
SAYJ: 4292 30 At';USTOS 1934 Perşembe 
Dokuzuncu Sene -

a·cr:ıv.ı:AR.TESİDEN lv.[AADA HER GÜN SABAHLARI ÇIK.AR.. 
- ...• ,. ~- . .;''"'~· ,.,.,.m .... ,,,. ,~ 

. • .... · ·~·. ',~Jıı. 

üyük Ve Eşs · z Zaf erimz · n On ikinci Yıl ölümü .. 
Bu Büy .. k Günü K z na it le G ·· cüne la er Daima uha 
Bugünün 
Manası .. · 
Bngtio eşsiz 30 oğusto u

muzuo yıldönümüdur. Aziz 
yurdun eb di kurtuluşu on 
iki sene cvel bugün Dumln· 
pınarda kazanılmıştı. 

Knra giınlorin ucı hatıra
larını bütün dehşetılo muba
f ze ediyoruz. 30 ağustosa 
varıncıya kadar çekıle~ ı~
tıraplar gün gibi gözlerımı
zin önünde canlanıyor. 

İ tikltll harbimizin her 
safhası milJet i ·tidarının çok 
fevkinde fedakdrlıklar 
istemiştir. Dumlup -
ınaro. erişmek için Türk 
kadınlnrı cephane yüklü 

kağnılar arkasında aylarca 
yalın ayak yürüdüler.Ve Tür 
erleri en kı ır şartlar içinde 

dünyanın hiçbir milletine 
nasip olmıyon yiğitlikle se
nelerce cepheler do yurt 
jr.in kan dö tül er .. 

Tepeden tırnağa kadar 
wüsellllh ve hertiirlü na-
kil vasıtalarını malik 
bir orduya, hem de 
bütün dünya toroiındon mü-

zııheret gören bir ordaya 
ımktlnsız, vnsıtasız olarak 
değil daima üstün dö-

ğuşmek battti karşı koymak 
hangi ordunun kdrıd ır .. Tü
rk ordusu ıstikltil horbınde 
i te bukndar yüksek vo eş. 
siz kubiliyot gö terıniştir. 

30 ağustostan bırkar se.~e 
eveli hntırlıyulım. Huyuk 
zaferın bir hakikat olacağı-

nı o günlerde bize knç kişi 
söyliyebilirdi. Bu sual ka -
r ısında hemen bütün oku
yucularımız «Ünzı» adını 
düşünece ·lerdir. Evet. o 
günlerde yalnız «Gazi» yo
ktan vnrettiği orrlusun?n ':e 
milletinin başında çelık Lır 
iman O'İbi dimdık duruyor-

t> 

du. Evet yalnız o eşsiz deha 
zafere hdkim bulunuyordu. 

Tjtekim harbin mukaddera· 
tını da ancnk onun hü ·ınii 
tayin etti. 

30 nğu to milli müc:ıdelo. 
lerin1izin çok sarp yolu iıze
rinde ve bnşdöndürücu uçu-
rumların en ustündc yüksek 
bir merhaledir. Bir defo hu 

merhale knzanıldıklnn sonra 

Turk ordusunu hedefıne 
"formaktan olıkoyncak kuv 
vet kAinatta tasavvur oluna-

mazdı. 

Nitekim Türk milleti höt· 
un bir orrl :ı olnrak Dumlu· 
pınarı kazandıktan onra 
durmamış lıazinin gösterdi
ği hedefe yurtlmekte devam 
etmiştir. 

Okuyuculnrımızl Yürüyü
umiız hala devam ediyor. 

~~~~~~~~r-:rı~~ 

.Bttgıın ::.af~r bayrarmdtr 1'2 ~ne evd buu11n 
turk ord11111 l.J11y11k Ga:irıirı idart!ımle duşman iı
ti/6 ma amu11sı: darbesini mırnwş, yrırdu t!be 
d1 k11rlnluşıına knou~t11rnı11şt11 . 

Ru huyuk !/llfwn yıldonumu m111uzıtbelifr or · 
~ d11n111:11 harardle lel,rik eda/:. 

ı~~"l1R ...... ~~~~~~~ 
Ba kumandanlık Meydan 
Muharebe i Na ıl Kazanıldı?. 

Ulu Kurtarıcımız ve Kahraman""Ordumuz 

Büyü e Eş iz Zaferin 2 ir ci V 1 
Dö .... 

um üB gü Ku luh cağız. 
ugün Gündüz Ko uçınarında Büy ük Bir Geçit 
esmi Gece de Büyük Fenaralayı Yapılacaktır 

Büyük Bayramlarda. Balıkesir. 
Bu~iin hiiyük zofnin on şu nıahollincle tr.rtibat ol- ydun muhorebPsinin tarihçosi 

ikiıır.i yıldönıimiinü kutlıılu . &c:ıkler lır Bu mrraııimde hak kınrln yük r k SPslo 
yacağız Bü 1ük günün hiiy_ zahit n. mr.murini miılkiyo nutuk f'ÖylenPc kt r Bugiin 
ük tezahüratla ~rntlul :ı nm sı ilr. halkın dur, cağı ynler aynı zonı ndo tayarC' bay. 
için hPrliırhi t ~rlibnt olınm t~ pıt edilmiştir. ramıdır Kıdcm~ız zobıtın 
ış bulunmaklod r. c ) Kuınonılon Pş. !iz. nutkundan soıırn tny •re 

Kolor hı tor ıfından ı nz r "! t 11 ıl merasim mnhnl - crımiyPti tor r dun do hır 
Jnrı:ın progrnm şudur: tine g (llerel kıtaatı muuyo- nutuk söylenect>k. hun lau 
Gündıi:kli mernsm ne ve tebri buyur ıcaklnr- sonrn kumnnılıın Pş llz 

30-Ağ'Ut;lO hı "ktı-
mnndan nıt"ydn· muhnr b~ı::

inın yıldönumurıe tc. Juf 
l'dr.n per enıbe gümi K. O 
tnrarındon n ağıda ynzılı 

merasim yopılocoktır 

ll r Bunu mülı k p (•n k ı ıi- nut k İrot hu ur::w ıHarıl r. 
emsız hır zobit t rnfındııı 11) Kum..ı ııi ·n P Uz 
hugunün huyııklnğıı, ordumu nın hitnhı "JnJ rnüt' kıp i 
Zlln r t iti.! h ırbinJokı kuh- tı lAl nı ır 1 ~· lın cak ve 
r 101encu men ıkıbı. du ·mnn bunda sonra kıt'ınt ta ıııcr-
ordut:ıunun iınlıo ı ıle netic- a"'im geçişı ıçın hazır! nu 
elr•nen BJşkumandanlı k mc- ( Devamı ikinci 8 ıyft>dc ) 

30 Ağustos nasıl kaza -
nıldı ? 

Sakarya horhindım sonra 
Türk ordusu düşmana ma
nen faik bir kobiliyet iktis
ap etmişti. 

Düşmanı hudutlorımızın 
dışına otac:ık umumi bir ta
arruz için bu mnnevi fniki
yetin büyük kıymeti aşikar_ 
dı. Ancak bütün cephe 
boyunca mühimmat ço 

eksilmişti. HettA otacok mer. 
mi yokluğu bile baş göste
rmiıti. Her. eyden evel Garp 
cephesinin bütün noksanla_ 
rını ikmal etmek IAzım ge
liyordu .. 

Bunun için de ta Şorkta 

ve Elcezire cephcsindPn an. 
cnk knğnılarln mühimmat 
getjrtjlip cepheye tevzi edi
lecekti. Sonra Ş3rkton ve 
Elcczireden Gorbe naklediJe_ 
cek kıtaat bütün o uzun 
mo afelsri kntelmek mechu
riyctindn idiler. Bu şernit 

ultındu hüyük taarruz hazır
lıklnrın ikmaline kader biz
zarur tehir ediliyordu. 

B şvekil 
Peşam1Z dün 6ülcemaı ile 

İstan~ula gittiler. 
İzmir. 29 (llususi) Baş-

vekilimız İsmet Paşa Hnzret
lerı bugün Gulcı•mnl vapu
rıle İstnnbuln ham et etmiş
ler vo ç·oşğbn tezııhıirntla 

uğur! nmışlnrdı r . 

Himayeietfalin sünneti 
llimny i ıfal <'emiyeti ta. 

rafından tertip eJılen sünnet 
duğuniı bugun snnt 16 da 
Ahu ylul mektebinde yapı

loc.ıktır. 
3 ) Z fer t ııyrnrnı glinu 

Kolordu kum ınd. nı s::ın t 9 
da nskcri mnhfPlde zrınılnn 
ve men ubinı n kt riycrıin 
9,30 dan itihor n ılc orzu hu· 
yur.ın memu ıni mülkiye v ' 
halkın tchrı k, tım ubııl 
huyuracuklard r. 

Fevzi Pş. 
==-==:==~=========== 

Mi ef miz·n Hediyesi 

b) Muhf~ldeki lAhrıkAtı 
muteakıp geçıt r(• mj çin 
koliu mahallınu gıdılecektir. 

Mera ime askeri kıtaat H? 

jandurma, polis. porcular, 
m •kt"pler, cemiyet) r iştır k 
ı dı>c·~ktir. 1 r.ı&ımc tı?lırok 

T ebn~ telgraflarına tese
k~ür ediyorlar 

Ankarı:ı, 29 (A.A )- Buyiık 
erktını harbiyr r rl i mü')ür 
Fe, zi P~ . f:lz ytiksrk za-
ferin on ıkincı ıldöniımü 

illetimiz ordumuza yeni~en yirmı altı tayare ~e~ iye 
etti. T ıyare cemıyel i reisi teşe~~ür e~iyor. 

Ank ra, 29 (A A) - Ta- eden büyük Türk milleti bu 
yare Cemıyeti rı>ısi Rize sene de orduya 26 tnyare he-

ebusu Fuat bey 30 ağus- diye etmeğe muvaffak olm
tos layare bııyramı müno- uştur. 30 Ağustosta Bafra, 
ehetıle kendı" 1·ı ·· .. Bartın, Zonguldak, Rreyli, e goruşen . . 
hır mllho · · · 1 d" k' Karndenız, Orhnng.ızı, Kadı 

rrırımııe l o ı ı: 
< 

0 
. . . köy, fstanbul, Kartal. Beykoz, 

Nihayet Büyük Gazinin 
hertürlü tehlikeleri her ce· 
pheden önlemek huıuıundı
ki cehtlori n milletin büy_ 
ük tahsiyetlerine itimatları. 
ndan kuvnt alon f•daktra
ne çalışması meyn verecek 
hale gelmi§ti. Ordumuzun 
neva ısı imkAn nispetinde 
ikmal edilmiş ve artık taar
( Devamı ikinci aayfada ) 

Ordumuzda 
Terfii r •• 

Ordumuzun terfi liıteıi 
gelmiştir. Buna naıoran or
dumuzdn altı mira} y mirli
valığa terfi ederek pa9a ol· 
mu , kolordumuzda altı kay
makam miralaylığa, on bin· 
başı kaymakamlığa, sekiz 
yüzbaşı binbaşılığa, on altı 
mülbım birinci mülı1zımlığa . ' 
memurın vo mensubini aıke-
riyeden yedi zat ta birer de_ 
( Devamı üçüncii ıayfada ) 

Ziraat 
Ve~irimiz Trabzonda. 

Ziraat \'ckıllmu: Muhlııı lıey 

'rr 1 bzon, 27 ( A.A.)- Ziraat 
Vekili Muhlis br:ıy Knrodeniz 
vopıırilo hugün şchirimize 
gelmi tir. Vekil bey vapurda 
Vali heyle kumandnn paşa 
ve Boleıliye reisi, ziraat ve 
hnytar da irrsi orkAnı ve şe
hirimizo galen Ziraat Velr4· 
leli tf\ftiş heyeti reiıi Naki 
bey tarafından lcarşılenmıttır 

Vekil hey, heyetle hirHk· 
te 1eot 16 da karaya çık. 
mış ve iskeleyi doduron 
halkın arasından geçerak 
doğruca Güzelhiıu parkına 

Ourmıyac:ığ z.. Daima ileri 
g deceğız. 

Kenan Emin 
1 edt'Jek kıtal r ve sair t e~e 

kkuller saat 10,.>0 du ko 

mtinosehl tile ordu namıoo 
almış olduğu r" mi ve hu_ 
su i tebriklere ayrı oyrı ce 
vap verrnP.k ın1im lcün olmn
dığ'ınıi :m muknbil t ~hrik ve 
t"'?rıkkürlnrinin ibltığına An
adolu Ajansını tovsit buy -
urmuşlardır. 

( - n yıl ıçınde mılli Alpullu taya relerine ııd konocak 
! a acılık ıçın elli ve yurdun her yanında şen-
mılyon lira teberru ( DeYomı ikinci sayfada ) 

cıkmııtır . Bir müddet iıtira. 
hatten sonra vapura dön
müştür. Vekil bey 

1 
Rize ve 

Hopa ya gidecektir. 



Sayfa 2: 

Bir yJ/dönümü 

30ağustos. 
30 Ağustos 1922 ... 
işte bir tarih ki 12 yıl 

yulumuzu aydınlatm ış. ad ım-

larımıza hız vermi ş, hizi 
yekdiğerimize bağlamış Vt3 

kayna tırm ştır. 
Biz, aıırlık işleri 12 yıl 

içinde yapma ve ba~arma 
kudrtıtioi ondan aldlk. 

Kofamız onun ışıkları al
tında yıkandı. 

Yıktığımı~ dün, kurduğu
muz bugün onun eseridir. 

Erişeceğimiz yarın da 
O olmasaydı kurulan «bu 

gün» değil; kaybolan ve 
çöken «bir yarın» olacaktı. 

O olmaıaydı; balçık ::ıltında 
uykuklıyan Anadolu köyleri 
bugün güneş görmiyecekti. 

O, olmusaydı; bugün git
tiğimiz yoldan garbın gün. 
düzüne değil, şarkın gecea
ine varacaktık. 

Yamaçlarında açılan fabr
ika bacaları yerine emperyal 
izmin salyalı ağzını görece
ktik. Ve biza o, olmasaydı 

bugün yurdu saran hız veren 
demir ağlar, ayaklarımızı 

kösteldiyecekti. 
Ve nihayet o, olmasaydı: 
Ne: ı birinciteşrin l 922 
Ne: 24 temmuz 1923 
Ne: ~9 birinciteşrin 1923 
Ve ne: 24 ağustos 1925 
Ne de: 9 ağustos 1928 ola

caktı. [*] .. 

30 ağustos 1922 .. 
Bu,bir başlanğıç mı? Hayırl ı 

Geçen ve gelecek inkılıl pla-
rın ta kendisidir. 

Evet bu tarih, yalnız Türk 
gucunun düşmana değil; 

yeninin de eskiye gnlebesidir. 
Geri zihniy"t daha ogün 

muıaffer Türk ordularının 
önünde bozğuna uiradı. 
ve yine daha oeünden biz 
bugünleri gördük. 

** Ey Türk!.. 
Neyin var? 
Diye duılaklarında bir is

tifham ~~izenlere şu iki kel
imeyi haykır: 

30 Ağustosuml.. 
Ru kıH cevap senin büt

ün kudret ve varlığım tan -
ıtmağa kACidir. 

M. Cevdet 
[•] Bu tarihlerin karşılıkları: 
- Saltanatın kaldırılması 

- Lozan zaferi 
- Cümhuriyctin ilanı 
- Şapka inkılabı 
- Harf inkılabı. 

Milletimizin 
Hediyesi 
(Üst tarafı ikinci sahifede) 
likler yapılacaktır. Milletin 
en olgun, en uyanığı ve en 
civanmerdi olan ve geriliği
mizi her gün biraz daha nr 
ttırmak için muvaffakıyetle 

çalışan Türk millntinin taşı 
dığı yühek vatunper' crlık 
cc.,· h~ri ününde gururla ve 
sııyğı ile eğilmek vazife. 
mizdir. Yarınki harbin bir 
yıldırım gibi göklerde pat· 
lıyacağını artık anlemıyan 
.hir bir millet kalmam ıstır . 
Bu korkunç hakikat karşı· 
sıoda ileri milletlerin 
birer uçan millet 
haline gelmek için ne kadar 
çalıştıklarını biliyoruz Mil
yonlarca g.mç havı.ıc ılık me
vzuu içine alarak yarına 
arka11 kesilmez bir ilham 
kaynağı hazırlıyan millotle
in sayısı günden güne çoğ
almaktadır. Ordunun ihtiya 
çları karşısında başka birş-
ey düşünmemek zarureti ı 
yüzünden bugüne kadar 

Başkumandadanlık Meydan 
muharebesi Nasıl kazanıldı ? 
(Üst tarafı birinci ıııyCada) 
ruz hazırlıklarına başlnnmı_ 
ştı . 

Türk ordusu malum old
uğu üzere 26 ağustos ~aba_ 
hı taarruza geçti . Düşmanın 
aylar<'a hummalı bir faali
yetle tahkim ettiği Vt> ~oy 
ri knhili zabıt diye ö~ünd.ü 
ğü mevziler Türkün kahra
man hamlesi önünde muka
vemet edemiyorlardı. 

30 Ağustos içinde düşma 
nın birinci ve ikinci ordular
la süvari kolordusu tarafın
dan külliyen imhası takarrür 
etmişti Başkumandanlık ka
rargAhı 28 ağustos zevalin
den beri Afyon Karahisarında 
bulunuyorlardı. Fevzi Paşa 
bir otomobille Afyondan ha
reketle Eğret yolunu takiben 
evvelA Beşkarış köyünde 
ikinci ordu kumandanlığına 
ve bunun garbi şimalisinde 
kdin Kert köyünde süvar~ 
kolordu kumandanlığına mü-
ldki oldu. Takip edilen yolu. 
sü vnri kolordusunun 27 - 28 
n~ustos günleri akınlar yap
t1ğı ve mütemadi kılıç dar
beleri altında düşmanın gorbe 
ıloğru savuşurken aynı 
zamanda a1rnrane bir suret· 
te ihrak eylediği sahadan 
geçiyordu. Üzerlerinden ge
çilir yüzlerce enkazı ve düş
man ecsadı vesair metrukfit 
hezimetin öz Türk yurduna 
zelil düşmanın bıraktığı bu 
taze harabelerin verdiği te
siri tadile kifayet etmiyor
du. Fevzi Paşa her iki ku
mandanı tenvir ettiler. Bnş. 
kumantlan Gazi Hazretlerile 
ismet Paşo Afyondan doğru
ca birinci ordu karar-
gAhma hareket etmi~le~· 
dir. Alessabah faalı-
yete geçen kıtaııt tertibat 
llzımeyi almış zevale doğru 
düşmanı eyice sıkıştırmı tı . 
Mütemadiyen garbe savuş
mağa çalışan düşman kıtn · 
atımızın sıkı temas ve taz
yikına rağmen 29-30 gecesi 
Hamur köy civarındaki ak
samını müşkülAtla gece yü
rüyüşleri ile birçok döküntü 
bırakarak Çal köy mıntaka· 
sına çekilm iş ve bu hareke. 
ti esnasında ( 4) cü süvari 
fırkamızın hücumuna uğra· 
yarak ayrıca zayiat vermiştjr . 

Binaenat~yh sabahleyin düş 
man tekmil kuv,•eti ile Çal 
köy mıntakasında tortop 
olmuştu . 2 inci ordu 6 ıncı 

kolordunun 17 inci fırkası 
ihtiyatta olmak lir.ere 16 ın 
cı fırkası ilo Çnl köyü sima· 
!inden 61 inci fırka ile daha 
gorpten ve ve Çal demsi şi
malinden, birinci ordu dör
düncü kolordusu ı le.on birin 

bulunmnsı ve arazinin fevk
alade menao.ti dolayısile kı
skacın garp ucu sık ı ştırılm_ 

amış ve Kıtıltaş istikameti
nde oz bir kısım açık kaim. 
ıştı. Cephe i cabında bu mu
harebeye hasr için kafi ih_ 
tiyat kuvvetine malik bulu
nuyordu. Bu harekett~ ağır 
toplarımızın kısmı a~umı da 
yetiştirilmişti. Ordunun ge
ceden beri aldığı bu tertib-
attan bihaber olan düşm
an 30 ağnstos sabahı Du
mlupınara gitmek hare
keııne teşebbüs etti ise de 
daha evel bu i tikameti tu
tmuş olan 23 üncü fı rkomız
la Jrnrşılaştı ve geçemedi. 
Öğleden itibaren her taraf
trn tesir başlamış ve altıncı 
ve dördüncü kolordulo rımızı 
imhnkdr ve mütemerkiz ateş 
çemberi içinde kalmış olan 
düşmanı Adatepe mıntakasın· 
da beticei kntiyeli bir muha-
rebeye mecbur edılınişti. Daş
man bir menfez oçmak için 
çalıştı. Gece firar edebilmek 
ü ı. it ve emelile olacak ki 
gecenin hulfılüno kadar, az~
mi gayret ve mukavemetı 

gösteriyordu Gruptan bir sa
at sonraya kadar devam eden 1 
bir Boşkumanclan meydan 
muharebesi namı verilen hu 
muharebe neticesinde ı ve 2 
inci Kolordu karargahları 

da 4,5,9,12,13 cu fırkalarda 
daha ovcl garba çekilebilen 
1 ve 7 fırkaların bazı ak-
samından mürekkep 
düşman kuvuyi asliyesi 
meydanı muharebede birçok 
mecruh,maktul ve esir, top, 
otomobille beraber bilcümle 
em~ali terkettirilerek mah
vu peri~an ettirilmiştir 

Ancak Kolordu Kumadan
ları Trekopis ve Diyenis bir 
kısım bak.iyetüssüyur ile ge· 
ce kızılta deresi boyunca 
bu çemberden fırııra muvaf
fak olmuşsa da bunlnr da bu 
vadiyi muhtelif me9akattan 
seddeden süvari Kolor
dumuzun tesirile Murat dağ
larına atılmış ve bilAhare 
arzı teslimiyete mecbur edil
miştir. Bu muharebede 
en çok tazyika maruz kalan 
23 cü ve 3 cü ~rka ak a 
mn doğru bütün kuvvetlt!
rini cepheye sokıı:uş ve az
ami gayret ve metanet gös
termişti. Topçularımızın 
maddi ve manevi tesiri pek 
büyük olmuştur. 

Grubu müteakıp Bal}kU
mandan Fevzi ve ismet Pa-
şalarla beraber muharebe 
meydanından Dum~upınar 
köyüne hare et ettıler ve 
geceyi Dumlupınarda geçi
rerek müteakıp harekdt 
hakkında mukrreratta bu-
lundular . 

d fırka Çal köy cenubundnn. 
beşinci fırka selek: ı şimali 

garhisinden,23 cü f rka fünl 
hanlar ş ımulımlen ve üciincii 
fırka Ağaç köy şimalinden 
olmak üzere cenup ve garp
ton taarruz ı>decek. süvari 
kolordusu Snraycı k, Oilovn 
mevkil~rinden Kızıltaş dere· 
sını katederek düşmanın 
garbe Cirarınn mani olacak-

1 Ba~dırma~ ·~;k~ı maMel 
inşaatı bitti. 

t ı. Y a l n ız k ı t a a t ı 

mızın oldukça yorgun 

temas edemediğiz hu can al · 
acak mAsele etrafında Türk 
gençliğini hir nraya topln_ 
mak hepim;zin idealidir. 
Kemıılist Türkiyenin tay
orPciliğe karşı yurcluo 
her tarafında görünım milli 
kaynaşma bugünkü ateşile 
devam ederse bu büyük i~e 

gösterdiğimiz alAkadan çı ık 
eyi bir verim alabileceğinıi
ze her zamankinden fazla in
anıyoruz.» 

Bnndırmn, 29 ( Muhabiri
mizden)- Beş allı aydanbe_ 
ri yapıl makta olan :.ıskeri 

mn hfeJin inşaat ı ikmal ediL 
mis ve bu suretle Bandırma 

güzel hir bina kazanm ı ştı r. 
Mahrelin çok mükemmel bir 
gazinosu ile ayrıca bir de 
sineması vardır. 1 

30 ağustos gecesi oı;ılma 
merasimi yapılacaktı r. Binan-1 
ın kıymeti elli bin lira tahmin 
eılilmektedir. 1 

Bandırmaya böyle guzel 
1 

hiı eser kazandıran miralay 
Süleyman bey tekdire şa· 
yandır. 

Mitatpaşa 
Me~lebi ~inası ya~m~a 

münakasaya konuyor. 
İki sene evel yanan Milat 

paşa mektebinin yap ılması 

i~·in 934 senesi hütçesine 
b eş bin liralık tahsisat ko_ 
nmuştu. Hütçe dli tasdika 
iktiran etmiş bulunduğund
on mektep inşaa tı şu gün]. 
erde münakasaya konacak
tır . Mektebin projesi nafıa 

dairesince hazırlanmı ştır. 

İnşaatın ihale yapıldıktan 
birkaç ay sonra ikmal edil
eceği tahmin edilmektedir. 
inşaatın hitamını nıüteak ı p 
Mitatpaşa mektebi eski 
binasına, İstiklal mektebi de 
Mitat Paşanın şimdiki durd
uğu binaya geçecektir. Bu 
suretle İt!tiklal mektebi güz
el bir sah ip olacaktır. 

Valimiz Salim ~ey teftiş
tan av~et etti. 

Ayvalık, Bürhanıye ve Ed. 
remit ha valisinde tetkik ve 
teftiş seyahati yapmakta 
olan valimiz Salim bey dün 
akşam şehrimize dönmüştür. 

Dumlupınar llkmektebi 

ektepler 
Bir eylülde açıhyor. 

15 EylOlde tedrisara başlanacak 
Vil!lyet ilk t cd risat mPcli

sinin kararına tevfı kan vildyet 
ve koza merkezler indeki ı lk 
mektepler l eyh1Jdo açı la rak 

talebe kayıt ve kabulüne 
ve 15 eyl<llde derslere baş_ 

lanocoktır. 

Nahiye ve köy mektepler i 
ı 5 eyhllde açılarak talebe 
kayıt ve kabulüne başlanac
aktır. Bu mekteplerde 1 le· 
şrinevelde tedrisuta başlan 
mış olucakt ı r . 

imtiyaz sahibimiz 
Gazı:.temizin imtiyaz sahi

bi Bilecik mebusu Hayrettin 
bey dün İstanbuldan şohri

Samlı 
Hal ı soKaklarm ~al~ırf 
la ~üşenmesi için ant_ 
Nahiye gittikçe ğozellı~ 

Üğrcndiğımize göre, Ş 
nahıye merkezi günd~ • 
ne güzelleşmektedjr. i'• 
hükumet konağı inşaatı ~ 
miş yalnız dış kısmıoııı ~ 
ya ve badanası kallll1 

Konağıtı garp yanında .,# 
nan iki demirci dükkAOJ 

timlak ttdılerek bur~-' 
bir park haline getirıl 
takarrür etmiştir. # 

Jandarma karakolu b ~ 
mete taşınacak ve j&11.-' 

manın çıktığı bina da . ' 
kez muhtarlığına tabeıt 
lecektir. I 

Dığer taraftan na.hıye,)J 
rke1:1nın bütün so~ııl 
rına kaldırını döşe J. 
kararlaştırılmış, taş ib• ~ 
na haşlunmıştır. Ys~I 
kaldırım ustası celbedıl 
m~uata başlanacaktır· J 

Şamlılar nahiye mer!.,J 
de kaldırunsız bir yer 
mamıya ant içmişlerdir mize gelmiştir. ----- ' 

v.~~de~r!.~m:~~!k•m• , Doğum Ve Bakım EV1 

Sait bey vıldyetle temas et- ~ 

tikt~n sonra dün Erdeğe git- Bütün yurtdaşlarımıza açıUır. Hal~ımız doğrudan'~ 
~ıştır· . • \ ruya bu hayırlı müesseseye müracaat etmelidı~ 
ıdarecıler kongresı yap - Şehrimiz doğum ve çocuk 1 tte neticeleneceğine .,, 

bakım evine müracaat eden bulundukları diğer ".~ıl 
llmıyacat doğum vakalarının büyük 1 da ilk ağrılardan ılı 

Dünkü sayımızda idareci- bir kısmının d_oğum ağrıları nihayet on iki saot ııİ 
lerin J Eyhllde şehrimizde h~~ladıktan gunle~c.e .,,~onra da . m~e~s~seye s.evJce 
bir kongre yapacakları ya· muesseseye getırıldıoı ve lerı bıldırılmektedır . _ j 

l t V l"" t t bl ' . • böyle getirilen kadıııların ise 0 • k b": 
zı mış ı. ı uye ın e ıgo."ı- . . . • .. .. ()gum ve çocu 

.. b .. 1 b" k ~kserı sının çocugu olu ve ke_ . b . t .. td 1 ruııı• na gore oy e ır ongrc evı u un yur aş a 
1 ndilerinin o.hvuli umumiyele- . . jııl 

yayıtmas1 ı m
1 

utaksavdver yo m
1 

a- ri çok muhataralı bir şekle açıktır . Bu gıbı voJ ıt 
dıgı an aşı ma ta ır . a uıı . . . 

1 1 
halk ımız doğrudan o~ 

k k ya b ğl köy gır<l ı ğı an aşı maktadır . , 
~e~ ez aza . a .. ı S ı hhat ve İ~·timai Muaven- bu hayırlı müesseseY 
ıbtıyar heyet1erı ogun mer- t t l 'd" 

· et VekAletinden vjlflyete bu racau e mo ı ır . 
kezde toplanacak ve kendı· 
1 · e i li nufus hakkında hususta bir emir gelmiş-
erın g z B d b k ' . . d 

t l . t ·ıe kt · t ir . un a u sa ım ıtıya ın a ıma verı cc ır . . .. 

Giresun kükuınet konağı 
Gireıııun hükumet konağı 

inşaatı bitmiştir . Yeni konak 
bütün daireleri içine almakta 
ve Giresuna güzellik verm
ektedir. 

mahzur ve teh lıkelerı ışoret 

ed ı lmekte ve bundan sonrcı 

v ılayot dahilinde sana t} rın ı 
ıcra eden bütiın ebelerin 
müşahede ve muayene ede
cekleri tabii doğum vakalu 
rın ı doğum ağrıları haşla 

madan evel ve tabii sure -

Bayram tatili. 
Zafer ve t nyaro b•~ 

mtinn ebeti le bugün 
J evair ve müessesat 

dir . Bu meyanda Vilt'iY61 

baası dn tatil yapac0g ıf 
gazetemiz yarın çıkııo> 
a ktır. / 

Büyük Memleket Anketımiz .. 

Ye i B 1 iye Heyeti den N Gi~ 
işi V p sı ı is iy s uz? .. 
Öm1mıizde belediye inlİhabatı uar. Şüplıe yok /\i rnlihapla bıilün Jıemşehrilt1 

yakwdan aldkadar olrıcaklardır İntihabat neticesinde bdede işlerini görmeğl' gt 
meclisten ~ıulkıımz neler bekliyor? Düşündük ki .böyle bir suali okuyucularırı~z;t1~ 
ınak çok Jaydalı neticeler verecektir. Ru düşünce ıle ankelimizi yaplılc. SuulimtZ. ş ·j 

- Secilecekeni belediye heyetinden ne 11 
J • 

işler yapmasını istiyorsunuz? 
DİKKAT EOİLECEK NOKTALAIL 

1 - Ce va ıı !(öııdf'rı>ce k ok 11 y ucu la mıırı: istek 1 erini ıı ııı~tın~; 
biitiin nıenıltıkt~ti al:l~ala ncl11·a11 hir mevzu te~kil etnıesıı1f 
kal etmelidirler. 

~ Ankelimiı prnpagaıufa mahiyetirıd~ değihJiı·. Buııuıı 1 
ok 11yucularun ızırı ~ırf Halı kcsi~·in yük~wlnıe~i ne ait tlüşfüıf~ 
ni isti' oruz. Burum haricinde len kit, takdir ''azılnıamalıd11 ' . . 

Anketimize gelecek ceuaplar1n ne~rine ömimıizdeki oazar gününden iti/uıre1' 
lıyacağız ... 
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Ç cuklar için .. 
ldmanbirliöinin müsameresi BİZDİK! 
İdmanhirlığj müs meresıne 

ietikldl m rşı ile başlan
dı; onu Münir beyin birkaç 
sözü ve hazin bir şarkı ile 
bnşlızo.n. ölümle netıcelenen 
<,Bır meş le söndu.» isımli 
piyes tukip etli.. Piyesin 
mevzuu şudur: 

Dağlar yürüsün, denızler, göklere doğru yukselsin. Sün. 
giısünun ucu ile zuferlor yari.itan Türkfi görmek için htitün 
tabıat şaha kalkı;:ın .. Şaha kalkınız .• 

Dağiur, denizl("r ve ey fırtınalar .. 
Bizdıkl. Hugün Kol'ntepe sırtlarında güneşe doğru :yük

selen . 
Uizdik! . Bugün kendi ateşimizle, kendi ışıüımızln ufuk

ları ynkrın, aydınlatan .. 

Mesleğine ı;on derece me
rbut, inkılApcı bir. muallım, 
ölüm döşeğindekı nnnesini 

Bizdıkl.. Göklere gökler gibi yük elen. 

bırakarak vazifesi buşına 

koşuyor. 

~ ha kalkınız, şaha . Aya, giioeşe ölmez hir zaforle 
tırmanan Türkii bugünü de görmek için doru atlarınız 

gibi şaha kalkınız. 

Ve batta, annesi son nef-
esini verirken bile, köyün 
ihtiyarlarına ders vermek· 
Je meşguldür. 

Yıllarca evci bugün vatan ufuklarını beğhyan kara bu
lutları süngiilerimizin ölmez parıltılorjle dnğıttık. LtıvJar 

gibi ateşten kanımız ıstırap yığınlarını işte bugün eritti. 

Annesi ölmüştür ... Bu ölü
mü, genç muallimin hastalı

ğı takip ediyor ... Geceli gii
ndüzlü bir çalışma, ona, 
tedavisi gayri kabil bir kalp 
hastalığı hediye ediyor .. 
lstanbulda bir hastahanede 
iken, köyünden gelen bir 
mektup üzerine mesleğinden, 
okutma ve okumasından mo. 
hrum kalan zavallı adam, 
hiç olmazsa annesinin mez 
arını ziyo ret için doktordan 
izin istıyor ... 

T tık .. Köpurdiik . Yükseldik .. Fışkırdık ve aktık. Yo· 
lumuzu boğlıımadı, bıığlıyamadı: Kalın kora bulutlar. Hızı
mızı kesmeclı, kesemedi. Fell\ket ve ıstırap yığınlorı .. 

~vet bizdık!. Yıllorca evel bugün gözlerimizin parıltı
lorile dünyoyı boynynn . 

Bizdik!. Koronlıkları elimizdeki zafer mızrakları ile bo
ğan, a yclınlata n .. 

Ay, bu meşaleler önünde birer nokta kadar küçüldü 
Güneş yıldızlar kadar ufaldı. 

Bız, eriyen, çöken bır devrin içinde, kalan yaşayan n 
yürüyen bir devir oçtık. 

Onun İçin şaha kalkınız ey dağlar •. Denizler .. Fırtına-
lar .. Şaha kalkınız .. 

Anneıinin mezarı başında 
bir meşale sönüyor··· Ge -
nç muallim, kalp ho~to!ığın
diJn ölüyor .. Kardoşı ) ıld 1 z, 

Uizılikl. Ogün gıineşi zaferimizle koplıyan . 
Bızdik!. Göklere gökler gibi yükselen. 
Bızd:k!. Ufukları yıkan, Aydınlatan .. 
Şahcı kalkınız. Şaha: Aya, güneşe ölmez bir zaferle 

tırmanan Türkü hu büyük gününd~ görmek İçin doru at· 
lorınız gibi şaha kalkınız . deli gibi, mezarlar orasında, 

koşa oşo, kayboluyor ... 
Biraz sonra, genç ölünün 

yanına gelen mezarcılardan 
M. Cevdet 

Büyük biri, ölenin, oğlu olduğunu 
anlıyor ve o da çıldırıyor ... 

Son tabloda, ana ve oğul 
ıçın yine mezarlıkta bir ihL 
ilal yapıl~lıktan sonra perde 

Bund ı ise, mezarlık, öl· 
üm ,.e sönen, söndürülmek 
istenen ıneşaleler var .. 

Ne bedbin bir eser . . 
Bir ona son nefesini 

1 

Bayram 
kapanıyor .. verirken, oğlu, yan odada 

*'*:- vozıre ine devam edebilir 
Temsil esnasmda, seyirci- mi? .. O dersten ne hııyır 

lerden bir kısmının ağladı- beklenir? .. r· 1 o anda, teessür herşeyo 
ğını söy uyor ar.. set çeker. . Kısoco. 

Ben görmedim. Fo.ko.t, ülkülü gençlere tavsiye edi- ı' 
ölümden korkıınlar, mezar- lece bir eser değıl... 
lık vA ölüm karşısınd belki. 

Est ri temsil edenlerin, he- l 
ba-.ka şeyler hntırlıyornk men h p i mu\'offök oldu, 
göz yııı:ılarını tutnınamı lnr. d' b 1. -s ıye ı ırım ... 
dır.· Muallım rolündeki R. Gök-

Znten mezulık, ötedenberi alp muvatrak oldu ... 
korku ve dehşet uyandırır.. Vahdet, sesinın tonunu 
Muharririn de vakoyı mo- hiç değiştirmedi; hareketle-
zarlıkta cereyan ettiri~i blı rinde serbest ve tahii ıd 1 ... 
korkuyu bir kat daha ar Mehpare, hastn kadın ti-
tırmıştır.. pini yaşattı, Cakııt, son ne-

Olüm ve mezarlık.. fesinı verirken esi ku ... vet-
1 to sönen bir meş11lc>nin Ji ç kıyor<lu ... 

koranl
1

ığında c(.lreyan eden Diğerleri Ryi idil,..r .. 
vakanın mevzuu.. yalnız, Ulvinin osi müsoıt 

Bir meşale sönmüyor, hir olsııydı, halk üzerindeki te-
vorlık söodürlmek istonili- siri bir kat '-inha fazloln o. 
yor.. c3ktrı ... 

Meslek aşkının bu kndarı U ok tefek hatalar olmak-
fozla ve zarorlıdırl... la h<>rııber, eser muvaffo-

BillıaRSO, gençlere örnek kıyetle temsil odılmiştir .. 
olarak sunulan eserlerde, Komedidı>, hilhosso köle-
T · •zarlık değil, men roliindeki Mehmet ve 
?. "?1 ve m~ 1 malıdır kocakarı rolündeki Mu tafo 
umıt, neşe u un · sAvİrcilerin neşPleı ini iade 

Sonra, sıhhnti. olmoyınco, - ettiler .. Ve hnlkı kohkaha-
mefkı1recilık, , ınk~lıipçıl•k, larln güldürmiye muv:ıffok 
hıç olamaz... Evvela ıhhat oldular .. 

IAzımdır · •.. 
1 

J'ö- Gençlf:lri tebrik ederken 
Ben, R. Goka ~ın t 

1:-'e i(lmonhirliği kuliibiine nzun 
o erini bura tcrcıh cderım.. ö IHirler dilerim .. 

Çünku, ond ı bir ümit mc-
alesi p r'ı yor . · Mehmet Tuğrul , 

Halkımızın N z ı Di 
Vilayet Makamından: 

l Üst tarafı Birinci sahifede) 

cak ve kumandan Pş Hz nin 
önünden geçeceklerdir. 

e) lstasjyon civarındaki 
meydanlıkta tam :seval vak
ti 21 pare top atılacaktır
Geu eğlenceleri 

Gece feneraloyı tertip 
edilecek ve olay ant 21 de 
Kazpınarıodon hareketle pa
şa camii- Meyhane boğıu -
Tapu ve Nüfus daireleri -
HükumeL konağı - HükO. 
met caddesi • Btılediye d11i-
resi - İstasıyon caddasi - As
keri ınabfel - un fabrikası 

caddesini takip edecek ve 
fabrikayı geçtikten sonra 
fönerolayı hitam bulucaktır. 

Ban~ırma~a bayram 
Bnn<lırma,29(Muhabirimizd· 

on)-30 ağustoıJ bayramı icin 
yapılmakta olan bütiın ha
z,rlıklar ikmnl edilmiştir. 
Kasabanın muhtelif yerlerine 
tuklnr ynpılmış vo kfır~ülcr 

konmuştur. 
-~· 

Eminittin ~ey 
~azilli Ortnmektep müd

u riı hem ohrimiz Eminittin 
hey vazifesi başına dönmek 
iizere rfün lzmire gitmiştir. 

tı a! 

TORKDILI 

Ordumuza 
Terfiler 

(Üst torurı bırind sayfuda 

rece terfı etmişi r lir . 
reni paşclar 

Pıy:ıı!c mır ·I Y• Hıiştü 

bey «Filjbo», pıy ı<lc mi
ralayı Yusuf f;iy:ı hey, 
c,Ceıir Mustufa Paşa)), suvari 
miralnyı Ekrem hey ((İston 
bul», süvari miralayı Şems
ettin bey «grgenc~, piyade 
miralayı erklinıhıırp Veysel 
bey cıErzurum,>, levazım mi· 
ralayı Reşit bey «Cerrah 
Paşa» miralaylığa yükselm
işlerdir. 

Miralaylığa terfi: 
Bursa askerlik dairesi re· 

is vekili pıy de kuymaknını 
Necmettin hey, K. Ş şube 2 
ve müılıirü kayın knm Nuri 
bey «Üskü<lar~1topçu kaym
akam• Feyzi boy «Tokal», 
doktor kaymakam Şaban bey 
« fstan bul», bayt o r kayma · 
kam Ali bey «Bosnon, dok-
tor kaymakam Azmi boy 
«Sıvos» miralay olmuşlarJır. 
Kaymakamlı!ia terfi 

Piyade binbaşı Ziya «Sel 
imye», Mdhmet Rasim, Nuri, 
Mehmet Ziya, Eyüp Sobri 
«Toptan», levazım binb -
aşı Nurettin cıEdirne», Cem
al «Aydın», Bıcan «İstan
bul)), topçu binbııtı Mehmet 

Nesip «Erzincan», jandarma 
binbaşı Şükrü beyler k11y· 
makamlığıno yükselmişlercl

ır. 

lJinbaşıltğa_ Lerfi 

Piyade yüzbaşı lsmail Zü
htü, Rt.?şit «Erzurum». erk
Anı harp yüzbsşı Alôettin 
«Bursa», süvari yüzbaşı Ri. 
Cat «Eskicuma», topcu yüz
başı ~lehmet Ali «Bayramıç», 
istihkAm yüzbntı Zıya «Ür· 
taköy», jandurma yüıboşı 

Huşim, Şcfık, Şeraletljn, 

Sıddık beyler binbaşılığa 
tarlı etmişlerdir: 

l'üzba~ılığa lerfı 

Piyude birinci mültlzım 
Ömor «Üeylani•. Nedim «Me· 
raş», Relık «Burdur», ıü va
ri birincı müldzım Hikmet 
«Ortaköy», jondurma birinci 
mülAzım AptüllAtır, Kftmil, 
Ziyaettin, Asım beyler yüz 
başı lığa yüksehı1işlerdir. 
Birinci muldzımlı[ja frrfi 

Piyade müll\zım Muharr_ 
em «Pa9abahçe», Sabahatt
in <ı.İstanb•l», Adnan «İsta· 
n bul», Himmet (( Kavilh İtınr», 
Ktlmil ((Erzurum)), Heşat 
«Topkopl)), 'l'op~·ıı mülazım 
Ziya «Edirne», Dursun <lMuş», 
Yahya c<l~rzurum», Nedim 
c İstanbul>>, Naci «Bursa>>, 
Etem cdlarput)>, , 'ecdet «Ak 
saray», Muzaffer «Aksaray», 
nakliye mıilll.zımı 
Riza «lstanbul)). Oursun 
((Erzincan» Hüıniı heylor 
birinci mültlzımlığınn yüks
elmişlerdir. 

Askeri memurlar 

Hesap memuru Sül~y· 
man efendi «Kırşehir» 

heşinci sınırı, tiifck~·i ustası 
Ahmet efendi <(Gıresun» nl 
tıncı sınıfa, ılP-mirci ustası 
Mu:-<tola efendi «Sercz» al 
tıncı sınıfa, oıuumele memu
ru Salih Ziya elendi <eller_ 
put» üriincü sınıra, hesnp 
IDP.ffiUrtı Bürhancttin erendi 
«Erzincıın>J oltıncı sınıfa, 
kamacı ustası ~fohmet Niyo. 

Beh~diye v köy muhtarları kasaba \'f• kHyh•rdt> da\ ullarla halka t•urn
arltı 1 µiiuündeıı itibar<·ıı ilan edilecek ''<) hfr buçuk ay içirule lwr ailP 
rei i t adi e \'İ ndP ki ve y ~• emri al lında ki hpr veli vt•rnyeti rıdek i, her vasi 
ve~ayetindeki hu ana kadar rıiifu dairelf•rince yazılanlardan gayri yazıl
mıy~ı·ak gizli kaluıı doğıım, ka)ıp, ölii11ı '~ ~ azılmamış e\leıınıe vakalar
ını~ı köv mnhlar ve ihtiyar hcyr.tleriııc \'t' ka~ahatla, şehirde belediyeh·
re hildi

0

rmeğc hehcnwlıal mecbur b11hıııd11klar111dan miiddetin hitauııııt.1-
an sonra ht>yle niifus işlerini :vaplırn11ya11lar hakkıııda ceza tathikatma 
başlanacaktır. 1 

zi efendi «lstanbul» dördüıı_ 
cu ıınıftı torfı etmişlerdir. 

Sa fa: 3 

Bir ecnebi gözile Türkiye: 
- -

Genç Türkiye .. 
Deniz yolu zengin sahili takip ediyor. - Ana
dolu demiryollarının terbiyevi rol ve tesiri.
Nankör topraktan zorla hayat yaratılmıştır 

/Holawiada çıkan De I 7Cıü binden J ,5 milyon tona 
Telegraa/ !JOZetesitıirı 10 yükselmiştir. Kezalilt kim 
Ağustos 1934 tarllıli :ıüıha- biliyor ki Yunanıstanda ıe
swdaki başmakaleııin ler- yriseCain ve demiryolları 
ctimesldir.J Zonguldaj!ın ~rt ve tat kö-

-«Trabzon~ Fakat efen- nıürü ile işliyor. Zonğuldakta 
dim Trabzonda işiniz ne?.» her vakit kömür almak için 

Bu suali lstanbulda otur- gelmiş Yunan vapurları gö-
duğumuz büyük otelin şi- rülüyor. 
§man Jcapıcıt1ı ıorJu. Oy- lnebolunun mey·ncılık ter-
le zannediyorum ki bu ka- vetini kim biliyor? Sabale-
pıcı mütekait bir harem yin şafııkla beraber güYert-
oğasıdır. Kapıcı sözlurine emize şeftali. erik, armut 
şöylece devam etti: gibi güzel ve nefiı bir t•r· 

-((Orada, Trabzonda ahali bet veren kırmızı aleY ren-
bellerinde geniş kırmızı ku- kli viıneler dolu yüzlerce 
şn lor ve büyük yotoğan sepet sıralandı. Fiatlar gay. 
bıçakları taşırlar. Ve eğer eı ucuz. Bugünkü yeme-
siz karanlıkta soknğa çıkar- ğimizi yalnız meyva teıkil 
sanız.. kggt!. etti. Sinopa geliyoruı. Ta-

Son kelime kapıcının ağ· rihf Sinop kendi namına iı-
zındsn çıkarken o aynı za- ale edilen Sinop burnu üserin-
manda eli d-, boğazı etrafın- de Selçuklardan kalma muas-
da manalı bir hareket yap- zam kale ve bürçlerle huı-
mıştı, anmıştır. On Aıya ıedef ma-

Trabozona giden vapura hı,ulünün yüzde 80 i Sinop-
bindim. Karadeniz, kışın mü. tan _çıkar ve arada ıize bir 
thiş fırtınalıırln tanınmış ol- lokantada önünüze 20 kuru-
an Karadeniz, beni dört gün ıa büyük bir taTuk koyarlar. 
sanki yağ üzerinde kayıyor- Anadolu tütün ambarıdır 
muş gibi sinesinde tnşıdı. lıtanbuldan sonra Samıu-
Ttirk devleti bu sahil sefer- na, yani 1919 da G.,,ziniD 
terini Sovyet hududundaki salıanat idareıine karıı gir
Hopaya kndar kendi fılosu- iştıği istiblb harekeıınin 
no tahsis etmiştir. FrunsızL başlangıç nolLtaaına geldık. 
ıırdon satın alınmış olan va- Samıun; en buyük Türk ne· 
purumuzun uJı «Erzurum» birleri olan Kızılırmak ile 
ı\ur ve lemizlı.,tf·n parıl pa. Yeıilırmağın denize dökül
rıl pnrlıyor. Kamarotlar na· düğü nok.talar aruındaki 
zik ve daima güler yüzlü, düz 5ahilde uzanan arazi•İ 
yemekler nefıs, bol ve ucuz. ile Anadolunun ıütün amba-
Eski, fakat temiz giyinmit rıdır. 

olan güverte yolcuları zam- Samıunda gece yarııına 
an zaman birinci sınır yol- kadar tütün kıyan mekinel-
cuların gü\'erteBiııdtn geçi- erin güriıltüsünü itittik. Ye-
yorlar. Eski devrin hu mağ_ ni Türk devletinin gururla 
rur korsanları da mevkiler ve iltiharlı bir eteri olan 
oro8ındoki farkı kim antnta- ve az zaman evel ikmal ed_ 

cak? ilen demiryolu buradan bat-
tık geceden sonra 1914 lıyarak dağlar aııp 

tarihli ve rıızln iddialı Sıvaaa Te oradan da 
olan Bııedeckerimi kapattım, Kayseriye ve Kayaeriden 
çüııkü bunları, demir atocak · de garp istikametinde bır 
yerleri doğ ve tepeleri kap- ol ile Anknraya ve ta lıta-
t.anlcrı Jeniz haritasında nbulda boğaz içine kadar 
daha eyi ve vazıh olarak gö- gider. Kayaeriden cenuba 
rüyoruz. Esoson Uaedccker doğru giden diğer bir kol 
rehberi lıu yeni memleket dahi ikmal edilmiı olup To· 
hakkında yeni malQmat ver- roı hattı üzerinde bulunan 
miyor. Vakıa burada henüz 

Adonoya geçer. Bu aurttle 
limnnlnr yapılmomıttır. Ge- tarihte ilk defa olarak Ak-
milerin demir attıklorı nokta· 
lor sahilden bir hayli n\·ık 
vt> uzaktır . Bu noktaların 

bazılarında parçalanmış ka
yalar ve eski eserlerin enkaz 
ve bokaynsı görülmektedir. 
Hor yerde boylu güçlü po -
lu, gti~·lü kuvveti: kayıkçılar 
kayıklarını ayakta durarak 
~·ekiyorlar ve bir bunları 

yüsek kayıkları • 
nn alıp knrayn götürüyor
lar. Şarkn doğru her menıil 

'e mevkifte duha kuvvetle 
hiss(.ldiyoru:r. ki bu mcmleke
tt<• bır hayat bıışlomıştır. Bir 
tarafta istatıstiklcrin kurşun 
kalem b11tlnrı ı:ışağıy" doğru 
sürııtle koymakta iken diğer 
taraftan buruda bu hatlar 
solfibetle yukarıya doğru 
yükseliyor. Kim biliyor ki 
hemen hemen (tropikal) bir 
tnrzdo çıplak bir dağın ete
ğinde büzülmüş bir holde 
ılurnn Zonğuldoğ.n, zeminin
den kömür madeni çıkorılon 
hu yerin kömür ihracatı, 

bilhassa buhran senelerinde 

deniz ve Karadeniz bir de
miryolu ile yekdiğerine ba
ğlonınıştır. 

Sumsun Karodeniz havzaı-
ının ticaret merkezi olacaktır 
Bura(la inşası mutaeavver 
liman yapılınca Samıun, 
Karntlenizde büyük bir nah
il '\'O ihraç rolünü ifa ede
cektir. 
gıttik. Burada şen vo şatır 

nnğnmeler terennüm eden 
gençler ucu bucağı görün -
miycn fındık bahçelerinde
ki mıısulu topluyorlar . Tra
hzona gelmeden evel birden 
bire gece oldu. Trobzoa es
ki zamunlorda bir Yunan 
şehri idi ve sonralar kuru· 
nu vustoen birkaç yüz ıene 
müddetle -Brmeniston ve ir
ana giden uzun ve meşokat· 
li klrvan yolunun bnşını tu
tarak icrayi şakavet eden 
Yunan şövalyelerinin teşkil 

ettikleki mül:'takbel bir lm. 
pııratorluk merkezi olmuşt

ur. Trıbozondı hürriyet me-
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ydanmdaki parkta Filips lıi
mbalarınrn zıyacı altında ot· 
ururuyoruz, şerbet ıçıyoruz. 

Yanımızda yerlilerden başları· 
na ve sırtlarınn eyi elbısel

er giymiş altı ki~i V 3 r. Ba_ 
na, yarın çarşıyı gezmemi 
tavsıye edıyorlnr. Karşımız
daki muzılrn köşkünde par
luk ip~i: elbiseler giyinmiş 
üç gtizt:l kız - yn.kinin
J.eki denizin gurültüsünü 
bastıracuk dııreceJe şarkı 
söyluyorlar, erkekler ki tara 
çalarak kadınlara refakat 
ediyorlar. Teganni edıl~n 
parçalar ycnı Türkçe şarkılar 
:ve modern ahenklerdır. 
Yanım ızdaki sokakta bir 

aç ık hava sineması ılk fjlm ı n . 
göıteriyor. Bu fılın İstun
buldaki atelyenin çevirdı
ğı fılmdir. Bır itftıiye kış-

. tas ı nın a~ık kakışınuo.n bele 
· diye motörpompunun gürü
hu ile ışledığı görüiuyor. 
Trabzondan 75 kılometre 
~ceride ve ~,OD metre yukaek-

s nouğı icra 
memurluğundan: 

kıymeti muhammenesi olun 
(tOOO) lirayı veya yüzde yat
mış beşini bulduğu takdir
de 29 9 934 tarihıne müıadıf 
Cumar\esi günü saat l 6 da likteki dağlarda Zıganının 

gıuhteşem geçidi üzerinde müşteriıine ihalei katiyesi ya-
timdi şehir çocuklarının ka. pılacaktır. Şuyet verilecek be
mp kurduğu ve jandarmanın deller muvafık görülmedıği 

muazzam eski Rus kılis · takdirde en son artıranın ta-
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i~ al~k~s · Ov ö P ayın. 1 ~~ Balıkesıre hır saat mesafede bulunan OV AKO Y det 
~~ (Atarıus) kfiyiin en güz~l Vt> su ile çevrilmiş adacık Üztlrinde ilk • 
1=1~ defa olarak hir eyhlldc panayır açılacak 'e dürt giiu sii rrcektir. Jı 
~ ~ Balıkesir ile civar vila) eı ve kazalardan ve nahiyP-Jel'deıt ge- ~ 
=~ lec~~ esnaf ve celepleriı~ her ~iirlii istirahatl~ri köy ihtiyar he- ~ 
=J yet.ı tarafından lenıın edılecektır. Pana~·ır ycrınde ayrıca çardak • 
-~ ve gölgelikler viicude getirilecektir. Jı 
~~ ov AK ö y p ANA YIRI nın hususiyflti köyün~ 

C ovamrı tam ortasında, suyu bol, lıa\a ı giizrl hir )erirıdr. olmnsıdıı .J 
= ···ıııııııP"•ı ınur·•ııııııı•• ·•ıııırııı•··•ıııııııır "'•nmıı•· ·•ımııJJ,. ·1ııııııırı"•ııı11111• ••ınnıı.,.·•ııııuıır •ııııııııw·•ıııııı;ır "'lllllll"";'•ıtıııııı- ·•ııııııııı-~rııııırı• 
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1 
vr.i t ıcarnıhan 

eai çanlarının aıs sın- ahhüdü bnki kalmak. şariyle Dünyada hirincili~i ka-
yalı olarak kullanılmıık artırmanın on beş gün daha zanaı• « ZEISIKON » ı . Agf a f otograf makinelerz 

1 üzere astığı bu yerlerde va-
ktife 30 nıır evvel Xenoph_ temdit edilmiş ndd13dileceği fotoğraf maki nelerinin ' 
onun rehberliği altında ri- ve birinci artırnuıyı takip eden 934 otomatik nlodell~
cat eden, açlık ve mohrumi. on beş gün hitamında ayni rini makinP., sehpa ve 

! nin Bahkesirrie yegane ~atiş ~eridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 
yetler icinde bitap dilşmüş saattcı en çok artırana ihale 

. olan on bin Yunanlının deni· yapılacağı cihetle ıalip olan· çantanlarını «ŞAH MEH 
zi görünce: Thalattnl Tha • lar peylerini koymak ve daha MET MAHDlJ~H HC -
lattal •Denizi deniz!» diye f 1 1 k · ,~L.,vtN AVN~l ıı·caı·et _ ziyade ta sı fit Fl mu iızere ~~ 1 ı 
'kopardıkları feryatlar çmla- . _ . . .. • 

AGFA FOTOGHAF MAKINELEHİ 

1 Yedi yaşında bir çocuk tarafından dahi gayret 
kolaylıkla kullanılır. 

mıştr. Fakat 'f.ürk denizi hu Sındırgı ıcrR ~oıresıne mura- hanesınde arayınız. 1 

tarihi esrarı yutmuştur. cat eylemelor1 ılAn olunur. ~ ~~~-~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·~~M~~~~~~~~~~ 1 1 ~".:I: .. ~H'i'"1~ ~.:UH'(fu,, 11~ ı· •••• il .. 1e· . it .. •ll 

ı Şehir Sinem~~ında 13 A v u K A r E i Aşçı Ahmet Us a 
1 29 Aüusıos çarşambadan ıtıb~ren 1 ~ E M İ N V EDA T ~ 1 B A N D ı R M A 

MALEK EVLE iV OR l 'ii t = Balıkesir vilfiyeti dahilinde temiz ve nefıs yeın•~ 
·· G ;ı, B.ALIKESİB IJÜKÜ~IET CA Ul>ESİNDE ~ it pişirmekle meşhur olan Ahmet usta bu defu m:ınrı 

KAHKAHA_J.ı.\R GUL~lf:K, E ~LFNllEK ~ _...,~ Ceza. tir.nl'et, hukuk, ihtisas, mohkemelerile "f§ otelini b ı rakıp Cümhuriyet meydanında Şehitler abı" 
v~ HOŞ BiR G_ECE GEÇll\~IEK .. ı~.Tı~.RSE- n ~ divatııLarplcserde d:ıvll deruhte tder , ıstışere yoyrnr. F· it desi karşısında yeni yap lcın dükkan ve bahçE-)·e 

~ ~ız Br FiLi.lif HER HALDE GOIUJNUZ. ~ -#~ fikir verir. ~ gec;mişıir Yemekler rekabet kabul etmiyecek derecocle 

it. Ayruca DÜNYA HAVADl:)LERİ ~ ~ ~''X~ tt~ 0::)% .• ~T )J ~~~~T~~~:t:'~~ ucuzdur. PilAv ve çorba (5), etli sebzeler (10). et 

1 
~ yemekleri ( 12,5) kuruştur. lçkj farkı alınmaz. 

ZAF E ? BA Y RAM/ miinasebc- ~ r··············································.::-. ili 
ıile 30 ağustos perşembe giiııii saat 2,30 da ı ::"" ............ iVü.KAT············ =i a~nı:ı,w~i;;mm~~ij~mıOO~ııı,;,;:nı,&ıılılııOOmılı~~ 

1 MATIN A. 1 ii :: = .~""'"""'"'"" '"'""'""""''"""""''·~"ııı"·· .,.,,,., .- ... ~'"'"· .,""''·""' ·ı 
1 Vahşi Afrikanın İç Yüzü« ii H. Tevfk -Sadık i~ ii1 ~~~7'1"..:.ı 
fit Her yerde ve herkes tarafından mazharı takdir '11 :: :: ~ 
lt. 1

Te rağbet olmuştur. Tamamen tnbii ve normal olan D :: nava Vekili ·: ~ 1 böyle bir fılmi her zaman göremeısiniz Çok istifade ~ :: :: ~~ 

•• •• aadır. •• •• E::!!5 .=. 1 
meraklı ve heyecanlıdır. Fırsatı kaçırmayınız Saat 2,30 1 :: Yusuf Kenan :: 

Cl'MA matinamız saat 2 .30 dadır. 1 :!r z'han ·Sı nük mat C!ddcsinde Ahmet çaşmosl karşısmda !i =~ 
~~ı~~l~~l~ ~1~~~l 4~~~ !! \lerkcı ve k<ızalard:t lu~ı· ııı~vı dava k ;ı\nı l :! ' 

Pek Yakında 

SÜREYYA OPERET 
ŞEHİR SİNEMASINDA 

Askeri Satın alma 
Komsiyonundan: 

Su ığırlığm kıtaat hayvanatrnın ikiyüzbin 
kilo arpası muhammen l'iata nazaraıı kapalı 
zarfla ihalesi icap ederken yaulışlıkla aleni mii
naka a ile ihalesi ieap edihııek üzere ilan edi
hnişse de yeniden yirmi gün miiddetle ilftra Vf~ 

ihale i 5 eylUl 934 çarşamba günü saat on
da kapalı zarfla ihalesi icra edilect'ktir. Tahpl-
twin ıuezkur gün ve saatte Bahkcsir As. Sa. Al. 
Ke. nu na müracaatları 
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işle 
• 
1 er. ~ inşaat sahiplerile mü.hendi ~ =j t5 "$- §, 

~ ve ustaların nazarıdikkatine :!); ~~ En ıeıııiz ka~uı;çıı~taıı yapılıııı ~u: 
~ =~· ınuşak ve alastikiy~·tli, dürıyanuı en ~atr• ~ Kurt anlan ve balık mnrka çimentolu her zaman ~" ~, ~ 
' d L 1 k . . . =~ __ .::.: lanı lastiği ola.n MıR •. IPı.ı la~.ı .. iklr .. r·iıı.i <.liJi·er. ~" gayet taz11 olarak ticarethanem e u" unmo •ıı bırıncı ~ . r- " 
" nevi her eşit yağlı boya ve yağlnn ile her ıenkte ;:.; srnarkalara tcrcılı edıuız. Ctınku b1lunuııı 1 

boynları ve bilumum malzemesi hetonarmede kulla-·~ ~ 1:\ ·tiklerin fevkindP oldU~H , aµlanıfı~jlt' ~ 
nılan her ,·eşit istenilen boyda demir bulunur. Çam 

1
~ _J lecrlibf> edil mi .• tir. • 

.... çimento aldtı ziraiye dewjr her nevi hırdavat ve Jı 
mnlzemei rnşoiycde rekabet kabul etmeyecek dore- ~ ft~işlen . sii pr.rkonfor la l_i~IPJ'İ ile kC' ~ 

~ cede toptan vA perakende ucuz f iatla qotılmnktadır ~ r@.::
1 

rnah enınıyette ~e) alwl rehin·. llt r 1 u~ I 
~ Siparjtler süratle sevkAdilir. Eyi ve ucuz malzeme ~ _ Fı 

1 cllmak istiytmlerle menföatlorını mıidrik: zevııt ın he~ J'lı1 ~ darı llH~Yruduıuuz hulunur. ~ 
halde ticnrethanemize uğrayıp ç~şitlPrimizi g-örmelerı % -~ Mişlen ldstikleri Balıknsir ve mülhakatı acentes 

1 ~ Yanyalı =.ade 
fto. menfaatleri iktızasındandır . ___ e il. Nl·.~ı> L:T ~ 
~ Bandırma ismet Paşa cnddeıi .,,. ., \ •-:. ~ 
~ demir tü~carı llutip zade 1 ~ Zarl ı ılı han-Rahk.-. IJ' ~ 

1 ~rnııMET rffni 1 i~iiiiW~iifili~ili~~~Wi~İ!İİ~l~ii~iiliruii~~i"·~ 
~~~~~ '~~~ BALIKESİR VILAYE'I' ~iATBAA INOA BASILMUjTJ 


