil tfl iştir. 

tatbikat sahasına henüz geç
memiş olmakla beraber, 
tesirlerini göstermeğe baş· 
lamıştır. Temmuz ayına ait 
ithalat rakaml.ırı bunu sam. 
ha~en göstermektedir. Ham 
pamuk itha l atı haziranda 
126,512 kental iken tem· 
muzda 109,24 kenta'e düş
müştür. Yün ve yapak itha· 
latı ise hayret verecek bir 
derecede aza ' mııtır . Hazi 
ran zarfında 90 l 60 kental 
yiln ithal edildiği ha lde 
temmuz ithalatı ancak 
26,924 tondur Geçen sene
nin aynı ayları zarfında pa· 
muk ithalatı ancak 173.617 
kentalden 78,316 kental ve 
yıkannı ı t yün ithalatı da 
11, 106 kenlalden 38,816 

kenta 'e düşmÜflÜ Yıkanmış 
yün ithalatı l 1,906 kental
den 5, 186 kentale ve taran 
mış yün itha 1 atı ite 284 ken
talden 2 kentale inmiıtir. 
Kuru ipek kozası it~aliıtı c!a 
hazirancla 429 kental iken 
temmuzda 83 kentale tenez· 
zül etmiştir. Halbuki geçen 
senenin aynı aylarında 287 
kentalden 687 kentale çık 

, mıştı 

yeneye getirilmiştir. Harici edılmiş ve tarifat dairtıin ve yüzde biri iırpça ko-
ha§talıklardan ( lü503) nisai de imla edi'en ölüm fişleri nuşur. 
hastalıklardan (22 8) kulak. A n k a r a ' d a istatistik Almanya ahalisinin yüz 
boğaz, burun hastalıklardan de doksan altısı A lmarca 

Umum müdürlüğüne gön · ve mütebakisi Leh lisanile 
(2064)dahilden (7900)gözden derilmiştir . konuşur. 
( l 441) çocuk hastalıkların Veremden (308) dıfteriden İngil tere ahali>inın yılzde 
dan {:1690) ciltte ( 249 ) • (l:!J kızıldan (ti7) yılancılık 1 d oksan altısı İngilizce, yüz-
hasta müracaat ede - tan (4) şarlonclan l7) tala· J d e ikisi Galya yüzde lıı ri 
rek haftada birer saat nostan (3 , hummayi nefa•e İrlanda li sa n konu,ur . 
ücretle devamları temin den \ 10) paratifostan (2) Fr11 nsa 'nın yüzde clok ıan 
edılen miltehassıs etıbba kızamıktan (3 ilt l abı reha· ıkioi Franuzra , yüzde uçu 

t f d a 1 
A '•asca, ve yüzde üçü Bre 

ara ın an mu yene eri ic· yadan ( 1) bofn,;. ca öksü · 
ra edilmiştir. rükten (12) hastanın vefat tonca konu~ur Bundan 

Belediyenin iki el:esi ta m a ada Franra'da, kendi \i 
ettiği anlaşılmıştır. sanlarını konuşan iki buçuk 

rafından ,852) fenni doğum 8 t · 1 · ay ar ış erı milyon ecnebi vardır. 
vakası teshil ve l2839 ) çifte J ' d J Asri Belediye mezbahaun spanya nın yüz e a tmış 
evlenme sıhhat raporu veril· d İ I da (4 . 32.) ı koyun ( 122450) ye isi •panyo ca, yüzde 

miştir.Yenilerek içil ecek ı 2844 ı · · ' k ' · K t 1 .. d kuzu (3614Gı keçi (1085! ) yırmı ı llıı a a anca, }Ul e 
madde muayene edilmiş ve o~l a c l 6 463 )sıi!ır (306 1)dana onu Gallegoca ve yi:zcle iki 
muayene netices inde 1 1613) 1 b ğ r k k (3 149) manda (126 ) ma la k uçu u a~ oca onı•şur 
·adedi muvafık ve ( 22 ı) ade. i P l ' d ( ı 325 ' deve zebih edilmiştir. o onya nın yüz e a tn ·~ 
di gayri muavafık görüle d k L h 1. ·ı .. J Umumi tederriin neticesi 49 ° uzu e uanı e , yuz<ie 
rek bunların satı•ları men d · 1 Al k ' sığır imha edil:nitlir . Kısmen ye 18 manca oı uıur . 
edılmiştir . (235) adet mad· Y 1 h 

d ( 
ugos avya a l k ı nın yüz· 

de berayi tahlil kimyahane imha e ılen 748)mütederrin 
ye gönderilmiş , 103) adedi kebet ve ree. (72U5 ı disto 

saf görülmü' ve (24) adedi malor (33 ) zafiyeti umumi
tahlil netice•i wağşuı görül· ye ( 12 şarbon va kası tesbıt 
düğilnden bunl arda imha edilmiştir 

edilmiştir. Senede dört defa 
sıhhi muayeneye tabı (5967) 
esnafın muayeneleri icra 
edılmiş ve (52) esnafın mu 
ayene neticesinde hastalığı 
tahakkuk ettiğinden icrayi 
sanattan me .edilmiıtir 

Ruam noktai nazarın<lan 
4528) hayvanatı fersiye 

senede iki defa muayene 

edilmiştir. Ruam marazı sai· 

resinden ( 1 l) hayvanatı fer 
rsiye itilaf edılmiştlr. 

Verem noktai nazarın · 

C(11nup 
Hduduınuzda kaçakçılık 

v~aları 
ANKARA, 27 (A .A. l 

20 9.9J4 den 27.9.934 e ka 
dar ,eJ<izi çarpışmalı dır.ak 
üzere 31 kaçakçı v kıısı ol· 
muştur . Dört ölü, üç yaralı 
elli kaçakçı ve 83 ı kilo 
~ümrük kaça~ı 254 kilo 
inhisar kaçağı,bir •iliıhlı elli 

si porteıtan, yüzde üçü Lu· 
ter ve yüzde sekizi Çekos· 
lovakya kilisesine mensup 
bulunuyor. Yugoslavya aha· 
lisinin yüzde kırk sekizi or·I 
todokstLr. Yüzde otuz yedisi 

1 

katolik, yüzde on biri Müs· 
lüman, yüzde yarımı Yahu· 

di ve yilzde ikisi prote•tar.dır . 

Sovyet Rusya için şimdi· 
ye kadar bu hususa dair 
bir istatısl ık neşrolunrr. ı. mış 

tır 

siyıısi fı rlicı/ar: Siyasi 
fırkalar hususunda geçen 
sene ispanya heyeti veki 
lesi tarafından verilen res 
n.i bir tebliğden ispanya 
milli meclisinde kırk sekiz 
fırkanın mevcut olduğu 
anlaşılmıştır . 

Fransa parlamentosıunda 
on altı, Polonya'da on heı, 
İngilter,.'de sekiz, ve Çekos· 
lovakya'da on altı siyasi 
fırka vardır 

Turh<tl 
Şeker fabrikası 

Birinci Teşrin sonl
larında açılacak 

A, "KAllA, 26 (A.A.) - Ku. 
rulması biten ve şimdi dö
neme i şlemesi yapan Turhal 
şeker fııbrikası biriocitoşrin 
orlolorında oı·ılacaktır. 

altı mermi 27727 defter si'."" 
gara kai(ıdı ile dok~an çu· 
val tuz yakalanmııtır. 

Otel , han, hamam , kahve· 
hane, gazino. lok11nta, fu 
run, bakkal, berder ve sahe 

gibi muayEJ e ve teftişe 

t.bi( 4171) mahal teftiş edil. 
mit bir sene zarfında bir 
defa teftişi zaruri bulunan 
(I.t639) esnaf teftiş edil -
mittir. Bu teftiş neticesir.de 

detn seri muayene ve n!r 
gülin (400 ) hayvanata tat. 

b;k edilmiştir (544) nalLan· 

dilk kanı, han, ah ur inekhat 
ne teftiş edilmiştir Kuduz 

şilph e si ile (214 ) kedı ve 
köpek milıahede altına alın· 

mış bunlardan ( 17) si kuduz 
arazı gösterdiklerınc'en itlaf 
edilmiştir. (20 ı 2) başı boş 

köpek itlaf edilmiştir . 

ı Fırka Il(tmzezleı•i dün ge
ce seçildi 

, 7'218) i muvafık (6360) 
ına tenbihat ve ( 1061 ) inin 
tecziyesi teklif ediln . iı ve 
belediye encümenince ku•ur· ( Deva mı var) 

Ciiııılıttriyl'I lı ,lk fırka:'ı diiıı ;.!!'<"t' fqpla· 

1111\ık BPlı·diyı• iııtilı:ıp ııaııızı•tlt-ı·iııi scı;ıııiş
t i I'. 

:ı:! z:ıııaıı ih:ı· · ı'I oları hu li~le> i pazar ııus
lı a ıı ıı ztl a ı H'Ş '" • d l'l't • ğ iz. 



------ SAYFA: 2 

Trakya mektubu 

Trakya 
K ongrası bir hafta 

devam edecek 
TEKİRDAG 27 ( S Ş) 

Trakya'nın Edirne'de iskan. 

imar itlerini, iktııadi ve ti· 
cari hareketlerini görüşmek 

üzere Tekirdağ, Kırklareli, 

Çanakkale ve Edirne Vali · 
leri Umumi müfettiı ibra· 
him Tali beyin riyaseti altın· 
da bir kongra akletmişlerdir. 
Valilerin bu içtimaı bir haf· 
ta devam edecektir. Günde 
sekiz saat görüşecek olan 
Valilerimizin vereceği hayır· 

Iı kararlar, hiç şüphesiz ki 
Trakya'nın iktısadi sınai ve 
ticari saha1ardaki kalk nma· 
sına baılıca amil ole.caktır . 

Tekirdağında iki ye· 
ni köy 

Romanya ve Bulgaristan' 
dan Trakya'ya ara sıra muha· 

cırlar gelmektedir. Tek rda 1 
ğ'ınaBalkanlardan gelmiş ve 

gelmekte o1an muhacırların 1 

toprağa bağlanması ve bir ev 
sahibi olup müstahsil vazi · 
yetine geçmesi için Çorlu'da 
iki yeni köy yapılmaktadır 

Bu köylerde l 10 hanelik 
Ömerler ve 120 hanelik 

Türkmenli köyleridir. 

Tekirdağ panayırı 
Her sene Trakya iktısadi· 

yatında mühim bir rol oy 
nıyan Tekirdağ panayırı bu 
sene de te}rinevvelin beşinci 
günü kurulacak ve üç gün 

devam edecektir. 

Trakya'da lisan 
meselesi 

Öz dilimiz Türkçe olduğu 
halde Tekirdağ 1-.avalisinde 

haık-ya ohW!"'lu ı kiil'JPı;iJlie 
ıenler vardır Evvelce Bul
g.uistan ve Makedonya'.Jan 

gelen muhacırlar arasında 

Pomakça, Boşnakça, Arna· 
vutça, Ulahça, Bulgarca ko· 
nuşanlara sık sık tesadüf edil 
mektedir. Ne acı ve garıp 
bir hakikattirki bunlar ara· 
sında Türkçe bilmiycnler 
bile vardır. Böyle köyler 
zikre şayan derecede faz 1a 
değilsede Şarköy kazasında 

Türkçeden gayri lisanla gö 
rüıüp konuşanlar yüzde yir· 
mi nisbetindedir. Ekser;yet
le bazı maha ı lerr'e hakim 
olan Rumeli lehçesidir. 

Türk'çülük uğrunda çok 
çalışan Milli Peygamber Zi 

ya Gökalp'ın şu kıtannı 

hatırda tutalım ve dilimizin 
sahibi olalım: 

- Türk'liiğün vicdanı bir, 
Dini bir, vatanı bir 
Fakat hepsi ayrılır 
Olmazsa lisanı bir. 

Gelenler, gidenler: 
Mebusumuz Muzaffer bey 

ile Edrem t belediye reisi 

Cevdet bey dün ıehrimize 
gelmiılerdir . 

Jandarma 
Kumandanlarımız 
Sındırgı kaza jandarma 

kumandanı Remzi bey bu 
günkü trenle şehrimi. den 
ayrılacaktır. 

Balıkesir merkeza kaza 
jandarma kumandımız Ma 

ruf beyin de bu kere Seydi-
şehir kaza jandarrra ku 
mandanlığına tayin edilmiş 
olduğundan bir kaç güne 
kadar yeni vazifesi başına 
hareket edeceği anlaıılrr ak
ladır KendılPı·ine verimlilik 
dileriz 

-............. -
Yurt - Güç 

Bugün Yurt · Güç kü 
çükleri 

sonra bir 
lacaktır. 

arasında öjleden 
karşılaıma yapı 

~ -~---~~~~~~~~ 
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Dil B ayraını 
Mutlu bir gün olarak geçti 

ve candan kutlulandı. 
Hal~evin~e toplantı yapıl~ı. Sözler söylen~i. Müsamere 

verildi. 
ı6 Eyliıl dil bayramı iki Halkevi bahçesinde çalınan 

gün önce candan bir coı · / çalgıyı dinledi, ay ııığında 
kunlukla kutlulandı. Hal· altında ağaçlar arasında hot 
kevinin bastırdığı öz Türkçe vakit geçirdi; kimi de Halke· 
sözlü kağıtlar her yöne asıl· vinin gece eğleııtisinde bu· 
dı. Öğleden geri 2,30 da hü· lundu. 
kümet önünde toplanan el- Halkevi eğlentisi çok gü· 
!erinde öz Türkçeyi !anılır zel geçti. Türk dilinin bü 

yazılı kağıtlarla ilkmektep'er yüklüğü ve değeri yolunda 
lise ve mua ı lim mektebi ve Feyzi bey söz söyledi. iki 

kalabalık halk Vali Salim genç Fadıl Ahmet beyin ve 
beyin öz Türkçe söylediği bir gencin yazdığı öz Türk· 
sözleri dinledi. Ve alkııladı. çe şiiri okudu. Bunların ar. 
Bunun peşinden askeri çal dından da dilimize karışan 

dillerin fenalığını gösterir 
gı kurultay marşını çalarak 
mektepler de ardında olduğu 
halde hükümet yolundan Cüm 

huriyet meydanına gitti. .Orada 
da büyük bir yurttaş yığını 

Halkevi reisi .Esat Adil be· 
yin söylediği sözleri dinle· 
di Esat Adil bey dil savaşı 
hakkında söylediği çok Öz· 
lü ve değerli sözlerin pe· 
şinden kendi yazd ı ğı öz 

Türkçe ve yine dil savaşı I 
yolundaki yazısını okudu ve 
alkışlandı. Burada mektep 
ler bir geçit yaptıktan son

ra dağıldılar. 

Küçük çocuklar ellerin

deki sepetlerde dolu olan 
Türkçe isimleri yurttaşların 

~öğüslerine taktılar. Bu çok 

lar birbirinin göğsünde sev 
diği ismi aradı 
Akşamadek yurttaılar bir 

birile öz Türkçe konut · 
ma yarışı yaptı 

Gece: 
Gece dört yönde 

yandı. Yurttaıların 

bol ııık 
kimi 

Orta 
tedrisat 

Kadrosu deği
şiksiz geleli 1 

Şehrimiz orta tedrisat kad· 
rosu iki gün evvel gelmiştir. 

Değitiklik yoktur. Kadro 
bu sene de geçen senekinin 
aynıdır. 

Yalnız lisan derslerine bir 
ilave yapılmııtır. O da Al · 

manca dır. 

ilk tedrisat 
Kadrosu da hazırla

nıyor. 

İlk tedrisat kadrosu hazır
lanmaktadır. Bu kadroda 
bazı değişiklikler olacağı 

tahmin edilmektedir. Kadro
nun hazırlanması bir kaç 
güne kadar bitirilecektir. 

bir oyun oynandı. Bu oyun· 
da it alan gençler eyi ba 
şardılar. Yurttaş] arı hem 
güldürdü hem de alkıılattı 
lar. 

Balya' da 
Dit Bayramı 
BAL YA, 27 (S.Ş.) 

26 9-93t çarşamba günü 
saat 14 de hükümet önün
de toplanan memurin, mek
tepliler ve halka hitaben 
kaymakam vekili ve Orhan

lar nahiyesi müdürü Zihni 
bey dilimizin tarihçesini k .· 
saca bir ifade ile anlatmıı 
tır . Bunu müteakip ikin· 

~! mekt~p başm~al.l.imi. ~ah ·ı 
ben öz Türkçe olarak 
inkılap ve di 1 tarihçesi· 
ni anlatmııtır. Bu kıymetli 

arkadaşı halk aH ışlar için

de bırakmıştır Yaıa terim· 
lerin anılması için yapılan 

bu dil tezahüratı pek par 

lak olmuıtur . 

" izci Gençler 
Balya' da 

Necati Bey Mu~llim mek· 

tebinden dört gencin yaya 
olarak vilayet kazalaı mı 

gezme yolculuğuna çıktıkla 
rını yazmıştık. Genç' er Bal
ya'ya varmıılardır. Arkadat· 
!arımız gönderdikleri ilk 
mektubu koyuyoı uz: 

BALYA, 25 (~:l.Ş) - Ge· 
cikmiıtir.) Çengeloğlu'ndan 

geri dağ yolunu tuttuk. Ne
yipli, Bakacak ve Aldemir 

ci köylerini geçtikten geri 

yo larımrz zorlaştı. Köylüle
rin karışık anlatmaları bizi 

fundalıklı dağlara attı. Dik 
ve geçimi zor yollardan 

sonra saat 16 da Balya 
ya vardık. 

Halkevi 

Adıl b~yin 
başkanı E 'at 

dediği gibi yap· 

tık. Belediye baıkanını gör

dilk. Bizi çok eyi karşıladı. 

Bu işe girişme ·nizden övü

nerek söyledi Hizi bir ole· 

le gönderdi Bugün Balya 
madenini gezecek. çarşamba 
günü Edremil'e yollanaca 
ğız. 

İzrrıir İstanbul yolu 7 
saat kısaldı 

Cumartesi ve salı günleri tren 
gece geçecek 

lstan~ul - ızmir 17, Balı~esir ıstan~ul arası 13.40 
saat o:~u 

Dev1et demiryoliarı tari 
felerinde büyük bir deği-
tiklik yapmıştır. 

Birinci teşrinden itibaren 
İzmir Kasaba hatlı trenleri 
yeni tarifeye göre işlemeğe 
baılıyacaktır Bu tarifeye 
göre pazar çarşamba günle 
ri İzmirden; cumartesi salı 

günleri de Bandırma'dan 

şürat treni kalkacaktır . Bu 
trenler Bandırma 'dan gece 
saa 1 1 ,50 de hareket ede· 

cektir Gece 2,28 de şehri 
mize gelerek sabah saat 
8,25 te İzmir'e varacaktır. 

izmir'den ise öğ l eden scnra 
saat 1 de•.kalkacak, akşam 
saat 6,48 de şel rimize ge. 
lecek ve Bandırma'ya 9,45 

te varacaktır 
Cuma, cumartesi, pazar 

lesi, •alı, perşembe günleri 
de yolcu trenleri işliyecek 
tir . Bu trrnler İzmir'den 

Sınd1rgı mektubu: 

sabah 7, 15 de kalkacak 
şehrimize akşam üzeri 4,39 
da gelecektir . Bandırma' <'an 

ise 6 .35 te kalkarak 10,23 
te ıehrimize gelecek tir. 

Diğer taraftan vapur ta : 
rifeleri de bunlara göre dü
zeltil mittir. Cumartesi, salı 
günleri sürat trenine yetiş· 

mek için vapurlar İstanbul
dan saat on bette kalka· 

caklardır. 

Çarşamba ve pazar gün· 

1 leri saat on üçte sürat tren ile 

lzmir'den kalkan yolcular Ban · 
1 dırmada hiç eğlenmeden 
doğruca vapura binecekler 
ve ertesi günü sabah saat 
7 de İstanbul'a çıkacaklar

dır. 

Iş ı e bu suretle İzmir İs· 
tanbul seferi on yedi saat 

te, Balıkesir· İstanbul seferi 
de 14.30 saatte yapılmış 

olacaktır 

Gençlere Mahsus 
Kulüpler Vapılmah 

l<_;tııııaı naya tııı · ııh.i~a.fı i<?in 

nelere lüyum vardır? 
Koca bir kasaba doktorsuz olur mu? 
SlNDIGI 27 1 S.Ş f 
Memleketin yarınki bü- 1 

yük adamları işte bu asil teş
kilattan herkes haklı olarak 

razı oluyorlar. 

Doktor derdi 
32 bin nüfuslu koca bir 

kasabada doktor olmadığı 
l.ıüyük canlılıklar, yaradıcı· gibi bir sıhhiye 

!ıklar bekler. Spor kültür, dahi yok . 
memuru 

musiki, temaşa Vf! da Ne acınacak haldeyiz?. 
ha birçok içtimai yenilikler Geçenlerde gazetede Balı

sahasında gençler birliğin- kesir'e bir sıhhiye müfettişi 
den neler beklenemez! . ge diğini okudum. Bu zatın 

Kıı geliyor. Yazın kızgın yanında olsaydım asıl teftişe 
güneıin altında yüksek fe· mühtaç olan yerlerin baıın
rağat ve tevekkülle uğraıan, da Sındırgı'nın bulunduğunu 

didinen halk şimdi de her söylerdim 

h b k 1 
32 bin halk tahini mu· dürlü konforu aiz irço . 

eserlerle dolu bir okuma kadderata bırakmış kocaka 
yurduna muhtaç değil midir? rı ilaçları ve saire ile teda 
Böyle küçük kasabalarda J vi usullerine doğru gerile· 

me~tedir bütün gençleri pis kahvı· · 

lerde binlerce mikrop taşı· 

yan iskambil kiiğıtlarile ak 

şama kadar uğraşır görmtk 

insanı müteessir ediyor. llu 

memle kette ikiyüz genci 
istiap edecek bir okuma 
yurdu kurulamaz mı? 

Azmin. ;ebatın elinden 

ne kurtulmuştur? 

Burada yorgunluğu din 
lendirecek bir tek kahve 
bile yoktur Hele kıtın o 
pis kahvelerde kokudan, 
izdihamdan oturma imka
nı olmıyor. Bu itibarla 
memleket gençlerini ayıplı· 

yorum, acıyorum. Münasip 
bır mahalde bir okuma yur-

1 Doktor cihetinden ne ka-
dar talisiz bir diyardavız. 

Eczahane yok, doktor yok, 
sıhhiye memuru yok . Hep 
yokluk ve mahrumiyet içe· 
risinde iptidai bir hayatın 

muakipleriyiz .. Böyle mem 
leketlerde oldukça münevver 
olmak ta insana vicdan azabı 
veriyor Bir köylü hastası· 

nı merkebe bindirmif göstere· 
cek doktor soruyor. Cevap 

veremiyoruz 

Bu sene Şehrimiz mual
lim mektebinden mezun olup 
vilayet marifi emrine virilen 

muallimlerden başka Bursa 
Yenişehir Hoğaz köy mual· 
limi Mustafa. Orhanelı'nin 

Resuller göyü muallimi Fey 
zullah, İnegöl'ün cnr iyet 
mektebi muallimi Salih . lz
nık'in Akça lan köyü mual · 

li i Atıf ~ey 1u1 e Karaca 
beyin Sultaniye köyü mual
limi Naciye hanım da Vıla-

Balya'nın güzellıği ve mi· du, musiki yurdu yapıalar 

Eimizde olmıyan bu aciz
den dolayı insan adeta hi· 
cap duyuyor. Yabancı bir 
tüccar veya gezici geliyor; 
eczahaneyi, doktoru veya sıh· 
h i y!ı memurunu soruyor. 
(Yo~) cevabını verirken ne 
kadar üzüntü hissedileceğini 
dost vicdanlarına bıra 

kırım. Hasılı memleketin 
birçok umumi işleri yanın 

da bu e zahanesizlik, dok 

yetimiz marifi 
mlıt r. 

emrıne veril-

safirperverliği bütün yor- kıymetli vakit 1erini boşuna 

gunluğumuzu giderdi. geçirmemiş olurlar Bunl or 

Yolculuğumuzc'an çok >evinç muhal olan tahminler değildir 
Her m~mleketin çoktan 

v[icuda getirdikleri eski ye· 

niliklerd ir. Fakat bura genç· 
!eri nedense hala gaflet 
uy kusur da .. Zavallı' ar genç 
lı:.Olerinin bugünkü fena 
~utlar altında heder olup 
gittiğine göz göre, bile bile ı 

duyuyoruz 

- ... --~ 

Vakasız Gün 
Şehrimizde ~ 4 saat zar 

fında kayda değer hiç bir 
hadise olmamııtır. 

torsuzluk 
dedi. 

ca nımıza tak 

Doktor derdi hayati r de· 
mektir. Bu eksiklik bilhas 
sa yirminc i asırda ... İmr.na 
her şeyi unutturuyor. 

EYLÜL 28 

Eskişehir mektubu. 

fUrkiye'de fenni ziraat 
Ve 

Eskişehir çiftçileri 
Cümhuriyet idaresinin 

çiftçilikte gözettiği gaye, 
fen ve tecrübe esaslarını 

köylüye örnek kılmaktır 

Bu işe ilk önce Eskişehir 

mıntakasında başlar mışlır 

Eskişehir çiftçiıi bütün bu 
yenilikleri benirrs<miş, Es
kişehir bu isteğin ilk tecelli 
eden yeri olmuştur. Türki 
ye'nin pek az yeri vardır ki 
bu mıntakada olduğu kadar 
fennin ve bilginin, çiftçilik· 
te yegane muvaffakıyet ça 
resi olduğunu söyliyen ve 
her yeniliğe uymağı kendin· 
de gaye bilen bir çiftçi ka-
labalığına malik olsun 
Cüınhuriyet hükümeti bu 
yeniliği candan istiyen çift· 
çilerln arzularını haki~at 
yapmağı vazife bilmiş ve 

son on sene içinde bu yol · 
da hiç bir mıntakanın maz· 
har olmadığı fen müesse 
selerini Eskişehir'de kurmuş
tur. Daha 1925 te memle

kette belki elli senelik bir 
mazisi olan imparatorluk 
ziraat nezarelinin bir türlü 
düşünüp kuramadıkları fen· 
ni çiftçiliğin eraslarının en 
mühimi o 'an tohum ıslahçı· 

lığı «ısla hu büz Ur istasyonu,, 
namile ilk olarak Eskişehir· 
de kurmuştur. Bugün bu 
mıntakanın iklimi hakkında 
malümat verecek kadar eyi 
bir mett:oroloji istasyonu, Es 
kişehir mahsullerinin en 
vergili ve en eyi vasıflarını 
bize söyliyecek bir ıslah 
istasyonu, Eskişehir muhiti 
nin at , sığır ve koyun ye· 
H•lirmede kabiliyetiri fen 
ve bilgiye istinaden iıant 

edecek müesseseleri. . Eski· 

şehir mıntakasının toprağı 

işlemek itibarile bütün müş
küllerine cevap verecek 
drayfarming tecrübe istas· 
yonu ve nihayet mıntakanın 
tohumluk hububatını tohum· 
luğa salih bir halde temiz· 
liyen dört muhtelif istasyon· 
!arı memleketin bir çok 
yerlerine tercih edilerek 
Eskişehir'de k ru 1 muştur. 

Eskişehir vilayeti üç mil 
yon dönüme yakın ekilecek 
araziye maliktir. Çiftçi 
nüfus adedi yirmi dört bin 
küsur ailede 105, 787 kişidir. 
Bu hesaba göre beş kişilik 

aile gruplarına 
dönümden fazla 
şer 

yüz yirmi 
tarla dü· 

Eskişehir Orta Anadolu._ 
nun başlangıcı, rakım 792, 
bir yayladır Vilayetin şi 

mal ve cenubu garbisindeki 
dağlık arazı ormanlıktır. 1 

Mezru arazi kadar yani üç 

milyon dönüme yal<ındır. 

Yüksek mıntaka!ar ayrı bu 

yayla senede vasati >Ü san
timetre yağış alır. Bu k a
dar az yağışa göre mınta . 

kanın ekeceği mahsulde o 
nisbette bir çerçeve içinealın· 

mıştır. Bu mıntakada eks· 
tensif geniş ziraat sistemi 
kullanılır. 

Ektikleri de küçük taneli 
hububat, yani buğday, ar 

pa, yulaf, çavdardır. Geniş 
ziraatin icabett,iği gibi Eski· 
şehir çiftçileri çok arazi iş

lemek mecburiyetindedirler 
İklimin ınüsaitsizliği yüzün · 
den birçok işler " ni az za· 
manda yapmak isterler. Bu
nun için süratli iş yapan 
vasıtaları kullanmak . Eski· 
şehir'in garp hududundaki 
komşu vilayetlerin ziraat 
usullerine benzemiyen bir 
şekilde çalıımak mecburi
yetindedirler. Bizim birçok 

çiftçilerimizin yegane iıtina· 

dı olan tevekkül bura)arda 
sökmez. Onlar bllirlerki, 
tabiat çok amansızdır . Herıı 
bilgisiz bir çalıımanın da 
hiç kıymeti yoktur. Hatti 
bazan bu lüzumsuz çalıtın•· 
!arda zarar bile edilir Boz· 
kır, yayla çiftçisi bir sisteJ11 
dahilinde çalııır. Eskiıehir 
çiftçileri ertesi sene ekecek 
leri araziyi bir sene evve· 
!inden hazırlar, nRdas eder· 
Buralarda nadassız mahsul 

almak zordur. Şu halde E•· 
kişehir çiftçisi komıu garP 
vilayetleri çlfçilerinden da 
lıa fazla çalışmak. onlarııt 
iki misli arazi işlemek lii· 

zumunu hisseder 
Orta Anadolu'da çiftçile· 

rin istihsali garp vildyetle· 
rinden azdır . Bunu onlarııt 
bilgisiz ve sistemsiz çahf· 
malarına atfetmemelidir· 
Bozkır toprakları pek aı 
verimlidir. Her sene malı+ 
sulü tahdit eden birçok aıııı 
Ier çıkar. Bazı seneler 
yağış az olur. Bazı seneler 

"'ı· ha va çok sıcak geçer. ı• 

tekim Amerika çiftçiliği ;le 

Avrupa'da Danımarka veY' 
Almanya çiftçiliği bu farlı• 
pek eyi anlatır . 

Danimarka' da bir döniiJll 
den vasati hasılat 300 kilo 

i~e, Amerika'da ancak ıGO 
·ııı kilodur. Halbuki Amerı ~ 

çiftçileri dün} anın en (c 

makina kullanan ilim 9alıi 
bi çiftçilndir. 

Eskişehir çift\ iliğı Anado· 
lu'nun en modern çiftçiliği" 
dır. Beher ç iftçi ailesi b• 

k 
,, 

•ına duşen ıstihsal mı t<> 
~ '·-itibarile orta Anadolıı c 

Eskişehir başta gelir. 
Eskiıehir çiftçisi faıl• 

ek'llek ve fazla istihsal el' 
w meği ancak modern vası 

lar sayesinde elde edelfı 
Hububat ekiminde düıeıı 

atları karşılamak için bu~;. 
dan doğru çare yoktur. po 
yanın hububat yetiıtir~P 
bütün memleketleri fiat dU 
şüklüğile mücadele ederJteP. 
modern vasıtalardan iStlf', 

pı•· de ederek az emek, az ~ 
raf, az zamanda yapıla'' 
istihsal şekillerini ararlıır·. 

Eskiıehir vilayeti ç ;(tçi~'1 
ği yalnız kendi hudutları 

1 
bilinde kapanup kalmaına1'1 

dır. Hudutları birleıik JtoJll 

şu vilayetlerin çiftçileri f:I~ 
kişehir'in ileri çiftçiliğini ıı;. 
dilerine örn• k almak tadı 
lar. Orta Anadolu yayla 51~r 
eski ziraat sisteminde ;,. 
arşın buynuzlu ağır man ti 

!arla sıska öküzle~_in çe~·' 
ği karasapanlar gunde 1 ıJ' 
dönüm arazi işlerdi. Hal\1 
ki bugün Eskişehir'de 1 

( 

çift at bir küçük çocıılı1' 
~~ 

mürekkep bir gurupla g 
ır 

de 200-300 dönüm yer ~ 

lenir. Eskişehir bir ~ifl:~p 
memleketidir. Bu gen•I g' 
rak 1arda Anadolu'nun erıtor 
niş çiftlikleri kuruJrrıUI Jl 
Paracık çihliği J f) bin ftl' 
nüm, Salahattin bey çı ıl 

gi 15 bin dönüm, Çifı:l 
çiftliği 6 bin dönüm, lıı 

•f ı .. 5 5 b" d" .. rıı ıe çı t ıgı , ın onu 1 ıJ•' 

nep hanım çıftliği 13~~ılil 
I nüm tohum ıslah çı ııl 

1030 dönüm araziye "'' 
çiftliklerdir. (' 

Bir ve diğer yüzlerce.~ 
likte bütün .;e·

1
., 

·r 
asridir. Köylerde beyi'. ~ ,., 
çinin öküzden daha f' ~i 
dostudur. Karasaban i 
men tamamen unutulıfl 
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~fganistan 
nu.dunlar der ... 
lleğine gi ı·di 

S·CENEVRE 26 - (AA.) 
1Yll.al k . 

tı• omısyon bugün yap 
sı lopt d 

ın B antı a Afganistan 
Ilı• Udunlar dergisini katıl 
iıte'' _Yolundaki dileğini, bu 
llıu on a Yak olan Türkiye 
k/a.hha.sı Tef ık Rüştü bey 

vvetı 
Ra.n· e a.rkalamıı ve Af 

1•ta.n' l:l ği il . ın udunlar derne-
oJlt e 11 birliğinin verimli 
rlh~ğını söylemiıtir·Diğer mu· 
lerd aala.rdan söz söyliyen · 

d 
e bu,· .. · ı ir nanı gostermıı er· 

l\orn· h . ısyon hep birden Af
nııı a. , 

•ın n ın derneğe alınma 
1 do" cıı . gru buldu 

Af a 'IE\'RE, 26 (AA) -
lef!, nıstı»nın Budunlar 

rneg· · ~e , ıne ( Milletler 
Kôllt.y~\ine) girmek dıleğını 

!•l•n 
rıı~ · geç ı rea dernek oy· 
~o ğ'. •lılı•ğı altıncı siyasi 
te llıısJona giinJerilmiştir. 

Vfık R. 
lır. uştü beyin b"şkan-
~ın..ıu t . y
0 

oplanun bu komıe-

hu~ bu dıleğı yerinde 
ı,r a~ak A.fganidtu'ıı.n l:ludun
ıJ,r erneğine alınması ıçın 
,· Oı•r.e 1 , . 
ou l " sa ık verınıstır 
•a Unlar derneğinin bugün 
J Pca • ek . gı toplantısında Afgan 

' 18 ınin ' Yor, yer alması Lelı.lenı-

AıCENtvRE 27 A.A.) 
hn· letl ıstan müttefikan mil 
er 1 ec(·ı cen>iyeliı.e kabu Y 1 ll'ıitlir, 

1
enidonanma 
ar yapılıyor 

lla.~;ŞINGTON, 27 (A.A) 
V• 'Ye nazırı M. Suvanson 
-tın· 

tıı. 1f olduğu bir konferans-

Çur~tnerika'nın yeni M· n· 
el 1 

devleti tarafından bir 
Ona. 

ka. nına inıa edilmesine 
~vereceğini söylemiştir. 
<ıııt· 
7fl? un vilayette 29791 öküz, 
Çift SO beygir, 3587 manda 

t'Y~ h•zmet etmektedir 
ek •kııehir çiftçileri işlerini 

'er; .. . . de Ya oküz veya beygır 
n t 1 ı. eııe <kül eden gurup· .... .. 
1-f &ord Ürürler. 

t
0 

ayvanların bu surette 
ı>lu k 1 · d ik·•. Ofu ması sayesın e 
1
' 1 .. 1 k v · Uç ü pulluklarla ora 

ttıe tnilizer makint>lerini çek. 
ek da.ha kolaylaşır. 

lt dE:~kiıehir çiftçisinin yet ş-
r •"· b y Ki uğday memleket pi 

e:'asında çok sürüm temin 
d er. 1-tarp, istilalar yüzün· 
en ·ı 1 ttı çı tçinin tohumu bozu · 

l'tt:ttıı. Urr.umi bakımdan 
'b rnleketimizde yetiştiril<n 
Uğd V . 

y 

o 

: Hikayesi : : : 

l 
Muahe~elere saygı Japon'ların hazırlıkları Sovyetler ittiha~ı şark ha- .... ö:;;;.~;·~i~·b:;::·k~i~t··ci~ıt·e:·:::d~kı:;7n·:·~:;i:~ı:: 

"Temps,, den "journal de Moscau,, dan valı'sı' g" l 1 san tla kadar temizdi. Gönlünde söylemek için sözler alıyo. 
Lehistan hariciye nazırı Pravda gazetesi, Japon ll 8 8 fi en küçük bir kadın sevgisi rum. Yüzümün güzelliğinden 

Yugoslavya 
Kralı ve kralıçası 

Belgrat'a gitti 
BELGRAT, 27 ıA_,.A·). 

1 Kraliçe Snfya ya 
Kra ve 

. l d' Yanlarında 
gitmış er ır. 
Yugoslayva hariciye nazı· 

r da vardır. 

lsveç veliahtı birinci 
teşrinde Türkiye'ye 

gelecek 
A \KARA, 27 (A.A.J 

1 Ve llahti refil-ası ve 
sveç . 

, . Prensesler Hazretı 
kerımesı .. 
b' tikte birir.ci teşrinin ıkı· 
.:~de İstanbul'a ge 'ecekler 

.. husu·i trenle 
ve aynı gun - .. 
hareket ederek ertesi .gunu 

k 
, a geleceklerdır. 

An ara Y 

Yeri bir 
Çin geınis_i 

LODRA,26(A.A) B_ir ~~n 
d -n denize ındırıl· 

vapuru u 

di.Uzak Şark kıyılarında ,yol· 

k 1 bu gemıc!e 
cutaşıyaca o an 1 

aşrr ama arı 
korsanların yan • bulu 
. . b' takım sılahlar 
ıçın ır . . .. 

kt Çin türkısıne go · 
naca ır. , .. k 

d 
. indırılır <n 

re gemi enıze 
ı a<ı için 

eytan'arın kovu m . 
ş f' ekleri atıldı. 
kestane ış 

Lindberg'in oğ~~nu 
öldüren yüzleştırıle

cek 
NEVYORK26 (AA) -

' og" lunu kaçır
L' de.ıberg ın 
ı~ öldürdüğü sanılan 

dıgı ve H tıman 
ıı·sçe yak.ı.lanıın aup .. 

po l .. yuz· 
ile Lindenbet g ugun 

leştirilecektir' . 1 
Heuptman odas ndakı -~o~a-

b U
"zerine doktor gon e· 

ının ·ı 

1 f numarası e 
renin te e on k 

' uğunu ur· 
Lindberg ın çoc . " . 

k 
. ·n verdıgı parala· 

tarma ıçı .. 
ralarını kendıu yaz· 

rın numa 
dığını söylem~t:;:i;..r ___ -:-_ 

f 
. tecrübeli bilgi-

de de ennı, • 
d 

.1 topragıııın 
l<>rin yar ımı e .. 
, . . . artıracaktır. Cum· 
verımını h' 
h 

. et idaresinin Eskişe ır 
urıy h d' b" ük e ıye 

çiftçisine en uy . 
. olan şeker pançarı zır~_a 

sı b" yük inkişaflar gos· 
ti en u 

ktı·r Eskiıehir ova.sın 
terece · . 

d 
.. üz bin dönüm arazı 

a uçy b'I ker 

1 C 
. t· d , b k d h . "Tass ajansı,, ndan O k 1 1 - "' d 1 1 1 nın Mi let er emıye ın e yanın iri tir iği arp ıp- bile taşımamıştı. , en güze o an yureııın e ç m 

Yeniden tanzim edilen ekalliyetleri himaye mete- tidai malzemeleri hakkın dinden bir yaradılışın gü • yıkıyor, bir kaplıca. suyunda 

1 d 
• . t Şark kültürü müzesinde b k lesi hakkında söy e igı nu da şu malumatı veriyor. zeJliğini, gönül sevgiıini taşı yıkanır gi i yı anıyorum. 

Acem inkılabından evvel 
kun protesto edilmeden ge· Japon'lar harpte kultanı· yoftiu l İşte bu kadar. 

h 
ve Sovyetler İttihadı şark çilemiyeceği fikrini iz ar lacak iptidai maddelerden Ona pek yüz güzelliği Zavallı Mengü. Zavallı 

b 1 
havalisi güzel sanatlar kısmı 

eden ve bu münase ete va- lüzumu veçhile istifade için var denemez, fakat toy. 

F İ ·ı • açılmıştır. him anlarda ransa. ngı • Mançurya yı işgal etmit yürek temizliği var denirdi 

himayesıne 

1
. 1 • .. t k ve bundan sonra Cenub"ı İran güzel sanatlarının iki G , M 1 tere ve ta yanın muş ere ünse , engün'ün ka bi-

hareket edecekleri hakika- Mançurya'da bir buçuk mil bin yıl hüküm sürmüt olan ne akan ilk ı'ık su idi Men 

k d k d b Aıemenit hanedanından çok 1 
tinin ortaya çı masın an yar tona ya ın emir u gü bu toy uğun tesirile ilk 

1 el 1 · daha evvelinden itibaren sevinen "Temps. gazetesi unan rra en ere vauyet sevdiği Günsel ' i içmek, ont•n 
t · 1 d' A k d zamanımıza kadar olan saf· diyor ki: e mış er ır. ynı mıntı a a yalansız sandığı sevgl!ıne 

"Polonya'nın ek~lli}el er in bir milyar 265 milyon haları bu kısımda gösteri l· kanmak, inanmak ve böyle· 

h ~ tonluk maden ko"mu"ru" mektedir. dair n .ua eı::e ce aldanmak bile istlyorc' u 
'ht ' t b \ t k İnkılaptan evvelki merke· 1 ı ıya ı , eş mi yar ton u - Yüzünde yaz gecelerinin 
"petrol · t · d J • zi Asya güzel sanatları kıs- 1 şıs ı" m a en erı 'e Jalga'1Z ay ışığı, gön ünde 
Jehol ı'le B t k 1 mında Asya Müslümanlığı urga mın a a a · ilkbahar çiçeklerinin tomur· 
rında da miktarı henüz nın nüfuz etmemiş bulundu- k cuğu, gözlerinde aı 

ve anlaşmaları tadile uğraş 
masına ve Milletler Cem iye 

tinin salahiyellar rr akam 
!arını bundan haberdar et -
mesine bir diyec<k yoktur. tesbit edilmemiş olan "petrol 

şisti" vardır. Japon İmper 
yalizmi Cenubi Mançurya· 
da alüminyüm istihsaline 
lazımgelen mevaddı ipti
daiye madenlerini işletmlye 
baılamıştır. Japonlar dahili 
\logolistan ve Jehol mınta· 

Polonya tarafından yapı· 
lan teşeblüsün mevsimli ve 
yahut mevsimsiz bir şey 
olduğu kanaati ileri sürü· 
lebilir. Bu gihi haller dev
letlerin si}asetleri <peyce 
sıkıcı bir şekle girdiji ka 
naatini hasıl eyledilderi taa· \ 
hhütlerden kurtulmak çare- , 
(erini aramaları hususunda
ki haklarını ist·mal etme
leri derreklir. 1 u sahada 
yapılan hareketin nizami 
yolları takip ve bu bapta 
derpiş edilmiş olan muame 

ğu devirlere ait bazı vazo 
lar ve Türkistan ve Tacikis-
tan güzel sanatlarından nü-
mune1er' mimari abideleri, 
model 'er ve tablolar vardır. 

Bu müzede: 

Sovyetler İttihadı Şark 
ha valisi muasır güzel sanat 
ları Azerbaycan, Özbekis
tan, ve Tacikistan tabloları 
ve sınai mamulat • ile teşhir 
olunmaktadır. 

denizinin dalgaları var. 
Sen benim gün 

döğıım gönül yapımsın. 
Sani\ ben ışıklı günleri

min ışığı diye bakacağım 

Seni seviyorum. Hayır .e

viyorum demek bile az.Sen 
bir sevgisin, ben bu sevgi· 
den yapı 1an bir yürek." 

le tarzı çerçevesi için;le \ 

kalarını elde ettikten sonra 
yün ve kösele ihtiyacatını 

temin edecek bir üssülhare · 
ke temin etmiş bulunu· 
yarlar Diğer taraftan Çin, 
Malezya ve Felemenk Hin
distanı'ndeki iptidai madde 
leri de elde etmiye uğraşı-
yorlar. 

Mançuri'nin işgalinin ü~ün
cü yıl Dönümü münasebetile 

"il Giornale d'ltalia,, dan 
Japon'lar Mançuri'nin iş 

galinin üçüncü yıl dönümü
nü büyük tezahürat ile kut 

luladı ' ar ve bu tezahürat 
adeta cenkcuyane bir şekil 
alm ştır. 

Bu m:inasebetle Japonya'
da hal~a , yüz binlerce el ila 
nı tevzi edilmiştir Bu el i an· 

Dedikçe Mengü kendin
den geçiyor, gençliğinin alet 
li kıvrımları inanç damarla
rında bir şimıek çakması 

gibı bir şeyler doğuruyordu. 

6ürültüSÜZ asker j Mengü Günsel'e inanmııtı 

tayyareler 
Gümsel, güzeldi. Ona Ya-

radan tam bir yüz güzel 

•Völkischer Beobachter» den liği vermişti. Mengün'ün 

Londra'dan 2ll eylulde yüreği temiz , gönlü 
bildiriliyor: güzeldi. Günsel'in yuzunun 

Yeni inşaat ve askeri ba· giizellığinden güzel bir yü
kımdan en büyük kıymeti reği vardı. Bu yüz ve yürek 
haiz bir İngiliz tayyare•i- birleşirse eşsiz bir güzellik 

nin dün Hanworth tayyare yaradılmış oluyordu. 
meydanında tecrübeleri mu Günsel Mengü ile aramız 
vaffakiyetle yapı ' mıştır. nasıl? 

Bu yeni tayyarede gerek Naul olacak.Saflığından 
kırpıp duruyorum.ilana ina · 

motöderin, gerel<se pervane-
( h h 

nıyor: Kendine inanır 
nin gürü tüsü emen iç işi· 

• 
- Genit ol kızım. Bu haya 

böyle geçer ve "Gamı ıadii 
felek böyle gelmif, böyle ıri 

der" 
Dudaklarının kızıllıitı yü-

reğimi yakıyor Günsel. 
Ben ne Mengü kadar melek 

yaradılıtlı ve ne de pek 
sadeyim. Güzel dilli güzel 
sözlüyüm. 

Seviyor musun beni:' 
Seni seviyorum Do-

ğan. 

iki dudağın birleşmeıi 

gönülleri dudak -
!ardan birbirine aktırdı ve 
birbirine bakarak birer gün 

aydın dedirdi. 

Günıel'in dilinden çıkan 

bu seviyorum acaba 

cı erkeğe idi? 

•• 

kllçın· 

Mengü hayat kadar sev-

diği arkadaşına bir mektup 
yazdı. Ona kadın ve kız 
ıevgisini anlattı Aıağı yu

karı ıöyle diyordu. 

" Kadınmı?lnanma. Kız 
mı? Kanma. Kim demlt ki 

kadın soyulunca güzellijfi 
çıkan bir muz gibidir; inan. 
ma! Kadın ıoyuldukça kötü-
lüğü çıkan domuz gibidlr;lnan! 

Günse ve ben; sevgi ve gönül. 
Bunlar birer yalan, canım. 

sen ve ben. Bu var. Bizim 

kardeıliğimizden baıkası 
boştur Günıel'den hiç bah
setme bana. Ben hepsini 

duydum, gördüm. 

Hoıça kal. 

yapılması da lazımdır. Kin· 
senin kabul edemiyeceği 
cihet devletlerden herhangi 
birınin evvelce müzakere 
de bulunmadan ve anlaıma 
yapmadan mer'ıyel mevkiin· 
de bu'unan bu mukaveleyi 

tek başına f"hetrr.esi veya 
hul hukuki teamüllere 
tevfikan feshetmediği mua 
bedenin tatbikine memur 
budunlar arası müesseseler 

ile iş birliği yapmağı reJ 
detmişlerdir M Beck ma
lum olan tavrını takınmak
la muahedelere hüııretkar 

devletlerin Polonya hüku
metince budunlar arası mü

nasebetleri tam im eden 
metodlara karşı ittihaz edi
len tarzı hareket müvace 
hesinden birleımesini n ucip 

larında, Mançuri meselesi 
nin üçüncü 

yazılıdır. 

yıl döıı{n ü 

gibi. Beni seviyor. Kendini 
tilmıyecek derecede izal~ 
edilmiştir Tayyarenin çıkar· sever gibi. Seni sen kadar seven. 

Ya sen' İstanbul: 

oldu. 

Tuna Havzası Memle~etle
r i teşkilatı 

"L'Oeuvre,, den 

"Budapeşte, 17 Eylul 

dığı gürültü, modern büyük- · · 
b b 

Ben mı? Kendisinden Mengü 
çe lr oto mo ilin gürültü- \-;;;:::----7.:.:...--;..:.:....._....:..----"7.:=======~~ 

1sünden fazla olrrı}Cr Bu keş· Beygir 
fin hava taarruzlarına karşı 

Radyo 
müdafaa işlerinde bilhassa Hastalığı 
geceleri ve fena rüyet hal Vicdaniye mahallesinden 

İSTABUL. 
12,30 Plak neşriyat<. 18,30 Plak 

!erinde ne derece müessir tek arabacı Ömer oğlu Mus neşriyatı.19,20 Ajans haberleri.19,30 
olacağı tasavvur edilebılir. Türk musiki neşriyatı: (Ekrem Ru· 

--
Bu'garistan'da ~i~kate de
ğer bir memurin kanunu 

"Völkischer Beohachter,,den 

tafa'nın beygirinde ruam şen, Cevdet, beyler ve Vecihe, 
hastal:ğı olduğu görülmüş- Nazan Feridun, Nedime Hanımler, 
tür llu hayvan belediyPmiz Ovrik Efendi) . 21,20 Ajens ve 
tarafından öldürülmüıtür. horsa haberleri. 21'30 Radyo Or· 

Görülen bu hastalık üze· \ kestrası tarafından hafif musiki. 

rine birinci teşrinden itiba BUDAPEŞTE, 550 m 
ren şehrimizde bulunan bü- Plak. 20,45 Spor. 21 Stüdyo· 

bu iş için ayrıl-a ıeşe 
fabrikasının ihtiyacına cevap 

Bir Tuna havzası memleket 

leri teşkilatı yapılması fikri 
etrafındaki münakaşalar do 

Japony'nın ne kadar cen
gaver bir millet olduğu aşa
ğıdal-i hadise ile görülür. Bu 
ıenlik esnasında, Japcmya' 
nın bir harp gemisi, Çin'in 
Konk Moon limanına gitmış 
ve bu limana altmış müsel 
!ah bahriye a.keri çıkarmış· 
tır. Bu kuvvet zabitlerile be
raber bütün limanı gezmiş 

ler, resmi ve gayri resmi bi
naları ve harp kalelerinin 
fotoğraflarını çıkardıktan 
sonra gemilerine avdet et 
mişlerair Bu hadise Çin'd 
büyük bir heycan uyandıre 
mış ve Japonya'nın Kovang 

Tung eyaletini de işgal ede· 
ceği zannedilmiştir. Japon 
filosu Mançuko'nun Dairen 
sularında toplanmıştır. filo 
bu sularda manevra ynp 
maktadır ve bu menevra 
lara seksen harp tayyaresi 
ıştirak etmiştir. 

tün beygir' merkep ve katır dan bir tiyatro. 22,45 Son ha· 
gibi tek tırnaklı hayvanlar herler. 23,05 Sigarı takımı. 23,30 

Müsahabe. 24, l5 Piyano konseri. 
da ruam hastalıjtı muayene· BÜKREŞ, 364 m. 
si yapılacaktır. 

vereınez. 

Eski•ehir şeker fabrikası 
y dö

her sene en az yüz bin 
- tarlanın pançarını num 

• . ( 150 bin ton 
işliyecegıne 1 k bin 

) ve dört sene ı 

pa-~car b il 400 5<'0 bin 
munave e e l k 
dönüm pançar e kilebi ece 

1 . ter "Pançarı her se· tar a ıs · 

1 
. e havas ajansına be ya· 

.ıyısı 

natta bulunan. eski Başve-

kil ve Otuz üçler Komitesi 
Reisi M. Betheln'ın mahrem 
dost'arından eski nazır ve 
Milli Birlik Komitesi azasın
da M. C ıbor Ugron demiş 

tir ki: 1 

Gündüz neşriyatı. 18 Karışık 
Belediye Encümeni musiki. 19 Müsahabe. 19,15 Rad· 

Dün belediye encümeni yo orkestrası. 20 Üniversite. 20, 
mutat içtimaını yamış ve 115 Konferans 21 Keman konse· 
gelen evrakları [tetkik ede- ri. 21,30 Müsahabe 21,45 Mme 
rek kararlara bağlamıştır. FJorida popürisi tarafından şar· 
Ölçüleri muayene kılar. 22,15 Piyano konseri. 

Bize gelen~ 
ıç1n 

Kantar ve basküllerin Fikirler 
a. ay çavdarlıdır. erimı 

k
1 
~. hastalığa müsait ticaı i 

leyllıeti az n.ahsvle her yerde 

'&.d(lf ederiz Halbuki Sazoval 
lofı 

1 ekmek 
ne aynı tar aya . 

d ğ ·td' Ma"'afıh usu iden e 1 ır "' · 
Eskişehir'de pançar ziraati 
nin yakın istikbali en az 

«Hükumet fırkasındaki ar-

kadaşlarım gibi ben de Ma 

caristan'ın arazi iddialarımı

zı terketmemizin istenme
mesi, Milletler Cemiyetinin 

ekalliyetlere ait mevzuatı 
na hür .net edilmesi ve siya 

sete taalluk eden bütün mü· 
nakaşaların terk edilmesi 
şartile, Tuna ha11zası mem· 
tekelleri arasındaki bağları ı 
kuvvetlendirebilecek her fır· 
satın benimsenmesi lazımge
ldiği kanaatindeyim. 

Mukden'de bulunan Aıne 
rikan Petrol Şirketi Jaı..on 
haydutları tarafından müt. 
hiş bir taarruza uğramıştır. 
Amerikan konsolosu, Japon 
konsoloshanesine giderek bu 
hadiseyi protesto elmit ve 
Japon hükumeti bu mesele 
hakkında tahkikat yapaca 
ğını söylemiıtir. 

Bulgar hükumeti, memur. 

tarın tayin ve azli hususunu 
tanzim eden bir karam• rr e 
neşretmiştir. Bu kararname 
ile hükumet, memuriyetler
de iltimasın, akraba ve ta
a l lükatı kayırmanın önüne 
geçmek istemi~lir. Bu karar
name ahkamına göre bun 
dan rnnra üç nüfuslu bir 
aıleden ancak biı kişi ve 
altı nüfuslu bir aileden de 
ancak iki kişi devlet hizme 
tine girebilir. Şayet bir aile 
nin nüfusu altı kişiden faz

la ise o aileden eıı çok üç 
kişi devlet memvru olabilir. 
Şimdi kadro harici olacak 
6220 memur vardır. 

muayenesinde kullanılmak 
üzere belediyece lstanbul'
da ı ir fabrikaya 4 dane 
on kilo gramlık 2 dane 
yirmi kilogramlık; 2 dane 
elli kilogramlık ağırlık nor· 

mali ısmarlamııtır. 

İzmir'de çıkan bu kültür 
mecmuasının yüz on üçüncü 
sa ytsı gelmittir. 

Uın ıslah istasyonunt n 
Yet· 'k 'ttirdiği 7o2 numaralı 
&etın· b . . h ır uğdayı ~ok verım ı \ 

v asta.lığa bilhaua "sürme 
eyak 

ara mık" afetinenıukavim 
Ve t' f 1 •cari bütün vası -
ar, h . d b " 1 d aız ir. Esasen bu ug· ı 
I ay Eskitehir ikliminin asır· 
d~rca Yetiştirdiği ak bu~day· 
.'.ft, l&lah iıtasyonu. Çifteler 
,, tl;l<· 
, .,ı ve meraklı çıftçile 

tın . 
1 Yetııtırdikleri ıohumluk -
ar b· k .. .. ır aç Se"e zarfında bu-

lun t • d , vı ayet çiftçiliğini isten 
11.tıze d but e ecek 1 ir miktarı 

1 .ınuıtıır. Eskişehir çiftçi
erı e f k , n a irinden en zen· 
!!•nine k d eh a ar tohum işinin 
E ~'."tniyetini anlamışlardır. 

'1<•teh · f zt ır çl tçileri bozkır 
ra'l.tın b' 

tı•d ın ır zaruuti olan 
" asta h rın azırlanması işin-

200 bin dönüm araıinin 
'b t hazır· sulama tertı a ını 

lamak ile başlıyacaktır.Por 
k t • za· suk çayı en a"ı a ıgı 

man saniyede 3,5 4 ton su 

b·lecek kabiliyettedır vere ı 

Yapılacak t"i•atla kış 
1 1 n bi· 

vsimi faza su arı 
me . b miktarı 
riktirilmesıle u k 

. d 5 tona çıkarma 
sanıye e k 
mümkün olacaktır Bu a-

d 
250 bin dönüm top-

ar su k' h' 
b ·ı· Es ışe ır 

rağı suluya ı ır. , 
1 nlarca kılo 

mıntakası mı ~o 
tabii 

kuru ot yetiştiren 
1 k'ara maliktir Pan· 

çayır 1 mevki 
çar zira.atinin bir . 
alışı bu çayırlıkların ısla-
hını mucip olacak veya su 
altı olan bu çayırlıklarda 
pançar ziraati yapılacaktır. 

İtaly - Fransa arasında ya· ı 
pılacak bir yakınlaşma, şüp 
hesi7; Avusturya, Macaristan 
ve küçük lt;laf beyninde iş 1 

birliğini kolaylaştırır ki, bu ı 
da Tuna havzasında fran 
sanın mevkiini fevka 1 i\de 

tahkim eder Bu olursa Ma 
. tan •ınai mamulatına 

carı'" ' ~ 

ve toprak mahıuliıtına yal· 

Japonya. Mançuko'daki 
Amerika'lıları petrol mena
f iinden uzuklaştırn ak istiyor 
ve tedhiş vasıtaları il< bu 
hedefe doğru iler1iyor. 

nız başına pazarlar aramak 
mecburiyetinden kurtulur ve 
komşu devletlerin temn•la 
bulunduk'arı •alıcı 1 ar'a mü· 
na.sebatta bulunur Bundan 
maada, Orta Avrupa iktısa
diyatı için de mükemmel bir 
tahkim vasıtası elde edilmiı 
olur ve bu da siyasete fay 
da temin eyler.» 

--=-;1.~ 

Tacikistan kültürü tetki~atı 
"Tass Aıansı,,ndan 

Sovyet'ler ittihadı bilgiler 
akademisi, Tacikistan kültü· 
rünü tetkika başlıyacaktır. 
Bu tetkikata, Iran halkından 

Köpeklerin 
öldürülmesi 

Başı boş olarak ıehir da· 
h ilinde gezen köpeklerden 
yedi ay zarfında 864 köpek 
öldülmüıtür. Ôldürülmeğe 
devam edılmektedir. 

fikir mecmuası memle

kette çıkan sayılı mecmu
alarımızdandır. Fikirler bil
hassa her muallimin oku

ması ehemmiyetle tavıiye 
edilecek bir mecmuadır. Bu· 
nunla beraber sadece mual· 
timin değil her okurun da iı· 
tifadesini lemin eder yolda. 
ılır. Okurlarımıza ta vslye 
ederiz. 

--,~~~~...,,,.. ........ ~--------~----~---~ 
olup Yangob vadilerinde ya· ·~ r(I ( .. k I{ '' z ,., Si 
şıyan Yan

0
ob'lardan başla- • • 

nacaktır. Sogdiy<·n kültürü il 111 ii (1 ii r 1Ü2: İ.İ ııden 
bakımından müstesna bir = 
ehemmiyeti haiz bulunması- 'ıık:ıı·ı~· ;ıpıı·ı ki\~ i'ıııdl' harap bir haıw satılık-
na rağmen bu halkın hayat ili'. 1 :dip ~ıkııı:ıdıgıııd:tıı 2-10-!l34 ~alı ~üııii sa
ve kültürü şimdıye kadar al 1.) lı' ilı ılı•si vapılıııak iiz.ı>rı• ıııüza' ı·desi hir 
ne tarihçiler ve ne de etnog· I 1• ı· 1 · •r ı· ( · ·" 
raflar tarafından tetkik 1 ı:ı la tf'llll ıt o ıııırıııı.~ıur. a ıp ı•rın yuzd(' VE'di 
edilmemiştir. 1 hıı~ıı k ıkp111.iıolaı·ile mi'tı•aı·antları. • 
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Rcılıkt~siı· \'ila)'et Dainıi n::::::::::::::::::::::::Jı , ' ' . .,, -* 

-~SEHİR~ 
Sinemasında 

26 Eylül çarşambadan itaren 

HAZRETİ-İSA 
30 ~lılyon ı . rJ sarfıl e vii c u ıle gdır i lmi~ olan bu Filim şimd i y ~ katl ur gö•dü 

ğünüz bütün büyük ve tar ihi Filiml .. rin heps ı nin fevkintletlir Fılını~n . kıymet vc •·hem
miyet ve azameti ni "ncak F . lımi . g~r?ükt • ·n sonra tnkdı~ e • l•._cek~ıııız 

Bu Fıl oi mulıt .. r e ın mu~t .• rilnı .. ıı z ı 11 emnun etmek ı~·ın buyuk fedakllrl ki ırl a celr 
ell k. Büyült b r f,lmi h·· r z ınıan !..(Öremezsiniz. Fırsatı kaç ı rmayın z d h . z yaıle tal 
sil ıl el ildnl u r ı ndod ı r. 

ilavett~ı1 l~OKS .IURNAL 
Bıletldil'r ııizi 1-(İiııdiizdeıı tedarik ediniz ' . 

DİL BAYl-t-\.\11 ıııi'ııws lwtilı·CAllŞA~IBAl\IA'flNASl.Saat 2 30 da 
27 Eyliıl perşrnıllt'dt>ıı iti h:ıreıı lıpı· lıafta PAZA llTESI PEUŞEJI E 
,e (;t',IA giinleı·i ııııııılaz;ıııı ııwLiııalal' ~·apılaca~tır. Talel.e fiatlurı 

' lenzi l:illıd ı r. 
1 ------~~~~~,.-· 

Balık(~sir \ 1ila:l'et Dııiıııi ._ 

E 11c ii ı ıı eninden 
Susurluk. _ M. kl'ııı~\l Pasa Yoluıııın o+o60 

1 
Savaş 

kiloıııetrı•siııdeki alışap Yay<; kö~: Uipriisi'ı şart- 1 
ııaınesi "" k.."şil'ııaııwsi ıınıcibincr ıanıiı· Pdilmek. · 
n~ f) _ tesrirıİ('\ 'ı·I - D3-1 liırihiılf' ıııii,adif pazar
lt\Sİ !.{iinii. saaı oııbrslP ihalı• l'dilnıek. üzeı·ı· ~iı·nı 1 

' . 
giiıı ıııüddetle aleı ı i ıııiiıı:ıka,:ı~·a k.oıınıu~ııır. 

Tamiratı ııwhlııı · <'• iıı bedeli ket-fi 25~ı5 lir::ı • 
HJ kuru-:ıuı'. Talip tıl:ıııl: ı·ııı bu ıııikıar i'rt.Priııdeıı 
yüzde yı•dilıııcuk. ııi~lwtiııde tı·ıııiııatı ıı 11\ 'akk.a
te ıııak.lnız H'y::ı ınck.tupl::ırilt• tiean·t odası '<' 

elııivPti fennive '"~ik.alarılı• hiıliklr \eHııi ıııez· . . . 
kiıı·<la 'e hu hususa dair fazla ııı:ılı'ıııı:ıt :ılıııak is 

· ıiyı·ııleriıı d::ılıa eı , .. ı ı•ı , eiiıııeııi \ il:\,,et(· ıııi'ıraC'a· 
aLlaı·ı ilfın olmııır. 

B<ılıkesir \ 'il<t)'Ct D<tiıııi 
Eııciiıııeııi ııdeıı 

Balıkesir "ı•ııılek.et llasıalıaııl'~İ ılıti\acı iciıı 
l ı ~tesiııdP ııııılıurrt>r 9~ k.ah·ııı ecza~ ı tıİıbiyı• \p 
paıısuıııaıı ıııalzenıe·i şarınaıııt'si nııı<'ilıiı rr ıııu
h;.na edilmek. vı· 6-ırsriıı('\Vf'I f\3-t larihiırn mii· . . 
ı;adif pazartesi giiııii saat oıı lıcşıe ilıalr edilııwk 
iizcre \İrıııi giirı ıııiiddrıı,. aleııi ıııiiııak.as:na . ' . 
k.onıııuştur. 

'1rzk.ı'ır ıııalzt>ııwııiıı lwdt'li ııııılıaııııııt ııi 6GQ 
lira 7 O k. uru stıı r. • 

Talip olnıılarııı ~iizdı• ~ı·dilıııçuk. ııi~lı«'tiııdr 
lPrııirı:ıtı ınuvakkale ıııak lıuz \C~:ı nıt>k.ııqılltrilt' 
ve tic .ıı'Pt oda:-.ı vesik.alaı·ilt' rııeiiııwııı Yil:'ı\ <'lt' 

1 

'aı'lnnıııe VP list"\' İ ~öı·rııı·k i~ti\t·ıılt rin d;ılı:ı l 
~vvt·l i~taııhul'da ~ılıl;aı ıııiidiiri~·ı.'tiıır, Balık.r~ir- . 
u!' Cllt'İİnıeni \İla,vı t kall'ıı İlli' ıı ı ııı·::ır:ıatl::ırı ilaıı 

Abone ücreti 

YILLIGI 800 Kuruş 1 
6 AYLIGI 450 

" 
3 AYLIGl 240 

" 
Abone ücretleri taksite 

ba~\anabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

--+-

geçen nüshalar 
kuruıtur. 

+--

Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

- -+ -

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz 

-

SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
Ol 1111111'. milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresı: Balıkesir -

lX eca ti Rey l\1tıa11 i ın '.\1 ek - · __ s_A_v_A_ş --• 

tel>i Miidiiı·lüğiiııdeıı 
1 Snaşın Takvımı ı 

ı "ektPbimizirı ııı:ı~ıs 934 gayı siıır k.ad::ır~ EYLÜL 1 
ihtiyacı huluııan 300 toıı kok. kiiıni"ıl'İİ ıU-10-934 1 28 11

1 tariltiudr saat 1-1 d<• ilıall' !'dilnıt>k. iizerr :?o giiıı l Cuma 
rııiiıldell , • ve kapalı zaf'I' 11.;ulilc ıııiiııak.as<na t•ı- I Gün do~umu • ! • • Zevali 5,58 • 
karılmıştır. 1 YIL: 1934 Ezani ıı,44 1 

2 _ 'falipl(•f' ~::ırtııaıııe~ j' nıekt<.'plr görd j il' 1 CEMAZEL AHIR 19 r 
Ye ilıah• giiııi"ı tlı· ıı·klif nıı ktupl:ıı·ilr nl{'klı ı t<• ı 

·· l ı ı ·ı ·· ı ı · ··ıı·•,ı(",l tl.·ıı·ı. 1 Cümhuriyet islamiyelle 11111 !''l'h.l\l lllll ltl,\'aU l\.Ollllı;yotllllıa 1111 1 ıurayıümmeld·mektir 
-------------~-------ı·------------
Erdek K<tz<t ın«ıl 

'1.ıeor:ıııi'dı ıı ıııPlriık. 34 ağaeı lıavi 1320 ıııeıı·ı·

Nlii(lii r liiğüıı•lcn rı - Dr.- M. Ali 
Erdı·k'iıı Kano'a nu•\k.iiıı<IP Yıııı:ıı.lı Kost:ınli 

~lt•ııılı·kl'l lı.ı~ıalı:ı-

11:1ıcüıı1enindcn •~ T ı Sui-ıırluk ~I. Krıııal l'nsa ~oluııuıı li eınaşa 
1+O12 iııei k.iloııırtr·rsiııdr 60 rıwtrl'lik alış:ıp •ı . 
\e l X324 i"ıncii ~iloıı11·u·r.siııdl' 3o 4o lı~alışap ı 1• OTEL VE GAZiNOSU ' 
Ye o 840 rrıcı k.ıloıııt>ll'esıııde 1-:1 nırtrrlı k. alı- ı t• M 

~ap ki\priileriıı şaı·ırnınıı• ,,. krsifııaıııl'll'ri ıııu- ' U ş f B ld inde~ 
cibiııce ı tıııiraıı esasiYt·lı·ı·i 6 tP~riı ı iP''' ı 934 " ere ey ares ~ 
t:ırilıiııe ıııiisad f paz;rırsi t!İiııi; sa;ıt orılw~lt' t~ Balıkı·siriıı 111·1· lııı,usta t•fl" 
ilıale l'dinwk. iizrrt· virıııi ~iirı ıııiiddeıle aleııi t• nıiikeııııı11·l otrlidiı'. ~ 
ıııiiııak.as\ n vaz Pdilıı;i~ıir. · tt ~· ı 

Cı: ~i\İıriiııiiıı taıııir:;ıı ı·sa,j~ si :l587 liı·a 28 ~= Konfor. Teıniz.ik, Seıvislerin~elı 
k.uru~tur. ı ıı nezaket ve ci~~iyet emni~el 

Talip olaıılarırı ~ iizde yedihııçuk ııisbet iı dP •tı ' rı 
l<'ıııımıtı ıııu\ak.ka!t• ııı:.ık.bıız '" ya ıııt>k.tuplarile ~: Gerek 0:mıe~et .ha/~ın~;;~~ 
Lic<1ret odası vl' elılivPtİ frııııive \t'sikalarilı· lıir- •• · gerek butun mısa!trlenmı . ~ 
likli' vevnıi ıııezk.ılı:dn s:ırtıı;ııııe \'I' ke1'ifıı::ırııı·- •« umumi takdirini celbetmişftf~ 

. . . •• fı 
ini giirııwk isti~(·rılrriıı dalı ı r,,. ('ı eııclinıPııi = 1,EMA ~A Gazinosunda 

1 'ilsfıy('t(' ıııiiraea::ıı l:cırı ilfııı oltırıur. "T' 

ii Güzel Seslı Bir Rddyo 1 
•• • 

•• SPlıriıı, İsıaııhııl "' ızıııiriıı hiitiiıı !.::tZt>Lı·kf' 1 ~" •• • • (}i'ııı;.(ıı·ıııt · z - Lriııdi \Olu iizf'ı·iııtlı · k.i Kıııık. \P . . •• ını · \'('ll l l ll 1' 

t• Balıkesirin en eyi tanınmıf bir oturma ve ~ 
t• dinlenme yeridir. .,f 

B:ılıkPsİr-Edrt>ıııil volıı iizeriııdı·ki Dı·ı·ı•i \ iraıı . 
kiipri.ılı•ı·iııiıı şartııaıııP "' kP~ifı aıııl'il'ı·i ıııueihiıı
cı• t : ııııir::ıtı •· s.ısİ\t>leri G· tesı·iııİ!'\ \rl-034 tuı·i- -----------------... ----~~ -A-.•--------------------.d • ıtitlilt~itlf ~~ itliliHitl!iSiHtiHl•llltlil'~ . . 
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