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Hükumetini devirmek is-
Kur itayı Çalış_!yor. 

. Hitle 

v n 

s hr~ re başmuharriri: Bilecik mebusu Hayrımı 
Umum Neşrıyat üdürü: Kanan Emin 

/, "'i"DAAEl fANEsl: Bnhkesir Şahmehmet skağı dairci 
~ mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili,. TELEFON: 
1 Türkdili ABUNA ŞERAITl:Seneli~ 1000, altıaylığı 
il 600,kuruştur.Nüshnsı 5,geçmış nüshaları 25kuruştur 
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lim A asında 
eğişıkli Vo k .. 

tiyenler ~imler? ' 0 Ma~eın i milletin yüzde meseıa nasıı meydana k'? iur o:maz sebeplerle na il yapılmıyacak. fakat şim-
-----......--...--...-:-:---:"-----ç......-ı 1 

• diden e rar veril ııı iş h · ç h i r şey yoktur, 
doksanmı ~azandı~, yüzde 
onunu rla kazanacağız diyor, 

1 

-mnhalliade yopıhr. Kadro 

Ma rif Vekilinin beyanatı -Maarir Vekıli Abidin bey, 

Kurultayı huzarlarıle şeref veren BU) ilk Reısımız 

u 
ezl 

ayd 1 i 1 er 
rini anlatıyorlar. 

Rus a imi dil yolundakı mesaımizı takdirle andı. Almcn 
ahmi Alman ilim aleminin sayğı ve selamlarım bildirdi. 

Beı lin, 21 (A.A.) - ~t. llıt

ler milli ıniidnfacı nozarına 

bir ınekt up göndererek mü
~f'llllh kuvvetlerin yapmış 

oldukları snJakut yemininden 
doloyı teşekkür etmiş ve 
Hindenburgun vasiyetname
sini yeriM getirmek üzere 
ordunun mevcudiyetini ve 
millet içinde yogtlne müsel
lilh kııvet olarak idamcsini 
en esaslı bir vazife tel Ak ki 
eyl('mekte olduğunu hildir
miştir. 

M. Hitler millete ve milli 
sosyalist fırkasına hitaben 
de neşrl'ttiği bir beyannam
ede iktidar mevkiini ele ga
çirmek için on beş senoden
beri yap ılmakta olan müca
delenin pazar günü bıtmiş 
olduğunu .... e şimdi ha lıca 
işin devlet vo milli sosyalist 
hareketinin t~vhııl ıni ve bu 
surr'tle rı jch remzinin en 
son A.\mıınyanın ko.lhino hak 
eylemeği temin eylemek ol
d ığnnu beyan etınPkteılir. 

~l. Bitler eliyor ki: 
M ıdam ki 15 senede mille-

tin yiizde <.loksanını kozanın· 
ak mümkün oldu, '°1İğPr yü_ 
zde onunu knzcınmak imktnı 

An ara, 22 (AA.) - ikinci DıJ Kurultayı dün başkan 
Kdzım Paşunın rıyası:tindo ve Gazi HJzrcllerinio huzurile 

varılır. toplantı ını yapmq~tır. 
Bu toplantıdan eve! ilım koım .. iyonlnrı ayrı ayrı loplan- Viyanıı, 2 ı (A.A.) - Ha· 
lor ve oralorında iş bölumünu knro.ılnştırmışlnrdır. vas hildiriyor: 

mışToplontıyo boşlıınır en Başkun Kfiıım Paşa Hnzretleri Avusturya efkarı umum-
k lta da A, B, C, olmak illere üç grupa ııyrılan tezlerd- iyesi llitler aleyhtarlığının 

uruh Ygrupa ait olon tezler hakkında söz ısteyenlero söz bilhassa Almınyonın kotolik 
en er . . t l . . h o·· 
verileceğini bildı~mış "p arz e_rıln ızn ınoR geçnRııştır.. u- merkozlerinıle artmış olmn-
nku. toplantıda ümversıte ıo esor rınJo_n n ıt uhmı be- . 

sınılan 1fol11yı memnunıyet 
1 T h . Omer, Sovyf't Hum a ademısı azıı ındo.n Profe- ~fathuat 

yöe Ma sın · nof Bırısilo e iınh·cr~ıtesı ordııııısyüsu ıle Pro- göstermektnnir. 
s r ı escanıı . . . reviamm orf sinde Alman , .. A 1 rtorvnn beylerın t~zlerı dıııleıım111Lır. 
ıesor gop J 1 L pr~poganda nazarının sarfe. 

Tah .. in Ömer beyin tezı o ıt• n A grup~ bu tezler _ 
d alon Şevket Azız bey Doktor S:.ıım Alı be- ttiği şu ihti atsız söze ehe. 

en sonr soz "k' . r d 
. . t' r nda mütııleatlıı bulu1.1 iu ve onu tokibttn oz ( Devamı ı ıncı ay e e > 

Y1
10 teBzıdo rtı 'r de vınc S ım Ali bl'yın tezıne tema Jo Turkı;- = 

o. an e ros e ., . A t 
enin Ermenice iız 'rine yaptığı te ırl.cr hrıkk nd~kı noktui vus u rya 

· de olduiiunu hrmenıcenın \'O Ermenılerın Tü-
nozorın verın r- .. 

kl 1 t• astan sonrc.ı düzel ı eğe vo mutekl\ruıl bir hole __ 
r eı:e~ .... o::nşladığ r ı, yıiz ~(·neden herı de Ermonı dili _gr~ 8aşveKilinin Romanya ha-
g . . T k 11 1·1i gr ımerıno dayunar.ık ınkışaf ettwmı 
merıoın ur 

1 
k ı h d l h l -

0 
· k • .1 ı L l ve ancak bu sayedE' mut ômı ır 1 u ıne ~oldı~ı~ıı so. re etmuen eve ueyana 1 

1 d' so•ıru N ım lllizım l C) ın uıop dılmdekı f .e ~ eve u ·hiklcri hakkındı.ıkı t-ezinın t ıyit eden bazı karı- Homa, 21 (A.A.) Avu-
ur ç 1 g ç y ıptı Re ıt H hmı bey Turk dilinın 1 ~lurya başvekili M. Şu ing 

~t~~ıı,ar tnrıİıınd·t, uyu denınm to ırl rinı anlatmış ltaly:ıya h3rekctinden Avd 
m 

1 0 1 
d . 'l'urk clılino ııt rır ><t rm ıl Arda r•e· DltP.lyn gazetesinin Viynna 

ve bu evrı k k 1 ı:> b l . d • tetkik irın hır h re· t no tn ı o nrak vasıf.ıın muhnbirıno hey.ınatta u u· 
rıyo ogru d '1 k h .. kfı t " 

l Tahsin Omer bey t zın e ,, e ıkadaki nı..ı)• ı nnrak Avusturya u me ı-
dırmış ır. k l . . k 
T d ro tlndığı J 20 Tür e .m cııne nıt cır ştırmnlorı nin Dolfusiin siyasetine '\'C 

dı 10 
e . bu dıl il yine Meks k lla mev<'ut dilın tetkik iktısadi maksatlarına se.dık 

yapmış ..... 0 
eski Turk ırkının tarihinrı ve Turk dılinin en bulunduı"unu tekrar etmiş 

edılmesının . . w •• 

1 
. . rı 

eski sör.lerinin elde PdıloıTsıııke. y dır ı':~c _gını O) E> ml ştır. ~ı. ~IuLsolıni ile yapacağı 
Prof •sör MAscaminof ur ·ıvtı .c ı.mı. ora tırm ı a~n ve- mı.illlkatın hoklc. ilnıiynn hi 

·ı ehe nmiyı)tin . akad •mık ışlor le ugraşan çbir ş yi tazammun rylcmi-

drı .. en .1. 0 lonılor. uz rindeki müspet t s·ı I rinıl n bah 
unya ı ırn l d 1 yeceğıni ve esn en tazammun 

. Turkıyode ılının halk i i halın c ve h k tabo\ıal 
1 1 

ld"•" . 
setmış v~ uvnffnkıyctle yayımını tPbcı)c d<'ğer bır hareket ey omemesi fizım ge ıgını 
nrlı akrak. :nll116~

1

0 • söylemistir. Prof •sdr G ze> kurultaya Alman söylemiştir. 
te ll 1 0 1

l"'
1 1 

l' 1 d kt G . . t' I' k l k al.iÇ s· .1. "I . · savr,1 vo se dm arını sun u an ve az.nın ngı iZ ra Ye r 8 1 
ıım:ıem J'O k" 1 · • ı · 

hb l .ğ. ltniı 1918 den sonra·ı seHnı ~ıyo ı.ı mı .a ı.ondra, 2l (A .A)- İngi-
re er ı 'ı a l r k 1 d ld T. k" h • 
ı d ı la almaz muvaf n ıyet e o. uron ur ıyeyc a- 1. L· 1 K ı e · du··

0 ıa ıa \'S!l • • • • • ız "rn ve rn ıÇ ı 
l u ktan sonrn t z nı ızoh eylemıRtır. • t yrnnlı ·lar.nı ona ı b T k 1 f akşam Ş.:ındırıng ıam ntos-

Bundnn sonrn Agop Mart ı ry n e ur pn eoe ır- 1 İ k 1 kti ' B 1 
· · · k kı metli bir tetkik esrrı olan trzini unı a ~ oçynı a ın 8 m-

moloıısıne nıt ço Y ' ornl h rkrt etmişlerdir. 
onlottı. K 1 K l t t"l 

R · · h il dün Dolnıo lıalu·o ~·ırovındo eti yazı- r ı ve rıı ı\·e ::ı ı ınu-oısıruın ur z. • ·~ . . J • • •• 

1 hakkındaki tetkıkatilt) tonınon Prog unıvnsıtesı profe. dJetıoın sonlarını orada g~-
arı 1 . l d" sörlerindon M. Hrozniyi kabul etmiştir. çırecek or ır. 

Yunan b&§\0 eklll M. Çnldnrl 

Atina, 21 (A.A.) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

flüktlmet aleyhinde bazı 

hareketlerde bulunmaktan mo.· 
znun eski bir zahit ile bir
kaç küçük rübeli znbit dün 
akşam tevkiC edilmişlerdır. 

~•selenin tahki ~i alt\kadar 

moarıfe aıt ışler hakkında 

dikkate şayan boyanutta 
bulunmuştur. Vekil bey de
miştir ki: 

- Her sene tuha r bir zj_ 
niyet karşısında kalınıyor. 
Yuz tcıtilind9 mezun olon 
mualljmler büyük şehirlere 

toplanıyorlar. Gfiya nsıl va
zifelerinden tecerrüt etmiş
ler gıbi, yeni kadro, yeni 
teşkilAt bekliyorlar Bu vazi
yeti kntiytın muvafık bulm
am. Bu zihniyet doğru değ
i lılir. Herk es yerli yerinde 
kalacaktır . 

gibi heyecan verici mesele
lor mevzuu bahis değildir. 
Bir muallimin bir yerden 
bir başka yere nakli için 
muhik sebepler olmak lAzı-
mdır. Olur olmaz sebep-
lerle nakil yapmı-
yaceğız. Fakat timdiden ka
rar verilmiş hiç birşey yo
ktur. Nakil isteyen muallL 
mlerin adedi pek çoktur. 
Hepsi de buyük şehirlere ge
lmek istiyorlar. Tabii bu 
imkAn&ızdır. 

Haydarpaşa lisesini gnd
im. Çok eyi buldum. Bına 

Birçok muallimler tatilde çok mü&aittir. Buraya 30 
fslanbula toplanıyorlar. Bu- bin lira sarfederek tamir 
nlar mı>zun muallimlcrdir. yapıyoruz. Tamirat den ıe-
Yeni vıızıfe~.inden tntıl mu. nesi başına kader bitecektir. 
nasebetile ayrılmış memur_ Bu Htı .. ye bir müdü.r tayin 

adliye makematı tarafından lordır. Terfıleri voıiföleri ( Devamı ıkınci sayfada ) 
yapılacaktır. l========:..c.=:==-=========-==--ıııiıi-

Belgrat, 21 {A.A.) - Av- i:Jalıkesirde Bağcılık. 
ala ejansınııı Atinoda meyd
ana ç ıkan suikast te kilAtıno 

dair aldığı mohlmatn göre 
binbaşı Fıloroıı Pırngnlss yü
zb&fl ko~tantirıolosu duvc-l 

ederek bir protokola imza 
koymasını teklif etmiştir 
Bu protokol ilo bir tokıuı 
zabitler imdiki hiıkumcl 
n bilhossn harbiyti nrı
sırı ceneral Kondiliein aleyh
inde çalışmağı taahhüt etm 
ektedirler. Yüzbaıı Kon ta 
ntinopolos keyCiyett~n dorhal 
harbiye nazırını hoberdor 
eylemiş ve ceneral Kondılis 
te <lerhol suikutçıları tevkıf 
ettirmi~tır. 

Müldzim Bruınidissein e\'
ind(' yapıla n taharriyatta me· 
zkOr protokolun bir nüsha_ 

sı t-lo geçmiştir. Bundn J O I 
azadan mürekkep hir dıvan
ıhorp te kili ve ordunun de- 1 
mokratık esaslar dohılinde 
tensıki der piş edilıyordu. 

Ooloşnn şayialara göre su 
ikast teşkılAtı oldukrn geni
~tir ve birçok sivil rical <lo 
buna dahil bulunmnktadır. 

Karlı 
. 

v • 
1 

de Bağ Hayatı 
en Baş 1 adı . 

Bir gec ı bağ evinde yaran, temiz bağ hayatı yaşıyam bir 
kimse mutlcka kendisiı e hır bağ n bır bağ ni temın ıtı
eğe çalışıyor. H mşehr ıerınıizden birçnğu bağlGrda yazfıyor. 

naıt hayatı }f'IJldt'll lıa~lıy:ırı 

Şı hrimizin yomrklık vo 
şıralık üzümlerı ötcdcnberi 
meşhurdur. 

3:.!4 - 908 tarihine kodor 
şehrin biıtün muhiti renkli 

Bılıkeııirın nnıami gbrUnll§U 

b. ğlarla çevrılmi§ olduğu 
h11lıle, o tarihte başl ıyan 
Balkon harbi iptidnlarına 
(328-912) kadnr devam ed
( Devamı ikinci sayfede ) 

• asarruf! ır 

Erğani lstikrazının Son Tertibi de Satışa 
Çıktı. Bu Tahvillerden Birer Tane Edininiz! 

Yüzde. 5 fol: lJe yti:<le 2 ikramiyesi olan bu istikra:uı son terlibi de e11elce ihraç 
olunan A ue R serileri gibi aym lıak ve imliya:ları Jıaui belleri 20 lira itibari kıyme
tte, lıamliıu muharrer '200 bin talıullden ibarel olup, lcım talwllln üçte hirlrıi lemıil 
edecektir. 

Bu la/ıviller, kanwı mucibillce umumi ue. rnrıl/wk blilçelerle idare olunan daire ve 
rnıiesseselerce, villiyetlcr lııısusi idareleri ve belediyelerce yaptlacak müzayede, mülla
kasa ve rnııkauelelerde ı~mi11at olarak ue Jıa:inece saiılım~ ve satılacak olan milli 
emlak bedellerinin tediyesinde itibari k111mellerl ıizerinde.n başabaş kabul olunur. Ta
Jwil ue kuponlart ile tediyeleri ne mıitealllk evrak ue seneller.f alz ve ikramiyeler ve diğer 

muamelelu i~li/craun tamamen itfaswa kadar lıer türlıi rüıun vı vergiden muaftır. 

Yüzde beş faizden başka senede iki defa yapt!acak keşide/erde 
de kazanan numaralara aynca ikramiye verilecektir· ..._ 

ır-= &LWWC 



Sayfa· 2 TORK DtLt 

Bahkesirde Bağcıhk 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
en ( fı loksra) hastalığı yü
zünden bütün o tükenmez 
servetimiz mahvolup gitti. 

Aşar usulünün ueTam et. 
tiği yıHorcfo Bal ı kesir üzüm 
uşrii kışlık ve yazlık bütün 
mahsulat uşrünün üçte bi
rine muadıl idi. Hatırımda 
kaldığına göre şehirde 20000 
dönüm bağ vordı. 

Bu güzel bnğların İndira. 
sı şehrin serveti ve bilhas
sa umumi sıhhati üzerinde 
çok büyük tahribat yaptı. 
Bağcılığın yaprağından, 
çırpısınden. odunundan, tu
tunuz da çırpılarına varın

~ıya kadar herşeyi sen·ettir. 
Küpl!ir dolu!u pekmezlerin, 
dağarlarla muhafaza edilen 
muhtelif ve enfes reçelle_ 
rin, bulıımaların, tatlıların, kö-
fterlerin, sucukların ve sair. 
enin ev ve aile idaresinde 
dl)ldurduğu boşlu~u senodc 
en çok şeker sarfeden evler 
bile dolduramaz. Yaş üzüm 
sarfiy h sayesinde bağ-
cıların ve meyhane-
cilerin temin ettiği men· 
faat hnyli hüyiiktü. Yi-
rmiye yakın meyhnnenin iş 

lediği üzüm bağlarda en 
son kalan başaklarımızdan 
ibaretti. 

EvAlce bol üzüm, bol 
meyva yiyen, bol şıra ıçen, 

bol pekmeı, reçel ve 
bulan1&larla bPslenen, bol 

lmuştur. Bağcılık fenni öğ
renilmiştir. 

Memlekette fenni bağcılık 
başlamıştır. Bugün o vaziy
etteyiz ki evelce ellerine bin
hir teşvik ile bağ çubuğu 

verilmeğe ~·alışılan insanlar 
bugün çubukların istihı:ıali 
uğrunda küme küme ziraat 
dairesine, ziraat fıdanlığına 

koşuyorlar. 

Biliyoruz ki şehrin nüfusu 
şehrin evlerinden taşkındır. 

Mebani vaziyeti sıhhl değil
dir. S. ktır. Şehir ratıptır. 

Şehri muhite doğru yapmıya 
büyük bir ihtıyaç vardır. 

Eski (Karesi Beyliği) za
manında bu havaliye seya-
hat yapan dbni Batuto) nın 
ıfadesin11 göre, ( Balıkesir 
bağlık, bahçelik bir memle
ketti. llalk yazın tamamen 
bağ evlerine giderlerdi. Şe
hir geceleri ıssız kalırdı ) 
Bu hayat filoksradan asırlar
ca evel maalesef sönmüştü. 

Filoksra ise bir bağ g~zinti
sini de bize haram etmişti. 

Yeni bağların tesisini mü
teak .p şehirde bir (sayfiye) 
hayatı başlıyarak. o eski 
turıhi dlemlerı ihya etti. Za
ten bu do memleket münev
verlerinin arzusu idi. Bu 
hususta hattd doktorlarımız
dan bazıları da fıli örnekler 
göstermişlerdi. ŞimJi, gerek 
Karatepe mevkıinde, gerek 
Fazlıkuyusu, ziraat fıdan-
lığı taraflarında, ge-
rek Hastahane, Sütlüce, 
Dinkçiler civarlarında ve 
gerek Yeldeğirmenleri, Ta
şlık ve Soluğanlar mevkiler
ile Bondırmrı şosesi ve tere
nnik yanlarında çok çok ha
rayif, çok temiz (bağ evle_ 
ri) mcydnna getirilmiş bul-

ve temiz havalar alan, bağ

larında zevk ile işlemek, 
çalışmak mecburiyetinde 
kalan ve bu sayede tam sı
h batini muhafaza eden hal
kımızın bildhare bu nimetl
erden tamamen mahrum ka
lmış olması onun sıhhi va
ziyetini sarstı, şehirde hele 
(verem) çok korkunç bir unuyor. 

Bağ evlerinde yaşıyan in
hal aldı. Diyeb!lirim ki Ba- sanların hatta, neşesi şehir 
hkesirde bu hasta " ığın uğr-

1 
içinde kalanların sıhhat ve 

yıp ta tahribat yapmadığı neşesinden çok yüksektir. O 
hiçbir ev yoktur. Herkes 

derecede kj bir gece bağ 
ümitsiz, neşesiz ve musta. 

evinde yatan, temiz bağ ha. 
rip i<ii. yatı yaşıyan bir kimse mu-

Bağların ihyası yolunda tlaka kendisine bir bağ ve 
başlıyan yeni heves harbi 
umumi ve bilhassa Yunan bir bağ evi temin etmeğe 
işgali kıtdı. Filhakika, ka- çulışıyor. Ev yoptırmıya 

muvaffak olamıyonlar hiç 
ra günlerde §ehır dışarlF.lına olmazsa bir baraka veya 
çıkmak şöyle dursun. şehir hır kulübe meydana getıri-
~1~;s::~~~:e~!~eı~~~t~=~ yor, çoluğunu çocuğunu or-

alarda bıırıodırıyor. Ben 
ciler mezar taşlarım zdan k " öyle hastalar bılırim ı yoz 
tutunuı da bağlarımızda ve 

mevsimlerinde baj!da yaşa-
muhitimizde bulunan meyv- mak sayesinde hastalığını 
alı, meyvasız ağaçlara kadar 

atmış, kıymet kazanmıştır. 
herşeye taarruz etmişlndi Bugün bağ ve bahç"lerde 

6 -EylOl-923- de mtmlt'ket meydanu getirılen evlerin 
istıhltls edılır edılmez şehir barakaların. kulübelerin mık-
ihtıyaçları içinde birinci tarı iki yakındır. Bu 200 
derecede göze çarpan ı h 

yazlık içinde yoz ıyan em 
ihtiyacımızın bağcılık oldu- şehrilerimizin miktarı vasati 
ğu düşünüldü, miineTverlo- bin nüfusa baliğdir. 
rimizin ilk verdiği hayırlı Bu mıktar seneden se-
karar bağların ihyası kara- oeyo artmakta, herkes bağ 
rı olmuştu. Bu hayırlı kara- hayatınn doğru hevesle ko
rın tatbikinde on büyük şmaktndır. Yeni bağlarınızın 
Amil de vilıtyetinıizin zirııat nrtık istihsal devresine gir-
fidanlığı oldu. miş ve piya1ada kendi nefıs 

O, bağ müteşebbislerine üzümlerimizin satılmakta 
her türlü vesait imkAnı ha- olması da halkı sevindiren 
zırladı, onlara ameli bağcı- amillerdendir. Artık seneler
lığn ait kükürt verdi. Mutta_ denberi hasret kaldığımız 
sıl Amerika çubukları yetiş - . .. .. 1 · · B l k 
tirdi. Bu sayede tektük: baş- I Balıkesır uzum er_ını, a ı e 

1 b ğ l k · · d sir pekmezlerını, Balıkesır 
ıylln o cı ı on sene ıı·ın e 

k .. h' ve çok .. ' 11 .. ı üzüm tatlılarını yaparız . 
~·o mu ım ıumu u 
neticeler veren bugün muh- Bu netice çok hayırlı hır 
itimizde eski bağcılığın he- 1 neticedir · 
men dörtte birine yakın Y ıılnız, burada be -

güzel bağ kıtaları vücut bu- lediyemize düşen yeni bazı 

Amerika 
Beynelmilel 
ı, bürosuna 
Giriyor 

Cenevre,21 (A.A.) - Am
erikanın Cenevre mümessili 
Sir Penetiss Gilbert beyn
emilel mesai bürosuna res 
men müracaat ederek hü
kfimeti nin baynelmilel masai 
teşkilAtına girmek hususun
daki daveti kabul ettiğini 
bildirmiştir. 

Amerika sanayi noktai 
nazaından en mühim sekiz 
memleketten biri oluğund

an beynelmilel mesai bür
osu idare meclisinde daimi 
aza olmağa hakkı vardır. 

Amerika Milleter Cemiyeti 
azası olmadan beyelmilel 
mesai büroıuna giren ilk 
devlettir. Ve bu giriş bura
da fevkalı:l.de ehemmiyetli 
karşılanmıştır. 

vazifeler vardır: 
A. Korucu teşki _ 

lAtı bugünün ihtiya_ 
cına göre ehemmiyetle tev~i 
ve tanzim edilmelidir. Mev_ 
cut teşkilAt muhafazaya kfi. 
fi değildir. Bu noktada söy_ 
lenecek çok sözler vardır. 

Fakat şimdilik yalnız bir 
işaretle iktıfa ettik. 

B. - Hoğ ve kır evleri 
gelişi güzel yapılıvermekte

dir. Ş~hrin muhiti henüz 
bir plAn altına girmemiştir. 

Bügünkii evler yarınki 

planla yıkılacnk olursa pek 
te hoş kaçmaz. Şimdiden 
Belj)diyemiz bir şehir civarı 
pl&nı yoptırmalı ve onu ehe
mmiyetie takip etmelidir. 

Bence şehrin kesafeti iti
barile halkın hariçte diledi. 
ği her mevkide bağ evi }'ap
tırılmasını memnuniyetle 
karşılamak zaruridı r. 

Fakat bu hususta beledi
yece bir ıehir harici pla
nı kabul edilmek şarttır. 
Böyle bir pldn mevcut oL 
mazsn yarın hoşa gitmiy
ecek vaziyetler, manzaralar. 
ihtılaflar baş gösterebılir. 

C. - Bağlar dıkenli te
li erle tahdit edilıyor. Bu eyi 
hir şeydir. Fakat, bazı 11ev. 
kilerde bağlar geçit yolların
dan mohrum kalmıştır. Sa_ 
hipleri kuş değildir ki hava 
dı:ın uçup ta bağına konsun. 
Bu geçıtleri temin etmek 
bağcılar arnsında tahaddüs 
eden ihtilafları kökiinden hal
etmek ldzımdır. 

D. - Bağ mıntakaları şe
hrin beledıye hududundan 
hariç değıldir. Bınaena1eyh 
o mıntakalara giden yollar
ln biraz alllkadar olmalıyız. 
Bu hususta bılediyemizin 
küçük bir himmeti kılfidir. 

E - Bazı yerlerde h41§ 
açıktan akan ve sıhhiye me-
clisince kapatılmasına karar 
verilen lAğım mecraları yü_ 
yünden şehrin de, şehir civa
rının da sıhhati tehdit altın
dadır Bu mecralar zararla 
rını evvela istasiyon civarı~da 
gösteriyor, sonra bağ mınt
ıkasına doğru uzanıyor. O 
hayırlı kararıo biran evel ta
tbikini temenni edelim. 

H. B. Çantay 

YURTDAŞ! Ankarayı görmedin mi? 
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! ŞEHIRVEMÜLHAKATTA 
• .................................................. ~······················· 

Savaş Arapca kamet Pamukç 
Getiren 

Sah;bi Esat l~il bey be- Köyün~e dün akşam 
raet etti. Müezzin. bir vaka oldu. 

h . Hacıishak mahallesinden Dün akşam pamukçu 
(Savaş) gazetesi sa ibı ünde kanlı bı"r vaka olmUt 

E AA d'l ı h kk d berber Hüseyin efenJi is-
sat ı >ey a ın 8 açı- Bakkal Is mail ag· a dükkA 

l · t d d'" minde biri hakkında zabıt::ı-an neşrıya avasına un otururken pencereden ı 

de ağır ceza mahkemesinde ca tahkikat yapılmaktadır. hır kurşunla başından 
devam edilmiştir. Hüseyin efendinin dün ho- surette yaralanmıştır. 

ETelki celsei muhakeme- Müddeiumumilik 
ca kuyusu camiinde müez- d' 

de iddia makamı iddiasını vakadan ha~erdar e ı 
serdettiği ve vek!ller de mü- zinlik vazife8 ini gördüğü ve derhal tahkikata bat 
dafaalarını yaptıkları ıçın sırada arapça kamet getirlli- mıştır. Vaka failınin 
dün yalnız mahkemenin ği anlaşılmaktadır. Hüseyin olduğu şimdiden biline 

mektAdir. Bu ancak tab 
kararı okunmuştur. Bu kar- efendi bugün ndliyeyc veri- t · · d d a netıcesın e mey ana 
ara göre, mahkeme mevzuu lecektir. acaktır. 
bahs yazıları matbuat kanu- &===;::======================""' 

nuna muhalif gör - Maarif Vekilinin beyanatı 
memış ve Esat Adıl bey O 
hakkında beraet kararı ver- ( st tarafı birinci sayfada ) risat muallimlerinin m 

arı halledilmiştir. Bütün miştir. 

idare ~eyeti. 
VilAyet idue heyeti dün 

vali muavini Ekrem beyin 
riyasetinde toplanmış, biri
ken işleri tetkik etmiştir. 

Kepsüt panayın 
Kepsüt panayırı dün ka_ 

panmıştır. Panayır çok rağ
bet görmüş hararetli alışve
riş yapılmıştır. 

Kaça~çıh~ yapan esti ~ir 
muhtar. 

Kepsüt nahıyesinin Kolbu_ 
rru köyünden Oduhıışı o~Ju 
Yusuf kaçakçılık yuptığınd

an dolayı tutulmuş ve şehr 

imize getırilmiştır. Yakın 
zamana kadar köyün muht
arlığını yaptığı anlaşılun 

Yusuf ağanın evinde janda
rma tarafından yapılan ara. 
mada otuz yedi kılo tütün 
bulunmuş ve müsadere olu 

nmuştur. 

Bir hırs1Zllk 
Dün dursunbeyli manilot

uracı hufız Mehmet efendin
in istasiyoo cıvarmdakı ya_ 
pısında çalışan Mecıdıye 

mahallesinden marangoz 
Mehmet ile marangoz Eşref 
ef ımdilerın aynı yapıda çalı_ 

şan M"hoıet Emin eft1ndının 

uç lirasını çaldıklarından 

tutulmuşlardır. l laklıırında 
kanuni takibata girişilmış· 

tir. 

Ev taşhyanlar. 
Izmirler mahallesinden 

Mustofa oğlu Cemalettin ile 
Abdullah oğlu Hakkının aynı 
mahahallcde oturan gmin 
kızı Bedriye hanımın evini 
taşladıkları iddin edildiğinden 
bu hus ustıı za bıto.cn tah ki 
kat yapılmaktadır. 

Takye giyen adamı 
lzınirler mah Hesinden 

ettik. Henüz idare ve tedris 
kadrosu yapılmadı. Ders ba-
şlarken tayin edeceğimiz id
are memurlarınıı ve mualli
mlere tebligat yapacağız . 
EvvelA idare katlrosunu ya
pacağız. Burada bir muallim 
mektebi ve muallim mektebi 
için bir tatbikat ilk mektebi, 
bir lise ve bir orta mektep 
bulunacaktır. İstanbul lısele
lerinin leyli talebeleri bura. 
ya nakledilecektir. 

Ankarodaki kız enstitüsü
nün hır şubesine ikj sınıf 
iltl ve edildi. Müddeti tahsil 

beşten yediye çıkarıldı. Bu
raya bu sene 30 leyli hanım 
talebe alınacaktır. Burada 

şapkacılık ve saire de göste
rılecektır. Buradan mtızun 
olacuk hanımlar şimdiye ka
dar ilk mekteplere muallım 

oluyorlordı. Tahsıl müddeti 
arttırılan şubeden mezun o 
lan hanımlar bundan sonra 
orta mekteplere muallim ola 
bileceklerdir 

Orta tedrisot müeseselerı 
ıçin muallim ıhtiyacımıı va
rdır Liyakatlıleri mesleğe 
alıyoruz. Gul::ıtnsr.ıray lisesin
de kurslar vardır . Bu kurs
ları bitirenler de mesleğe alı
nacaktır. Maıımafıh eylülde 
orta tP.drisat muallimliği eh
liyeti imtıhanı açılması ı.,·in 
bir kararımız yoktur. Mevcut 
mektebi ortn mektep h3line 
koyduk. Bu mekteplnde 
akademik tahsilden zıyade 

mahalli hususiyetler naznrı 

dikkate alınarak, İçtimai, 

sınai bir takım tedrisat ya
acaklardır. Bu mekteplerin 

bu vaziyetme sebep orta 
tedrisat kadrosunda muahm 
noksanlığıdır Bu ikmal mo. 

ikmiş maaşlar 

rilmiştir. Bundan ıonr 
muntazam bir şekilde 
ecek.tir. Hükumet hususi 
arelere bu iş ıçin 570 
lira vermiştır. Uk tedri 
daha semereler vermesı 
fırka grupunun kara 
altlka ile bekleniyor. 

Orta tedrisat müe11e 
rinın ıslahı ıçın maarıf e 
nı alAkadarJarla tet 
yapıyorlar. Fakat yak 
tatoık. edilecek bir va 
yoktur. 

Muhtelif maarif müfett 
rinin ıslahata daır mub 
noktai nazur farkları va 
Ve bunlar tetkık olunall• 
lıl1rıd" ıcap ellerse 
~urası toplıuur, ıslatba\ ı 

görüşuJur. 

f 1.Uveraitede yüksek t 
sat umunı muduru liamıt 

yın rıyasetinde hır koıııi 
ttışkıı edılmıştir. Hu 
mısyonda tohm ve ter 
reısı Ihsan, rektör beY 
uekanlur vardır. liu ko 
yon Onıversıteye ait iıı 
ut tahmo.tnamcf er1nı, dı 
talimanamelerj vekAl 
noktaj nazarı dahılınde 

kık edıyorlar. Tetkikat 
nce kati şekıl alır tat 
geçılecektır. 

Ünıversıte kadrosu 
başka, her hangı hır d 
şıkJik yoktur. Yeni 1 

edılecek enstıtülerın ket' 
mı yıtptırıyoruıı:. Yakındıı 

bın !ıralık bir inşaata 
şeceğiz, Universite bahÇ 
nde hayvanat, fızik ldbor 
varlarından başka eski a 
irağa bölüğü yerinde 1 
ılmış olan ensaç Jtı.borllt 
arı bınasının vaziyeti tel 
ediliyor. Bu bina ht> 
tesellüm edılmemiştir.» 

ktepleri İstanbuldu mevcut M. Hitferin 
olmayıp Anndolunun muhte-

lif vildyetleriadedır. Bu 1 Beyanatı 
mekteplerin gayesi muhitin ı ( O t t f b' · · yl . s ara ı ırıncı sa 
ıcabrıtın~ uygu~ haynt ~d- mmiyetle kaydetmekte 
amı yetıştirmektır. Bıı ık fak gösteriyor: 
mal mekteplerinin munlliın (Şayet tek birşoy kaY 
kadroları da henüz tespit decek olursak bu ecneb 
edilmemiştir. için bir muvaffakıyet te 

edecektir.) 
İlk tedrisat meselesi hnkk_ Reichspost gazetesi Jı 

ında fırka grupu karar rki: 

verecektir. Ümit ediyoruın Hitlere gerek dahili eı 
ki sonbaharda meclis açılı- sette gerekse hariçte 1 
nca, fırka grupu da faali- nın gayet gergin buhıO 
yete geçeçek, bu işı intaç ğunu acaba bu intihaba\ 
~decektir. Maamufih ilk ted- natacak mıdır? 

Bursalı Mustafa efendi şap
ka kanununa muhalif olarak 
takye giydiği görülerek tu 
tulnıuş ve hakkında kanuni 
muameleyP. girişilmiştir. 

______________________________ _.;.. __________________ _ 

Cümhuriyet bayramında açılacak sergi münasebetile yapılacak tenzilatlı tarifelerde 
istifade ederek yeni devle merkezimizi mutlak gör! Hem ziyaret, hem ticaret! 

MILJ.J iKTiSAT ve TASARRrF CEMfff; .. 

li 
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Ecnebi Matbuat. ~ ~~~~~~~~~~· nin ycnile9tirilmesi Ye aari 
ihtiyaçlara göre ıslahı imkA-

tesir yaptıktan sonra <'anlı 

bir mevcudiyet halini iktisap 
edebilir. Nnsılki Lutherin li-

D'• ı Ku u 1 ayı nın• müzakere etmek üzere 
Dolmabohçe Sarayında bir sanı, onun ln<'ili ilı: Alman 

1 Ş hir Si emasında 1 
«Tü rkischepost»den: 
Dante Alighieri Wlhi ko

medyasında yüksek lisanı 
kudretteki kahramanlık şiir 
ve destanını yarnttığı vakit 
bu eserinin conlı bir inkişaf 
ile İtalyanın milli lisanının 
kuruluşunda bir temel olac. 
ağını kendisi do hatırın -
dan geçirmemiş ve bunu 
rüyasında bile teheyyül etm
emişti. Dante Alighierinin 
bu eseri bize lisan ıslahatı 
hakkında tahriri ekillerde 
deliller gösteren en eski mi
sallerden biridir. Alman li
sanı do buna benzer uvve
tli bir misol vermektedir 
ki, o da Martın Luther ta
rafından Vartburg hıcleg4hı
nda incilin tercümesidir. 

Martın Luther bu tercü-
mesile Alman milletlerine, 
Alman lisanının yeniden ya
ratılması için IAzım olon 
Milli mahiyetteki temel ve 
esas unsuru hediye etnıişL 
ir. O vakitlerde Alman lisa
nın bünyesi o derece ecne
bi kelimeler istilAsına uğra

mıştl ki Luther<len evelki 
asırda yazılmış olan eserler
in hemen hopsi sonraki 
nesiller için kaybolmuş sa 
yıldı. Dante Alighierinin 
yarattığı lisan, en ziyade o 
va it memleketin hakimi 
olan sınıfa teveccüh ve 
hitap eden bir lisan idi. 
Onun liı.anının halk içine 
yayılıp nüfuz etmesi mahd
ut oldu. Ru sebeple konuş· 
ulnn lisan ile yazılan kelime 
arasındaki Cnrk o 
zomadnnberi bu 
güne kndor zoil olmamıştır. 
Buna karşı Luther, lncılin 

tercüme inde lisoni şevk ve 
kudretini halktan almış ve 

yüksek cemiyet mehafılinin 
o zamanki lisanın tamamen 
söküp atmış ve mıllcte hitop 
ve teveccuh ednek yarottığı 
lisanın ifade tarzını canlı ve 
devamlı bir surette kabul 
ettirmeğe muoffak olmuştur . . 

Büyük Petro dahi Rus A.k
ııdemisinin teşkili suretıle 
Rus lisanında buno benzer 
bir tesir yapmıştır. 

Görülüyor ki bemon her 
yerde [*J milli lisanın 
temizlenmPsİ, ıslah ve ta
kviye i fıkri uyanmış ve bu 
ıslahat ona yokan milleL ' .. 
lerin milli diişuncel rı ve go-
riışlı:ri üzerinde bir hoyli 
müe sır olmu tur Fııkat 
nosıl olmuştcı Türkı)cde Tu
rkiye cıhan iyoset oyunun 
da en biiyiik kudret ve ku
vvet tımillerinden bı11ni teş 
kıl ettiği zonıonlardn- burıa 
benzer cereyanlar olmamış
tır.' Bu suale ccvop " rmek 
gtiç değıldir. O zamanlar de· 
vletin ho ında bulunan ve 
fıkri istikumeth ri tayin eden 
adamlar, milli fıkirleri beni
mseyip uyandırmaktan t:ıma
men başka emel ve alfıkalo_ 
ro. sahıp idiler. Osmanlı im
paratorluğunda gerek Tilrk 
('l'erek Arak ve sair lıerhon · 
;i bir iyet fıkrin in kuv. 
vet ve ınki of bulması o zo
monki reJım için çok föna ve 
zJrarlı ukıbetlor ve musib 
etlere delAlet edebilirdi. Me
mlo etin herhangi bir köşe-
inde baş gösterecnk milli

yet cereyanı, imparatorluğun 
ı•ı Muhtelıl il rıloı dakı bıı kabıl 

hareketler• \e netıcrlcrinı blr<'r bırC'r 
ıkretmolıi: uzun ola('aktır. 

milli devletlere ayrılarak pa- kongre topladı. Bu kongre milletinin ,Jjlınd l' doluşıırok 
rçalanmaoını intaç edecek ile ve muhtelif müzrıkcro nğızdon :ığızo ınt kJI etmı 22 Ağustos çarşamba a~şamından itibaren 
unsurlara nrtık önüne geç. ,.e münakaşalar r.etice-
ilmiyecek bir serbesti ver. sinde Türk~·c, hüylik lisan 
mek demekti. Bunun için lar ailesi içinde hakiki me-
Uaın nnlı imparatorluğunda ·kiini aldı. O vukit Lu net-
m•llıyet fikrınin yeri olmıım· icenin nasıl ist hsol edildiği 
ak }Azım geliyordu. Bu seb- hakkındaki tef Prruatın bur-
eple Osmanlı Padişahları a<.la iıahına girişmı>ğe ihtı-
mılliyet haricinde yaç yoktur . Siimer medı:ni-
ve milliyet {ev _ yeti üzerinden ilk deuirlerde 
kında bir bir inkişaf politık· beşniyet lisanının ilk başl-
ası takip etmişlerdir. Fakat angıcını teşkil eden koran-
bu inkişafın :ıkim kalması, lıklarA kadar nüCuz edilerek 
yalnız şahsi al'1ka ve İmpo- Fonetik, Morfolojik, Groma-
ratorluk menfaatlerine tabi tik ve Sintetik malumatın 
olmanın. memleketler için bir delt\letile vo P.ıleontolu yar
inkıroz demek olduğunu ni- dıını ile (Alp lisonlnrı) deni· 
hayet mesul cıdomlor kendi- len ve dünyanın ana lisanı 
leri de nnlodılor. sayılan men§ee varıncaya 

Bu adamlar, halka karşı kadar tetkikat ilerleterek 
müstchidııne bir boyunduruk Türkçenin bu lisan grupu ile 
politi ası takip ediyorlardı. ı doğrudnn doğruya bağlı 
Bu politika milli hususiyet 

1 
olduğu haki o.ti meydana 

leri küıliyPn rt·t ve inkft.r çıkarıldı. 
ederdi. Bu kolitika. intişar Bu cihet meydana çıkınca 
merknzinde kendilerinin ya- bundan f!onroki j terin İı · 
şadıkları bir lisana karşı ta. 1 ikameti de t Pznhür etti. Vn-
hripktlr bir politika ı di ve tile Oontenin tuttuğnu yol 
bu hol, nevima bindiği dalı milletçe Türkiye 
kesmek demekti Fakat de- için yürünülebilecı•k 
vlet haricinde mütenevvi bir yol değildi. Yazı 
ve muhteliC ı'stıkomettek' ulomaeının Ye eski payitah-

ı me. r . . o 
nfaatler, milletler arasındak· tın yüksek meha ılının s-
lnrklorı tevazün ettirn:.e~ 1 m:ınlıcası -ki şimdıki müca· 
ve Türkçl'yi mılll bir lison dele buna karşıdır. Aropçn, 
olarak ileri sürmek lüzum Acemce ve Türkçe kelimeler-
ve zaruretini nihrıyet hisset- den mürekkep bir halita idi. 
tirdi . Mılliyetçi Turkiyeıle Lutherin 

Erzurum ve Sıvn tn Türk gıttıği yohlan gitmek lftzım 
milletinin mukadderatı kn- geliyordu. Ku yol mıllete 
rar altına alınınca, uş. g ı den yol idi. Aranılanı bul-
ak ve esir menzc}p_ mak ve asırların siyasi in. 
sinden hakiki hayata yiikR- ltişaflarile kaybedileni tek· 
elmek yolunda bırdenbire ro.r elde etmek için Anado-
bir (Mılli fikir cereyanı) Judo, Toros civarındaki dağ. 
boşladı. Silı'ihla yopılon mu- lık orRzide ve asıl memlekc-
hareb lerj, istıkllll uğrund::ı- tin hudutları haricinde mil 
ki flİyu i mücadeleler tak ip yon lorca ineonlorın Turkço 
ettı. Jktısadi ve mali suhal- konuştukları yerlerde tetk i-
orda mılli ıstikltili elde et· kot yapmak !Azım geliyordu 
mek ·~·in yapılan hergünkü Kongre to.rof.ndan voz feleri 
mücadeleler yanınd t milli t ıyin edilen komisyonların 
külttir istikldıi uğrundaki tnkip edece leri hattı hare-

Ta kitabı mukuddosin hor 
gün istim11li ile nncıık bir • 
kaç nesil sonra Almanca 
konuşan irısonlur n benims 
edikleri ö:t. bir varlık olmu
şsa, ıslahntın ılk safhası bi-

tirilmiş olan öz Türkçeyi de 
öylece umum oro ındn neşir 

ve tamime cvvelA şair 

ve hatipler Javet olu- ~ 
nmuşlardır. ;\lekh plerdeki 6l! 
muall mlerden eonrn onlor- ~ 
dır ki yavaş yavoş ve todri-
ci jrıkişaf tak ı p ederek lisa 

nın ınş sını tomamlıyacok. ~ 
}ardır Bıı mesaido ~u f/. 
cihetten kaydı lazımdır ki ~ 
Arapça ve Acemce kelimelorı ~ 

derhal bir hamlede uzaklaş- ~ 
Lırmıtk ''e onların yerine ye

O TEKARLO 
O ALAR AL TINDA 

Temsil edenler: 
KATEDE NAGY 

JEAN MÜRRAT 
ALiCE TISSOT ;ı,t 

CHARLES RBDGIE ·:ıı, 

llıı filmi her haldıı :•iirüniiz. Çok şen ve 1 
ze"kH hir mevzuu vardır. Bir harp genu ·ı :aı 
kunıandanmm macelrara, bir kraliçenie aşkı 1 
uğrunda yaptığı ft·dakarhklar, nefis ve ah- ı 
euktar musiki, t'nfes şar·kılar, şairane nıan
zaralar, ki har ve zengin sahueler ve saire 
çok ze\'kli ve neşeli bir gece geçireceksiniz. 
Fır~al1 kaçırmayınız. 

ni bulunmuş Türk~·e kelime· 
leri koymakla ıetical etmek 
hatalı olur. Böyle yapılınca 
kü._:ük bir eltallıyetten baş-

ttt Ayrıca DÜNYA HAVADİSLERi ''e FILfM 
~ KONSEB. Bu akşmdau itibaren SÜVAHE 
~ saat 21 de cuma matinamız 2,30 dadır. 

ka giç bir kimse yozılmış 

ve henüz alışılmamış yeni 
kelimeyi tıımumen anlıyamaz 

ve bu yüzden bütün ıslaha· 
tın hedef ve guyesi ltoybo
lur, zira artık hıç kimse, çok 

zorluk la :ınlı yabılcceğı kı tap 

,, 

ve gazeteleri okuyamaz. Bi· 

naenaleyh Jeyamlı ye beka 

bulacak bir eser yuraturnk 

ıçın bu işte en doğru ve 
mutedil mıkyasL bultmık ya- • 
vaş yuvaş ve tedricen lisanın 
inşasına girişmek ıcup eder, ~ 

Şimdi toplanan kongre · 
nin, reiıinin müdrik ve 
müdebbir viısat nazarı eoye· 
sinde bu ıslahatı, bunu ya. 
rotan Büyük GJzinın en bü 

yuk en guz~ı, en dcvı:ımlı 

ve nynı zoınunda en ntifo lu 
bir abidesi olacak bir C'kil
de tatbık idn en doğru yo
lu bulacağı muhakku klır. 

~~~~ı 
~,~Jıl~;t.A)"~•'*-:t•~ 

~ 

AVUKAT ~ 

E N VEDAT 
BALIKESIH llCKÜ~IET CA HDESINDE 

Ceza, tic ret, htıkUk, ıhtısoa, muhkenıelerile 
divanılırırplescrde duva cıeruhte eder. istışare yapar 
fikir verir. ' 

~r~ . ~~ ~ ~· t~Jn~ 

asker· Satın alma 
Komisiyonundan: 

mücadelelor dahi meydan ket çızilmiştir: 
aldı . Anlaşılmağa başlandı ki ( t Halk dilindeki kelimcl- -

Balıkesir merkez kıt:tatnnn elli bin kilo bul
guru oıı iki bin kilo kuru üzümü ''e ellı bin .ki
lo kuru fasulyası 3 eyhil 934 Pazartesi saat 
onda aleııi ıuüuaka a ile ihalesi icra edilecektir. 
Taliplt~rin mezkiır giin ve saatte Balıkesir A~k
eri Sat111 .\ima konıisyonuua müracaatları: 

4 155 Türk milleti için nncak, va- er toplnnacak, 
ktile onun elinden gaspedil- (2 Milli lie:ın kurulacak, 
ış olon şeyler kıymetlidir. <3 Bir Türk hlgati vü<'udo 
ilerlemek ve yükselmekto gclirilecok, 
ancak hızzat kazanılan şev (4 Istılahlar teşkil edoc-
yardım edebilir. işte Gazi, ektir. 
hütün dünyanın kobul etmiş İki seno evel olduğu gibi 
olduğu yeni har!leri millıy· bugün Je Gazi Hnrotlerinin 
etçi Ttirkiyede de kabul et- 1 k riy..ıseti altında top onan o-
mekle asırlardanberi tecrit 
edilmiş olan Tiirkiyeyi ve ngrenin işi, bu komisyonla. 

rın mesaisini kontrol ve bu
Turk milltıtiui bu mii terek 

n lan sonraki tedbirleri itti. 
hadlerle ciho ııın kultü re] 

haz otınek olıH'okt:r . İki se-
inş ı ve itıltlsınrla ç·alışan 
.mılletlerin dcıireı me .. oisino ne zarfında yapılo.n muhtelıf 
Sokt\1 "O 'h d tobl g;lerJe n ögrreııjl.lıı!inr 

. • , ~ı nın mc cnıyeı "' 
cserınc 1 urklerin de hisler- göre komisyonlar elit rin fen 
ine dtişerı yardımı jfa etme- g •leni yopmı !oilor ve hu d~v-
lerine imk6.rı verdi. re ıçin tuvin olunan hl'def -

Bu urctle il hntve atıl- lere ulo ~ı lardır Şımdi ke-
m şt. Yeni Tür iye bir ha- nıliliğinden u sual varit ol-

mle ılc vaktılc İtalyanın, / ııyor: 
Oantt> z mcnındn ve Alman Bu mesni ve faııliyet um
yanın Luther zamanında ve J umun ncfınc naııl hadim 
Rusynnın Biiyük Petro zn- kılınacaktır. Oiğer bir tobir 
rnanında bulundukları nokta. ile hu mesai ve tP.şobbüsler 
ya erışınışlı, yani Tiirk Iis- (Türk lisanı) isminin şeref-
anın kıymeti hak ındaki his lendircceği bir cihnz şeklini 
uy adırmıştı. Fakat hu hıssi nasıl iktisap edecektir? 
daha ziyade inkişaf ettırm- Daha b'I lanğıçt bilinme-
k 16.zımdı DevJot Heisinin si ve göze alınması ltı.zım 

bu husustaki vazıf~si henüz geldiği vo daima da 
bitmiş d ğildi. İl ink!şf de- tekrnr olunduğu üzere 
vre inde meyva verebilecek bu kabil bir lisun ıslah atı 

ZEİS İKO 
fotoğraf makineleri 

Oiinyada hirinciliği ka-

zanan « ZEISİKON» 
foto~rar makinelerinin 

l 

934 Otf)matik rnodellf'-
rini makine, sehpa ve 
canlanlarım «SAH ~IEll 
• • 
MET MAHntnır llÜ 
SEYIN A VNI tfoart>t -hisler henüz ılcrin uykuda semere vermek jçin uzun zo-

i ı lilcr . Bunun iç in Gazi Mus· man ister. Bu ıslahat ancak hanesinde araymız. 
taftı Kemal 1932 senesinin organik tarzda büyüdükten 
eylUI sonlarında Türk dili- ve bir iki neslin hayatında 

Vılayet Daimi Encümeninden: 
Azami mik<lan 

kilo 
~ 5000 yulaf. 
17000 kul'u ça)·ır otu. 

Damızlık aygırlar HU lıir SPJWJık ihtiyacı İÇİO 
mevkii nıiinaka..,ada bul1111aıı yukarda azami nıik
darları yazılı ıuevaddau yulaf i~in talıp zuhur 
t')luwsinden ve kunı ~ayıa ot una mevzu bedel 
Jıaddı iı idaldc rıöriilnıf'diğiııdeıı 23 - A f'Tustos • 
934 tarihine nıiisadif )lCr -ıenlıe giiııii !'aat oııhrş
te ihale edilnwk iiZt'l'P. miimıkasa nıüddPti bir 
lıafrn tc>mdil rdilıaıiştir talip olanlarm viizde yedi
huçuk nishetirnlc tenıinau İııtl\ak~iHc nı~iklıuz 
vt)ya nwktuplarile ticaret odası vesika~ile hirlik
IH ye\lnii nwzkt)rda fazla mahimat almak istiven
lerin daha C\'Ve1 Pnciimeni vilayete gelm~leri 
ilfuı olunur. 

iye riyasetinden: 
Belediye itfaiye efradı için mevcut niimune 

veçhile ~aptırılacak elbise yirmi giin müddetle 
a-;ık mürıaka~aya kouulmuştur. Taliplerin ihale 
t.arilıi olan 26-8-934 tarihine kadar Beledive 
enciiınenince miiracaat.ları ilan olunur. ., 

165 - 3 



Sayra: 4 TORK DiLi 23 AGUSTOS 

- . • . ,1'1,, ., • • il! . .. . . ... -· 1·.·•..,, ~~··· ~ ·~· ....... _ ... \' .... 1 ' ·;-J>lt' 
• •• • .. ~ .jı ••• 

IJ!JJııııııııımııııımmıııııımııııııııııııııııııııııııı1111111ıınııııı11mııııııı111ıııııııı1111nıııııı11mııııııı1111nıııııı1ııııııııııı111100nımıııımıın1 ıııııııııııııımımıııııııııııııııııg 
-=:=, ... ıı11111ı .... 111lll11ı •• 1ıl!lll111 .•• ı1111111ı •• 11111Illı• ... 1111lll1ı •• .ılllll11ı .. .ııllUl1ı •• 1ıllllU1ı •• .ıılllh1ı •• .ıllllllıı .• ııllllllıı • • ıllJllUıı •• ııllllllh • .ııllUllıı.:.tılllllıı .. .ııllllltı. -

;~ Bahkesir Ov kö Panayın. t=-
~J Balıkesire bir saat mesafede hulunaıı OV AK OY d~ ~ 

l ( \tanus) küyiin en giizf>l v«· su ile çevrilmi~ adacık üzerinde ilk ~ 
-&~ defa olarak hir .-·yhil<lc panayır açılacak ve dürt gün sürecektir. , ii.4 Balıkesir ile civaı· vih\)el ve kazalardan ve nahiyeleruen ge- J 
L~ lecek esnaf ve celeplerin her tiirlü istirahatleri küy ihtiyar he- ~~ 1 yeti tarafınılan ıenıin edilrccktir. Panayır yerinde ayrıca çardak r 

~ ve gölgelikler vücude getirilecektir. '= 
!.• OVAKÖY PANAYIRI nın hususiyeti köyün Fa 

4 O\amu lam ortasında, suyu hol, havası giiz~ı bir yerindP. olmasıdır.; 
•ıii~ıııınıi~iiijiiii~inınııııııMiji~iiiiıii ijıııııııı~iiıııırı~ ijiiiiii~~ii~ıınııi: iim~iii~ııınıııiimtı~ıiiiiiii\iimi iii~iıını~~ii iiııııııı~iiiiil\lıiıiiıı• 
~~~~~~-~~-' 

Bandırmad aarif Oteli 1 
Müsteciri:HUSEYIN 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobtlesi, lokan· 
tasının bütün takımları 
yenilenmiıtir . 

Kontur.. Temizlik .. 
Herşsy mükemmel~ir. 

I Panayırda her cins hayv~n al m ve satımı 
yapılacaktır ve her nevı eşya satışı olac -
aktır. 

Teşrif edecek tüccar ve ziyaretçılerin is
tirahatleri temin edilecektir. 
Susığırlık panayırı için bu sene emsaline 
faik derecede tertibat alınmıştır. 

Susığırlık Belediyesi 

Karacabey Harasıda panayıra iştirak 
edeceğinden panayıra gelecekler harada 
yetıştirılen cins hayvanları görnıek ve 
almak fırsatını bulacaklardır. 
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