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Sayfa: 2 TURK DiLi 5 AGUSTOS 

Tarih Bahsi: 

Ankara Savaşı. 
Büyük Türk milletinin kıymetli evladı 
Ömer Halis Pş. Hz. arzı şükran için. 

Tirnurun knrnrg:lhı <:eçiö
ren hağlnrı şimnli snrki 
arkolnrında bulunan Saray 
köy civarı idi. ·ağ cenahı 

elyevm içinden Çubuk şosesi 
geçmekte bulunan Esenboğa 
köyü civarında Esenboğa 
tarafından sol cenahı sirkeli 

lioresi civarında Mahmut 
oğlan tarafından kumanda 
ediliyordu. Şu umumi vazi. 
yetin miitaleasmdan alınan 
netice şudur: 

Tımur faik kuvvetile Yıl. 
dırım ordusunu ihata etmek 
kararında, Yıldırım diişma
nının faik kuvveti karşısın
da ihata edilmekten çikine
rek tabiaten müstahkem ve 
ihatası cok mü kül bir mev· 
ıide muharebe vermek az
minde idi. Muharebe bu 
asim ve karar ile başlamış 
fakat muharebe esnasında 

tecelli eden · hthlisata uyarak 
cepheden ihanetle müterafık 
yarmalar olmuş düşman iki 
koldan merkezin cenahlarına 
dalarak. müdafaayı akim bı
rakmıştır. 

Esenboğa kumandasında· 
ki sağ cenah sabahleyin bü_ 
tün cephesi boyunca taar
ruz ederek ve kuvvetlerini 
gittikça tedricen sağa Çubuk 
istikametine kaydırarak iha
taya çalışıyor. 

Behıdır tepe ve menedir 
tepe hizalarındai.i ademi mu 
vaffakıyet tevali ettikçe bu 
sağa kayma hareketi devam 
ediyor. Timurun çok mühim 
miktardaki ihtiyat kuvvetle
ri sağ cenahın taarruz ve 
ihata&ını takYiye etmek üze 
re cenah gerisinde intizarda 
bulunuyor. Aynı zamanda 
Timurun merkez ve sol cen
ahı da taarruz ediyor. Fakat 
şiddetle geriye atılıyor. Ve 
Yıldırımın sağ cenahı mu· 
kabil taarruz ile düşmanı 
?e.riye attıktan sonra ovaya 
ınıyor. 

Şu vaziyette Timurun ta
arruzu muvaffak olamamı~ 

bildkis kendı sol cenahında 

ezilmeğe maruz kalmıştı. 
Bu sırad11 menadir tepe sır-
tlarında ikinci hatta bulu
nan Yıldırım kıtaatında bi
dayeten anlaşılmaz bir ha
reket miitenkıbon bu hattan 
eteklerdt3 bulunan kendi 
kı talıırımıza şiddeti i h i r ok 

ateşi başlıyor. Aynı zaman
da Timur SÜYarisi tekrar 
taarruz ediyor. Bu ikinci 
hatta Yıldırım hükümetinc 
yeni iltihak otmiş mühim 
mikturda kara tatarlar vıır_ 
dı. Bunlar gizli hir anlaş
mıyu tevfıkan ihanet edi. 
yorlar. Ve muharebenin en 
kızğın zamanında arkadan 
hatlarımızın içinden biriıH·i 
hatta lnnrruz ediyorlar. 

Bu hareket cephede bir 
k rğaşalığı ve geriye bir 
kaı;ışmnyı mucip oldu. Ce
ride ihtiyat kuvvetlerine ku
manda eden Mnhmet çelebi 
bütün ihtiyatilc cepheye 
atıldı vo hareketi 

3 
dir t(•pe ile l lnmam tepe 

arasında ı:ukur bir diizlük 
vardır. Buradaki lıaf if me-

yilli araziye Çiğdem bayın 
deniyor. Düşman süvariye 
müsait olan hu Çiğdem ba-

yırına fırsattan ve karğaşa_ 
lıktan bilistifade bütün ku· 
vvetile atılmış ve burada 
mezbuhane bir muharebe 
verilmiş olsa gerektir. Çün
kü Melıkşah köylülerinin de-
delerinden duyduğu rivayet_ 
ler o çukurlukta bir kan der
esi vücuda geldiğini ifade 

etmekte olduğu gibi Mena
Jir tepe civarında başlıyan 

ihanet mahallinin hemen 
sağında bulunan bu mevzi 
süvari hücumlarına da nıs. 
paten \ 'Ok mü&aittir . 

Merkezimiz kuvvetli bir 
halde kalmış sağ cenahımız 

düşmanı geriye atmış idi. 
Bu taıyikı uzaktan tarassut 
etmekte bulunan Timur ke. 
ndi ihz!-r ettiği muharebe 
plAnında taarruzu asli kolu 
bulunan sağ cenahı takviye 
ve bizim r.enahımızdan taş

ıp ihataya ve darbei asliy

eye tahıis ettiği ihtiyat ku
"Yvetlerini tehlike gittikçe 
büyümekte olan sol cenahı-

na süratle Clevketmeğe mec
bur oldu. 

Timur pl<1nını tatbikten 
vazgeçmiş büyüyen . tehli-
kenin karşısına koş -
mağa mecburiyet gör -
müştü. ihtiyat kuvvetlerinin 

vurudile kuvvet bulan Ti
murun sol cenahı sağ cena
hımıza tekrar yüklendi. Şid· 

detli bir muharebe vukua 
geldi. Ovadan tekrar tepeler 
eteklerine çekilen cenahımız 
mevzii aslide tekrar muvaf_ 
fakıyetli bir muharebeye 
başlamış olduğu sıralarda 

muharebede evvela bir gev·· 
şeklik sonra bir durğunluk ve 
karışıklık vukua geldi. Mu-

harebe edtın sağ cenah kıta

atından bir kısmı koşar adı_ 
mla karşıya akın etti. Bu 
muharip hasımlarımızın düş. 
mıın tarafına iltihakı hare· 

keti idi. Bu haroket umumi 
bir karğaşalık ve bir şaş
kınlık vücuda getirdi. Yerin· 
de kalan saflar panik ha· 
tinde geriytJ atıldı. Bu inhi-

zam sırasında sağ cenah 

kumanda heyeti mire deresi 
istikametinde boğaza atıldı ve 
kaçtı . Ve Timur sağ cenah 
kıtaatı Mire deresi boyunca 
yuk.arıki boğazlara doğru 

umumi hir fırar halinde 

akmağa ve merkezden ay
rılarak Mire dağının garp 

mailesindeki dağlarn firara 
başladı. Timurun sol cenahı 

hemen istiareye koyularak 
şiddetli lazyiklerlo kızıl to· 

praklı hoğaz arasından he_ 

nüz muharebe vaziyetinde 
bulunan merkezin yanlarını 

çevirerek gerisine sarktı. 
1 

ziyete girmıı 
boığunu durdurmak kabil 
olmamıştı. Her taraftan iha
tayı maruz kalım merkez 
kuvvetlerinden elde sağlam 
kalan kıtaat ile Yıldırım ge-

riye yar bayırları istikametine 
çelıtilmeğe muvaffak oldu 
iso de düşman süvarisi Mire 
dağı hattı bfiltls1 boyunca şi_ 

male giden hattı rücntı tam_ 

amen kesmit binaenaleyh 
Yıldırım sekiz on bin kadar 
piyadesi ve hirkaç yüz 
süva risile yar ha yırlnrı üz_ 
erinde mahsur kalmı~ idi. 
Bu anda ümeraaı tarafından 
vaki teklilleri kabul edip 

kaçmış olsaydı selametle kur
hılmaıı ve devletin ordunun 
atisini kurtarmağa muhakk
ak idi. Fakat çok cüretkar 
"Ye kahraman olan Yıldırım 

kaçmıya karar veremedi. Mü. 
dafaaya lievam etti. Ve iki-

ndiden akıam karanlıklarına 
kadar bu tepe üzerinde son 
kıtaları mah•olnncıya kadar 
müdafaada sebat ederek 
müteaddit süvari hücumları_ 

nı geriye attı. Piyadesi k~
milen mahvoldu. Bu vazi
yette artık müdafaanın da 
bir faydası kalmadığını an
lıyan düşman teslim olmala
rına intizar eder gibi muha
rebede nispeten bir sükunet 
husule geldiği ıırada tepede 
seri bir hareket oldu. Yağız 
bir at üzerinde kırmızı çu_ 

hadan sırmalı elbisesile ve 
grupun kızıllığı altında ha-
yali bir harp ilAhı gibi gö. 
rünen Yıldırım hakikaten 

ismine yaraşır bir sürat ve 
şiddetle ve . mevcut bütün 
atlısile tepeden aşağı dolu 
dizgin düşman &aflarına at-
ıldı. Tepeyi saran s0-90 bin 
kişilik: bir ordunun 
ilk hızlarında bir boğuşma 

bir çarpışmayı müteakıp bi
rinci hattı yarıp çıkan bu 

bir avu~· süvari aynı şidJe
tle ikinci hatta çarptı. Onu 

da delip geçerek biribirini 
müteakıp bir üçüncü, bir 
dördüncü müsademelerden 
sonra sürati sayesinde ar
tık düşman kütlelerinden 
açılmış düşman 

ufuklarındaki ak tepe dağ
larına doğru firara muvaffak 

olmuştu. Şiddetli bir takip 
başladı ve ikinci takip koluda 

Mamutoğlan kumandasında 

daha garpte hareket etti. Ak· 
şıım olmuş dağlar kararmış

tı. Güzergah ak tepe etekle-

rinde taşh kayalıklı biracü
mle dahil oluyor. Mahmut 
oğlan köyüniin garip ya_ 
maçları üıerirıJeki meyiller_ 

den biribirini tukip eden 
atlılar koşup gitmekte iken 
Beyazıdın atı bir taşa 

~·arparak yıkılılı. Tekrar 

ata binmeğe veya at değiş
t.iı meğe vakit kalmadan 

kendisini pek yakından ta
kip etmekte bulunan Mah-

mutoğlan kuvveti tarafın

bastırılnrak yakalandı. 

Milat Kemal 
(Devanı edecek) 

_..e...,.._-

tevkif edebıldi ise de cephe • 
hattı burada epi('e gerilemiş 
ve merkezin yanını nçık bı

rakacak şekilde kırılmış 
bulundu. Burada da Mena-

Sol cenahımız ise zaten n r
tı k paniğe tutulmuş ve ihti- lr·· Yurttaş! ........ .. 

: Hildliahmeri unutma/ : yat kuvvetlerimiz tarafından 

ucelc ile snrferlilmiş olduğıın

dan tamiri imkfinsız va· 

• • : ıstırap çtken insanlara : 

1
: eyilik yardım edtn odur : 
••••••••••••••••••••••••••I 
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Balyaya 
Yumurta büyüklüğünde 

dolu düştü. 
Dolu bırçok zarar yaptı. 

Balyadan haber verildiği~ 
ne göre perşembe günü Ba
l yada ani olarak ha"Ya boz
ulmuş ve şiddetli kasırğa 

ile müthiş dolu yağmıştır. 
En büyüğü yumurta en kü-

çüğü ceviz cesametinde ol· 
an bu dolu yirmi dakika 
kadar devam etmiş bu esn· 
ada birçok mebaninin cam. 

ları kırı1dığı gibi jandarma 
kumandanlığına ait binanın 

cenuba bakan pençerelerinin 
camları tamamen ve kirem
it meyvalarıda kısmen ve 
yıkılmıttır. 

Kaza dahilinde bu vaziy
ette birçok mebani hasara 
uğramıştır. İnsanca zayiat 
yoktur. 

Köylerden henüz haber 
alınmadıJındın kaza kö _ 

ylerinde dolunun hasarat 
derede te&pit edilememiştir. 

Kepsüt panayırı 
Kepsüt panayırı 18 ağus_ 

tos günü açılacaktır. Keps
üt belediyesi panayır ıçın 
icabeden hazırlığı yapmakt
adır. 

Gönen 
idmanyurdu ~ongresi 

Kongre yurdun mü-stakbel fa
aliyetlerini görüşüyor. 

Cönen, (Muhabirimizden) 

- ldmanyurdunun senelik 
kangresi toplan -
aııştır. Kongreye kaymakam 

İzzet bey riyaset etmiştir. 
İdare heyetinin faaliyet ra-

poru tetkik edilmiş ve bu 
rapor heyeti umumiyenin 
tasvip ve takdirine mazhar 
olmuştur. Bundan sonra ye 
ni idare heyeti intahabı ya
pılmışttr. ikinci mektep bat 

muallimi Nuri beyle Tuzak
çı ba9muallimi Haki, Yah-
ya, Sabri, Hasan ve llüıeyin 

beyler yeni idare heyetine 
sedlmışlerdir. 

Kongre bundan ~onraki 
tolantılarında Yurdun müs-

takbel faaliyetlerini görüşec

eklerdir. Bilhassa kayınaka

am beyin memleket gençler
ine karşl gö~terdikleri yük

sek nl:\ka ile ni1:amnamenin 

bir~·ok maddelori üzerinde 

tadihit ve iln vel~r yapllacak: 
tır. 

Gençlik kaymakam izzet 
boyin spor ve sporculuk 

hakkındaki duyğularından 
çok memnundurlor. Beledi-

ye de yeni cadde üzerindeki 
güzel bir binayı İdmanyur
duna vPrmiştir. 

Yeni bir fnaliyot sahasına 

giren Gönen İdmanyurdunu 
ve çalı~knn gırnçlerini talt
dir ederiz. 

Avcllann Bayramı 
Güzel ve neşeli oldu. 

Bayram ~engeloğlun~a y8piir,-Büyüklerimiz de ., .. 
cdann ~ayrammda bulundu ve bir arada yemek yediler. 

Şehrimiz avcıları cuma 'ı ne dönmüşlerdir. Bu sırads 
günü Çengeloğlu çiftliğine vali bey, kumandan paşa ve 
giderek orada toplu bir hal mbuı Pertev bey de Çengel 
de bayram yapmışlardır. Av- oğluna gelmişler ve avcılar 
cılar ogün daha gece yarı- tarafından hararetli bir sur· 
sın da ihzar olunan kamyon - ette karşılanmışlardır. 
larla Çengeloğlu mevkiine Burada evelden hazırlan"' 
gitmişlerdi'. , an yemekler yenmiş m~t· 

Sabahlayın Çengeloğlunda eakıben müsabakalara ve 
topl~nan avcılar avcı kulübü eğlencelere başlanmııtır· 
r~ısı muhterem Behçet be- Birkaç saat çok ğüzel eğ· 
yın kısa ve pek kıymettar ı ·1 · t' 

enı mış ır. 
nutku alkışlarla ve sevinçle 
dinledikten ıonra eski avcı
lardan Şevket çavuşun pro
gramı dairesinde müteaddit 
mevkihıi'e posta poıta ha
reket etmişlerdir. İlk ateş 
tüfek ve barut bayii 
Cevdet bey tarafından atıl
mıştır. 

Avcılar posta posta ge_ 
zerek avlanmışlar ve tam 
öğle vakti bayram yeri . 

Birlik 
Al tayı 
Yendi 

( Üst tarafı birinci sayfada) 
ldmanyurdundan Hilmi bey 
otuz kilometreyi elli beş 
dakikada koşarak birinci, 
Hakkı bey ikinci, İdmanb -
irliğinden Ahmet bey üçüncü 
olmuştur. 

Bu mü&abakalarda birinci 
ve ikinci olanlar Balıkesir 
namma Türkiye birincilikle
rine iştirak edeceklerdir. 

Ayvahkhlar şehrimiz~e 
(B) gömesi şampiyonu 

Ayvalık Idmanyurdu cu-
toa günü şehrimize 
gelmiş ise de (A) gümesi 
galibi K. İdmanbirliğine te
bliğat yapılmadığından maç 
yapmadan Ayvalığa dönmü
ştür . 

Ayvalıkla K. İdmanbirliği 
arasında Altay-Birlik maçı
ndan evel yarım saat kadar 
bir ekzersis maçı .jyapılmıştı r. 

Final iki hafta sonra şo· 
hrimizde yapılacaktır. 

Güreş müsa~a~alan 
Mıntaka Güreş heyeti ta

rafından tertip edilen güreş 
müsabakaları dün gece Ha
lkevinde yapılmıştır. Güre ·
lere birçok gençler dahil 
olmu · ve eyi bir netice alı
ınmıştır . 

Teşekkür. 
İki aydır memleket hasta

hanesinde tedavide bulunan 
kızım Handan bu defö ta
mamen eyileşerek hastahn
neden cıkmıştır. Bu müna
sebetle kızımın tedavisinde 
gö3terdikleri yakın alll.kadan 
dolayı başta başhekim Ali 
Hiza bey olduğu halde has
tahanenin kıymetli hekimle
rine ve ~~alışkan hemşirele-
rıne ve bilhassa 
dahiliye koğuşu hemşireRi 
Basene hanıma teşekiuir vı' 
minnettarlıklarımı biltlirmeyi 
bir vicdun borcu hilirım . 

Lokantacı Eeat 

Avcılardan bir kısmı öğ· 
leden sonra da ava çıkarai 
geç vakte kadar av lan· 
mışlar vurdukları tavşan 

ve kekliklerle beraber gece 
ıehre dönmüılerdir. 

Cuma günkü avda en çoi 
av vuran kasap Ahmet efe. 
ndidir. Ahmet elon<li 934 ıe· 
nesi Balıke&ir avcı birinci8İ 
addedilmiştir. 

/ Edremit ticaret va sı· 
nayi odasından: 

Merkezi Edremit Hanon 
nahiyesinde olup İıtanbul, 
Balıkesir ve Bürhaniyenirı 
Gömeç nahiyesiyle Karaağııç 
köyünde ve Gümüşlü mevki· 
inde şubeleri bulunan zeytin 
ve zeytinyağ ticareti ve fab"' 
rikalarile sabun ve pirine 
fabrikası işletmekle me gul 
ve Emin zade kardeşler un· 
Tanı ticarisi altında Edre01it 
ticaret ve sanayi odası sicıl· 
linin 86 ve sicilli ticaretin 5A 
numaralarında birinci &ınıl 
ticarette kayıtlı kollektif şir· 
ketinin bu kere şürekanın 

hüsnü riyasile feshedilmİ§ 
olduğu ilAn oluunr. 

ZEİS İKON 
f otograf makineleri 

Diinyada hirinciliği k3 .. 
zanan << ZEISIKO ,. 1 

fotoğraf makinelerinifl 
934 otomatik mo deJlf' 
rini makine, "e hpa ,r 
cantanlarını «ŞAH M6~ 
MET ~IAIIDUMU HÜ , 
SEYİN A VNI ticaret .. 
hanesinde aravınıı. . 
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i~manyurdu müsameresi.. 

Bir ıinemn veya tiyatro 
müdürü olsaydlm, binanm 
her kapısına levhalar astırır 
ve bu le'fhalara, afiılerin, ga
zete n el ilAnlarının boş 

T0RKOlL1 

Balı!~!:!~k ta~iftlİ~avaklı ı·~~~~~~: 
ve Kirae köyleri nraaındaki 
~rnavut çiftliği satılıktır. 

istekliler Balıkeıir belediye 
muhasebe muavini yörük 
oflu Mustafa beye müracaat 
et&inler. 

Şehir Sinemasında 
5 Ağustos Pazar gününden itf ~aren 

Sayfa: 3 

Pehlivan güreşleri. 
Oursun~ey Tayare Şubesinden: 

taraflarına, büyük harflerle, ı--------·-- AŞK HAZRETLERİ 
Dursunbey kazasında ilk defa olarak acılacak. 1 olan panayırın sonuncu 14 ağustos 934 Saİı günü 

°" Tayar~ Cemiyeti menfaatın · • icra edilecek olan 
~ pel~ivan. g.üreşi~e iştirak edecek pehlivaııJara ıunları yazdırırdım: · 

«Emzik.teki cocukları-• 
nızı getirmeyiniz!..» 

Hem, ayıptır camm. .. kü
çük çocuğun vana, ne diye, 
ıoplantllara geliyonun? .. 

Böyle, her ketti taciz et
mek eyi bir hareket midir? .. 

Geçen akşam, idman Yur· 
.iu mü1&meresinde, piyesin 
en canla yeri cereyan eder
ken, birdenbire arkamızdan: 

«- Üveeoe, Ü'feee!,.» diye 
iki emzikli kadının iki çocoğn 
da. - 11nki sözletmitler gibi
aym zamanda ağlaınıya ha· 
şladırlar. 

Anneleri bir eğızdn: 
«- ŞH§§· · Şşştf .. ŞfH§.» 

gibi, ıeyirciyi sinirlendirecek 
ve geldiğine pişman edecek 
aı~ayip kelimelerle sustur
ma çarelerini arıyorlardl 

Bunları, anneler, babalar 
düşünmelidirler. Halkı rahat
sız etmek hem Adabı muaş
erete mugayır, hem de ay
ılır. 

•• Müsamere nasıl oldu, diye 
soranlara, daima şu cümleyi 
tekrarladLm: 

«- Samimi söylüyorum, 
İdmanyurdunuo müsameresi, 
Balıkeıirde şimdiye kadar 
verilen müsamereler içinde 
- Muallim mektebi temsil 
şubesi hariç tabii- en miike_ 
mmelidir bence .. 

Bilhassa «Çoban» piyesi, 
çok canlı olarak temsil edil
di... 

Piyesin. kısaca hüJdsa-

8J: 

Tarih. bize, kendinden 
bir aabfre açıyor: Bu sah. 
nede, Türklerin çepçevre 
düşmanlarla sarılı olduğunu 
aolıyoruı ... 

Ordu mağlup olmak üze-
redir ... 

Fakat, herkes, Türkün 
kurtoJaoağma inanmış-

tır ... 
Düşman tarafından bir elçi 
geli1or; Türk Beyine §U 

teklifte bulunuyor: 
- İki taraftan da ak mata olan 

kan seli, artık dinmelidir ... 
Bunun çaresi, her iki or

dudan birer kahraman se~ıe-
' lim; hu kahramanlardan 

hangisi galip ıelirı>e, onun 
mensup olduğu ordu da galip 
sayılacaktır ... 

Bu teklif memnuniyetle 
kabul olunuyor .. 

Tabii, neticede, Türkler
den seçilen « çoban)> galip 
gelmiş ve memleket kurta
rılmıştır, .. 

Çoban, Beyin kızı ile 
nleniyor ... 

** Bir heycan ifadesi olan 
alkışlar, « Çoban» ı, temsil 
edeni ı e, muvaffakiyetlerini 
haykırdılar .. . 

Talebe rolündeki küçüğü, 
pek iyi dinliyemediğim için 
onun, ne derece muvalfak 
olduğunu eöyliyemiyeceğim. 

R, Gökalp. tarih rolünü 
çok benimsemiş olduğu İç
in, Nebiye ye Sırrıdan sonra 
en fazla, kendisi muvarrak 
oldu. 

Zayi. 1 
Bandırma gümrüğünden 1 Hakikaten bu filimde aşkm büyüklüğünü 

a~agıdakı ıkramıyeler verilecektir: 
Lira 

aldığım ı22603, 122604, ve hakimiyetini göreceksiniz. Aynı zamanda 
122608 numaralı •e 6 5.934 çok zengin ve eğlencelidir. ~]ernnun kalaca-

Başpehlivana 25 
Başaltına 15 

tarihli mahsup makbuzları 
kaybolmuıtur. Yenisini ala- ğınızdan şüphe etıue)'iniz. 1 
cağımdan hükmü yoktur. Ayırca dünya havadisleri. 

Bandırmada trikotaj "fi 

Üçüncüye 10 
Dördüncü 'fe betincilere birer koç 

çorap fabrikaeı sahibi !~~~~~~~~~~~~· 
Halil 1---------------------

Çoban rolündeki Sermet, 
coımak icap eden yerlerde 
sesinin tonunu bozmadı; bi
lAkis hiç lüzumsuz kısımla
rda, sesine biraz kuvvet ve
rir gibi oldu .. 

Eğer kelimeleri tok ve 
kuru bir ahenkle telAffuz 
etmeseydi, ve biraz donuk 
olmasaydi, daha fazla muv
Affak• olabilirdi. 

Bilhassa Nebiyenin sahn
edeki serbestliğine, sesini 
idare edişine, diyecek yoktu. 
Her hareketj tabii idi .•. 

Oyle .zannediyorum ki, bu 
genç kız, çalışırsa, iyi bir 
sanatkAr ola bilecektir ... 

Sırrı, Türk Beyi rolünü 
eşsiz bir surette temsil etti. .. 

«Çoban» temsili esnasında 
defterime, Sırrı ve diğerleri 

hakkında şunları kaydetmiş
im: 

(( ... . Sırrı Türk Beyi rolü 
için hicilmi~ kaftan... üc 
ihtiyarın içinde,, Mu:ıaffer 
çok iyi .. , 

Burhan ekseriyetle, harake 
tleri ve sözleri ile bizi güldü 
rüyor. Üçüncü ihtiyar gayri 
tabii... Leman burnundan 
konuşmau, daha fazla alAka 
uyandırabilecek ... . » 

Evet, ufak tefek kusurl
arar ağmen, «Çoban» muvaff_ 
akiyetle temsil edilmiştir ... 
Gençleri tebrik ederiz .. . 

** Komedi, hiç bir şeye be-
nzemedi.. . Kudret, çok 
çalıştı isede, yalnız amca 
rolü ile muvallakıyet temin 
edilemezdiki ... 

Kudretin taklitlerini yaz
madın geçemiyeceğim ... 

Seyircileri, çok nefis tak-
1 itleri ile gülmekten lı:ırdı, 
geçirdi .. . şiddetli alkış tufanı 
ile üç defa ıahneye çağırı
ld: .. . 

Kenılisinden, Balıkesirin 
meşhur simalarının ve ~eh

irjmizin, ince görüş objenti
finden süzülen gülünç taraf
larını ve taklitlerini bekle-
riz ... 

ldmanyurduna, önümüzdeki 
senelerde muvaffakiyetler 
dilerken, bize, böyle, iyi bir 
gece bahşettikleri ıdn idare 
heyetine ve bilhassa, mü8 a_ 
mere için bütiin mevcudiyeti 
ile çalışmış olan Fevzi Beye 
ve R. Gökalp'e snmiymi 
tebriklerimizi sunarız .. 

Mehmet Tuğrul 
NOT: 
Cuma günkü yazımızın 

beşhgı:« İlham perisi gel
miyor!..» olacaktı. yanlış
hkla «his vo fikir» olarak 
çıkmıştır. 

M. T. 

Kepsüt Panayın. 
Balı.lesire 27 kilometre mesafede muntazam 

bir şose ile merbut hava, su ve güzel bahçeleri -
le meşhur olan Kepsüt nahiye merkezinde ağu
stost:n 18 nici cumartesi günü açılacak ve beş 
gün devam edecektir. 

Panayırda her cins damızlık ve kasaplık hay 
vanat bulunacaktır. ParıayJrın kurulduğu mahal 
vasi çayırlıkta tatlı su membaları olup gelecek 
olaıı hayvanat sahipleri hayvanlarının iaşesin

de müşkülat çekmiyeceklerdir. 
Panayırda her nevi eşya ve emtia alış verişi 

yapılacaktır. Hariçten gelecek tütccar ve esnaf 
mallerinin hüsnü muhafaza ve kendilerinin esbabı 
istirahatlerinin temini maksadile ayrı aJrı maha
ller ihzar ve her türlü ihtiyaçları da tenıin ed
ilmiştir. 

4- 151 

Daimi Vilayet encümeninden: 
Azami miktarı 

Kilo 
1 7000 kuru çayır otu 
25000 yulaf 

Vilayet damızlık ayğırlarımn bir senelik iaşesi 
için baladaki nıiktarda ve şartnameleri mucib
ince nıübayaa edilecek kuru çayır otu ve yulaf 
16 - agustos - 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat onheşte ihale edilmek üzere yirmi giin 
müddetle aleni miinaksaya vazedilmiştir. 

Talip olanların ticaret odası vesikasile yüzde 
yedibuçuk nispetinde tenıinatı muvakkate ma
kbuz veya ınektubile yevmi mezkörda ve 
vakti ınuayyeninde ve şeraiti öğrennıek istiye
nlerin daha evel encümeni vilAyete gelmeleri 
ilan olunur. 

4 - 144 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Balıkesir merkez kazası dahilinde Ova köyü

Komisyonundan: nde ilk defa küş~.dı m.~karrer panayır bir eyhi-
Edremit kıtaatı hayvanatı jçin üç yliz bin ki- , ide açılmak ve ~ort g.u~ devan1 etmek ve rüs-

Askeri Satın Alma 

l k t ·ı ı·· t ·· t Ak• b' k·ı ı umu sartrıamesı mucıbınce 16 - ag'"'ustos 934 o uru o ı e < o r y uz o uz ı ı ı n , ı o arpanın . . : .. . . -
kcpalı zarfJa ihalesi 28- 8- 9 ~ 4 sah giinü saae ~clrıhı ne. musa.?ıf perş.enı~c gtinii saat onbeşte 

ıhale edıJmek uz41re vırmı g" "dd ıl ı ~ onda icra edil~cektir. Taliplerin mezktir gün vt .. , . un mu e e a enı 
. , . ~ muzayedeye vazedilmiştir. 

saatte Edremıt Askerı .satın alma komısyonuna .. . . 
müracaatları. Rusumu bedeh muhammenı 100 liradır. 

4 _ 158 Tali.p olanların yüzd.e. yedibuçuk nispetinde 
temınatı muvakkatelerını vezneye teslinı ile yev
nıi mezktirda fazla nıalumat almak ve şeraiti 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Balıkesir memleket hastahanesi ihtiy acatı için 

mevkii münakasaya vazolunan 58 t lira 40 ku -
rusluk verli malı ve 999 lira 70 kuru~lu.k ecn-

• ol • 

ebi malı edviye, edevatı tıbbiye ve pansuman 
malzemesi listo ve şartnamesi mucibince 23- ağu
~tos - 934 tarihine miisadif perşembe ~ünü 
saat onbcşte ihale edilmek üzere yirmi giin~ 
miiddetle aleni münakasaya konmuştur. 

Talip oJauların ticareı odası Ycsikası ve yü
zde vcdi buçuk nispetinde teminatı muvakkate 
makbuz veya mektuplarile birlikte yevmi 
mezktirda Hahkesirde encünwni vilayete ve 
fazla maltimat aln1ak liste ve ~eraitini görmek 
istiyenlerin İstanbulda vilayet mekanıma mlira
caatlerı il:in olunur. 

4 - 152 

öğrenmek istiyenlerin daha evel encümeni 
vilayete müracaatları ilan olunur. 

4 - 145 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
. Balıksir -. Bandırma yolunun 92 - 98 x58o 

kıJo~ı~trelerı ~rasındaki kısmın keşifnamesi 
mucıbınce tannratı esasiyesi 16- aausıos -934 
tarihine ınüsadif perşen1be günü s~at onbeşte 
ka.~alı zarf u~.ulile ihale edilnıek üzere yirmi gün 
ınuddet!e mnnakasaya vazedilmiştir. 

. Tamıratı ~ebl~usenin bedeli keşfi 997 4 lira 
46 kuruştur. fahp olanların muhasehei ususiye 
kanununa tevfikan muktazi başınühedislikçe 
musaddak liyakati t'enniye ve ehliyet vesikasını 
ve yüzde yedi buçuk nispetinde teminatı muv
akkate makbuz veya mektubunu usulü daires

--------------------1 inde ve vakti muayyeninde Balıkesirde encüm. 

Ziraat MiidürlüğCınden: 
Kepaüt ziraat mektebinde on bin kilo kuru ot 24 -7 934 

~ri~in~en i~iba~en yirmi gün müddetle müzayedeye vazed
ılmııtır. Tahplerın ziraat müdürlüğüne müracaatları. 147 

eni vilayete tevdi etmeleri ve şeraiti öğrennı
ek istiyenl~riu daha evel vilayet nafıa daire ... 
sine ve encümeı:ıi vilAyete müracaat etmeleri 
il~n olunur. 



Sayfa: 4 TORK DiLi 

Bandırmada Maarif Oteli 

Sah Mehm~ t mahdumu Hüseyin Avni ticarethanesi 
1 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 

.. 

1 

IAgf af otograı· makinel.e ıri 
niıı Balıke~irde ve~ürıe ~atiş ,·eridir. 

.. w ... 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

1 At~FA FOTOGH.\ F ~IAKİNELEHİ 
Ye~li yaşındn bir çocuk tor :ı fından lfo hi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

• 

$.."' """-lı:MıL..i.~ -1L.&~~ ~ ~." •• :ı; v-ıt....'9~ ~ı••c:.~''b~ .. ~~I 

inşaat sahiplerile mühendis 
ve ustaların nazarıdikkatine 

Kurt anlan ve balık murka çimentolar her zaman 
gayet taz" olarak ticarethanemde huJunmaktrı birjnci ~ 
nevi her eşit ynğlı hoya ve ya~lorı ile her renkte ~ 
boyaları ve bilftmum malzt!mesi betonarmede kulla- ';ti 
nılan her ~eşit istenilen boyda demir bulunur. Çam ~ 
çimento alıltı zirııiye demir her nevi hlrda-vat ve 
malzemei intojyede rekabet kabul etmeyecek dere
cede toptan VA perakende UCUZ f jııtle satılmAktadır. 

Siparişler süratle sevkedilir. Eyi ve ucuz malzeme 
almak istiyenlerle menfaatlarını müdrik zevatın her 
halde ticarethanenıize uğrayıp çeşitlerim izi görmeleri 
menfaatleri iktızasındandır. 

Bandırma 1sıııf' l Paşa ca<ldeıi 
demir tüccarı Hatip znde 

~IEHMET NURt 
~~~~~~~..;-~ .. ~~z 

Avrupadan getirdiğimiz si
nema alm ~ makinesi ile 

9 Muhtelif Poz 
35 Kr. 

uiinii saat ora beste ihale Nlilmek iiıerc hir av ,, ~ . 
nıüdd.etle aleni nıüuaka a~1a vaze<lilnıiştir. 

Talip olanların yiizde yedi htu;nk nispetinde 
teminatı ınuvakkatelerini vezneye teslim ile tica 
ret odası vesi kalarile hirliktt' vu vıui mezkfırda ve . 
bu husu a t.lai f' fazla ıuahiınat almak istiytmle-. 
rin daha evel eııcünıeni vil:jyete gelmeleri ilan 
olunur. 4 - 134 

Otelin mobileıi, lokan
taıının bütün takımları 
yenilenmittir. 

Kontur.. Temizli~ .. 
Herıey mükemmeldir. 

-Belediye Dispanserindel 
Muayene Günleri . 

Cumartesi günleri: Öğleden sonra nat 14 den 16 ya 
kadar dahili hastalıklar muayenesi (Doktor Ahmet 
Emin bey) 
Pazar günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz hutalıkları muayenesi (Doktor 
Mehmet KAmil bey) 
Pazartesi günleri: Öğleden evel saat 10 don 12 ye 
kadar dahili hastalıklar muayeneıi (Doktor Ahmet 
Emin bey) 

Salı günleri: öğleden evel aaat ıO dan 12 ye kadar 
Dahilf haıtaliklar muayesi [ Doktor Ahmet Emin bey 
Çarşamba günleri: Öğleden sonra sant 15 d,,n l 6 ya 
kadar dahili hastalıklar muayenesi (Dr. HtıEDn Raıf bey 
Perşembe günleri: Öğleden son re saat 15 den ı 6 ya 
kadar cildi ve bevliye hestalıklart muayenesi ( Dr. 

Mehmet Ali bey) 

-------------------------

Vilayet Deftardarlığından: 
Bnlıkesirde karatepe mevkiinde 2 dönüm bir evlek 

miktarında tarla yirmi KÜn müdıletle müzayedeye çıkarıl . 
mıştır. Taliplerin defterdarlığa müracaatları il ~tn olunur. 
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AVUKAT 

EMİN VEDAT 
BALIKESİH HÜKUMET CA UOESlNDE 

r ············································:·· ~ , ..........................................•. --. .. •• 

.f-1 . Tev fik - Sadık 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• i! Yusuf Kenan 
----------------• i!Yızıhan a sı hükOmat caddasiıdı Ahmet çışmRsl kırıısındı 

--------------------- mahsulü peşin pıırn ile sntılıktır. ihale 9 Ağastos 934 pe- :: Mıır kez v•~ kazalarda h1.•r n~vi dava kahnl 
Erdek Malmüdürlüğunen: r§embe günu suat on heştedir. Taliplerin pul VO ilAn mas- !i "'"' sfıratlt> rrntir.P.l~ndirilir . 
Enıldkj kadi meden Erdek hududu dahilinde yiiz altmış 

lira bedıll ~ıkh Belki• k.öhinün 934. Seuesi 1az 

rafı alıcıya aittir. Taliplerin yüzde yedi buçuk depozito - .... •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••:• 
k d ' d k u ı · . 1 •••••• ······················••&••••········· . larile yevmi mez fır a F ... r e tnı:ı ıyesıne müracaat arı. 

4 - 140 BALIKESİR VİLAYET MATBAASINDA BASILMIŞTIR. 
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