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Sahip va baı~uharrırı: euacik ıı~uı Hırrelfln 
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ID~EHANEsl: Balıkesir Şahmchmct skatı dairci 
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Türkdili ABUNA ŞERAITl:ScncJiği 800, altıaylıta 
600,kuruştur.Nüı;hası 3,gcçmiş nüshalara 25kuruştur 

CUMARTESİDEN - -· 
Yurtdaşlar; Bugün Dil Bayramı .. 

inanımızın Bütünlüğünü Dilimizin Bütünlüğü İle Sağhyacae;ız 

Ulu bir gün 
Ulu budunumuz bugün iz

giıisinin ; < ı) en ~enç çağını 
yıııyor. O deyri ki yeniden 
dirilmio gibiyiz. 

Yifitliği yüz yıllarca dün
yaya ün Hlan Tirk doğu elle- ı 
rinin gizili (2) hava11oda ne· 
den gntedi.~ Hu 43orğunun 

karoılığını nrtık yedimizden 1 
yetmitimize kadar bilmiye. 
nimiz kaldı mı? 

Dilini unutno özünü itiren 
( 3) budunlnr ergeç ölürler .. 

Ynhanın benliğiğimize gi-
ririşi. benliğimize yavunun(4) e 

kunılak aokuşu dilimi111en"hnş . 1 
lamıştır. Gücümüze karşı koya. 
mıynolar dilimİ7.İn hiitiinlüğüne 
11nlrlırmışlllr . Hizi höyle par-

·: ı Saffet Bey Bugün Ra
dyoda Aydış Verecek. 

Türk Dili kurulu haşkonı 

Safret boy bugün radyoda 
bir aydış söyliyıwcktır Din 
liyeceklere bir koloyl k oL 
sun diye Saffet hayın Aydı

ştaki öz 1'ürkço gclimleri 
aşağıya koyuyoruz: 

ı Ondcr - Lı df•r, 2. Bu
dun - Millet, 3 . armuğun 
- llediye. 4. Yat - Ynban
Ayıklık - l::ımet; dokunul
maz nrıklığı - lforimi is 
met, 6. Aı·un - Cihan, ılıin-
ya, 7 Amo~· Hedef, 8 lllus 
- ~1illet, halk, 9 Cüzey -

ı Saye, 1 O. '/ oltırmak 
0

Pat-
' lntnınk, ziyadar otmok, 1 ı 

T . U 1 . 

Ulusluk
( l>C\'amı 

Ra kaııı f alf< t İH"') 

Mılliyot, 2. 'l'iire 
ikinci sayfada ) 

çalamı lardır. Bir gez nyrı- • 
Jık baş gösterinco gul!tim
müı nıaltmakta gecikmemiş 

.. 
ve koca Türk çok gecnıcd-
en çıdalJan cliişmüştür. 

lziğin bu böleğin•ie Türk 
artık yüriimemiştir . durmuş-

tur, bile gerilmi§tİr . Ta öz ı 

beylik uvaşıınıza dek. 1 

Öz heylık savaşı mı -
ıdn baıbuğumuz Yuce Gazi 
yurda yeni bir dirilik veri- 1 
yor: Ünlii iıgimızi yeniden 

yaşameğa başlıyoruz. Bogün • 
itte yeniden ya:ıı•m.~ğa ?~ş: 
layı ım •zın bir gostcrışını ı 
y~ amağa avuldanıyo~u~? .. 

Bugün dilimizin bıı~u~l~
ğunı gıdiyoruz~ lzgımı~ın 
yüceliğini ysşamuğa gıdıJ-
oruz. • 

Dil EME 
(Allwdafj) lwyrıağ111da11 fışktrarı çofjlayandın; 
Dofiu ile bcılıyı iptkle l>aylıyc111dw. 

En lemi: bir an/cılış st.rıin özıinclt idi: 
Uaijrırıu rır. ya/Jarıc·ı , ne yağı eli <leydi. 

Uirılace. yıl b11yurgen old1111 yer yıi:ıine. Stili 

Hep diller ışık cıldı senin coş!/1111 ô:ünde.n . 

Uyle tallı 11y,tiı111/11k ııarciı J<i akışrnda .. 
Yok idi buyruk başfra srınn fr ve dışrnd,,. 

O:an m: yaza11/nrı11 $Nıin d11:.e.11/cr/11le 
Gelirdi b11d111m baştan OŞ<l!JI dile . 

Ve. sen 9e11e gömilsıi:. yayılır, geniş/erdin 
Olkıi , IJ11c/1111 işinde b11y11k işla iş/erdin. 

** Ne. yazık son beş krıru11 h11yruklt1f/ı111 azrndı: 
Azınarı l>crıli!/irıdi. km/an da sazrndı. 

IJir üyler buyruk iken Arap, Aam diline: 
Didik didik t.clil<U, parçalarıdı her yerin. ı - Tarihinin 

2 - Esrarlı 

3 - Dü9manın 

4 - Kayboden 

Büvük v .. rnhı Başkarıımız 
1========'====;:;::======~~· ====~~===== 

/Jir 11ç11rr111ıa drişlrin ki çlkılmaz, ptk duin. 
Kulunda Arnp bttğı, Aya!/ırıdcı hırs bağı , 

Türk Dili .• 
Dönenme yürüyor! 
Turk dilini yayma, onarma 

"' yat dillerden kurtarma 
flavoıın rlöDenmenin yürüdü
ğüne beldir. 

Türk budunu yüce önde
rinin açtı~ı her dilneııme 
yolunda cinü\·en olmuştur. 
Öz dil savaşında dı baskan 

ondadır . Güzel Türk dili öy
kü yüzünden bir kıyıya atıl
mış \'8 yerini yat dillere bı
rakmak eziınind~ kalmıştır. 
Böylece içine her budunun 

dili karışan Türkün öz di_li 
baıına buyurganlığını yı-
tirdi. Yıllar en özen 
Rr.uoı ün ulan Tiirk dili-

nin birliği dcığıldı. Dil birL 
iği olmıyan bir ulusun ama
cına varabil ıine kep ola-

bilir mi? 
Osmanlı kon ığının , Tür~ 

ilini uçuruma sürüklemeıu-
nin be1li başlı tılta yı bu ol· 
m uşiırı denebilir. 

Osmanlı Kağanlığının Artığı 
Geçen gün, acdirli bir dilekli, istekli ,_; özlerı 

kahvenin minderi üzerine ile beni süzecek \'0 belki 
bağdaş kurup oturmuş, kıllı bana O cnanlı knknn so1uğu-
elleri kapkorn ciibbesinin nıı yüzüme çarparak, 1'urk 
etekleri ile lrncnğındıı, ku- olmıyıın dili ile, uyuyon hir 
Jnklarına kadar ge~· miş bom- insanı uynnılırmsnırı hilge-
lıcyaz sarığı ile başı göğsii- liğini (6)yapar.ak . yorğusuou 
ne düşmüş uyuyan bir bah,ı (?) aydına cıknrmok idn de 
(1) gönlüm · anlamadığı hir takım kur'an 

Yıllarca, kokan soluğunu bozması sözler mırıldonn -
oğrİk (2} canlara satmış cak •.. 
olan bu insan, imdi, sarkan Ayrılırken, içim burkuldu; 
dudağı , top sakalı ve ni- ıırtımda ürpermeler duy. 
hayet horlayışı ile o kadar dum: 
gülünçtü ki.. - Ya, Osmanlı kağanlığı, 

Acı bir güliimıeme ile bu uykulu ıluru u ile ya a • 
açılan dudaklarımdan. iste- ıııyı..lı ; diye (lü ündüm ... 
mekeizin, şunlnr döküldü: Ve korku ile yüriidiim ... 

- Hey. gidi hey! Ölen Os. Ü8manlı baskı (8) 111 nl-
mıınh knğnnlığının (3) kiiçiik lında, Oımanlı lurhorının 
bir örneği .. konuıtuğu bir çağıla, bu 

Rğilen başı, ikide bir: kırbacın kotalara indirdiği 
« _ J...liildhcillnllah .. » vuruşlarıt (9) karşı k.oyan

lıırın biiyükliiklerini şimdi 
Oiye ınırıldanmak için açı - anlıyorum .. 

hm kapkaranlık ağzı . hu 
duruşu ile O manlı kağonh Mehmet Tuğrul 
ğının !On ça~larına kadar Bohşı=hoca; ağrık-hasta; 
benziyordu.. . knğo.nlık=imparotorluk; ta -

l te; msık = acayip; cumak ccn 
Ben Türk değilim .. net; bilgeliğ=fels,.fe . yorgu 

ElhamdülillAh Müslümanım . dava. baskı=tabakküm, vu- ' 
Ojven bir kofa ta 1yan \'C ruş=darho 

arap:acem kırmnsı bir dil Bu kelimeler, tarama der-

Duyuşun1 görüşüm: 

~ığır açanlar için 
Üz Türkçeye doğru ilk 

tHhmı atnnlnr, karşılorındn 

kendilerine, kıırşıklrırını tut. 

arnk, kat ı lırcnsınn gülPıı leri 
ve yirmin~i yiiz yılın hnşl· 

anğıC"mdaki hir Osmanlı gi 

yinişi ko.do.r gülün\' vo nzl
üksüz ( 1) dillerini uzatorn k 
alay edenleri buldular .. 

Hepimiz biliriz ki. iılkü 

soğlom bir irrlem (2) ile yan. 

yana yürür. 

Olkii yolunun b, lanğıcı , 

birçok nen~· diişiınürlerin ak 

saçlı kesik ba~lnrı ile dolu 

\'C kızı I ko.lplcrirı, hen iiz 
soğumamış knnlnrı ile ıslak

tır. 

İştP., Türk budununun, k.e· 
ndine yakışır bir dili olııca· 

Nasıl çıkacak idin gokluc eren da!]l. 
IJ11 baf/lardcırı lukendl 911crin 11e rengin soldu . 

Arapça /om dilimi:, J•ıirsçe ycı:cınlı koldu. 
Sonra lıılsak olmıışdurı sen onların eline 

Bir öylrr k11rlulııw!/ct de.prı•n<iin ve didindln,· 
Rir öyltr buyruk iken arp, act•m diline.; 

Fakat ağrr ba!/larclaıı yoruldu11, çabuk dindin 
Ne yapnbllird/11 bağ vururmıış /ur ytrlne 

En sonra boyun eydin Arup. Ace.m diline. 
Birök ö: oğ11llar111 .'ienl öyle bırakmaz: 

Arop, fıirs ulkıislle sönen odunu yakma: . 
Kolundan bcıf/ çö::ıi/dıi , ayağrndan bukağı .. 

Şf mdl tırman. yciklue yıiksden ( Aliında!/)ı! 
/~ski kaynaklarwdau U:cm ııe yazanlarm 

S:uwcaldar Buduna !fıi:el ( HO Y) lan yarııı. 
} oillnda 11sanmaclan lıu öy çcılışacağız, 

(~ltw~a~) kaynağwa gene ulaşaça!jı:. 
}u yıı:unde buyorgun olar.aksm gene sen! 

ğına bütün göniıUcri ile ina Işıklar saçacaksuı yolwnu:a özıinde! 
nanların. açtıkları çığıra ar_ Yuks~k dllim. l'ıikst:kj Aşk! (Allındafj)ı durmadan: 
mağan ettikleri ak saçl ı , lşıldasın Do!juda al/111 ışıklı bir 1 an 
ölgün gözlü bo ~ lnrını öz O. NAZiF ---
Türkçe ıeva~ yerinde göre· Tarama cie.rgislncit•n aluıa11 dtyirıler Yagı = Dü-
biliriz. 111wn, B11yurya11 Amir, Kurun = Aıtr, Oy = Za-

Onlora, cıındon enyoılar. man, - ! 11Lsak - J~sir, Blrök = tdki11 . Boy = H;-

1 

Bu yüzden Türk ülkesi 
her çağda birçok gez 
büyük yıkımlara göğü• ge
( O.Tamı ikinci ıaylada ) 

konu§an tansık (4) bir adam gi~inden alınmıttır ... 
Onu uyandırsam,cumak(S) M. s . tı kdıJt', = 1 arı Şeriat 

enıha Turhan .. ı=-=============:-4 



SAYPA: 2 TORKDILI 

Parlamentolar ltonf eransında miJ.zakereler. 
...... ,. ............................................................... . 

! ŞEHIRVEMÜLHAKATTA 
: .................................................................... . 

Paşamızın Nutku. Konferans Macarlar Dil Bayramı 
Meclis Reisi Kizım PaP Hazretleri parlimentolar ~ün de Ha.s~n beyin ıiyas~t Köyünde güpe gündüz bir Dil bB 
konfeı~nsını açaı~en mü~im bir nu_tuk irat ~uyurdulaı. ındt~~~~~sl~•1 ... ~~~am ~~ı. 11 yandı. bayramını bugiin 

lslo nı:rnl 25 (A.A.] -- Mı- mnhtelıf devletlerle yaptığı· rlAmentolar birliği koııfe _ Küpelerin Macarlar köyü- BeVincle kutlulayacaıı~• 
l~tl~.'". :ı rası pArlAmcntolar mız ~uahed~le~de. . hep ransı bu sabah Hasan bey nde bir yangın çıkmış kos Bugün dil ba;ramıdır. Bü· müsamere verilecekt~· 
bırlıg ı 30 ncu konferansı sulhun _ıdamesı f ıkrını ku~.- riyasetinde içtima ederek um koca bir ev gübe gündüz yük gün için Halkevi tarafı - samerede öü Türkç• fff 
dün Yılılıı sarayında parlak vetlendırmek esaslarını ~o- nmi katibin raporu etrafında yanmıştır. ndan hazırlanan programı manlıcayı . kar~ılat: 
merasimle açıldı. Bu a~·ı lış zettiğini söylemit ve demış. muıakerelerine devam etti. Yanan ev Muharrem oğlu basıyoruz: piyes temsıl edılece 
celsesinde, burada bulunan tir ki: Muhtelif hatiplerin bey3natları Ha1&na ait ve sekiz Büyük Dil kuruhyının irler okunacak koofe 
mebuslar ve sefirler, sefere- -- Diğer taraftan senele. arasında Gazinin höyük ese- 1 odalıdır. Yangın ev sa- ilk toplandığı gün ~lan 26 rilecektir. 
tler erkAnile yerli ve yaba - rdenberi cihanı tazyik eden rini hürmetle anmışlar ve ı hibinin tavuk kümesinde eylül Türkiyede dil bayramı 4 _ Gece sııt ,. 
ncı gazeteciler mümessilleri ikt11adi buhranın milletlere Türk milleti ve hükt1metioin temizlemek üıere yaktığı olarak kabul edilmiştir. Mi- mekteplil?r ve halk~tıll 
hazır bulunmakta idi. Saat ve rıliği tahammül lersa ıHlır- kendilerine gösterdiği büyük ateşten çıkm11 darı sapları- ili kültürün özii olan bu sa rekkep hır fener al.-,-
14 45 <le salonda bulunanla- abı haf ili etmek için buada miaafirperverliğe teşekkür nın tutuşmasile evin her vaşın memleketimizde de lacak; alay tehri db 
rın' sürekli alkışla rı arasında ileri süreceğimiz mütaleala_ etmişlerdir.içtima yarın devam tarafını birdenbire ateş kap.la. canlı bir halde kutlulanm&ll ve Evkaf oteli bt 
B.M. M. reisi Ktzım Paşa Ha- rın en müşkül ve isabetli olunacaktır. ~.ış.~ır. E•le berab.er ~vın için .hılkevimiz bütün yurt- zeybek oyunları 
zretleri riyaset kürsÜ!Üne çı. istikametleri gözeteceğine Murahha.~lar öğleden bulun eşya ve ıahıresı de . . k 

.. İ h" 1 sonra muzelere ve ca_ yanmııtır iaılardan bayrama ıştıra tır. . b 
karak konferansın açı§ nut- şuphe yoktur. şte oy ece .1 . . t• G T · . etmelerini rıca eder. 5 - Halkevıne, l 

.. . . .. . . . b · mı erı gezmış ır. ece o - Yangında hır kast olma . bfe it 
kunu ıoylemıştır. Sık sık muzakerelerımızın eşerıye- k tl anda beledı'ye reisi 

1 1 1 _ 26 eylul çarşamba önüne, &1keri ma 
ıL l h L K · f h · · d.. h a ıy dığı an aşı mıttır 

a a.ış anan u nutua.ta Az- tın re a ı ıçın unyanın er hhaslnr Jlerefiıne bir . gunü bütün e•ler ve dük- ediye meydanına .c 
· f d l t h.. mura "$ • zım Paşa Hazretlerı me- tara ın a yapı an eza ur- aktam ziyafeti verecektir . OVlkİJ PlftlJHl kAnlarla reami binalar bay- mektebi önüne koll 

mleketimizde bir çatı altın- ler~ yeni. . bir hız vereJ Adlnldl gıçlı. rakladonanacak ve gece dyolarla lstanbul ·~.,. 
da toplanmış olen 30 ceğıne emınım huzurumuzla d 24 {AA) Ş h . Ovaköy panayırı pek ra- eleotrikle her yer ışıklana- radya istasiyonlarıll 
dan fada millet mümes- çok muteşekkir kaldığımız .A t::~et od.as·ın~ ~:zr~ ğbet görmüştür . Panayıra caktır. lec~k konferanslnr h 
sillerini selamlıyarak dünya Türk milletinin sonunu hür- m~l· 'sekiz aylık mukaye- yakın vilAyet, kasaba ve na- 2 _ Öğleden soara saat nletilecektir. 
t~rihini~ çok ehemmiyetli m.et ve ~~~abbetim ve ~ür- :e;i ~ir rapora göre beş biye ve köylMden pek faz- l4 de mektepler, cemiyetler 6-Ôz Türkçe ı~ 
hır devrınde bulunduğumuzu kıye Reısıcumhuru Gazı M. nüfuslu bir ailenin 930 sene- la hayvan getirildiği gibi •e halk hükumet önünde değerini gösterir b: 
bilhttsea umumi harpten Kemal Hazretle~inin tahae.sür sile 934 senesi geçinme hariçten de çok celep gel- toplanacak, önde bando ol- iUer yaptırılarak ıe 
sonra bütün dünya efkarını ve sellmlarını ıblAg ederım . si arasında yüzde 37 miştir. Dün panay1rda hara - duğu halde ellerinde öz Tü- tarafına yapıştırılac• 
beıeriyeti tahdit eden harp Türkiye halkının hissiyatına noksanlık ve ucuzluk var- retli alış verit olmuştur. rkçe yasılı levhalar tatı _ 7 -Merkez kH.za. ! 
tehlikelorini bertaraf etmek tercu·· maa olarak asil milletle- d r. Beş nüfuslu bir ailenin f d niden gelecek hır 

M • • · • • yarak ve kurultay marşını ' o 
çarelerini aramakla meşğul rinize derin hürmetlerimi arze 930 daki aylık masrafJ41 ıo ıın mu urumuz söyliyerek hük1lmet cadde· yurtdat miting ve 111 

o'dufunu kaydetmiş, ve bu derken mesaimizde büyük lira 72 kurut iken 9 te VilAyet maarif müdürü Va- eye ve dil bayramıo• 
vazi•et karııısında bütün fl L d "I . 75 lira 37 kuru9a dütmüş- r ·ı . d d' si yolile Ali Hikmet paıa eri namına jııtirak edbl 

J ~ muva aa.ıyet ı erım . tu··r . Rn çolı: azalı• yüzde 47 sı bey vaıı eıın e göıter ı· t d 1 kt" 0 :t 
d .. ·ıı ti · · b .. ··1c .,. &" hl' t fi L sa yomuna ge ece ır. r- 8-Çarlilamba •abl unya mı e erının uyu KAzım Pata nutkunu d d" &l e ıye ve muva aa.ıyet- "$ ..,. 

1 ile gıda maddelerin e ır . ada dil savaıının inkılApta- u··k çocuklar tarafıP bir ekseriyetini temsi eden Gazi HAzretleri, tar- Ev kiralarında da yüzde ı 7 ten dolayı Maarif Vekaletince d . 
1 ve insani bir kardeşlik ha- afından konferans azaıını d" bir derece terfi edilmiştir. ki yer ve eğerıni an atır Türkçe at yazılı ro•• 

· · d h t t ır. V1'lAyetı'aı·z maarı'fı" nı nutuklar söylenecek ve şiir· rLese tlağııılacak "e Tası ıçın e ser es ve ere_ selAmlıyan kısmı büyük te- u I 
ddütaüı çalışan parlamen- zahüratla karşılandı. Uzak muvaffakıyetle idare eden ler okunacaktır. zetler bayram güoÖ 
tola r bı'rlı"ğı" nı"n mı"ll•t Vasıf be•ı' bu münase- Stadyomdao sonra alay lerde taııına cııktır . .., · Cedhaıı t·ıcarıtı· ııselıs·ı J " d lerin sulh i~:in olan bu ____ hetle hararetle tebrik ederiı Halkavi önüne gelip tezahü- 9-VilAyet do.hilİD 
müşterek temayüllerine en Vaşington, 24 (A.A.) - Si· f kt · I 'tt 1f f rat yaparak dağılacaktır . tün mekteplerde o . 
yakın tedbirleri alacak bir lAh ve cephane ti caretini tet- var a vazıye aı lıÇ8 8· Bir kavgamn tahkikatı 3 - Gece Halkevintle bir inkilibından bahsedıl 
me"Ykide bulunduğıınu ve bu kike memur ayan komisyona nalıı?ar Dün sabah Vicdaniye ma- A 1 ----8-- ---.-,----. 
toplantının açık ve öğünme- huzurunda vukubulan ve bir ' • halleainden lsmail oğlu tek t etı·zm ·ır·ıncı erı . 
ğe de~er vufının bu oldu- çok yüksek makam sahipl- Moskova, 2 (A.A.) - b f ·ı ·ı k 

~ l k · 1 d d h Hükumet Mongolistandaki ara acı smaı ı e ıap acı 
ğunu söylemiştir. KAzım Pa- erinin karan 1 ış er e 8 - Hidayet efendi arasında çık- 1 b' • • l.İ 
şa siyasi umdeıi yurtta sulh, lini gösteren beyanat hakkı- ~r:ii:~u:~:ıpo~ayi:::u~l~r~ an bir kavğada lsm ,ıil Hida- Mmtıka at ıtizm lfİBC~erİIDIZ mmtaka 111 
cihanda sulh olan 11\ik Tü- nda ecnebi devlet sefaretler- · yet efendiyi döğmüştür. Za bak ı • k d ı b ı 
rkiye cümhuriyeti teşkilatı ine çok mufassal malOmat ~ı?:dn~;u ~~~~~n::n~!~i~~ bıtaca tahkikata girişilmiştir. IÜSI 1 arifti gtrm8 uzere ün stan u '·· 
esasiye kanunun harp ilAn vereceğini bildirmiştir. Ko- tana girmişlerdir •e o mın- Önümüzdeki cuma günü (bu takım İdmangücU 
etmek hakkını münhasıran misyon buna dair Çin hük- takanın dahili Mongoliıtana T iJrk Dili istanbulda yapılacak Türki- yazı, Ahmet, 
B. M. M. ne vermek suret ile ümetinden henüz bir talep iltica eden Ruıların ileride I ( Üst tarafı birinci 1ayfada) ye atletizm birinciliklerine \'e İbrahim b•" 
Türkiyede harbi emri vaki karşısında bulunmadığını ve Mançuri•e ilerlemek üzere da- d girmeE üzere mıntaka atlet müteşekkildir), 400. 

J rmek esimini uymuştur. ı 
halinde çıkmasına ma- fakat it:ıtenirse mufassal ma- bili Mongolistan prensip.le birincilerimiı dün stanbula bayrak ko•usu bir1ll. 

Banun içindir ki budunumu· ... 
ni olmayı temin ey- h.1matın kendisine de varile- ittihat etmeğe davet etmılj- ZOD bu yüzden çekmedi· yollanmıtlardır. ldmanbirliği (SaOllı 
lediğini işaret ettikten, ceğini ilAva etmektedir. lerdir. ği bun kalmamıı, yurd _ Gençlerimize mıntaka at- ğut, Suat ve TeYiik . 

Yazı Müsabakamız. 
.:. Gençler arasında bir güzel yazı mıisabaknsı açacağımızı yazmıştık. 

müsabakaya girme şartlarını ve müsabakanın nasıl o/ocağını yvzıyorz: 

Gönderilecek yazJ/ar. 
Gönderilecek yazıların «tezli kliçük hikaye» vasfını lıaiz olmaları yegdne 

şarttır. 
Müsabakamıza f~tirak eden gençlerden gönderecekleri «tezli küçıik hikdy~le~i» 

ga:etemizin iki sütununu tccuvüz etmiyecek bir hacımda tertip elmelartm rıca 
ediyoruz. 

Seçim ht:yeti 
· Gelecek yazıları tetkik etmekle bunlardan kazıınanları seçmekte edebiyat 

muallimleri, gazetemizin tahrip riyasetine yardımcı olacaklar ve rey vereceklerdir, 

Kazanacaklar 
Mıisabakamı: şriyle başllyacaktır: Gönderilecek <de:Li hikaye» frrl on beş gün 

sonra derce başlıyacağız . Uu hikayeleri seçmekte okuyucularımız araswda ayrtc'1. 
bir mıisabaka tertip ediyoru:. Seçme Jıeyelincc birinrilfyl kaz.1nacak hikayeye rey 
vermiş olan elli okuyucuma:a mulıtelif hediyeler daüılacağız. 

En giizel tt•zli kiiçük hik<\yeyi yazan gence gazetemiz bir ( kol 
saa ti) hediye edil•)cektir. İkinci v~ üçiinciiye güzel birer dolma ka
lem, tlilrdii neli den onuncuya kadar kıymeti i birer kitap hediye 
edilecektir. 

Hu mıisııbakada okuyucularımızrn nasLl rey kullanacaklarını ileride yazacağız 

GP-nçler, sizi kaleminizi tecrii beye davet erli yoruz .. 
Görıdereceüini: yazılar on beş Teşrinievele kadar kabul edilecektir. Un beş 

Teşrinieuelde müsabakamız. başlamış bulunacakltr 

un her yönü bir bozunt - letizm başkanı Şevki bey Atına ve atlama b• 
uya dönmüştür. işte öz dil başkanlık et mektedir. Uiden ri: Tek adım ikinciei 
dönenmesi dil birliğini ku- sporcularımızın isimleri şun- gücünden Niyazi bej• 
racak, Türk ulusunu daha lardır: adım birincisi 1dıos 
kuvvetle biribirine bağlıyac- Koşucular: Y~z .~etre ko- den Melih Niyazi ~~ 
aktır. Yüce önde her sav • şucusu 1dmaogucunden Ah- sek atlama birincitl , 

i. aJlta olduğu gibi öz dil sav- met bey, 200 metre koşucu. b' l'ğ" d Al" be,,, d• 
" K ld b' 1 . . d S . ır ı ın en ı J • 

1 

aşında da budununu omacma su · man ır ığın en amı ma birincisi İd01aobJ 
ulaıtıracıık ve Türk bey, 400 metre koşucusu Ş k . ·ı 1 

1
. dili acunun en ulu bir dili ldrnanbirliğinden Melih Niyazj d.en. ·etv et, ~ılr.1,,.od•' 
olacaktır. bey. 800 metre birincisi r~ncı!ı d~anbır ı,,ı 111 1 K. idman birliğinden Tevfik zı bey, gulle atma fA 

M. Cevdet bey, ı 5oo metre koşucuau K. ldmanbirliğindeo 
Bu yazıdaki karşılıklar: ldınanyurdundnn Ali bey, 500 bey. . d 

Döneoeme = inkılap metre birincisi Ateş Mehmet Gençlerimize mu•' 
Yat = yabancı bey, 4X ıOO bayrak takımı dileriz. 
Onatma = düzeltme 
önder = lider. Saffet bey Ay dış verece 
Budun = millet ( üst tarafı üçüncü sayfada) <'iltmek .- Rhli.l t> ştir9111• Cimuçen = muzaffer s l k 2 
u k - Prensip, 13 Güvenli - Is - ahıp. Ma ı · 
uas an = zafer . Emin. 14. Açar - miftah, - Istılah , tabir,30· 
Öykü = ihmal (" ·· ·· f 3 S ..,,... E anahtar, 15. ,omu~· - Defı- - i ade, · ı. oy 

1 ~zim = mecburiyet ne, 16. Bitik - Kitap, 17. 32. Soysal - MedeP J 
Bnşına buyurğan = Gerek _ LAzım, 18. Kongu 33. Kez-Kerre, . . 

• t'klA • n· ıt •• n l n•tbJı ıs 1 uı Tez (terese) 19. Yaltırık ı ure- ..,1 P.re "' 
Yitirmek =--: kaybetmek. _ Nur, ziya, şua, 20. Altın rum - Cem1yet. jr 
Ozel = evel _ Saba, meyılan , 21 36. lrdek-Mutleptaıa 
Acum = diinya lJ 1 L N talep etmek . .l7. ne mea. - e ş- / 
Ulus= millet vünema bulmak. 22. - Oıel çht e, k38.390nKar:ns:,-1 
Amaç= hedef J •• ll'k .k k e me · . ı ı n ~i' 

__ Eve , oze ı -eveJlı , ı_ Huzurunda, 40. Se9• I 
Kap= imkAn dfl m. 23 . Okan _ aznmot sa. t G .. · ı 4 l{or• 
Kanlık=saltcınat · m az. nzıue · , hibi, Azunıuşsan manasına 42 G kl' 
Tıltay=dmil j mabut adıdır, ki buradan · ere 

1 
- 4:J ler, - Malzeme, 

Çağ=devir , Okyanos eözii ttlınm ıştı r . riklik - Ciyadet. 
Kez = defa . j Bahrimuhiti atlnsi. 24. Batı 44. Eriklik - ~ d 
Yılan=leltket ! -Garp, 25. Yakın - CilAlı , Özdek - Asıl (1n

9 

Yön=taraf, cephe . 24. Yaratık.-Mahluk, 27 El- Ezim -MecburiJ•it 

: • • • .. 
ıııi 

1 



26 EYbUL 
1 

- . . ·························· •••••••••••a•••••••••••••• • • 
iG~NUN HABERLERi; .. ..~ ............................ . 
İCT~·: .. ••-J!•••••••• OIŞT A: 

lstanbul-Oiyaıibekir ara- Macaristan va mar~ezi 
smda tay arı saf ırlari · Avrupa. 

Teınps grızetesi t< Mn-
tst:ınbul _oiyıırbekir ta- carigton ve mo -

yare ·seferleri 30 eylfllde rkezi Avrupa» unvnlı mo-

ba lıyocaktır. Uaftonın ~er kulesinde Mocnristanın ko 
pozıır gCıniı 8 nat 8-30 da Is~ m ularıle olnn münasebetlc-
tonbuldan kalkacak tayare ri meselesine temas etmekte 
sırasile Eskişehir, Ankara, ve lto\ya ile Macaristan ara-
Kayl!eriyo tığradıktan sonra 8ındn ltolyo - Alman muka· 
ı6-30 lliyarbekire varacak~ reneti husüle geldiği ve 
tır. Diyarbekirden de her ltulyon diplomoıt muobede-
pozarteei güniı saat s-30 do }erin yeniden tetkiki esası-
kalkaco'k tayare aynı yer- 'na temayül eylediği bir sı-
lere uğrayarak İstanbuln radn bir itilıH vücuda gel-
gelecektir. . ' miş olduğunu yazmok.taılır. 

1ıtanbul ile Diyarbekır Avusturya vekayıi dola-
arnılmln itliyen tayareler yısile Almanya ile hulya 
posla taşıyncoğı gibi seksen 'arasında husule gl)lcn ger-
lira mukabilinde yolcu da ginlik bu siyaseti tamamen 
götürüp getirecektir. ihtimal aşağıdaki ıkı 

şıkton birini tP.rcih etmek me- ınecburıyotindc ko\ncnktır. 
'Bunlardan birisi, kendis
ine şımdiye kadar gerek si_ 
yosi ve gerek iktıeodi sah· 

Ecne~I sermayesine 
m\ekatimizda iş vııdn. 

Hariciye Vekilimiz Te,. 
vf ik Rüştü bey Frans ı.z 
gazetelerinden birinde Cene

muhahirine beyunatta 
vre. . h 
bulunarak, Türkiyenın . a-
. t ve dohlli ta~hütlerıne 

rıc .. k .. 
riayet ettiğini ve bugun u 
kaıaoç\arını harice gönde 
rmekteo muhteriz bulunan 
cnebi sermayesinin bun -

:arı • fürkiye dahilinde ke
ndileri. için faydalı ve 
müımir umumi hizmetle
re nnf i işlere yntırılabi . - .. . 
leceklerini vo bu hususta 
Turk ·hükumetinin şimdi· 
den- yardımı temin edil
miş bulunduğunu t!öylemişt

ıöy)em)ttif. 

. adu mühim foy<lıılnr temin 
etmiş olan ve kendisine me· 
r kezi A vru pnda bi r mevki 
bahşetmiş olan ltalyan itilA
fı diğeri do biunrure mn

' kezi A vrupada Alman heke
monyasının toli ve ajanı vo
oıiyetine getirecek olan A\
mon itiltlfı .. Bu gazete Mac
aristanm menfaati, merkezi 
Avruponın imaoı için s:ırfe· 

· dilmekte olan nıeAo.iye iştira
kte bulunduğunu yazmakla 

: sözüne nihayet vermiştir. 

Rusya ve Japonya 
Royter ajansınıtan: Nisinsi 

Sjmbun gazrtesinin haber 
aldığına göre Japon vl'> Sov 

: o..t hüki\metleri şarki Çin 

Yeni nikll paralar demıryolnnun satış hcıleli 
L ,, 5 JO üzerinde anloşmış!ordır. Gc

Yenidcn bnsılnco"' 1, •• 

1 n nynı gazetenin t l&ri h .t"t.t İ-
ku ruıoh!k nikel pnr. ar ıçın \ H 

.~... ' k d ressam ğınu bnKılırs ı Jııpon •mcıye 
açılan musaba 0 a. Naıırı M. lfüotu ile evyctle-
MazhQr Nazım ve mımnr. Nu.· l . . • b rin Tokyo bı.ıyük e çısı ~ı 
rettin beylerin modeJlerı. ~- Yurenev bu bedeli 170 mi-
rl.net'lı"L. kazanmıştır. Yenı m· L k l 

a;. b 1 iyon yen olaraa. arşı aştır-
kel nnrAların •akında esı -

r- J mışlardır. 
maaına boılanacaktır. - • 

ltrupı memlıkli~in~e . m~~i!~!lerM.~~y•~~~1i~ •• li· 
c<ll Popolo dl'tolııı» an. 

bir devletin teşkıl ed~n 
ahalinin hirlık mahiy('ti ıl~ 

d nı. tonıt. 
kaynaşma ereceaı . . 
tırabilecek uuı;urıılr: dıl, dın 
~e fırltalnrdır. Bunlar me
yanında diğe r unsurlar da 
bulunabilir. LAkin bu unsur
ların istatiıtık bakrnıından 
tespiti miimkiin olmadığı için 
yalm.:z; yukamluki eeas un
surılar ile iktifa c<lecetiz. 

._is mn tesiri: I..isun bir 
mılletın vahdeti mahiyetıni 
tanıttıran en buyük bir un
surdur. Lisduın vahdeti ek
seriya bir millet içın, h_a ı·sıD 
vahdeti. turihin \ohtcdı de-

r- ıh~~~ zaruret (bunal
ın le ·bundan gelir), 48, On
ur _ Şeref, 49 Yükiıın -
Vozıfe viıklcııilen şey), SO. 
Emek - Gnyrotli hır c.u~ıur 
- Topluluk, cümle. 52. ılg
oha - 1 t k. irade (gene 

' d 1 .. ne irdemekt •n), 53 Ne en u -
kadar, 54 sığlı - F:ıyd~
ı .. 55. Kamumuz - Hepı
miz bö llz ı Müddet, ıaman 
(Uzamak - i mtidal cıtrıı"k l 
57. Genel - Umumi, 58 Oz· 
ok - Merkez, 59. lrnaç -
6Ö. Bayık Kat} rnuhak· 

kak. 

~nn btribirine bağlıdır . Bır 
cie~letın hududu dahilindeki 
muhtelir mılletler, onc k 
mubtelıf liaanla~ı ile tnn la-

bilir. 
921 ~enesinde ltnlyoda 

yapılan nüfus tahririne na
zaran, ltnlya ahali&inin yiizde 
doksnn sekizi ltolynnca ko 
nuşur. Yüzde biri, ~lovnk 
vt Hırv .. tça yüzde yarımı 

Alınaco, yüzde yarınıı 

Fransızca, Arn vulça. Rusça 
ve· Komence konuşurlar 

l'ekoslov&kyn o halı sin in 
ü~do altını yedisi \:ok lis-

y y · d . 
anı konuşur. uy c yırmı 

ikisi Almnnca, yüzde dörclü 
Okrnn Iis ınını konuşur. 

·Macnriston hnlkınm yüııicı 
doksnn ikisi tocarru konu 
şur. Yüzde ctlt~sı Alm nen 
YA. yiizde biri lslovnnco tek-
ellüm eder. 

Avusturyn umum ııbalisi. 
nin yüzde doksnn altısı Al
manca yüzde 1,5 lslovence. 
yüzde biri Çeklisanile ve yü
zde biri Sırp~·n konu9ur. 

Almııny ı ah l ısi nin yüzde 
biri S•rpça konu ur. 

Almıınya aholisinin yüzde 
douan oltısı Almanca ve mü 

TCBK D~~';;_..----------------------~~~------~--~~~SA~Y~F-A~J~ 
lyıiı ·tarihi .. -·ıfiilm- · :;·_ -Hil1il-. -~ Eo~tlor 

Maniler 
Tuplzya11: \' E. 

Mendilim turıılıdır 
Sevdiğim buralıdır 
Geçme oA'lin karşımdan 
Yüreğim yarıılıdır 

ğüM~~:~.:~d~;;:arl~~d~~;~ ~~~ . şehir Sir1.em.. asında 
rn TArihi>> nin yoıfinci snyısı 

çıkrtuştit. Bu sayının 2& ( 
11 

Ç 
ilk 57 sayfas ı lrnn Ş.ılıont· y u arşambadan itibaren 
ohı lh. nin Turkiyedeki ı-e 1iJ 
yaluıtinin vc~ı k :ı l nrn miieten- mJ /Jildlstlına herkes tarafından görülmtıl ld:ım 1!J 
it bir tarihçf•eino vo m\ışar- mJ gelen tarihf muazzam eser 1iJ 

Ak bakır kora bnkır 
Kurudum tak ı r takır 
Hen gut olayım sen ta kın 
\'orme lıı.imseyo solun 

:::i:;:ilc ~~:~ti:~rd:•y;,~:~ l!lıı H, A Y AT 1 ı• SA lllt 
yazıların miilıiın por<·nlarıt n 
tohsis odilmiştir 

Mecmundo, gerek Türkiy· ffil iJ 
tebakisi Leh Jisanile konuşur. 

İngiltere ahaliijinin yüzde 
dok18n altııı lngilizc,,, yüzde 
ikisi Galya yüzde biri lrlanda 
lisanı konutur. 

ede ve gerekse ecnebi me- ::.En biiyiJ.k artistlerin İfti rakilelil
11 mleketlerinde ,·utua 'gelen ma 

bütün kayde değer hAdiıel~ 'il' 30 milyon lira 1&rlile vücude gıtirilmit olaa b11 ~ 
flrons-ının yüzde dokıan 

ikisi Fransızca. yüzde üçü 
Alsasça ve yüıde üçü Bre_ 
tonca, konuşur. Bundan Fr
ansaıln, kendi Jiıanlarıoı kö· 
nuşan iki buçuk milyon e<'
nebi vardır. 

er taanif n tespit edilmitt- fılim §imdiye kadar gördüğünü~ bütün büyük ve tari-
ı·r. ~. fılletler Cemiyetinin si- h~ r·1· l . h . . r L" d d' F"l . L ı ı ım erın epıının eva.ın e ır. ı imın a.ıymet, eh-
IAhsızlanma müzokoreleri ve emniyet n aıametini ancak filimi gördükten sonra 
diğer faaliyetleri de ayr~ca ~ takdir edecekıiniz. Bu filimi muhterem müşterilerimizi IJil 
bir mevki işgal etmektedır. mi memnun etmek İ\~in höyük fedıt.k4rllk.larla celbettik. il 

Mecmuanın ıon kısmını ıt Böyle bir filimi herzomon göremezsiniz. Fırsatı kaçır· 1~ 
teşkil eden kültür ba~ıinde mayınız. Daha ziyade tafıill\t el ilAnlarımızdadır, 
Amerikanın sabık Türkiye IlAveten: FOS JUHNAL. 

ispanyanın yüzde altmış 
yedisi İEpanyolcıı, yüzde yL 
rmi ikisi Katalonca, yüzde 
onu Gallegoca ve yüzde iki 

sefıri tarafından Türkiye Biletlerinizi gündüzden alınız. 
hakkında yazılan eserin bir IJ • 
kısmı bulunmaktadı r. = DiL HA YRAMI nıüna ... ehtılile çarşamba IJ 

Bundan buşka içtimai, sıh- il matiuası saat 2-30 da 27 t•yhil perşemhedenlJ 
bu~·uğu Uaskoca konuşur. 

PolonyanıD yuıdc altm•ş 
dokuzu Leh lisanile, yüzde 
yedisi Almanca konuşur. 

Yogoslevyo halkı nın yüzJ.e 

hi bahislerle edebiyat, dil ve t~ ~1 
l itibaren her hafta ımzarte. i ve cuma uiin-güzel sanatlara dnir m~to e- " 

atar, Türk yazıcıları olınden IP.ri muntazaman nrntinalar yapılacaktır. Ta-
çıkmış yazılarla ecnebi gaze- 'i:" le be fia\ları tenıil•tlıdır. il 

yetm işi Sırp ve Hırvatça, telerinden tercüme editmit 1.::.1 

içtimai makaleler varJır. Ea- rfilli!ll!J iH!llllil ;;: . .--IJl!lmllil :: •1111 yüzde sekizi lslovence~ yüztle 
Bo nnltço, yüzde beşi Alman -
ca. yüıde dördü Arnavutça 
yüzde Jördü Macarca ve yu
zde ikisi Romence konuşur. 

erin sonunda Franu mebusan c H F Bal ıkes· .. IA t 
meclisi hariciye encümeni • • • 1 r VI aye 

Sovyet Rusyuda sekseu 
üç lisan konuşulur. Sovyet 
Rusya ahalisinin yüzde elli 
beşi Rusça, yüzde yirmi be
şi Okran ve sair lisanları 
tekellüm eder. 

reısmın «cihan ıiyaaetine 

umumi bir bakıt» iimi altın- idare h e y e t i 
da gayet ihatalı bir makale-

si m•vc__,.utt: .... :· ~~ Riyasetinden : 
M.Benes 

Dın: ltalya ahalisinin yüı- · 

de Joksan dokuzu katolik· 11 h kL .1 
tır. tıpnnyadn din vaz yeti Siyasi mese e er a ıtnua 
n yn i niabet ılah ılinJedir. ~ v- •• t. • ..lı'yar~ 
uituryanın"yüıde dok,an ık- 111111 'I 11 f 
isi katolik yüzde dBrdü pre-
teatan ve yöıde uo bUC\1$U Paaris 24 (A.A.) - Petit 
Yahuıl idir. PolonyB ohali!İn- Parjıien gazeteıl, M Sene-
m yüzde altmış üçü kotblik aisı uıun beyanatını meşret

yırmi üçü ortodok~.' yüzde mektedir. Mumaileyh bu tıo · 
üçü preteEıtan ve yuzde onu yanutında Jiyor ki: 
Yohudi4lir . Mac rıst.an obalı:; · -Hüt:riyet blitün mürssns-
tıinın yüzde nllmış döıdi ke· atı hAkim olmalıdır. YeJn ı 
tolik. yiızde 2,3 Orto~o~ıt. ve parlamentonun, hal.kın irad-
yüzde · beşi Yabudı dıuıne osinin bir iladeıi olarak ka-
menıu ptur. d l · d L 

Almanya ahalisinin yüz~e lma11 ve n etın emoa.ra-
oltmış dördü prote~tan, yu.: siye badim olmak . f•rtile 
zde otuı ikisi katolık vH yu- herhangi bir tekil a!maaı 
zde biri Yahudidir <Bu ist icap eder. 
otistik yapıldığı zaınnndn Ya · Mamaileyh mevcut bütün 
hudiler Almanyndon boğul mue11esatın halihazırda de-
m mışlardı.) rnokraside mevcut . buhrana 

lngilterenin yüzde doksan ve bılha11a demokratlar bu-
dördu protestan, yuı~e ~eşi 
kıtobk n yuzde bırı \ah':' hranının zaruretlerine jn\jb-
udidır. Frııneanın y~ıde .~~ ıi: etmesi lAzım geldiğini yo· 
ksan beşi katolik. yuz~e ucu zınakta ve demo.kraL şelJ r
protestan ve yarım nıılyonu deo ekeeriıinin sıynseten n 
Yahudidir. . . . ahldk.an kendilerine terettüp 

Çeko lo' ak ya . ahalısının eden meırnlıyot yük.ünü tn-
yüzde yetmiş \ıı;iı .. ~atolık dı tırnağa lAyık olup ohuıtdık· 
n ı'ne munı:ıuptur. 'ruıde dtr-. ~ 

larıoı sormaktadır. Söıü dü ortokuı, yüzde yedı&J 
portcston, yuzde uçiı Lutor harici siyaaete nakleden M. 
ve yüzde ıekizi Ç kosla"Yı Benes şöyle demiştir: 
kya kılieesiae mensup b?l- - On tenedenberf Sovyet 
unuyor. Yuguslovyo ~halıs. Rueyanın Avrupaya avdeti 
inin yüzd kırk sekızı orlo: lehmde bulundum Avrupanın 
clokstnr.. Yuz(le otuz yed ısı 
k ıtolik yüzde on biri , Müsl merkezintle bulunan Çckos-
nman. yüzde yarım ı \' ahu_d ı o,·akya Sovyet Rusyanın Mi· 
ve yüzde ikisi pr~tcı~an~ır . lletler Cemiyetinde Lulunma-

Sovvet Rmıya içan şımrlıye masından doğrudan doğruya 
kadnr "bu hususa dair hir İl- müteesir oluyor ve Ruayanın 
tntislik nr.şrolunmnmıştır. cemiyete nvıletıni temenni 

Siyasi fırkala r: Siyaıi fır· ediyordu. 
kalar, hususunda rekoru ka- Mumailey h sözlerine niha-
zanon ispanyadır. t,~ç en se· yet verirken Husyamn sulh 
ne İspanya heye!i vekileıi 

l 
~ b. '96 A vrupanın imarı i11ine it-

tarafınd n verı en resmı ır ~ 
tebliğden. ispanya milli me_ tirokinin kolay olmıyacağı-
clisinde kırk sekiı fı rkalar nı eöylemiş ve şöyle demiş-
mevcut olduğu anlaşılmışt ı r . tir: 
Frsnsn p..ı.rldınentosunda on - Biz bu ittiraki kolay-
altı. Polonyndo on beş, lng· laıtırmak, ona bir istikamet 
iltorl de sekiz, ve Çek.oslov· vermek n onu fayizli bir 
okyada on altı siyrısi fırka hole getirmek için çalıtaca-
vardır. 1 ğız 

Bürhaniyenin Keremköy hududu dahilinde Türk ocak
larm·Jan müdevver fırkamıza ait maltlmülhudut 1 parça 
zeytinlik 1- ta9rinievel 934 tarihinden itibaren 20tttşrinienl 
934 tnrihina kadur 20 gün müddetle tem\iken satılmık üzere 
müzayedeye \'1karılmı9tır. Şeraiti anlamak n daha fasla iı
ahat almak istiyenler Balıkuir, Edremit, Bürhaniye, AJY· 
alık halk. fırkaaı riyuetlorinden tafsilat almaları ve talip 
olanların 20 - Teşrinnel • 934 tarihine müaadif cumarte_ 
ai günü ıaat 19 dıı yukarıda isimleri yazılı fırka riyaeetle
rine miiracaotları iJtn olu!lur. 

C. H. F. BahkesirvilAyet 
idare heyeti 
· ·Riyasetinden: 

Birhaniyenin Keremköy hududu dahilinde Bahkeair 
Tirk ocağından müde"Yver fırkamıza ait malOmülhudut iki 
parça ze1tinlik 2- Teşrinevcl - 934 tarihinden i\ibaren 2ı_ 
TeşrineTel - 934 tarihine kadar 20 gün müddetle temlilıen 
satılmak üıere mü1&yedeye çıkarılmıttır. Şeraiti anlamak 
Y6 detha Cazla isahat almok iıtiyeoler Balıketir, Edremit, 
Bürhaniye, Ayvalık halk Jırkosıf riyasetinden talıtllt elma
ları n talip olanların 21 / Tetrinievel / 934 tarihine mü
aadi{ J•&zar günü snat 16 do yukarıda isimleri yazıla fırka 
riyasetlerino mürnooutları ilAn olunur. 

Necati Bey Muallim Mektebi 
Müdürlüğiınden: 

ı -- Mektebimiıin Mayıs 934 gayesine ka-
dar ihtiyacı bulunan ( 300 ) ton kok kömürü 
ı 6· l0-934 tarihinde saat 14 de ihale edilmek ü
zere 2o gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasava cıkarılmıstır. •. . . 

2 - Talipler şartnameyi mektepte ~ürebilir .. 
Ve ihah' gii nii de teklif mektuplarile mektepte 
müteşekkil mübayaa komİS)'Onuua müracaatları 

Karaca bey harası mü 
dürlüğünden 

llarmn ismet paşa meYkiinde orıaklama su
rt'lile bin dönüm pirinç ekilecektir. eraitini 
anlamak istr.,·enlerin v~ talip oıa .. ıarın ya bir 
mektupla ve· ya do~rudan doğruya Hara idare-
~ine nıüracaatları il~n olunur. 189 
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SAYFA: 4 TURKDILI 26 ıvıU~ ' 
İzmir-Bandırma arasında1203 Bandırma-İzmir arasında 1202 Afyon - İzmir arasında JJ04 

namaralı aürat treni seyrii se- Numaralı yolcu treni seyriJ.f( numaralı yolcu treni seyrfJse
f er cedveli. 

Cuma, cumartesi, pazartesi, sah ve perşenıbe 
günleri işler 

( Bir teırieTel 93.t tarihinden itibarea ) 
İıtaayonlar Vuma Dur•• Kalkma 
lzmir 7,15 
Halkapınar 
Turan 
Karııyaka 
HacıhüHyinler 
Çiyli 
Ulucak 
Menemen 
Bmiralem 
Muradiye 
Horoz köy 
Manisa 
Karaağaçlı 

Sarhanlı 

lıhakçelehi 
Kayışlar 

Kapaklı 

Çiftlik 
Akhisar 
Süleymanh 
Harta 
Kırkağaç 

Soma 

• 

Beyce 
Gireson 
K6racalar 
Soğucak 

Çukurhüseyin 
Balıkeıir 

TelA.ki B. 
Yeniköy 
Ömer köy 
Susurluk 
M. Kemalpaşa 
Okçugöl 
Aksakal 
Sığırcı 

Teldki C. 
Bandırma - gtır 
Bandırma_Şehir 

7.36 
7.46 

8.03 
8,20 
8,36 
8.56 
9,22 
9,39 
9,47 

10, 19 
10,31 
10,42 
1 l,05 
11, 15 
ı 1,24 
11,36 
12,05 
12,36 
12,52 
13, 14 
14,06 
14,33 
14,50 
15,26 
16,06 
16,39 

17,4'8 
18,15 
18,39 
18,57 
19, l l 
19,35 
20,01 
20,29 
20,40 
21,05 

1 

3 

5 
2 
8 
1 
J 

l 
16 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

14 
1 
ı 

5 
20 

1 
2 
1 

lo 
1 

21 

10 
3 
5 
1 

1 

1 
JO 
3 

20 

a,08 
s,22 
s,44 
8,57 
9,23 
9,40 

10,03 
10,20 
10,32 
10,44 
ı 1,07 
11, 16 
ı 1,25 
( 1,50 
12,06 
12.37 
12,57 
13,34 
14,07 
14,35 
14,51 
15,36 
16,07 
17,00 

17,58 
18, 18 
18,44 
18,58 
19,12 
19,36 
20, 11 
20,32 
21,00 

lzmir-Bandırma arasında 1201 
numaralı sürat treni seyrü se

fer cedveli 
( Bir teırinie•el 934 tarihinden itibaren ) 

Pazar ve çarşanba günleri işler 
lıtuyonlar Varma Durma 
fzmir 

Halkapınar 
Turan 
Karşıyaka 
Hacıhüıeyinler 

Çiyli 
Ulucak 
Menemen 
Emiralem 
MuraıJiye 

Horozköy 
Manisa 
Karaağaçlı 
garhanlı 

lshakçelebi 
Kayışlar 
Kapaklı 

Çitlik 
Akhisar 
Süleymanlı 

Harta 
Karaağaç 

Soma 
Beyce 
Gireson · 
Karacalar 
Soğucak 

Çukurhüıeyin 

Balıkeıir 
Yeniköy 
Ômerköy 
Susurluk 
Mustafa Kemalpaşa 
Okçugöl 
Aksakal 
Sığırcı 
TelAki C 
Bandırma Gar 
Bandırma bir 

13,ı 7 
13,22 

13,42 

14,23 
14,44 
14,54 
15,02 
ıs, 19 
15,25 
15,30 
15,39 
15,53 
16,10 
16,22 
16,36 
16,59 
17,20 
17.32 
17,57 
J 8,22 
18,-48 
19,30 
19,.ts 
20,06 
20,17 
20,29 
20,49 
21. 13 

21,35 
2t,45 

2 

7 

4 

2 

2 

3 
2 

5 

Kalkma 
13,00 

13,12 
13,18 
13,22 
13,25 
13,33 
13,44 
13,5Z 
J 4, 11 
14, 19 
14,30 
14,44 
14.54 
15,02 
15,19 
15,25 
15,30 
15,.43 
15,53 
16, 10 
16,22 
16,Js 
16,59 
17,20 
17,32 
17,59 
18,22 
18,51 
19,32 
19,4s 
20,07 
20, ı7 
20,29 
20,49 
21, 13 
21,29 
21,40 

rfJsef er cedveli. fer cetveli 

Cunıartesi ve sah giinleri işler. 
( Bir teırienl 934 tarilainden itibaren ) 

lıtaıyonlar Varma Durma iealkma 
Budıraa-Şehir 23.50 
Bandırma-gar 23.50 3 23.53 
TelAki C. 24.00 
Sığırcı oo 13 00. 13 
Aksakal 00 . 36 00.36 
Okçu göl 00.53 00.53 
Muıtafa Kemalpıta 1.o4 t.0-4 
Sasırlık t.14 1 1. 15 
Ömer köy ı .33 1.33 
Yeniköy 1 ·51 3 1 .54 
Bılıke8ir 2.28 4 2.32 
Çukurhüseyin 2.58 2.53 
Soğucak 3.28 2 3 30 
Karacalar 3.51 3.51 
Gireaon 4.o3 4.03 
Beyce 4.22 4.22 
Soma 4 43 3 -4.46 
Kırkağaç 5.00 ı 5 O 1 
Harta 5.15 5.15 
Süleymanlı 5 27 5 27 
Akhisar 5.38 4 5.42 
Çiftlik 5.50 5.50 
Kapaklı 5.55 5.55 
Kayışlar 6 02 6.o2 
lıhakçelebi 6. 17 6.17 
Sar hanlı 6.24 6.24 
Karaağaçlı 6.32 6 32 
Manisa 6.47 o 6.53 
Horoıköy 6,57 
Muradiye 7 06 
Emir alem 7 .26 
Menemen 7.35 1 7.36 
Ulucak 7.44 
Çiyli 7.53 
Kartı yaka 8. 03 2 8.05 
Turan s. 1 1 8. 12 
lımir 8.25 . 
lzmir-Afyon arasında1103 nu-
maralı yolcu treni aeyrü sefer 

cedvelı" 

cBir teşrinievel 934 tarihinden itibaren > 

Her gün işler. 
istasyonlar 

İzmir 
Halkapınar 

Turan 
Karşıyaka 

Hacı hüseyinler 
Çiyli 
Ulucak 
Menemen 
Emir alem 
Muradiye 
Horoz köy 
Manil!la 
Çobani1& 
KHaba 
Urganlı 
Ahmetli 
Sart 
Salihli 
Yeşilkavak 

Dere köy 
Alkan 
Alaşehir 

Kinlik 
Konaklar 

Güney köy 
mvanlar 
Ahmetler 
Km. 241 
İnay 
Kara kuyu 
Ut ık 
K8prtklar 
Banaz 
Oturak 
Dumlupınar 

Y ı J.lı rımkemal 
Balmahmut 
Geçikhamnmı 

Afyon karahisar 
Afyon Anadolu 

Varma 

9 40 

9,54 
10,07 
10,21 

10,14 
l ı,07 
11,22 

11,29 
12,05 
12,28 
12 53 
IJ, 10 
13,28 
13,42 
14, 15 
14.31 
14,46 
15,04 
15,38 

17,23 
17,50 

18,29 
19,04 
19,46 
20, t 1 
21, 15 
21.54 
22,25 
23,08 
23,35 
00,27 

1, 1 o 

Durma 

2 

1 
1 
8 
1 
l 
1 

16 
ı 

9 
1 
1 
1 

15 

1 
1 

20 
5 

ıO 

ı 

ıo 

3 
1 

29 
l 
3 
7 
2 

1 1 

2 

Kalkma 
9,13 

9,42 

9,55 
10,08 
10,29 

10,42 
lt,08 
l ',23 
11,45 
12,06 
12,37 
12.54 
13, il 
13,29 
13,57 
14,16 
14,32 
14,47 
15,J4 
15,43 

17,33 
17,51 • 

18,39 
19,07 
19,4'1 
20,40 
21, 16 

21,57 
22,3:? 
23, 10 
23 46 
00,29 

1,05 

Her gün işler 
(Bir Teşrinievel 934 tarihinden itibarea > ,ık"' 

İıtasyonlar Varaa Dur•• K 4.D 
Afyon Anadolu 3 d 
Afyonkarahiaar 3 
Geçik hamam: 
Bılmahmut 
Y ıldırımkemal 
Dumlupınar 

Oturak 
Banaz 
Kapaklar 
Uıak 
Kar ak uyu 
İnay 

4 24 
5 06 
5 .. ~ 
6 13 
6 38 
7 35 
8 02 
8 39 
9 09 
9 34 

10 36 
10 53 

] 

8 
1 
1 
2 
1 

J3 
1 
1 
9 

l 
9 

Km. 241 
Ahmetler 
Elvanlar 
Gön ey köy 
Koıaaklar 

Kinlik 12 17 1 12 
18 

Alatehir 12 34 19 t2 53 
Alkan 13 07 1 13 ~ 
Dereköy 13 21 1 13 ZS 
Yeşilkavak 13 38 1 13 'J'1 
Salihli 13 56 20 l 4 

16 

Sart 14 29 ı 1-' ~ 
Ahmetli 14 46 1 J4 '

1 

Urganlı 15 Ol l ]5 cfl. 
Kasaba 15 19 9 t5 28 

ıs 49 
Çabanisa 15 48 
Manisa 16 12 20 16 31 
Horoıköy 16 39 1 16 : 
Muradiye 16 55 1 16 
Emiralem 17 20 1 17 

21 

Menemen 1 7 33 9 ı 1 -'' 
17 51 

Ulucak l 7 56 1 
Ciyli 18 09 2 t8 

11 

Uacihüseyinler 
1
1
8
8 ~~ 

Karştyaka 18 25 6 O 
Turan ıs 39 ı 18 " 
Halkapınar l 8 51 J 4 19 ()5 
lzmir 19 15 o' 
Bandırma-İzmir arasında Ji 
Numaralı yolcu treni seyr8 

sefer cedveli ~ 
Cuma, Cumartesi, Pazartfsi, Sıh ve PerşPf11 

günleri işler. 
( 1 Teırinie•el 934 tarihinden itibaren ) ,. 

İst&1yonlar Varma Durma t\el:I 
Bandırma-tehir " 6,1" 
Bandırma- gar 6,40 10 

1
,o: 

TelAki C. 7,0 J o ., '°' ,,,, 
Sığtrcı 7, 16 9 1.~ı1 Aksakal 7,50 1 s,I 
Okçu göl 8, ı O 1 .,'J 
M. Kemal Paşa 8,24 

8
'1 

Susurluk 8,38 4 ~-
Ömer köy 9,5 1 ~ 

JOı Y eniköy 9,35 1 O 
TelAki B. ~ 
Balıkeıir 10,23 17 1°· ~ 

12·1 
Çukurhüıoyin 11, 12 1 O' 

ıZ· Soğucak 11,53 9 tZ.~ 
Karacalar 12,28 J .., 
Girel!lun 12,4'4 1 ıZ•.,. 

•''"" Beyce 13,7 1 4 ~ 
Soma 13,33 20 1 '11 
K k 14, ı7 4 1 4·~11 ır ağaç 

1
4," 

Harta ı 4,48 1 , t}_ 
1 ;11J1 

Süleymanh 15,7 ı 5., 
Akhisar 15,24 16 1 '~f 
Çiftlik 15,50 1 t'·~ 
Kapaklı ı s,59 1 

16
' ı I 

JÔı ' ~ayışlar 16,09 2 ı6·~ 
lshakçelebi 16,32 1 611 
Sarahanlı 16,43 1 1 ''1 

J1ı 1 
Karaağaçlı 16,55 2 

1
7,4 

Manisa 17,19 28 1~ 
1 'ı' Horozköy 1 7 .54 1 ı 8· ,

11 Muradiye 18, 10 4 8 ~ 
J '..ıı 

Emire lem 18,39 1 gU" 
Menemen 18 52 8 

1 'ı~ 
19 9 

Ulucak 19,14 1 19,' 
Çiyli 19,27 2 
Hacıhüseyinler ,9,fJ 
Karşıyaka 19,42 8 19,'fi 
Toran 19,58 o 'fl ., 1 

Halkapınar 20, 10 12 " 
İzmir 20,32 ~ 

BALIKiSfR ViLAYET MATBAASINDA BAllL~1•• 
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