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- Afganista 1 nın istiklali dolayısile Zi r<tat Vekili yeni valiler 
Adam Kayırma~ 

ı-ıer inkılap , içtimai ha- Dost ı·k~ı Devlet Şefi 
lııından yeni bir ahlak ya-
•lltarak yaıar ve ilerler. 
lialkçı'ığı prensip sayan 
biıirn inkılabırr ızın da yık· 
lıiı ve yarattığı bir çok 
1111lnevi kaideler içinde ve 
"h 1 alıkını arama ve hakkın 
tanınması" gibi büyük bir 
a.hlak düstüruna derin bir 
111 Ylfı lfÖsterdiğinı binnazari
Ye Ve bir çok misallerle de 
bilfiil ileri sürebiliriz 

Ancak; inkılabın bu premi· 
bini henüz bütün kafa ve 
kalp( d •. · ere perçinliyeme ıgını 

lttaalesef bir çok hadiseler 
açıia vurmaktadır . 

Yıktığımız ve lanet etli· 
ıfirniz devirlerin l<ötü bir 
it 'Yadı olan "adam ka}ır 

~ak" bizim yine bu sütun· 
••da "Ehliyete hürriyet" 

diye Yüzlerce defa haykır· 
dığıınız içtimai meselenin 
bir mikrobundan baıka bir 
ley de(tildir. 

Türk cümhuriyelinde her 
Vatandaı hakkını aramak 
ve hakkını tanıtmak rnlahi 
Yelini haizdir. 

Bu böyle olmazsa; araya 
Vasıta koyarak it görmek 
itiyadını kökündl'n nesı! yvk 
edebiliriz? 

Mesele iki cephelidir; 
eger itlerimizde vasıta kul
larııyors"k bunun iki sebe 
bi vardır: 

1 a hakkımızı tek ha· 
tımıza tanılamamıtızclır. Şu 

halde her valandz tın tika. 
Ytlini bir mahkerre gibi 
letk;k edecek her türlü te
•irl.,rJen uzak bir merci 
ihdas etmeliyiz. Bu merci, 
"atanda, haklı i~e derhal bu 
hakkı tanımamış olanı ~eza· 
landırmalıdır. Bu suretle hiç 
kioHe hakkını tanıtmak için 
"asıta kullaıımıya lüzum 
Körmez 

2 Yahut hakkımız olmı· 
Y&rı birşeye ul11şmak htiı O· 

tuz ve bunun için vasıl& 
kullanıyoruzdur. 

Meselenin can alacak rıok· 
~ası İ§te buradadır. Haksızı 
0ruınak veya ona delalet 

"lınek hakka ve inkılap 
Ptens 1 · b .. "k ıp erıne uyu saygı· 

••zlıktır Bu manevi bir rüş· 
""ltir. Cümhuriyet ahlakı 
~e hatta kanunlaıı bu rra 
ııe~i rüıvetin irtikabına 
~ 'Ydarı vermiyecek tedbir 
~r almalıdır. 

hum,., ,e adam kayır-
11\ak adını tafıyan bu belalı 
11.h\akaızlık, bütün mikropla 
tın, -·ıı- . . . d 

··~ı ı camıazrnız ıçın e 
•erb d estç,. saçmakla ır. 

B~rıa müracaat eden her 
~at d 'n &fa sorarım: 

Mad,.mki haklısın. işte 
11\eınleketimizde hakkını ara· 
~llnııı kanuni yolları. Bu 
Usuaıa elimden geleni yap· 
~ak Vazifemdir Anc?k hak

ol -.luğurıu is\ıat et. 

b E.~er o vatandaş haksız 
ır 1f için bana müracaat 

'Lıtı · ış, ben de bilerek, bil· 
1111 Yerek orıa delalet etmiş· 
•eın ve benim delaletim de 
ey; netice vermi~se, ben bir 
ada 1 . lı ın <ayırmıt; resmı ma 
artı iltimas yapmış, o va-

land d 
kın 8 1. a haıkasının hak 

1 çığnemiı olur. 

Arasında çekilen karşılıklı 
telgraflar. 

ANKARA . 2 (A.A) 

20 ağustos Afganistan'ııı 

istiklalinin yıldönümü mü 
nuebetile Re 'ıicümht:r Gazi 
Mustafa Kemal hazretlerile 
Afganistan kralı haımetlu 
Muhammet Zahir Harı haz· 
retleri arasırda ata~ıdald 
tebrik telgrafları teali eclil

miftir. 
Afganistan kralı 

Muhammet Zahir 

retleri 

haşmetlu 

~an haz 

Kiıbıl 

Dost Afganistan'ın istik· 
lal bayramının yıldör.ürrü 
münasebetile en samımı 

tebriklerimi şahsi saadetleri 
ve arkadaş Afgan milleti· 
nin refah ve istikba\ı 

l~ariciye 
Vekili 

Yarın gıdiyor 
ISTAl\BUL. 3 (S Ş.) 

Hariciye vekili Tevfık Rüş
tü b,,y hu ayın beşinde 

Cenevre'ye gidecektir Hari· 
ciye vekıli 10 eylülde Cenev· 

re'de toplanacak olan tah 
didi teslihat konferansınca 

hazır bulunacaktır. 

Maliye Vekili 
rahatsız 

İSTANBUL, 3 (S Ş) 
Şehrimizde bulunan ma 

liye vekili Fuat bey rahat•ız 
olduğu için bir müddet da
ha burada kalacak ve ken
disini tedavi t>I ti recektir. 

Hukuk fakül
tesire 

Sıddık Sami bey ta
yin edilecek 

İSTANBUL, J (~ ") Hu 
kuk fakült .. sı dekıınlığ'ın1 

profesör '-.ddık SJıni beyın 
tayini nıuhteıne!Jir. -
mesine sebep olmaktayız 

Bu ,uretle bir takım eh 

liyetsizler, tuft yliler çcğal
makta, bir çoklarımız da Lu 

adamları kayırmış olmaktan 
mütevellit bir muvaffak1'el 
zevki içinde mağrurane ya 

şamal<tayız. 

Bu içtimai derdin önüne 
mutlaka geçilmelidir Eğer 
bu itiyat yeni nesle de .,ra· 

yet .,derse Cümhurıyd ah· 

lakı için sarfettığlmiz bütün 
emekler bota gider. 

Bu yold11 g;riıeceğimiz 

savatın prensibi şu olma 

lıdır : 
Hakkımdır i~leri/11, ııa=i 

[emdir ya1111wlı!Jlfll! 
Herkes tarafından •ayıla· 

cak olan bu prensıbm ana 

hatları töyle olabilir 

hakkındakih ten.ennileriırl<' 

birlil:te tekrar t>derinı. 

GAZİ M KEMAL 

Türkiye Reisicumhuru Ga 
zi IVustafa Kerral H1 .. 

Afgdr.i•lrn' n n illi bayra· 

mı münasebetile barıa gön
derdikleri tebrikat ve te 

m e n n i y ati an fe vk a
lade mütehas•is olarak 

zatı devletlerine hararetle 

teşekkür eder ve ıalısi saa

detlerile Türkiye'nin ve Türk 

milletinin refah Vt" ikbalı 
hakkındaki hararetli temen· 
nilerimi tekrara mü•araat 
eylerim. 

Afganıstan Kralı 

MUHAMMET ZAHiR 

Yunan tayya
re filosu 

29 Teşrinievve'de 
Ankara'ya gelecek 
İ~TA\ liLL. 3 (l:i \;>) - Yu

nan Jı.ıva nazırı b~yanatın 

·lu Lır Yunan t.ıvvore f,. 
Jo,unun 29 Tı ,r:n·evvcld~ 
T urk iye',\o yapılacak ı·iinı
lıurıyet bayramı "P.nliklorıne 
j,tir~lı: etm ·k iiıere Ankorıı'· 
ya gldP.r if nı Eöyl mi,\ r 

A:'-il\ HA. 2 (A .\ ) 23 
temınuz,la lstnnbul'u ziyur~ı 
eden Yunnn ıııyyern 

filosu kumonılanı kaynıu. 
kom 'l'emdis ik:ım~Llı•ri 
esnıısında haklurınJa 1-(ii:ı 
terilen ı yi kulıulden 
dolayı toyynro cemiyeıin" 
bir te ekkür mektubu ı:(Öo· 
dermiştir. 

Kütahya'nın 
Kurtuluş yıldönümü 
Çankırı panayırı 
KCTAtiYA, A .\ ) 

Dun Klltalıyu'mız n kurtıılu'i 
gunıi iıli ~!Pmleketimiz 12 
yıl evvel huguıı ayıl ııl ğe 
kavu~mu~tu Bu mıinasebet-

( Devamı ıkinci sayfada ) 

rek yapanlar daha şiddetle 
cezalandırıl mal ·dır. 

3 - l laksız bir lfİ vasıta 

ile takip t>denler ve bu su

retle iltıınaslara boyun eğen· 

ler çok daha şidıletle ceza· 

ya çarptırılmalıdır 

4 -Bütün bunl ırın ldhak
kuku için de yukarıda dt>di 

ğimiz gihi ku\ vetli ve ge· 

niş teşkilatlı bır şıka yet mer

cii ihdas edilrr.elıdır. 

Zaten eğer 1 inci 2 ınci 

mesele h!llledi 1i••e 3 iincü 

mesele kendiliğinden orta 

dan kalkar 
Cemiyet ve ferdler ah· 

laklı ulmıya mecburdurlar 

Cümhuriyet 

ise ahlak ne 

Türkiye'sind e 

softalık ne de 

zübbeliklir. İnkılap ahlakı, 

herkes n kendi vazifeıiri 

yapması demektir. Her Türk 

valandatı fU düsturu beller, 

tatbik eder ve ettirdirse, 
başı eğilmez ve yüzü dön 
mez bir millet oluruz: 

Muhlis beyin seyahatı 

Muhlis bey 
KAH::i, 2 ( . .\ A. Ka· 

ğızman ,fa ıııeyvac 1 Ç:ı ve 
Tuzlu« ı'.lukı barajları tetkik 

~tmek \lzere gı.len z r.ıat 
vek li '1uhl;~ bey d\ln saut 

2.ı ıle ret'ıkatlerin ,lekı ze,atlu 

birlıkte şehrimiz.• ıloıımiı~

lerdir. \'ekıl lır y ınınlalı:n

nın rnziyeti zıraiyesi vt• bıl

hassa orman v~ baytar ı~ 
!erile yakından alıl.ku.!ur ol 

mu ·]ardır ve koylülcrin 

!eklerini 1 nlemıslerJır. • 

'ı i. 

Teftişlerine devam 
ediyor 

KARS, 1 - Şehrimizde 

bulunan Ziraat Vekili Muh
lis bey dün hükumet daire
sini ve bilü •ı, um teş kkül
leri ayrı ayrı ziyaret elmış· 
lerdir Vekil bey müteakı 
ben süt tozu fabrikaıını 

gez mı~, muesse ~ alıipl; ri 
ni fabrikanın faaliyet ve ıs· 

tihsal kabıliyetinin yüksek 
lığinden dolayı tebrik etmiv 
tir. 

Muhlis bey b gün açıla 
cak sergi itleril< meuıul ol· 

duktan sonra yanında vali 
Cevdet beyle baylar ve or
man umum müdürleri oldu-

( Devamı ikincı ayl;ıda) 

Türkiye 
Nüfusu 

Şimdiye kadar yapılan kayt 
lardan çok ıazıa olduğu an

laşılıyor. 
ANKARA J (S.Ş) \üm

huriyeliıı onuncu yıl dönümü 

mürıasebetile s clır olan af 

kanunundan ıstifade ederek 
yapılan g z ı nüfu• kıyıl a 

rının memleketim izin her 

tarafında pek fazla olduğu 

buraya gl'len haberlerden 
anlaşılmak tadır. 

Ankara nüfu• mü.lürlüğü-
ne yalnız dlirı yedi . 

yüz müracaat vakı olmuştur. 

Bu miktarın yarı.ındarı faz• 

lasırıı ktyd•dilınek isliyen 

mektum nüfu< erbabı leşkıl 

etmektedir. 

Ankara Nüfus Müdürlüğü
ne son bir ay zarfında 16350 

müracaat vukubulmuıtur. 

Bu m.rdcaatları ı yarısından 

fazlası yine kaydedılmek ıs 
liye:ı meİ<tuın nüfus tarafın 
dan yapılmıştır. 

Münhal vilayetlere 
tayin edilen zatlar 

ANKARA 3 (S Ş ) 
Kocaeli valiliğine müklıye 

müfettişlerinden Hasan Faik, 
Çankırı vali veklliğine mü 
feltiflerden Derviş Hümü, 
Girernn vali vekaletine mü· 
fettişlerderı Tefik Talat, llur· 
dur vali vekili ğıne j, mir 
vali muavini Sa p beyler ta 
yin ed imiş, Kastamonu va 
liti Fuat beyin birinci unıu· 
mi m<ifettişlik başmüfavirli

ğıne tayin, yerine d veka 
!eten mülkiye müfetlitlerin 
den Fazıl beyin tayini ali. 
tasdika arzedilmişlir. 

İstanbul Valisi An 
kara'da 

ANKARA 3-'<S :;\) 1-tanlıııl 
\ali ve ı elı.lıyo rel'!İ 'luhittin 

bey belediyeler l•9nlıosı hı• 
yeti um'lmiyesin<lı• buhınm"k 
iizrıro dür akş1m \nkara'yıı 
c.?Ol•lı 

SA VAŞ'ÇJ GôZiLE. 

iki yüzlülük 
lfir Acem Şf/İri ılıyor ki, 
•• E.ı/er her yıiı111/ı ,,t• /w 

l•ıılı•ıl rakı 11111 ıııııılıyı lı>s•ri 
y11ps ı ir/i, ı/1111u·ı ·"ırlııışlcır 
la ılol.ırılı . ıı 

EPel. şııkrt·ılt'liııı ki, iıı 
:·ıııl11rın iki yıı=lıılıık Ju11sa· 
'l ı/ıııı.1wıııı lıurlri .rnl.ıiıı 
ııı ıısııııi~iııı• /;ıwııı L ııı•rııırk 
h'ı/ır' 1 o/.s ı irısrı l ır lıı ıı 
ıı/ı/ıı /nrı 1/lfıf </Iİrtlıı •ıwk 
/dıiktlinı· marıız bı,iııos ı 
lıırılı. C«miyelııı şir11:ı·si /ıo· 
:;;/ur; 11rkııd .s ııı• dosllıık 
lııylllları/1111 lıilc kıılkardı. 

(:ıiııkıı, ıısın/ıııı ııııı/ı 111" 

ııı• yine ııs/0/1111 o/l-11a/ıkı> 
fır \'rırlık ,.,. ı•ııılık ltı/ılıı 

/ııı ılc!fıl, uııcıık ıııı·ılcııiyı·· 
/111 :a{crııiır liıı fdsı'f<'!J<! 

iıı111ııııu/, bı:i i11sıı11/ıı/111ı ı:111 
ıılkıı.u11~ ıılas/ır,,/>i/ir. Uııı 

lacı· ı .. ,ır ılı·ı 11111 u/1•11 l<ı • 
i</'111 lıııyııf11ıı: ıııı/ışelll'ıı 
meıleıııııele ıı·mi ıııfrm,/e11 
ı·ıırlııjıı (nıalı/;/aıı CIJilııjı 
dıııjrıı l•ı: ıılaıı /ıir frkıiııın/ 

nıalırckı ıı:eri11ı/c ılerfrr ıırı 
rıi!Jorıı: · 

isle iı,; :;11:/11/11/, «ılenlı r 
oalışı/lı kalıııış uı·ııa meı/e
ıı:ııcte ıılaşmı• ulrııı/or ura· 
.qnıf,ı bır ırlib11l ııı· 1/1//Cıtı· 

;, ıı~ ;1ııµıwı/;/aıfırlıır <Jıı

/ııra l111krırrl <ise/, le. İlli 

1 jııll11 lııı/ııı sıık /ıı bnşfıır. 
(.'ııııkıı İhı ıJ'ı:lıilerııı ceı111 

!J ltı cırın 11/ı/iı rrı/ hir /ıılıı· 
~ ııi11 ro/ı11ır /ıcıı:ı r 

flııyıırınrn ılılirıı.~lıırıı ken· 
dileri111 lıı'ılı'.l tıı/ıırıı/. aıfr 
namııs ıJl' h·kıirdinin lw· 
l'l/f/lllılS/flll /ıİ:lll< f, ı/t'// f<l 

/Iİ~ıo/crle. fı•nıılıldcı «IJI i:ıi 
kendı rulılıır1111!11 ıızfo§lır11 

rıık tek ceıılıc/ı, ııe nıııııııs 
/ıı i11s1111/arın dı jeriııı rırl
lıruıı iki yıı:lıi/er ay111 çıı 
ııı.ırdıııı ıpıyıırıılnııı~ n111/ı 
lı ı f, la rrl ır. 

lılıırı- ııı· Sİl/<ISt'/ tl.ı iılıı 
rri mııslıılı11lr /ık /ıı />tlıJI<' 
ılir. llılle//a11ı /ıııyııtındıı 

«ile /1·1111·» riıedı lıir lıııkl

kıııtir llı-r llerlı·nll' lıız ııe 
s11r11/ıııiurı i~lcılıfjiııı' yort• 
ııiı/ureı ıııus"1/wl" ı.ı ıı/ılıik 
ııe {a:ıl<'lı• lıılıaııırıl'tl yıfalc 

r, ıııiyı:rrk in.rnıılııja ıılıı.wı 

lllclll• ıııııı lnr 11elıcı sı olıııı 

iki u·ı:ııııııı. yihi ııı·:iıı tJ1i 
ıııık lıir ıııııııııııesıdir. 

/lııi111ıı ılaı vı• ıl11i11ıa tef, 

T evf ı~ Rüşlfi b~y siia~sızlanma ~oı f Ha~ -
sın~a oulunmak üzere yarın Cenevre

1

ye 
~are~~t e~ece~ 

S a h i b i ve B a f m u h a r r ı r ı 

Müstecaplıoğlu [sat Adil 

Birinci YIL - SAYI 250 

Bizi nasıl görüyorlar 

Yeni Türkiye
1

nin OrOek~ehri:Ankara 
il 

ıHolanda da ç kdn De Telgfaa! gaıetesınin 
'0 Ağ'usto~ !9~4 tarıhli niishasıdaki baş ma· 
kalenin t ıcıimesi olup ve bu sütuolarda 
neşrolun ııı ilk kı<nıının s<ınudur.] 

')ı"ıııilı :-ılılıiy<' ı•ıı ıl..ri ııı ııslıirı /ıılıılıııı cıh/;ıiım kaıııı
niye nıcrlebı!sinde ıııcriılır 

Barların ve sinemalarm 
mevcudiyeti tabiidir. Üstü 
kapalı bir pazar hali, tama· 
mile çimento ve camdan 
yapılmış olup bir operasyon 
salonu gibi parlıyor Bu 
memlekttte lem,zlık \e ıh· 

hi şartlar erı ileri götürül· 
müş ve her teyden ziyade 
rıayel ol.inan kanuni ahkam 
mertebesindedir. Bu sayede 
umumi manzaranın t\Pito

reskı> vasfı ortadan kaldırıl· 
mııtır. Şehirde GAZI namı· 
na dikilmiş olan üç abide, 
imali kendilerine sipnrit edi

len İtalyan ve Avusturya 
heykeltıraşlarının biraz mü· 
bRlağalı zevklerile t..ınçtan 

mamul birer Melodram 'dır. 
İnsan teklıni tersım ve imal 
etmek hakkı, memleket içın 
henüz yenidir . 

Ankara'nın mücadd .. ve 
kahramanlık zamanlarında 

VI' daha 1927-1928 senele· 
rinde •efaretler tim<nılıfer 

vagonlarına yerleştlriln itti. 

O vakitler sc kaklar delık 
deşik ve geceleri zifiri kn
ran'ıkı ı. Şınıdi ise Ankara'da 
örrıek ve model olmıya 

deger caddeler vardır. Ve 
bu caddelere • vakıa he· 
ııuz küçük fakat taze 
istikbalın ümidi olan ve 
yeşilliksız kurak bir şehir 

için birer hazine tt>fkil 
ed<'n aı:!açlar dikilnıitlir. 
Kafi miktard t su bulunma
masına rağnıen 11i(aç dık

mek ve yeşdlik vetışlirmek 
hususunda sarf edilen gu ~. 
retler, in an oğlunun burada 
en ağır I I Handicap ıart· 
ları ıle b,r oyun 
oynadığı hi>sinl vermektedir. 
Bu oyunda muhasım tardf, 

yani tabiat mağlup edilmıt· 
tir. Şehirden 1 U kilometre 
uzak olan kıraç Çubuk V/\ 
disind<' infası bitmekle olan 
muazzanı bir bent görünü 
yor Bu sayede Ankara ar 
tık kapalı tiıelerdeki içme 
uyurıa ıftikar etmiyecektir. 
Burıdarı maada GAZl'nin 

azim ve iradesi şehrın garp 
ucunda kendi nümurıe çiftli· ı 

ğirıde geniş bir "açık ha va 
yüzme lıa ı uzu,, yaratmııtır, 

burada musiki ve dans ta 
vardır. l'u suretle Anı.dolu 
kuraklığının ortasında bir 

sahil ve plaj hulyası uyan~ 
dırılmıttır Bizzat GAZI Çift· 
ligi civarında 20 kilonıet· 

re ıız·mluğunda yeni yapıl 

mı a fa l yolların merkez 
rıokta'lnda bir mucıze dıye 
ıikrerlilıniye layıktır 

Bınlerce taze Akasyadan 
müteşekkil bu plantaj ile 
akıllara hayret veren gül 
bahçeleri, su pek az ve top 
rak gayri münbit olJuğu 

halde, büyük bir enerji sar 
fedı!erek vücuda getirilmiş
tir. E•asen Türk'ler ağaç 

ı•ı Hanrliı;.ap diy< okıın.ın 
Lu lngilızcc keıinıenin nıa ası; 
por mu~.ıb.ıkalar •. 1.. ca ıa 

eHe d n siklet nıe<afe, ı ıuıı 

ve 1 >uvıu1 t..ı}inı suretile 1.arer 

dikmekte, park yetiştirmek· 
le pek gayretli. müstait ve 
mahıuetlidir. En küçük Türk 
ka abası bağ. bahçe ve ağaç· 
!arla bezenmiştir Böylece 
Ankara 'nın her tarafında 

evler arasında yeıillikler 

ve ağaçldr yetittirilmektedir. 
Cuma günleri, yani tatıl 

gürılerı halkı ıen ve şatır, 

temiz, pak, hepsi bittabi 
Avrupa'lı kıyafetinde, kadın· 

lar çaqaflı ve kapalı olmak
sızın ve ancak bazılarının 

başlarında baş örtüsü bu 
lunduğu halde, gezer ve eit· 
!enir görüyoruz. 

Taliııı \l' IPdl'i~ llH'l'"t'Zİ 
Ankara' da oteller, eyi ve 

modern oteller de vardır. 

Bunlardan biri olan Ankara 
Palas) fiali itibarile değil, 
f aka.t konforü itibarile Mer-
kezi Avrupa'nın en eyi otel
lerile mukaye•e edilebilir. 
Bir binicilik müessesesi, bir 
sta ~yom ve asri bir tayyare 
meydanı vardır Fakat bu

rada her şeyden ziyade mü 
him olan mekt •plerdir 
Bunlar ehrin ve mem· 
lekelın gurur ve if 
Lihar müesses,leridir (Gazi 
Terbiye Enstitüsü) ve müs 
takbelin ev kadını ve ka· 
dm ışleri içııı tesis edilmiş 

olan İs•nel Paşa Kız Erııtl 
tüsü ), {Ticaret Lisesi ),(Ye· 
ni llukuk Fakiillesi ) eyi 
dütünülmüş ( Mu.,ki Konser· 
\aluarı) bu kabildendir. 

Bu güzel mıie;seseler, rara 
israf olunarak g•Öterit yap· 
mak için vücuda getirilmit 
olma np hedef ve gayeleri 
bilin<'n ve yeni bir mıllete 

tekil, renk ve hareket vere· 
cek, yol açacak olan talim 
.ve terbiye müesseseleridir. 
Bu müeueseler dıt manza· 
raları ile dahi - öğrenmek 

için içerisine girmiyerıleri, 

oraya de' am etmiyneleri 
bile · hariçten öğretici bir 
tesir altına almaktadırlar. 

Aynı mütalaalar ( Yüksek 
Ziraat Enstitüleri ) hakkın
da da vardır. Bu en titüler 
bet fakülteden mürekkep 
muaz7.am bir heyeti mec· 
mua halinde ıehrin henüz 

kiiınilen geyri mezru olan 

şimal ucunda kurulmuftur. 

Ve bir 7.iraat memleketı 

için büyük bir ehemmiyeti 

haiz olduğu veçhile bu 

mües•eselerde talim ve ted
ris usulleri nazari olmayıp 

tecrübevi ve amelidir. Leyli 
talebt> bu derslerle birlikte 
Sparta'lılar tarzında sağlam 

bir terbiye dahi almaktadır 

Maalesef heman her gün 
"e hepimiz bir vazife ya
Par ,.·b· d ,.ı ı a am kayırmAkla 
Ve .. ( 

1 Haklı hic bir vatandaş 
hükümel ka~ılSlından her 
hangi bir suretle geri 
çevrilmemelidir. llak ı mü 
racaatlara mü kü 1at gösle 
renler şiddetle cez.ılandırıl· 

malıdır 
2 Haklı bir ışi kuvvetli 

bir vasıtaya lü1ıım göstne· 

«llıık/.ııııdır islerim ı ıı:ı 

; "nıdir yuı•ııırılıyı 111 " , 

Mektum nü'usun fa~lalığı 

memleketin her t.ırafında 

bu nisheti nıuhafaza ettiı!i 

için umun11 nüfusumuzun 

şicndiye kadar ma ürn olan 

miktardan bir lıaylı fazla 
olduğu a'llatılmaktadır. Mek· 

tıını nütuslRrın dakaydından 
sonra umun ı nut Jsumuzun 
hakiki m'kları a•ılatılacaktır 

(l'J •lıı li I ıhlı ,ı.ılleri .!:> teııdul ve levazım 

ettırılme ı demektır. 

Arıkara'claki nümune has
tanesi de kayda ıayandır. 
Bu hastane, bina ve tesisat 
itibarile Avrupa 'da eti güç 
bulunan bir müessesedir. Air 
çocuk mürebbiyesi görüyo
ruz, kar gibi beyaz başlı(tı 

üzerinde kıpkırmızı bir hilal 
var, ıeraiti 11"ıhiyenin bütün 
kavaidine riayet ederek bir 

çocuğu uyutmıya çalıtıyor .. 
Dı,arıda bir valide yere eğıl
mit toz toprak içerisinde çe· 

Yuz erce hakkın çığnen· 
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Maarif Vekili Anka
ra'da 

A:\K ~RA 3 (S Ş) - ~la-

arıf veltılı AbiJ ı n bey 
~ ·hr im"zc gelmi ~ vo istıs 
yonJa Maarif erkanı tarafın

dan karşılanmıştır. 

Afyon hakkında mü
zakere son safhada, 

IST ANBUL, 3 ( S.Ş ) -
Uyufturucu maddeler inhi
sarı müdürü Ali Sami beyle 
Parls'teki afyon karteli ara· 
aındaki müzakerat son nf
haya girmiıtir. Bu n üzake 
rat esnasında Türkiye - Yu 

goslavya müşterek bürom 
delegesi de bulunmaktadır. 

Piyasaya gelen bir habe
re göre af yon müzakera tın
da esas itibarile kartelle an
laşma hasıl olmuştur 

Yalnız teferruat üze ı inde 
bir kaç gün daha konutma
lar devam edecektir. 

Gümüş mecidiyele· 
re dair 

bTANBUL 3 (S Ş.) 
Eylül 1934 tarihinden itiba
ren eski gümüt mecidiyele
rln vergi borcu için otuz se 

kiz kuruı üzerlnd 0 n kabulü 

maliye veka 'etinden defter · 
barlıklara bildirmiştir 

klnmeksizin çocuğunu tartı 

yor. Müesseseler, kendilerin
den istifade edecek kimse 
ferden daha çabuk yenlleş. 

miştlr. Fakat dııarıda çocu
ğunu tartan ana derhal içe· 

riye getirifd ı . Çocuk yıkana 
cak ve anaya hareket ve 
m · ıamelesinin yanlışlığı sü
kunetle ihtar ve ifham edi
lecektir. 

Bugünün Ankara'sında bel- ı 
ki nazarı dikkati celbeden 
fey; günün çerçevesi içinde 
biraz büyük, fevkalade , ha 
rikulade ve matlubun fev
kında gibi görünen şeyler-

dir. Fakat bunlar yarının 

hizmetine ikame olunmuı 
feylerdlr. 

Modern binalar, konfor 
yeıillik.. Bütün bu şeyler 

birçok paralara mütevakkıf
tır. Bununla beraber bu şey 
ler mektep haricinde bir 
talim ve terbi) e va .. tasıdır. 
Çünkü, Tür:dye'deki halk 
hrr feyi mektepten bek 
lemez. Vücuda getirilen bu 
ıeylerle parasızlık yü <ünden· 

tatmin edilemiyen mühlik 
hususi ihtiyaçlar tevlit ve 
ihtiraslar tahrik edilme.t, zi
ra herkes bilir ki bu şeyleri 
yalnız devlet yapabilir, o 

devlet ki , kuruluıunda her
kes ferden ferda ona yardım 
ve hizmet etmiştir ve o, sı
nıf farkları tanımıyan bu 
memlekette yegane hakim 
ve nazım bir kuvvettir . 

Ankara , bir hükumet mer 
kezi olmaktan daha fazla 
bır şey aynı zamanda bir 
millet için içtimai bir mihek 
taşıdır . büyük bir nümune 
çiftliğidir. Na .. ı ki İtalya, 
yetiımekte olan genç nesille 
rini zaman zaman Roma'ya 
çekiyona, Türkiye dahi ye· 1 

tiımekte olan kendi nesille
rini münasip z&.manlarda 
Ankara'ya gelmekle mükel
lef tutuyor. Vakıa bu, pro 
pağandadır, fakat aynı za 
manda o nesillerin öğren

mesi, ıuur sahibi o l ması mak
sadına mebnidir İtte mem- 1 

leketin en uzak köıelerinde 
mukim en basit köylüye va
rıncaya kadar herkes Anka 
ra'yı tanır ve mevcudiyetle
rinin dinamikinin orada ol
duğunu anlar, bi lir VP. söy 
ler. 

Va11 den Bergh 

_Ergani istikrazı :ç~f=~=;=ı:~: =ll=l=ll=l~l~E~\f~i-~~"' ~A~r~E~.~,r~ı~r~I~~ ~T~ 
IST ANBUL, 3 (S.Ş. \ 1 _ C;~ ı .T -

Radyo 
4 EYLÜL SALI 

İST ANBUL, er 
Plak neşriyatı. 19 Me5Ut ~ 

mil bey tarafından çocuklar_a 
sal 19,30 Türk musiki neşrtl 1 

Erııani bakır yolu istikra- , b 
zının c tertibi tahvilini dün Bı ı·buçuk Bele..:t iyeler D u r s u n ey 
den itibaren satışa çıkarıl 

mııtır Milli ve ecnebi ban tty mühlet 
kalar bu tahvilleri toptan 
ıatın almaktadır. Piyarnya Gizli nüfuslar yol 
çıkarı 1 an bu yeni tert ip dört harçsız tescil edile-
milyon liralıktır Bunların 1 cek. 
kısa bir zamanda tamamen 
ıatılacağı anlatılmaktadır. 

Çankırı'da sıcaklar 
t,. A:-iKIRI, 2 CA .\ .) 

Dört gündrn beri şidd tli 
sı ca klar hüküm sürmekte 
•Lr llJr.ı.ret gölgede 35 • 36, 
güneşte 40 - 42 dir . 

Ç\Nl\IRI, 2 (AA.) - ller 
sene son !ıa harı in açılan Çan
k r, panay ı rı bu @ene ey . 
lıllün on yedieinde açılacak. 
tır . 

Lise ve ortamektep· 
lerin kayıt ve kabul 

müddeti 
İST ANBUL, 3 (S.Ş) Li

se ve ortamekteplerde ta
lebe kayıt ve kabul müd
deti on beı eylüle kadar 
uzatılmııtır- l' u mekteplerde 
bakalorya imtihamlarına 
başlanmııtır. Hl·gün liseler· 
de 500, orta mekteplerde 
700 talebe imtihana girmiı· 
!erdir- Tıp fakültesi eylül 
devresi imtihanlarına on beı 
eylülde baılanacaktır. İmti 
hanlara birinci sınıftan 500. 
ikinciden 230 üçürcüden 150 
talebe girecektir 1 

(; ~un 29 tr srıne \vel c iinı 
' 

huriyetın Oour.cu yıld ö 

numii hayruuı ı n<laıı ür gün 
ene] ı!An edıl ~ n umunı l af 

kanunu ile g zli nüfoslar .n 
ve kay ı ts z evl ı· nmP, ölüm 
ve doğum vakularıı.ıo tes
ı· i lı i ı·in 300 gün mühlet Ye 
rılnıişti Bu mülıld bitmiş 

ve yPni aüfus kanununun 
tntbik inP hoşlanmışt ı r 

Yıni nüfus kıınuou tali
matnam Psine te' (ikan 300 

günlük ınühl~t zaı r.nda kay

Jeılılm iyen gizli nüfus ıle 

ölüm, doğum ve evlenme 

vakalar nın tes\ .li iı·in ye-

niden Teşrinevvelin onbe~ i 

ne kı:dur müsnnıle "erilmiş

tir. Bu bir buvuk oy zar
fında gizli nüfus , ö:üm 

tloğum ve evlenme vakalar ı 
her tnraCtn taramo us~l.le 

tesbıt edilecektir. Bununla 
beraber miire r aut t clenlerin 

de pul V l' hııq· resmi alınnıo. 
dun munmeleleri yapıla eaktr. 1 

15 Teşrinevvclden sonra 
bu kııbil valtalnrı bilJirmi-
yenlerden <"eza alınocakt ı r. 

Zirai malumatı da 
toplıyacaklar 

l ~ elediye leşi. il Atı olan 
yerlerde lağvedilen ihtiyar 
heydlerinin 'azif.,Jrri bele
diyelere tahmil ed ıl mişti. 

Dün ziraat vekaletinden 
vilayete gelen bir tamimde 
belediye teıkilatı kurulan 
yer'erde evve'ce muhtarlar 
tarafından toplanan ve zi
raat Müdürlüklerir.e verılen 
zirai malumatın bundan 
sonra belediyeler tarafından 

tutularak gönderilmesi la 
zımgeleceğl bildirılmiıt ir. 

Ru gibi malumatı toplı 
yan ziraat müdürleri de 
keyfiyeti vekalete bi ldirt
ceklerdir. 

Bele~ ; ye inti~ap encümeni 
Bugün saat 15 de Beledi

ye intihap encümeni Bele 

diye reisi Naci beyin reisli· 

~i ııltında ilk içtirraını ya· 

pacak ve intihap işlerile iş. 

tiğale baılıyacaktır. 

Yurdun 
Teklifine Cevap 

Gelmedi 

Kazamız Canlı Çalışmalar içindedir. 
DURSUNBEY, 3 (S . Ş )-
Ka1amıza yeni ta ) in olu

nan ve geldi,Ai günder. beri 
durup dinlenmiyerek kaza
mızın terakki ve tealisine 
ça l ışan kaymakamımız İzzet 
l:ey, daha şimdıden çok 
güzel bazı kararlar verilme
sine vesile- olmuştur: 

gösterilmiş ve her demirci
nin planlı birer dükkan yap-
tırması için bir buçuk ay 
mühlet verilmittir. 

3 İvicaçlı caddeler VP. 

yapılış ıeklile gayri munta

zam bir manzara arzeden 
şehir ve çarfJ, asra ve fen

ne uygun olarak inkiıaf et
mesi için bir an evvel şeh

rin planının yaptırılmasına 

çalıtılmaktadır. Bu gayeye 

fimdiden yardım olmak 
üzere çarşıdaki inhidama 
mail iki dü!<kan dahi yık 
lırılmııtır. 

4 Bundan sonra de-

·u 
(Stüdyo sa> heyeti Yaşar. fi; 
beyler ve Emel , Mehlika. Be~ 
hanımlar). 21,20 Ajans ve hO 

haberleri . 21,30 Ceınal !<~ 
Laşinski, ln°t Nezih, Mesut 
mil heyler tarafından klasik ~ 
siki. 

BUDAPEŞTE, 550 nı 
Vdes sigan takımı . 21 Mıf 

hahe. 21, 15 Budape te kOll'" 
orkestrası. 23 haberler. ı 
Cazbant. 

BÜKREŞ, 364 nı. 
Gündüz neşriyatı . 18 ka~ 

konser. 19 haberler 19.:ZO 
zoi takımı. '..!O Üniversite. '11-
Piak. 20,45 konferans. 21 5e 
oik konser. '..12 konferans- ' 
Senfonik k onserııı devaı~I· 
haberler. 

1 - Ezcümle: Müftün üz 
Mustafa efendi ile imam ve 
hatiplerin şimdiye kadar 
kisvei ilmiyelerini layikı 

veçhile giyemediklerini gö
rütm üt ve badema imam ve 
hatiplerin yeknasak surette 
geyinmelerini ve sarığı da 
yalnız vazifei diniyeleri es
nasında giymelerin i emir 
etmiıler ve imam i arırnız bu 
emri alkışlamıılardır. 

m ırcilere yeknasak bir şekil , __________ ./ 

2 - Bakkalı, kasabı, 

manifaturacısı , pabuşçusu, 

demirc isi, çilingiri ile kar
ma karışık ve çirkin bir 
manzara arzeden çarşıyı in
tizama sokmak ve bilhassa 
bütün ahşap olan şehri 

yangın tehlikesirden. halkı 

da is, toz ve gürültüden 
kurtarmak için bütün demir
ci ve çilingirlere ayrıca yer \ 

verildiği gibi kasaplara da ve

rileceğini ve bundan sonra 
şehı in planı yapılır. caya ka

dar bilhassa ahşap yapı kanu
nunun tatbiki. inşa alın dur-

durulması hususunr a ki kararın 
dahi pek yakında veril<ce 
gını memnuniyetle ititıyo· 

ruz. Baıta <!eğerli kayma
kamımız İzzet bey olduğu 
halde bütün belediye erlıa· 
nını Dursunbey'lılu namına 

tebrik ederiz. 

Bize gelen~ 

Ülkü 
H !~ Aokara'da çıkan bu 3 

leri mecmuasının 19 uncu ıt 
olgun ve özlü bir halde çı~~ 
tır. Bir kültür mecmuası 
Ülkü'yü okurlarımıza tavsi)'r· 
ri.l . 

Kadro 
~-

Ka<lro"nuıı 32 inci sayısı • 
ket Süreyya, Vedat Nedin1 ·~ 
m'lil Hüsrev, M. Şevki, BU 
Asaf beylerin yazılarile çıkı1' 1 

Salık veririz, 

Almanya buğday 1 

• alıyor 
ISTANBUL 3 (S.Ş.) 
Oğrendığimize göre, Al. 

manya buğday nlmr.k üzere 
Ziroat ban kas na rr.ÜM<·aat 
etmit ve buğdayın sert cin
sin len olmasını bilhassa 
knı deylemi~tir. 

İdmanyurdu İzmir Karşı - 1 

yaka spor kulübüne 9 eylıilde 

~'' maç yapmağı gayet müsait 1,-
. şartlarla teklif etmişti. Karşıya· ! E . • Çocuk sesi ıı 

Değerli yaıılarilc çocuk 

istikrazıı lhitsas n1ahkemesinde: ka'dan b_u~a henüz bir cevap rganı 
gelmemıştır. 

Dursunbey'li hacı Hasan Bugün veya yarın muva 

. ~u' mızı terbıye eden bıı ıııecw 

22 inci sayısı çıkmıştır. 

Küçük okurlarımıza 

Sesi'ni tavsiye ederiz. 

çJ 
efendi rakı kaçakçılığından fık bir cevap gelmesi kuv-
dolayı altı ay hap•~ rra h vetle ümit edilmektedır. 
küm edilmiştir . Kabul edildiği takdirde 

Damatlarını yarala- Yurtlular cuma gür.Ü tenez-
ı\lmanya'ya stc<l [:ı ı·i~s 

buğday gönıJerilcceklır. 
mışlar züh trenile hareket edecek-

Dün İzmirlPr mahallesin !erdir. 
Buğday ihracatı de

vam ediyor 
IST AN BUL l. (S. Ş) Zi-

den Mehmet ve karıs ı ' abi 
be aynı mahallede c'amat 
lari Veli oğlu Ali ile arala· 
rında çıkan kavgada Ali'y; 
odunla baıından yaralamıo 
lardır. 

0 Eylul 

raat bankası tarafından buğ
day ihracatı devam etmek
t~dir. Şimdiye kadar muh -
felif memleketlere 17 bin 
tond ın fazla buğday !atıl· 

mııtır Bunların içinde İsviç
re Al nanya gibi memleket- Kurtuluş merasimi 
ler de vardır. Alınan haber proğr am 1 
lere göre hariçten Ziraat Şehrimizin kurtulutu her 
bankasına gene talepler sene 01duğu gibi bu sene de bü-

vardır. ı ··ı · 1 k 1 ı k .. .. , • yu < merasım e ut u anaca • 
Gumruk teşkılatı ye- tır. Bu münasebetle Halke 

ni baştan yapılacak.! vimiz !arasından hazırlanan 
İSTANBUL , f: ( S.Ş) 1 proğraını yarınki nüsl.ıı mız 

Gümrük ve inhisarlar vekA-
leti gümrük idaresinin rr.er 
kez ve taıra teıkilatını de
ğiıtırmeğe karar vermiftir. 
Yeni letkilat layıhası hazır
lanmı§tır. Merkezde bir de 
iktısat müdüriyeti ihdas 
olunmaktadır. 

Adana belediyesinin 
faaliyeti 

ADANA, 3 (A.A.) Be 
lediyen'n mukarrer emrine 
tenbihlerine rağrren düne 
kadar fırınlarına elektirikli 
yu ~urma makinesi koy mı· 
yan fırınlar kapatılır ııtır. 

Mevcut makineli fırınlar 
şehrin ekmek ihtiyacını te
min ettiğinde ~ehirde her
hangi bir ekmek buhranı 
olmamıttır. 

K ütahy<t'nın 
Kurtuluşu 

(Üst tarafı birincı sayfada ) 
la ilk kurtulu~ lnreketlerini 
t ı· msil -•n ve her •ınır halkın 

iştirdkile büyük bir m~ra
sjııı yapoldı . L:ec e fı rkıı bah
çesırı·l~ mil'i ve mahalli 
oyunlar "e her türlü şenlik. 

!erle bu güzel yıldönümü 

kutlu landı. 

da neşredeceğiz. 

Daimi 
encümen 

Vilayet daimi encümeni 
dün vali 5dlim beyin reisli 
ğile toplanarak hususi ida 
reye ait itleri görüımüıtür. 

Ziraat Vekili 
(Üst tarafı birinci sayfada) 

ğu halde Göle kazasına ha 
reket etmlttir. 

ERZURUM, 3 (A.A.) 
Ziraat Vekili Muhlis bey 
bugün şehrimizden ayrılmış

tır. Muhlıs bey ıerefine dün 
belediye tarafından bir öğle 

ziyafeti ve belediye reisi 

tarafından da mebuslarımız 
Nafi Atıf ve Asım beylerin 
de hazır l,ulundukları hu
susi bir akşam ziyafeti ve
rilmiştir. 

ERZiNCAN, 3 (A A.1 
Ziraat Vekili Muhlis bey 
Pasinler'd ·n geçerken köy 
lülerle temas etmiş ve di 
!eklerini dinlen iştir . Muhiis 
bey dün Kolordu ve diğer 
müessese ve daireleri 
mittir. 

gez-

İd ınanbirliğinin Altay la 
yaptığı maçta yenilmesine 
karşı Yurdun Karşıyokaya 

galıp gelerek yüzüml:zü gül. 
düreceğinden ~i5phe etmiyo 
ruz. 

llalke vimiz 
6 eylül gecesi bir 
müsamere verecek 

Halkevimiz temsil şu besi 
son aylarda çok faal bir 
hale gelmiştir . Şube 6 eylül 
kurtuluşunun kutlulanması 

dolayısile perşembe gecesi 
bir müsamere verecektir. 
Müsamerede Feyzi beyin 
"Kurtuluş" adlı piyesi 
temsil edilecel<tir 

0 Eylfıl kulübü 
Balıkesr'in kuı tuluş 

günü açılacak. 
Şehrimizde beşinci sı: or 

kulübü o'an "6 Eyiıil" , Ba
lıkesir' in kurtuluş günü yani 
6 Eylül perşembe günü res
men ve merasimle açılacak
tır. 

-~ 

• 

ldmanyuı·du 

Piyangosu 6 eylülde 
çekilecek. 

İdmanyurdLnun tertip el· 
miş olduğu piyanko 6 eylıll 

perşembe günü öğleden 

sonra Halkevi salonunda ve 
Noter huzurunda çekilecektir-

Bu gece 

Şif<\ 

Eczıınesi 

Nöbetçidir 

( C)tertıb;nin kayıt muamelesı 
ay sonunda başladı 

C. tt0rtibi · 
nin kayıt mü· 
ddeti30 ağus 

tos tarihin 
den 30 ey
lül akşamı
na kadardır 
Yüzde bPş 

faiz veyüz 
de iki ikra
miyeli olan 

f"\[l"\Lfil(ETi ÇELil< AGiL~ 
ORIJVORU:Z· 

C. t,.tibine aıt tartlar aşağıda gösterilmiştir 

" 

. . . 

B. Tertibinin hamıllerine mahsus olmak üzere ka-
yıt m '.iddetinin başlangıcından itibaren allı gün müd-

1

. d otle ':ıir kayıt hakkı verilmiştir. Bu müddet içinde 

. B. Tertibi hamilleri ellerindeki makbuzlarld evvelce 
bucıları ald !darı bankalardan C.T ertibir e ait aynı 
nu turayı da alabileceklerdir. Muayyen müddet geçtik
ten sonra bankalar bu tahvilleri serbestçe satacaklardır . 

Yirmi lira itibari kıyrr.elinde C. Ter ibi tahvilleri· 
n in ihraç fiatı 19,40 lıra olarak tespitedilmişlir. Her 
tahvıl bir lıra kıymetinde yirmi kupon taşır t-aizyü:ı: 

de beştir. Kuponlar her nisan ayının on a hıncı gü
nünde ödenir. 

Faizden başka se,ede iki defa yapılacak keşide
lerde 30il bilete 91, iJ~ lira ıkramiye isahet edecek
tir. İkrdnıiyeler arasında 30,COO 15,000 liralık ıki bü 
yük ikramiye de vardır 

İkramiye keşideleri her sene 16 nisan ve 16 te~rini
evvel tarihlerinde yapılır. itfa keşideleri 16 nisan tari 
hinde senede bir defadır. 

Olimpiyat / 

\ 

Haftalık bu spor nıeclll 
nın son sayısı gelmiştir . . 1)1 
ve harici spor havndislerıııl 
mükemmel bir şekilde ve'~ 
leı ile veren bu 'por mecııı 
her sporcu okurumuza ıa' 
ederiz. 

Fikir h areketıerı 
Hüseyin Cahit bey taraf~ır 

her hafta neşredilen bu fı~I' 
sanat mecmuasının ~on 

çıkmıştır. 

Kuvvetli bir kültür vr il' 
yapmak için fıkir hareket 
okuyun. Tavsiye ederiz, 

· ı ' '1 • 

' 1 

Sawaşın 
EYLÜL 

..j. 

Salı 
Gun do!S~~ 

, Zevali 'i) ı 
YIL: 1934 Ezanı ıo.l 

CEMAZEL EVVE~' 

1 1 ~ 
. 1 Er kek şahsına !<• 

1 milleti"e ınÜe•~irdir·/ 
1 ---------

f 

_____ ...,/ 

ı ·Türk Adlaf 
---....;.- ı ı ı 

YeniAdaın 
Yeni ı\Jam'ıo 35'ıoci sny . s ı ı;ok cıınlı yazılarla ı·ıkm §· 

tır. kinde" Halk ('niveritcsi ıle rsleri.nJen İçtimaiyet halısı 
h ıftanın siyaset hııberleri. memleketimizdeki r~sim har<> kat 
lerino n1ir yozı l ırlıı !sınai! il ıkkı Beyin" sporculugunııı"" 

AlıdülrPyyaz Tı· vfık BPyin" Dırim şualar."· Köse M h1l oğlu 

NurPllin Beyin" aşk aı;lıktan mı ğelm i ştir,. v" Vahdet Gül
t ,•kin Reyin" Dört ba ~ lı Jiı;nulcıl k" bu~I klı ııyrl<'O dikkata 
ılı ğ r yazılar vardır Bundan başkn. Vuronorr o~ı~ na, ce. 
ııiy ,tlik mes.ılPler"," De.lill'r ve kısıı lı~tırına"bahsine dair 
yazılarla lbrnhim lloyi Bey in torc · iim 'ı ellıği Mocar hıkrlyı ıi 

bulunm~ktadır . Bu zongın y . ızılıır ı bir rok <'anlı resimler 
süsle mekteılir . 

( G) 
Gök ay 
Göz de 
Gök çek 

. , Göç han 

Göç Güncü 
Gök men 
Gök Türk 

Gör gün 
Göl tekin 

Gömeç 
Gömü 
Görek 
Gözal 

"(~ 
Cök bO 
Gönül 

Gök ••
1 

G ·· "ft&I onu 
1 

Gönül '1 
C "( b'· Govem onu 

1 
1 rı~ Yeni dogan çocuk 8 ~ 

öz Türkçe ad koynıao:ı '(• 
Halkevi Dil, Edebiyat. 

1 
/, 

şubesi Türk adlarını toP ;v 
tadır. Bu adları gazete ·ıdii' 
neşrediyoruz. Bu yolda ı.ıı ~ı 
ni1. adlar varsa onları da "el 
kevine bildirmenizi ricll ~tlıı 
riz_ Bu adlarhöyle ıo~lde I 
lan sonra bir kitap hal~ ~f 
rolunacaktır. "H,, işare,/thlt 
adıdır. --
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A 
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s 
Venizelos reisi
cümhur olursa? 
Yunan başvekili bu
nu mümkün görmü-

yor· 
ATİNA. 2 (S.Şl - Hasta 

olan ceneral Kondilis ile 
. .. ,. 

ınüstafa iktısat nezaretı mu 

y 

o 

Balkan olimpi 
yadı bitiyor 

Umumi tasnifte 
dördüne.Ü geliyoru 

iST ANBT) 3 ( S Ş ) -

Balkan oliınpiyadına 
dün de devam edilmiştir 
Dünkü tasnifte betinci-

likten -:lördüncülüğe çıkarak 

vaziyetimizi biraz düzelttik. 
Neticeler ıudur: 

Uzun atlamada birinci 

Yugoslav. ikinci Yunan, 
üçüncü Yugoslav. Mesafe 
6,85. Tevfik 6 1 O yaptığı 

için seçme} i kaybetti 

5000 metre biri~-ci .. Y~: J 

leıarından mada bütün na
zırlar ve müıteıarlar dün 
loplanmıılar ve yaklaıma k
ta bulunan cümhurreisi inli 
habı etrafında konutmuşlar
dır. B.ııvekil diğer nazırla
ra bu husustaki fikirlerini 
anlatmıı ve muhaliflerin 
cücnhurreisi intihap mese 
leılne diğer ihtilaflı mesaili 
karııtırmıyacaklarını ümit 
ettiğini söylemiıtir. 

goslav, ikinci ve uçuncu 1 
I Yunan. Roker 16 dakika 

Nazırlardan bazı 1 arı, mu
haliflerin reisi Müsyü Ve· 
nizelos cümhurreisliğini ka· 
zanırsa vaziyetin ne olaca· 1 

ğını Başvekilden sormuşlar- \ 
dır. • 

Baıvekil meseleler ihdas 
edebilecek olan böyle bir 
halin zuhuruna inanmamak 
la beraber hükumetin vazi· 
Yeli karıılayacak çareyi bu
lllcağını söylemiştir. 

lngiliz lirası düşmek- , 
te devam ediyor 

ı,o;o;nHA. 2 (A.A) İngi-
liz Jıra•ı 75 e mulı:ııbil 54,40 
dan t:"ı·tiktı·n sonra 74.55 
ıle kapannıı•tır 

l'ıv ısaJa pek gizli bir 
sureli~ kontrola Jeyaın ıdiL 
ınekte.lir. Bu kontrol ış ın e 

mani o:maktan ziyade bir 
konlrolun ıne,·cut olıluğunu 

g-ii;tPrmrlı: ıı·in yJpılmıkta

dır. kontrolun bu mahiyeti 
ln<riliz makamatının lngiliz ,.. ' 

lira:ıınılaki talıavvüldtı ş:m 

Jj 1 ık ılurJurmak istemedik

lerini göet•rıııeğe maturtur 
Bununla buaber arzu eılil
miven lıir seviyeye kadar 
ılii;rrsn bu kontrolun tloha 
' ,J.l~tle mii.l Jlıale ed~ee

ğin.1~ ~up~r eılilmemekte 
ılır, 

ll ılar ·aholılııyin soı 
ı)., a\' lmı' 498 bıı\·ukta ka
panını t.r Altın esasına ıs· 

tinat oılen paralar •;ok orun 
mokt.ıol,r Florin 7.~5 3 4 de 

knpanmı~lır. 

Kral Aleksandr'ın 
Paris ziyareti 

PAHIS. 2 (A ,\) - )uı.ros

lav kralı Al~kMnur·ın l'dris 
~eyuhatı iı·io alınacak ted
birler Helgrad'dıı huoretli 
noktui nazar teatisine vesile 
ıılmaktııdır 

Dünya yüzme yarışı 
TORONTO 2 (AA.) 

Dünya yüı.me maraton 

Yarıtı Amerıka'lı Nelson 
tarafından kazanılmıttır 

Mussolini'nin düsturu 
ROMA, 2 1A.:\) - Reji 

ına F"tista gazetesi Mançu 

ri ti:n-.ndiferleri hakkındaki 
Sovyet -Japon ihtilafının men· 
feini iuh ettikten sonra 
diyor ki: 

Hüyük devletlerin Mosko 

va ve Tokyo'da müfterek 
bir tetebbüste bulunn aları 
hakkında Fransa 'dan çıkan 
bir tecrübe teklifine rajimenl 
ltalyan diplomasisınin her 
hald= bu kabil tetebbüslerin 
boı feyler olduğuna dair 
0 lan M Muasolini'nin düstu· 
tuna riayet etmesi faydalı 
olur. 

beş saniye 4-1>. 
Gülle: Birinci ve ikinci 

Yugoslav Üçüncü İrfan, 
Mesafe 14,22. İrfan 13,10 
attı. Veysi 13 ile beşinci 

geldi. 

200 metre Birinci Yu 
goslav İkinci Yunan üçürcü 
Yunan Rekor 23 ~ainye 

2-4. 
400 mania: 

ikinci Yunan, 
goslav. Rekor 

7 1 

Birinci Yunan 
üçüncü Yu-
55 saniye 

Balkan bayrağı: bırinci 

Yunan, ikinci Yugoslav, 
üçüncü Romen 3 dakika 
23 s.ıniye 9-10. Umumi tas
nif: Yunanlılar 94, Yugoslav 

lar 90, Romenler 30, Türk

ler 21 Bulgarlar J 7, Arnıı

vutlar 6, Yugoslavlar Yu

nanlıları çok yakından 

sıkıştırmaktadırlar. 

Yarın son müsabakalar 
yapılacak ve balkan olim
piyadı bitecektir . 

Rusya·daki sporcu
larımız döndüler. 

l::ITAI\ 8\11 1 (S.Ş.) -
l:evılet Kerim heyin reisli 

ğinde Husya'yJ gıılen spor

<'Uiarımız ıluıı sab:ıh lstan
bul'u ılönılüler. 

M. Bartu 
Pı1RİS. 2 (AA.) Dun 

l'Jrie'le ~loskova uras ı n la 
ıJogru telefon ı.ıöriişmeleri 

a 1.,(ınıştır M. Bartu bu mü 
nasebetle Fransız hükıime

tinin Sovyeı hükı\met ve 
milletine hılap eılen bir be

yannamesinı okumuştur. 

Beynelmilel coğraf
ya kongras1 

VARŞOVA 2 (AA) 

Beynelmilel coğrafya koıı

grası mesaısini ikmal etmiş· 

tir Gelecek kongra 1938 >e· 

nednde Amslerdam'da 

!anacaktır. 

top· 

İngiliz veliahtı da 
gidecek mi? 

ATINA, 2 (5.Ş) - Bazı 

Atina gazeteleri. İngiliz Ve· 

liahtının bu kerede Yunanis· 

tan'ı ziyaret edeceğini yaz 
makta ise de bugüne kadar 

hariciye nezaretine 
mdlfımat gelmemiştir 

resmi 

Muazzam bir 
kütüphane 

LONDRA, 2 ! AA ) 

500 000 !sterlin lirası sarfı 

ile inta ve ikmal edilen 

Kembriç üniv~rsitesinin yeni 
kütüphanesi kra 1 tarafından 

2ı birinci teşrinde resmen 

açılacaktır 

....-SAVAŞ,..."'"'.'!~~-.?".'"'•-----..--...--....._...._....., ...... ..__,,..._...._ __ ~~~ .SAYFA: 3 

iDünya üzerinde siyasi ve iktısadf hareketle~ 

ltalyan ve Alman mat~uatı Sovyet şuralarında sivil 1 Hinden~urg'un vasiyetna-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Savatı'n: s- s .

1 
: Yazan : 

: Küçük : evme ve evı me : Medı N. : 
:Hikayeıi : : : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ey beni seven, seni tanı· 1 mek ve sevilmek dinamo-

arasındaki müna~aşalar tayyarecilik mesinden ne anlaşıhyor1 
"il Giornalr d'ltalia,. dan 

Almanya'nın son reyiamı 

mıyorum, daha. Hem o ka- sundan gelen dausula.· içi· 
clar tanımıyorum ki, ak mısın min papeye kııe macera 
kara mısın? farkında deği toplarına daha bir kelime 

fU neticP.yi verdi: 
1933 le Hitler'e veri

len reylerin yüzr'e döıdü 

Hitler aleyhinde idi, son 
reyiamda bu nisbet çoğal 

dı ve yüzde dokuzu buldu. 
Alman matbuatı cihanı 

aldatmak istiyor. Alıran 

matbuatına göre, Alman 
milletinin Hitler'e bağlı ol
duğunu son reyiam göstn 
mittir. Bize göre mesele 
aksinedir. Çünkü, 1933 te 
muhaliflerin adedi iki mil
yon yüz bin iken son inti-

~habatta dört milyon üç yüz 
bine kadar yükseldi Bittabi 
buna muvaffakıyet denile· 
mez 

•Tass Ajansı• ndan: 
Sovyet Şuraları Cümhu

riyetinin bütün ıehir ve 
Kolhoz'ları lls ağustos günü 
tayyare bayramı şenlıkleri 

yapmışlardır .Sovy< t sivil 
tayyare filosunun inkiıaf 

mebdei 1923 senesidir İlk 
Sovyet hava haltı Moskova 
ile Nijni Novgorod arasın· 
da tesis edildi. 1923 ten 
1928 ze kadar hava hatları 
9.326 kilo11'elreyi buldu. Ru 
müddet zarfında tayyareler 
21,000 yolcu ve 368 tonluk 
posta ve emtia taşıdılar. 

Sovyet fabrikaları 1926 
ile 1932 arasındaki seneler
de tayyare"' ve mntör inşa· 
sına batlamıılardır. 

Alman matbuatı bize şid· 
detle hücum ediyor. Alman' 
lar ile münakata etmek güç 
bir meıeledir. Zira, Alman 
matbuatı adamları akıhız 

olmakla beraber ahmaktır 
lar. 

Dokuz mevkili, çift mo
törlü. tamamen madeni" Ant 
9 .. tek satıhlı tayyareler, kırk 
iki mevkilı beı motörlü ta- 1 
mamen madeni " Ant 14 " 
Tayyareleri inşa edildi. Har. 
kof mühendisleri mühendis 
Kalinin'in idaresinde olarak 
tek satıhlı ve bir molörlü 
"K 5,. layyarelerini imal 
ettiler. Sürat posta tayyare
si o 1an bir motörlü "P 5,, 
tayyareleri ecnebi meınle 

kellere olan seferler için 
vücuda getirildi. Dört n.ev
kili ve tamamen madeni 
"Stal 2 .. posta ve yolcu tay
yareleri de inıa edildi. 

Alman matbuatı, Musso
lini'nin yaptığı rnn reyiiım 
ile Hitler'in reyıanıı arasın· 
daki fark ve nisbetleri kay· 
d ,diyorlar. Bu fıkirler yan
lıştır Evet, Mussolıni son in· 
tihab .. tta on milyon rey ka
zan nıştır. Lakin A!manya'· 
nın nüfusu İtalya'dan yirmi 
üç milyon fazladır Bundan 
maada Almanya daki inti
habat sistemleri büsbütün 
baıı.adır. Almanya'da ka. 
dınların intihap hakları vu
dır Bizde bu hak yoktur. 

AlmanyA 'da yapılan son 

reyiamda tedhiş sistemleri 
kul'anılmııtır. Halbuki bizim 
intihabatımızda bu gibi sis· 
temler istimal olunmamııtır. 
İtalya'da her vı.tandat lam 
bir hürriyetle reyini vermiş 
tir. 

Ne denilirse denilsin. Al 
manya'da Hitler'e kartı kuv
vetli ve fazla bir muhalefet 

vardır --
1934 te Sovyet şuralarının 

zirai vaziyeti 
"Ta" ajansı"ndan 

Sovyet Şuralar ittihadının 
cenup kısmında bu sene 

mahsul idraki geçen seneye 
nisbetle on, on beş gün ev

vel baıladı Diğer mıntaka

lardaki ekin biçmesi ise 
J 933 senesine nisbetle daha 

geç baıla:111şlır Maamafih 
temmuz sonur,da bütün İtti
hat arazisinde hasat 35 mil· 
yon hektarlık bir mıntaka 
da tamamlanmıflı. Yani 
bütün ekim sahasının yüzde 

kırk üçü biçilmiş bulunu
yordu. Ekim sahası ceman 
seksen bir milyon hektardır. 

Bunlardan ba~ka sivil ha
va filosundıı mezruata ve or
manlara muzır c lan haşarat 1 

ile mücadele için yeni bir seı i 
inşaatı yapıldı Havadan re / 
sim almak, havadan zeriyatta 
bulunmak için tayyareler in· 
şa edildiği gibi sıhhi nakli
yata, spora mahsus tayyare 
ler de vücuda getirildi. 

Hali hazırda ha va hatla
rı ' elli bin kilometreyi 
bulmuftur Baılıca hatlar. 
Moıkova Tatkent hatlıuıdır. 

Sovyet hatları ittihadının ı 
iktısadi ve idari ihtiyacına 
gör" tesis e-lilmiştir. Uzak 
milli mıntakalara nakliyatı 
temin etmektedirler. Bunak. 
liyeden mahrum idiler. Me
sela Orta Asya'da b;rçok hat
lar vardır. Stalinabat ile Ta-

ı ciklstan'daki Kı;rug arrsm
daki mes,,fe vaktıle bir ay
da katedilirken timdi dört 
saatte katediliyor. Siberya'
dı:. Yakuçk lrkuçk kati ı da 
böyledir. Ru hat Üzl'rinde 
altın ve kıymetlı kürk nak · 
liyatı yapılır. Karadan 18 
gün süren yol tayyare ıle 
üç günde katediliyor. 

Bet senelik plana göre 
1937 de Sovyet Şuralar İt
tıhadının hava hatları 85,000 
kilometreyi bulacaktır. Bu 
rakam içinde mahalli hatlar 
dahil değildir Hava hatları 
tercihan yolu olmıyan JT1ın
takıılarda ve millı Orta A' 
y:ı Cümhuriyeti ile Kaza 
kislan Yakııtislan ve Siber
ya 'da teıis edılecl'ktir. 

"Le Jnurnal., dan 
ihtiyar Mereşalın ikrarın 

don hırzedıle<'rk ~ilıet, muvak 
kat bir idarei maslahat ha
riri siyaseti takih etmi~ nl 
du[:u ve hu siyasetle koıle

me kaıleme tam kuvvetlen 
meve do<,ru terakki eolılıli . " 
ğiılir \fetoıf yeni de~ilılır. 

(St~re~eınann-Şterezmon) bu 
mHlodu tatbik dti Bu me · 
tod, 1930 ıla H•n m ntalı:a
sının tahliyesi ile FronM'n ı n 

elinıleki zıman'ın kurtarıl

masını lemin etti i;lu holılo 

TanenbPrg- g-olihi vP Mbık 

c>phelPr kuman lnnı olan 
Hınd•nh11rg- mağ'lubiyetin 

verıliği sabırsızlık hislerini 
susturmuş ve ılebdebeAiz, 

fakat feyyaz iki rephelı i· 
ya~et kullanmı~tır. Bu siya· 
set incelik \erle mal;\ aıaldı. 
Sabık mütterıklor çok dem 
bu siyasetin tuzai(ına 
tüter . 

ıliiş· 

lim. ihtimal kar - yazılmadı Macera kitabım 
tımda bir çok defalar bomboş, sayfalarında ufak 
güldün. Ve belki bir çok bit çizgi bile yok .. 
defalar seninle karşılaş\ k; Belki sana birgün gramo-
hatta el sıkıtlık fon başında rastlıyacağım. 

Ben, bütün bunlara rağ· Tavandan akan bol bir ııık 
men seni tanımıyorum. 

Tanımama imkan da yok . 
Çünkü, ben şimdiye kadar 
kadınlar arasında bir tarnif 
yapmış değilim. " Şunun 
harikulade b1ıkışları v~r. 

Ötekinin dudakları değince 
dağlıyacak iki ateş parçuı 
dır " diye. Gönlüm va h~i 
vetor .. Gönül kapularımdan 
içeri hiç bir kadın almadım, 
şimdiye kadar Gerçi kapu
mun tokmağını kurcalıyan
lar olmadı deiiil. Fal,at, ni 
hayet . bunlar benimle eğle
nen mahalle çocuklariydi. 
Kapumun tokmağını zevzek
lik ıçın çaldılar Bunda 
benim kadınlara kartı vahşi 

vardır. Senin gölgen pliık 
içine düşmüıtür. Ve o, için-
de senin hayalinle dön 
mektedir. 

O zaman kafamı plağa 

benzeteceğim. Çünkü ka
famda tıpkı o plak gibi 
içinde senin hayalinle dö 
necektir. 

Belki seninle bir dau .. ıla 
şarkısı dinlerken tanıtacağız. 

Gözlerin bir yere dlllmış, 
düıünüyorsun Ben de aynı 
yere bakarak dütünüyorum. 
Gözlerimiz bir an için ora
dan ayrılacak, birbirimizi 
göreceğiz . Sen bana arzulu 
bakacaksın; ben seni istek
li bir bakııla süzeceğim. 

NetiC'e şudur ki, RPn neh - hareketlerimin rolü var mı? 
rinin öte tarnfındoki Fron- bilmiyorum. Gönlüm umumi 
sız kom~usıınıın tahakküm bir park gibi açıktı. Oraya 

İhtimal. tanıımamız bir 
vapur göğertesinde olacak, 
Sen küpeşteden ıtıklı sulara 
•arkmı~sındır. Ben, içinde 
kıvılcımlar kaynatan aynı 
suya eğilmitimdir Üıtümüz· 
de vıldızlı bir gök dekoru 
vardır. Sen bu romantik 
gecen!n bir perisi gibi ba
na sokulacaksın Ben, sana 
kollarımı açacağım. Ve yıl· 

l'lrca daussılasını miskin 
ruhlu bır mürit gibi çile 
doldurmakla tamamladığım 
ı~ni kucaklıyacağım 

idaresini. yupılarak hiı· bir "ne güzel yer.biraz dinlene· j 
taviz teskin eıl•miye .. ektir yim .. maksadile belki birkaç! 
Şu !ıalcl. 1 lı'\yalt\ta kapılmı kadın girci. Fakat durma-

yalım. llindenhurl{ ve Stre- dılar, kalkıp gittiler. Gön
semann ile vapt • ğımm \f . .lüm bir taksi gibi hep k : ra-ı 

lıyanları tatıdı Halbuki, Hitler'le tekrarlnmıyolım . ---Bulgaristan ~aşve~ili 
Gheorghiev 'in ~eyanatı 

"il Popolo d'ltalia., dan 
Bulı.ıaristen Re"'•rkili M 

ı;heorg-hieva şoğ.doki hPya-
oqtt.n bulunmn~tur: 

«Bulgari~lon'Jıı korpora~

yon prensiplerinin tatlıikı 

mümkün ılPğ'ilılir. ı:iinkü 

nlınlinin yüı•lc srks ıı İİ\·ıi 

ziirrad:ın miirekkPplir. Bu
nunla beraber momlPkPltekı 
fl'ı;ıki iktı!"ndi vt1 m slt'ki tps .. 

kıl:\lı ieluh PılecP.fıiz Bu LP~
kıl.itın ınıiınııs~ıller ı Rulı;t"nr 

parlomı-nlosiınıh ınıilııın hır 

mevki :ılac8k \O bu sıır .. tle 
milli nır.-lısinmizılcı h ır tı• 

vazın, husule .:elt•t·tkt r . 
Be~, nr yeı ılın in f r ka 

!es s eda t'eğim v nr dı· dn 
ğılırn~ ohn sabık f. rkııluta 
d,. yanul~:l g nl 

~lulıım olduğu iizero 19 
mayıs iııkıLlbı ordudan ıloğ· 
mu tur. Hıttıı.lıı nrdu ve lıü 

kıinwt ilıoriıle yon yuna Ye 
mıı'ilerı ken hareket eıle .. ı•k

lerdır \l.ıkt'>lonya kc.mitrl'İ

lerını dal: ttık (,tıklıalde lıu 

ko nitecılain fnalıy o tle hu 
lu'lnı ısına i•ıık.ın knlmaın.s

t I' 

llarıı-i sıyn•otimiz,lı> P<ki 
prı•n<iplcri tul.ip edı•ı•pibz. 

Bütıın kııdretınıızle Prnolıi 

devltlleri YO bılhn~s.ı kıım~ıı 

d.-\'l"t lerı ıle ,lnstano ınıırın· 

sPhetlı•rd~ lıııiuna<'agız ve 

bu yolıh ı;nl ·~·11 ·agız 

Yııı:oslavyu ıle aramızda 

mühim ihtilaf muvc-ul ılı·ğ 1-

ılir. Bu kom~n dnkt ıl~ R.ı 

mımı ınüna•dır.tlerinı ı zi kuy
Yetlen · lı r el'c ğ ı m. ıı 

- ----

ben, böyle islemiyorum. Is· 
tiyorumki o dllima benimle 
beraber olsun. Ve bl'n ona 
yalnız dizlerimi bir rark 
kanepesi yapayım Bazı 

kolumda bir buton gıbi 

taşıyayım. Sevilmtk ihtiyacı 

sevme ihtiyacır. dan daha 
üstün. Saadet sevme ve 
sevilmenin müsavisi. Çünkü 
seven ve- sevilen mesuttur. 

* 
Belki çok eyi hissediyo

rum. Yahut harikulade ar
zuların sahibıyim Fakat ~u 
muhakkak ki ıevmedım, 

sevmedim. şimdiye kadar .. 
Ben, aşkı melenkoli olarak 
tasarlamıyorum. B .. ndl' aş 
kı uyanılınıyan bir alev rü 
ya olarak yaşamak ar.usu 
\'ar. 

Bu dakika yıllardanberi 

duyduğum sevilme dausH· 
lası içındeylm. Bu bende 
hudutsuz ve 
bir daus11ladır. 

namütenahi 

işte, icimin ampullerinde 
bu iki dinamodan gell"n da
ussıla kızarmaktadır. Sev 

O kadar çok dekor saya

bilirimki içinde tanışabiliriz. 
O kadar çok şey söyliye
bilirim ki onların Kebebile 
birbirimizi sl'vebiliriz 

Eğl'r sen birçok defalar 
karıılaştığım bıri iıen ni
çin tanıtmıyorrnn, kendinı?. 
Eğer bırçok defalar el sı· 

kıttıksa niçin benim alev alev 
yanan avucunda kalan eli· 
mi daha arzulu sıkmadın? 

* • 
Ey beni seven ve benim 

evdiğim seni tanımıyorum, 
daha • Hem o kadar tanı
mıyoı um ki . ihtimal kar. 
tımda müteaddit defalar 
güldün. Ve belki birçok de
f alıu seninle karşılaıtım ve 
hatta, el ~ıkıttık. 

Amma, ben bütün bunla 
ra rağmen daha seni tanı-
mıyorunl. 

, - 1\ 
iki yüzlü adamı 

ll<ılık«ısir l)<>A·tıııı \'t11 

c;c><·,ıık ııııkıııı 
l \ il:hı•ıiıı illl'f'kı•z \t' ıııiillıakatı, 

l.ı "I • 

l'.J \T 1 

\t' kih IPı·i alı.tli~iııdı·ıı ıııiiı'itl'aaı ('d('ıı ıırlwlı•ı-iıı . . 
ı:ılıii "' ıııii~kiil:\ılı lıl'ı· 111•\İ doğuııılanııı '"alt•-
ltııııııııı kadııı aıııPIİ>allaı·ıııı ıııiit>..;sl'st>de 1111·1•ı·a
ııı·ıı >apar'. Coı·uı.. di·ı~iiı·ıı11•k lı·lıli!..ı•siı.dt' hulu-

ıı;ıııl:ırı ıl.t kPz ılik ıııt•ı•ı·aııı·ıı >•ıtıraı·aJ.. IPıkn i ı•dt>r. 

1933 senesi 31 temmuzun
da 22 milyon hektarlık ara
zide mahsul alınmıştı Ge
çen seneye nisbetle on üç 

milyon bir fazlalık görülme
si Kolhoz teşkilatının fevka
lade muntazam olmasından 
neıet ediyor. Aynı zamanda 
kollektif ve devlet iktısatla • 
rı takviye edil mit bulunuyor. 
Kolhoz'lar hububat zeriya

tının yüzde kırk üçünü ha· 

sal etmişlerdir. Ukrayna'da 
ve Kırım'daki zeriyat he
men tamamen lıasat edilmiş 
bul unu yor. Ekserisi geç ze· j 
riyala baılamış •)lan ::-ov
kozlar mahsulün üçte birini 

toplamıılardır · 

yüzde seksen ıkisinın ha 
sadında kullanılmıttır. Bazı 
mıntakalarda hasadın yal
nız yüzde iki ila üçü bağ 
!ayıcı orakl;•r ve iptidai 
oraklarla yapılmııtır. Kı 

rım 'da ki Bl'ysu Konçe 
ziraat Sovkoz'u mahsulün 
yüzde doksan dördünü 
Konbin'le yapmıştır, Hasal 
işlerinin eyı tanzim edılmesi 
kolhoz ve Sovkoz'ların 
buğdayı devlete tevdilerini 
kolaylaştırdı 

Türkmenistan geçen se 
neye nisbetle 45 gün e\'vel 
buğday stok'unu tl'min et
miştir. Bütün Kırım Sov· 
koz'ları ela stok planını ta 
mamen tatbik etmiılerdir 
Ukrayna'dıı buğday piyasa 
sı devlet tarafından tatbik 
edilen stok planının geçen 
•enelere nilbetle da ha ça· 
buk tahakkuk ettirileceğini 

göıteri yor. 

Japon ~ükumeti pirinç ma~- 1 1

2ulünü in~isar altına alacak 

·> Siiı ı•ııı·ııklaı·ı \I' iki >a~ıııa kadar olaıı 
!..i'lt'iik lı:ı.;la \;t\ l'llllll'I ıl:ılıi ıııiiı•ssl':-t•dt• \al ıra-. . 
rak iıPı' zaııı:ııı 111Pı•ı•.ıı1t•ıı ıı·da\I Pdı•r. 

Bütün Kırım Sovkoz'la 
rı~da hasat bit mf'k üzere 
dir. Kombine ziraat maki· 
naları hububat zeriyatınıh 

. 1 
.,Giornalc d'ltalia" dan. 

.l.ıpon kııhııııı8İnın son ver. 
ıligı bir k:ırar uzerın•' .Japon 
ılonlet aıluml:ırınılun mtlrPk 
krp hir komisyon te~kil 
olunmu~lur. 

Bu ko·nisyon, J.ıponyu'da 
pirıncin inlıidar altına alın
ması hakkında lazım ı;elen 

letkikl~rde bulunacaktır 

:; Siit ı;ııı·ıı!..lanııırı lıal..ıııı ıaı·zlıtı·ı lıakkııı· 
ıl;ı ıııii.;ı ık!ı ·I 'alidı•lpı·ı· "' gıılıı·lik ""ııasıııda 
\llkıııı ıııPllıttı. aı·ıı.al;ıı·:ı k:ıı~ı l;ıtlıiki hlzıııı gı•(pıı 
lı•ıl:I\ i \t' ll'dlıil'IPr iıı alııırıı:ısıııı da ı..wlıt'll'I'<' ii~
ı·ı•lıııl'k iizı·ı·ı· dPl"•lt•r \Pl'İlir. 

.ı Ciiıııl11ırhl'li11ıiziıı B:tlıkP~iı·'p h:ılısPlliÇd 
n11ılı1t•rp111 

olııııur. 

lııı fa\ılalt l't' lı nırlı lllİİP~SPSl'dPıı . . 
lıalkınıızııı isııfadı•\t• kıısıııaları ihlıı 

• • 
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)!ı'?' S E H ı· R ~~~!.... 
Muayene Günleri 

Cl'MAHTESİ (;f \LEttl 

Muhterem llalıkesir 
Ahalisine Müjde. 1 

Bu keıe lıtanbul- mektedir. ipekli , yün-

--· .... ' ,.., .. t' 
;.,;,~,,,. ..__ ~ . 

Sinemasında 
dan celbine muvaffak lü kumaş.lar ve elbi-

()~(ed<>ıısoıın saaı 14ıfrıı16~a katlar dalıili olduğum Müıyü Vil- B ,. R seler üzerinde olan 
lıa ·l.dıklar ıııııa~' t'll{':o;İ ( BokltH' \ lıııwı li tarafından en müı· bi umum lekeler beş 

2 [ylOI 934 Pazar dan iti~aren 
Bila istisna herkeıin göı ır esi lazım gelen mu 

i\Zzam bir eser. 
Eıııiıı hPY) külpesent bey ve ha· dakika gibi pek kısa 

.. ' · · nım efendileri meın D f İKİ YÜZLÜ ADAM PAZ.\B Gl:~I EHi: nnu edecek tanda e a bir Lamanda çıkarılır . 
Öğledt>rı ~orını saaı 1 .-> dı•ıı 1 G ~a ı..adar her nevi ve modaya Ayrıca kola ve elbise llOKTOll .IEl\LL llH. llYr>I·: 

f k ütüsü de pek ehven 'f'ı•ııı .~ı·I 'tl"lllt·ı··. l.'f'l·'. 11'·',l'f·L- ', 1.\1'(',ll l.ulal-, hıırıııı. lıoğaz lı:tl'll<tlıl..ları ıııııa~t'- muva 1 yeni ıapka - D ~ . , '. ~ ' n ·' ' 
lar imal edildtiii gibi eneyı'nı'z fiatla yapılmakta ol FBEDEHİI\ ll.\UC. il 

nesi (l>oklol' \lt'lııııı>I K:irıııl ht',\ ) eski ıapka-lar da ye mduğunu muhtereha· 
PAZ . .\HTESI G(:\LEBİ: ni bir hale getiril- lkımızatebşır ederim . 'IYHİ.\'1 llOPKt:\-; 

HOSE llOB.\l~T ÜğleJeıı t'\ '<·I .;aaı 1 O tluıı l ~ ~ ı• kadar· • 
1 1 .,. 1 ı •ı 1 k \1 Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın Hayret, deh,et ve heyecanın en son haddi bu ta ll 1 ıasla il\ ;ıı· ıııııa~ t•ıı 4 •-.i ( )ıı lor · ı- filimdedir. Fakat bu deh,et ve heyecan alelade bir 
mel Eıııiıı hı>~ ) doğruluğuna kafidir. cinayet veya herhangi bir hadise değildir. tıım 

ı S.\ ~,I G['.\'LEHI: ve fennin akıllara hayret ve dehşet veren bir ha-
• t)ul"d"ıı ... ,, 1,1 ... a.·ıı ili d:ıii J» , .. ı atl·.ır Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında rikasıdır. 

" ' < ' ~ • ' " Bu fi mi görmemek Lüyük bir zayidir. Fırsatı 
dahili tıa-.lalıl-l:ı • · 11111a~P11ı•sı (lloklor . \lı- ı ı ŞAPKA YAPIM EV Mustafa Zeki kaçırmayınız. BİLETLERİNİZİ 

1, · 1 L _ • kündüzden tedarik ediniz. 
lllt>l •,rııı 11 H':V ) •ı.;;;;======;.,;;;;;;;;;;;;=::;;;:=::::::::::::;:;;;;;::::;:::;::=::;::;:::=:::.::=:i-=:~-- ilaveten DÜNYA. HAV AD İSLERİ 

I C.\HS.\llB.\ Cf:\l,EBİ: 1 Suvare saat 21 dedir . 

• öglt>d<·ıı soıır<l :-;aaı 15 dt'ıı lti ~ti kadar l D M Ali 1 Bahkesir Vilayeti Daimi --m;g---
ılalıili hastalıklar llltl3~+'11t'Sİ (l)nkltıl' Ha - ' r. . 1 .. :::::::::::::::::::::::::= 
san Hail' h.-v) ! 'lı·ııılt·kı•l lıa~ıalıa-

PEHSE.\JBE nf'.• LEBİ: I ' ıwsi cilt, frı·ıı~i. hf'I-
.. . soı:tukluğıı lıat'ltalıl-1.ırı • . •• 
OğLPdt•ıı ~oııı·:ı saaı 16 dı·ıı l ü ~a katlar ıııiitelıassısı. l~ııı_ıcıreh•ı·i anı.;ıııda ~~ı·lı~aıııt'H' ~eşlt'ııaıııesi mır- tf 
ı•ildi~t> vt> tı,·,liye lıastalıld:ırı ıııua~PııP~i 11 cılııı11·1• yapılaı·al- lt'S\l~Pı 1111·.ılıı~ı> \t' 1-aldırıııı •• QTEL VE GAZl.NQSU '• 

1 (l)ol-lol' .ll+•lıııll'I .\li IH'~ ) Hastalsrınıs aat üçte irı~aaıı 10 - e~ lt'ıl • H3J ıarilıirıP ıııii .. adir p<ızaı·- ~ı tf 

1.- .11 ~~~::;,:~:;:~:si:::ut:~ ı lt>si giinii s:ıal oulwslı> 1-apalı zari' ıısıılilı· ilıal.- tt f B 'ld · d ı~ 
tedavi eder. d'I ' , .. .. .'.ı ı t• Şere ey arasın e ~ e 1 lllCI\ llZl'l't' 11111/Hfl\ll~;t~a l\.Olllllll~llll'. •• ' 

1.) k • , . • ı ' ( 1 Bu iıı~aalııı lwdf'li kı•sli 83(1.-) liı·a ti7 kur 11~1111·. tf Balıl..ı·siı·iıı lıeı· lııı.;ıısta t!ll ~· 
ı<tlı . ('Sil. 1 a .. '·t• s 1 tt 

.l' • a v a ş., ~liiııal-asa~a: Li~al-<ılİ l'Pııııi~t·~i ha~ ıııiilı ı •ıı- •• 11ıiikı•ıııı111'I olt•lidir. J 
l)iıiıııl Eıı<·iiıııt•ninflen dilikçe ıa:o,dik t>Jill'ıılı·ı·irı i~ıin\k ııw:-;ııli,H·ıkri •• . ,. . . . ~~ 

\.ilayet a~)!tr' depolanııJaki ılaıııızlıı.. <ı~gırlar 
İt'İıı ıııe\'l-İi ıııiiııaı..a~a\a Hız 'ı· ıııiidtlf'li tı·ıııdil . . 
eılıl<liği halli.- k11nı t;•ı~ıı· oluııa yaz PuİIPıı pc~ 
lıad<li h\~ik giiriiııııwdi~iııdPrı ,., ~ulaf iı:iıı ı 1 lıp 

ıulıur t'lııı«>nıı•:-iııdPıı ~-ı-.-~:ı·ıı-!134 ıarilıiııı• ka
dar l>ir ay zarfıııd:ı ilıalt• t>dilııı .. ı.. iizpı·ı pazarlığa 

hıra k 1l1111~ ı "" 
Talip olaıılarııı ~ iiıde ~ı·dilı111·11k ııil'llıt>liııtlc te
ıııinaıı 11111\aı..ı..ute ıııal-l>uz \t·~a ıııt>klupları H' 

til'art>I odası \l'Sİka~ile hirlil-tt> t•ııeİİiııt>ııi dl:i~P
te ıııiiracaatları ihiıı ohıııur. 

R<tlıkt•sir E\'k«tf 
\1 iidii r lii~;ii ııd t• ıı 

l G 1 .Vo:hı 
diil-1-:\ıılaı·ııı ı•ı•plıı• ıaıııiı i ~irıııi giiıı ıııiidılt>t

lt• ıııiiııkHl'lil~a t;ıkarılıııı ' lll'. Talip olaıılarırı Y('\
ıııi ihalesi oLııı ~U-H-!ı;ı+ p"r~t·ıııl11· giiııii !'a,ıl 

15 dt> ll:i hucu!. lira tı·ıııirıal :ıkı·aı-ı ile lıirliktı· 
• • 

ıııiiraı·aaılan ila11 olunur. 

Satılık hane 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruı 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 ,. 

Abone ücreUeri taksite 
lıağlanahilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

geçen nüshalar 
kuruıtur. 

- -·-
Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

- ... 

1 

SAV AŞ ~.~:::t~ıi günleri! 

-·--
SAVAŞ 

1 ve ,.r (t f• I el I Bütün asri konforü haiz iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 

ıh ~:~:~İa~l~e~'~:~!s~c::ısl~~ ~:~~: .. havadar bir ev •alı· l~~li::a;a::::~~'de ::~.:::iirdairel 

ile calısaı• ,ıklar. Ehli\l'I \t•sil-a:-oı \(' lit'ilf't'I \t·~i- !! Korıfor. Temız,ık, Servıslerındekı ~ • . . ,.... J4 
kası İIJl'dZ <•tlı•ıılı•f' 1-ahııl olııııat•al- \I' lııı ıt·~iJ..a- •• nazak~t ve ciddiyet emniyet ff 
lar \P\ mi ilıalt•dt>ıı l:'ıak:ıl ~Pkiz giiıı .. , ,.,( ha:-o :1 ı •• 
ıııiil·11~ıııJiı-liğt• ihnız Pdılıııi~ lı11luı;al'akıır. Taliı~ tf Gerek fa1en1/eket halkının.~ 
olaıılaı·ııı lııı \t'~:ıil- ilt• hPralıPr ~iizd4• ~t'<lilııı~ııl- ı~ gerek bütün misafir/erimizin 
nislıetirıdP tPıııiıı,,ıı 1111 . ,akkaıe ıııaktııız ,.,,a t4I umun1i takdirini celbetmiştir 
ıııe~ıuplaril<· ~t'\lllİ ıııı · zkı'ırda \t' 'akıi rııııa~~···- = 
ııiııtlı· tıl'ltıli 'ı dain•l'liııdP ı•ııriiıııcııi , il:i\t · tı · : Faz- •« TEM AŞA Gazinosunda 
la ıııılı'ıııı;ıl alıııal- i:-;ti.H·ııkrirı dalıa •. , \t•l ha~ tf 

: :: :; :.'.: ,'. ~~ ~ ı:~:', "'~ ;, ;'.;'' ıl ~ ;;'', :\:: :~;,','. · '
1 
l :i) ,., '" I•·"' 

1 
"' Ü '" ıu·i". i "" ,~~.'.~l ,~e:'.İn~:ri ,~'.~:~ii" ~·'~ıel•ri U 

Balıkt ... siı· t:rk•·k c•rtıt- U. ııw,·ı·ııtlur •• 

lll(•k((ııl)İ .. \f İİdİİ ı•Iİİğ'İİfl(l(lıll " Balıl< esırın en ~~~lent~:ın;:ı:id~;~ hırmıı ve U 
~lt>l-telıiıııiz tiı·ı·ı\tli lr\li talt>lıt> 1-avı \t' J..alııı- --·---·--·---···-----• .. • ... •• •• ·-

, . .. ...... _____________ JI! 
~.iiııP ~ E~ lt'ıltlı·ıı itilıaı·t·ıı haşlaııı.ı~tıı·. Parısi~orı ~ ••lllti.Sl'f it IBi l!!ilf;f;**"D&••jf, 
11 ·reıı ( l80) lır.ıdır. Bı•lıt·ı· ıak.sıt ( fHl ) liı•adır. 1\ • • su u•• , 
~l . ·ııııır , •. 1-:ıı·d,·~ ··rn·ul-larıııdaıı ~ i'11dı· ı u _ , fı m TUR K M AH L ı ... 
ı. eıııilaı yapılır. TaliplPriıı lll'ıııPıı \t' lıt•ı·gi"ııı . m :sı 
ıııPklnp idPr,·~iııı· ıııiiracaatları il:'ııı ol111ıııı·. lft ~ 

ıı,, l ık t•si r \ ' i ıa l t ... ti fi Yünişı Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa ; 

Belt•fliye lli)·ast•l : ııflt•ıı 1 KUMAŞ l ARIN 1 ~ 
!l3J St>ııP-sİ taıızifol \t• 11 ·11\irat \ı·ı·gisi ıalıak- iti~-

k11\a11 i~iıı rııiikt>llt>l'leı·iııiıı hiriılt'İıı t.ık,iıi E~- = Falırik:ılarırı ..;;ıllıl.ları l'ı.ııı.ııı d;ılıa tıt·tız . 
lı 'ıl a' ıdır. Bıı :n ııı iı·iııd.- ıııi.ıkı·llPf lıu , 1 . 1 . ı.dııiıı ltt M3zamızdan temin edeceksiniz. , 

ııı~fıı;ı iidı·ııH•zs; •. 'iizdP orı l:.ılı.;ili 1'111\:ıl karın- 1 EN LÜKS İNGİLİZ KUMASLARI DA il 
ııııııa it>\ fıJ..:ııı tahsil 11lıınacağı lu·lı•di\I• kaıııııııı- 1 ' ! 

ı · · Mevcuttur · ; 

1
1 

111111 l l ~ iııl'İ 111;11 ılcsinl' istiıı;ıdt>ıı ih\ıı ol111111r. , ~ 

' · B<tlıkt•siı• ~\skt.11ri S(tf ırı = Veni gelen Bursa ipekli çeşitlerimiz.ın !
1 

Taliplerin eczacı Avni ve 1 SA V AŞ rahim Sami beyin yeni yaptır-
dığı hanesi ittısulınde ev Fahri beylere ınüracaatları. , 
ve köşk olmağ ı layık on 1 

dönüm miktarındaki tarla 
DOKTOR 

paokende olaru k elli kuruş- içinde sarnıcıle sutıl ktır . Ev 
tal' , Yeya .arsayn talip olanlar ' 

Ay gören 'de tıirbap hane, küçük şadırvan karş s nJa 
üç kat, dört göz oddsıle mut- ! Çarıkçı İsa ustoyn müracaat 
bağile, on metre balkonile, et.inler. 1 

N EYROZİ N 

Diş ağrılarını süratle keser 

it her cinsi mükemmel ve fiatlar ında !!il 

Mehmet Şakir ,ı\ l ıtlil l\.ıı ııı İSl'()ll ll tld«t 11 ~ büyük tenzilat yapılmıştır. 
RalıJ..esir ı..ııaıı ilıti' ac·ı iı·iıı (500) ıorı liın iı = 11 .. . ·ı .. 1.. 1 ı ı 1 ı tı ı J. ı·'ıt·I ll e rgiırı lıast ı lnrır ıı sual 

2 .ı .. ı :ıksoına k.ı l . ır kalıul 

t!ı.l r 

.. .. .. • · ·· . .. .. · ~ ııııa ıııııııı;ı-.ı 'ıııı ıı ııı:ııı 11 u", o ı '" o, 
ıııadeıı ı..oıııııı·u 20-9-904 ı·ıııııarlf'~ı gurııı, :-aat , ™ 1-ıııoıılan d:ı.lıa ııı·ıız kıııirı Plıııı·J.. it'iıı 
onda a'<~ııi ııııııı:ıkasa ıısulile :-atııı alııı:ıı·aktır. if1 · 

.\dıP~: .llıı ... ıal'at'.tkilı Taliplt•riıı ~aı·ıııarııe)İ 1-(Ôl'lllt k iizı·ı·t· lıı•ı· 1-(İİll \P ! Mu~terem müşterilerimizin ~ir defa mazamıza 

1 
ııı:ılı:ıllı·~iııdı· l\:ıı·ı·~i nıiiııak.asa~a i~ıiı':\k i4:in de 280 lira ıııuvakı..at i te~rı'fler'ı ka'f'ı.ıı·r. 
lıP\ ıiirlw,'t•i,aı·ıııda. tt·nıiııal akı«t~ilt• hirliklt> ~ııkarrula y: zılı ı.tiiııd.- ; Y U 

\I' rııııa~ ~t'ıı ~aallt• Balıkt>sir'tlı• k.olol'dıı , a ıııı :ıl- I! •••••• •••••••••••••••••••• • 
Yoksulları yediı·en, 

geydiren ve herma
nada gözeten Ynk
su//ar Birliğine se~e : 

• seve yardım ediniz. : 
• • : l'oksııllıırı (/o:ı>lme : 
: lfirli!ji : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••• 

nın l.oıııi~~oıııııı:ı ıııİİ1'<14':latlaı·ı. 
4 - 10 
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PEK YAKINDA 

SÜREYYA OPERETİ 
ŞJ=HiR Sİ:\ E.\11 .-\Sil\1) . .\ 

~ 
~ 

1 
TA VSANLILI ZADE FAHRİ 

Fantazi Manifatura Ve 
ı ~ Kumaş Mazası '= Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
' *1HiHiHl!~ltHt: li lttH~ıtiliH* ~·~-~~}!, 

Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 
Vilayet Matbaası Balıkeılr 
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