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büyüt bir f alitat gördü. 
Büyük Hllt köyünde Hlır, 

dükkanlar, hanlar yandı 
Antalya, 30 (A.A.) - Ak-

seki kazasının BüyükevlAt 
köyünde kazaen çıkan yan
ğın neticesi 96 ev, bir mek
tep, iki han, bir köy odası 
ve yedi dükkan yanmıştır. 

Aksaray, 30 (A.A.)-- Bel
ediye Tiyatrosunda çıkan bi
r yanğın etrafa sirayetle beş 
dük:kdn ve bir kahveyi yok 

Belediye İntihabatı 
- ----------

Fırka ~eisimizin Beyanatı. - -
«f uka teşkilatı halkm samimi hissiyat ve temayülatı-
na hizmet etmetle vazifedar edılmiş ~ulunmakta~n .• 

Belediye intihabı faliyetl- r 
erini yalunJan takip ve ta
nzim etmekte olan Cümhur
iyet Halk Fırkası •ildyet 
teşkildtı r~isimiz Konya me - ~ 
busu Tefik Fikret bey dün 
gazetemize belediye intihabı 

Askeri 
Heyetimiz Mostovada mu

htef if ziyaretler yaptı. 
Moskova, 30 (A.A.) - Fn

hrettin Paşanın riyaset elli· 
~i Türk askeri heyeti 
Kızıl ordu askerlerinin 
bir müsameresinde hazır 

bulunmuştur. Heyet Kremlin 
Mrayını , inıklAp müzesini 
Kızıl ordu ve Merkez evini 
ve müzeflını ziyaret et
miştir. 

bakında atideki beyanatı 

etmiştir. vermişlerdir: •sta n bu 1 
Ziraat f8k,fimiz - Onümüzdeki belediye 1 

Kars,31 (A . A.)-Şnrk vilA- inthabatındaCümhuriyetHalk 

yetlerinde tetkik seyahati Fırkası teşkilAtı belediye idman mmf8~8SI kongresi 
yapmakta olan Zıraat Veki - işlerinin yüksek 

li Muhlis boy dün şehri- Cünıhuriyet kanunlarının dün toplandı. 
mize g13lmiştır. istilzam ettiği derecelerde İstanbul, 31 (AA.)- ~1ın-

Ba yra m eyi görülmesi hususunda takası St!nelık kongresi lıug. 
halkın samimi hissiyat ve iın llalk.ni aalonundn top-
temııyülAtına hizmet etmekle Fırka rciqioıız Te,fık 1''ıkıeı bey landı. M ı ntoka İkinci reisi 

f BiZİ Pasa Hazretleri te- :a0:1i:~dar edilmiş bulunmak. hükümlerine uygun olarak- l4'ethı Tahsin bey saat 

1 
.
1 

fırka heyetlerince bir ny için 10 da kongreyi açtı. Suat 
brikifı kabu eftı er Belediye meclislerinin de tespit olunacaktır. Bu SU · bey olduk~·a uzun beyana-

Ankara, 30 (A.A.) _ Bü- memleket iş1P.rini görmek- retle seçilecek namzetler ri- tında en ziyade ü~~ noktaya 
yük zaferin on ikinci yıld- te, beldelerimizi ır.amur et- yas et ç e ha 1 k ı • ı z ı n nazar dikkati celbediyordu. 
önümü olan bugün yurdu_ mekte halkın içtımni, sıhhi intihnbınn arz ve ildn oluna- 1 _ Mınınkıı merkez heyeıi 
muzun her tarfında büyük bedii, ihtiyaçlarını haya t c3 ktır. merkezi umuminin Beşiktaş 
tezahüratla tesit edı"lmiş, şartlarına göre kerşılamakte i\t :ı "sa.:lımız Cümhuriyetin b d" 

kulü ünün ver ıği bin lirabüyük erkdnı erka.nı harbiye ehliyetli iktidarlı olmaları- yeni ve yüksek bir istika-
nın beş yüzünü kabule ka-reisi Müşir Fevzi Paşa Haz- nı isteriz Bu vasıCları haiz met verdiği Belediyeciliği 
rar ver mig dığer beş yüzünü 

retleri bugün ordu namma bir helNliye meclisi İçin fırka tam anlıyn<'ak ve kanunun vermemiştir. Halbuki kon-
askeri ve mülki erkanın I namz<'teri fırka riyaset ıliva hükümlerini yerine getire- greye :ırzodilı·ıı hecınp hulA-
tebrildedni kabul buyuro1uş- nının tnsdikinı• iktiran otmiş <.'t k kıym,..tli mcçlişler yop. sasındu buna doir Mraha.t 
Jordır. olon yoklama telimatnamP i ( Devo mı ikinci s1yfada ) 

=========-==-==========::::c::=l yoktur. 

30 A .., t z f G •• •• •• T 2 Beşiktaıın futbol gus 05 a er ununu eza - sahasını mikemmel bir hal-
i(rag için mıntaka 

h ü r 1 e r A r a s ı n d a Kutluladık. ;:;k~~. m .... rı. ~::~!i:.~· 
-------·---~-----

Gündüz büyük ~ir geçit resmi yapıl~ı, nutuklar söylendi, gece fenerılayı yapdı -
rak sı~ir dolaşıldı, bugün un şeref ine Evkaf binası salonlınn~a ~ir ~alo veril~i. 

Otuz ağustos zafer günü
nü samimi tezahürler oras
ında kutluladık. 

Ogün şehir b ştan başa 
donanmıştı ve halk erk ·n 
sa3tlerclc meydanları doldn

rm:ığa ha lamışlt. Sabuhla 
öğle arasında geçen zaman 

zarr;nda mutat merasım 
yapıldı Bu meyanda Kolordu 
kumandanı Paşa Hazretleri 
askeri mahCelde zabıt:ınm 

ve halkın tebrikAtını kabul 

ettiler. Bu kabulden sonra 
Kumandan Paşa koşualanın
da yer almış olan askeri 
kıtaları teftiş ettiler. 

Vali bey, fırka reisimiz, 
şehrimizde bulunan mbus 
beyler, adliye rüesası, vilAyet 

müdürleri, belediye reisi ve 
belediye ve fırka 
heyetleri bu esnada 
koşu lanında bulunuyordu . 
Tiribünlerde ve sureti mahs
usnda hazırlanmış olan ten
telerin altında binlerce halk 
vardı. Askrrin teftişi bitince 
evvela ordu namına ordunun 
en kıdemsı zabiti Selim bey 
30 ağustosun tarihçesini, gü
nün manasının anlattı. 

Knhraman 
ılnr ve yer yer alkışlanan 
nutuklarını irat ettiler. 

P.aşa Hnzrctlerinin hitabele

rinden sonrn reçit resm) 
başladı. Kahraman nlayımızın 

büyük bir intizam frinde ge
~·işi takdirlerle takip olundu 
Halk askerlerimizi bol bol ve 
doya doya ıllıışlodılor . 
Gue 

orttumoz 

geç vakitlere kadar 
yP.rlerde eylenmiştir. 
Balo 

umumi 

30 Ağustos gecesi Kum
andan Paşa tarafından ev

kof binası salonlarında bü

yük bir bnfo da verildi. 
Baloda tnnınm ış birçok aile. 

ler davetli olarak bulun-
dular. 

Gece ordumuzun iştirakile 
büyük bir fener alayı ya- !!!!!.!!_ Paıanın Nutku. 
pıldı. Fener nloyı knzpınarm- Muhterem Hanımeftındiler, 
don itibaren şehrin muhtelif Beyefendiler, Askerler; 
semtlerini dolaşarak hükt1- Garnizonumuzun en genç 
met. fırkrı. belediye ve as. ve körpe zabiti ve onu mü. 
kori mahfel önünde taza. tenkıp Tnyare cemiyetinin 
hürat yaptı. muhterem bjr azası bugünün 

dığı pldn bu pldndan istifa. 
de vaı ıyetinde bulunan Bo_ 
tıktaş kulübı.ine verılmiştır. 

3 - kulüplerde hir itiyat 
neticesi olarak faal aza mik.. 
( Devamı ıllinci saylede ) 

n~nleri tekrar ve teyidinden 
ibaret olacaktır. Şu farkla ki 
ben bu vckayii bizzat gör
muş ve yaşamış o körpo di 
mağ ise kahrouıonlıklnrın 

menkıbelerini yakın tarihten 
seçip toplamışttr. 

Efendilerim; bundan tamam 
yirmi sene evel batlayıp 
bizim de kine girdiğim11 bü-

yük harpte başımızJa bulu- · 

nanların idaresizliği ve bilgi. 
sizliği yüzünden, millet ve 

BüyiJ.k Anketimiz . 

Veni seçilecek 
Belediye heyetinden istekler •• ____ , ___ _ 
Yeni seçilecek belediye heyetinden siz ne 

istiyorsunuz? Bize yazınız! 
....;._--~----------• 

iki okuyucularımızın İ•tekleri 
c Yeni beledıye be yetinden 

istekler. mevıulu anketimi. 
ze okuyucularımaı cevap 
göndermeğe başlamıtlardır. 
Bunları bugünden itıbaren 
sırasıle dercediyor. 

Bugün gün iki okuyucu
muzun istek mektuplarıaı 
ba111yoruz: 

Muhterem efendim, 

l - Memleket dahilindeki 
knhlırımların yapılması, 

2- ihtiyacı fazla olan 
suyun bolarmasını ıemenni 

ederim efendim. 
l'oııı mP.maru 

Hulusi 

• gfendim, 
Yeni seçilecek belediye 

heyetimizden De gibi dilek• 
lerimiz olduA'una dair •tna.. 
anket vehleten ben4le laam 
tereddütler oyandırdı. Dl. 
ıöndüm,neler mı iıtiyoraaaoa. 
Bu okadar mühim bir ıaal ki 
iıtedilderimi•i •ıralama•· 
dan e•el ıehircilik •HeL 
esini hallebneğe ihtiy"t 
vardır. 

Biz belediyemildea yapal
maeı l&zı m geleD itleri 
değil yapabilıcekleri
itleri iıtemeliyis. Buna i• 
maddeten imkla yoktar. 

Çünkü Belediye heyetiai 
te9kil edecek •••t •alim 
detil. Bütün teıekkillerde 
idare reiıi •• heyetleri•• 
( De•amı ikiaoi •yfada ) 

N a h i y e Müdürlerile 
Muhtarlaran Toplantısı 
Müdürler. nnf uı uıırlın, uy ulipl11i, kiJ ıill 
Y8 ihlİJlf hıyıti IZl~fl dil alkııiı• ti ... 

"Jıhiye mudUrlerıuıo Ye mulıtarlırın toplıodıtı yer Hallı.~vı 

Diin Halkevinde nahiye mö- yımı hakkında beyanatta bu-
dürleri!e mifus memurları, lunmoı ntifua müdür \'ekili 
köy katipleri, köy muhtar Atll bey bu huıuıta iıabat 
ve ihtiyar keyetleri azuları- vermiş, bu itin birbaouk ., 
nın iştirakile Valimiz Salim içinde bitirilmeıi Ubomoau 
bayin riy1Setinde büyük bir aolatmııhr . 
toplantı yapılmıştır. Bu top- Bundan sonra nahiye mi 
lnntıda valimiı gizlı nufüs sa. ( Devamı ikinci 11yfada ) 

Birlik Altaya Yenildi. 
idmangücü cu1111laü lelyı birhkspıru ilı ya,tığl 

111ctı 3-10 aılip geldi. 

Balya ıporu yenen idmaıııöçlHler 
Genç zabitten sonra KAzım 

hey tarafından tayare ce
miyeti namına hir nutuk 
söylendi. Son olarak. kürsiye 
Basri Paşa Hazretleri çıkt-

O gece rosmi ve hu usi ne olduğunu ve neden böyle 
birçok müesseseler tenvirat sevinip bayram yaptığımızı 
yapmış olduklarından Balıke- bize ne güzel onlıttılar. Bir 
sirin bol ı şı klı gecf'lerinden genç ruhun ağıından Cıtk•
bir i idi. Kndın erkek halkı- ı ran o ateşli sözlerden sonra 
mız bu vesileden istifade benim söyliyAceklerim, daha 
ederek sokakl •rı doldurmuş yaşlı bir kimsenin o ıöyle _ 

ordunun gösterdiği birçok 
fedakArlıklora rağmen , tali 
bize yar olmadı ve her moğ
IObun akıbetine uğrayarak 
galibe boyun eğdik. Fakat 
pek zebunkeş olen galipler 
bu boyun eğmeği tam bir 
teslimiyet .,.e izmihlAl telAk· 
ki ettiler ve dört sene mertçe 

döğüşmiit ve birçok Aciz 
ellerde bulunduğu o günler
de bile Çanakkale ve KOtül
amare mucizelerini yaratmış 
ve binlerce senelik tarihi, 
onların o galip andaki aza
metli ve kibirli varlıklarını 
boğacak kadar zengin olan 
yaralı bir · aslanın etrnfındn 
bulunduklarını hemen unutu
vererek sivri tilki dişlerile 

ve köpek hırlamalarile onu 

( Devamı üçôncü 1ayfada ) 

ldmanbirliğl Altayın don· lOmata göre ta•piyonumuıaD 
tile perşembe günü lımire bu maçta rakibine 2 - 4 ye
gitmiş, ertefli gün Altay1a nildiği anlatılmaktadır. 

ı kurşılanmıştır .. lldığımıı ma- (Oıt tarafı birinci -.,W. 



Çocuklar için. 
DiYORLAR Kİi. 

Güneş bulutların arasındın yanş yavaş yüknliyor. Ye-
şil dağlara, ovalara gülümseyerek bakıyor. Bir ıaniye bile 
yükseklerden ayralmadan gözlerimizi alan ziyasile yavat 
yavat knyıp gidiyor. Bu gidişle ve rarlak ış.ldarile sıın
lııti bise ıunları söylemek istiyor: 

- uGüzel çocuklar .. Gözlerıniz daimn bc·nd~ o)ı;un Ne
ıien rni? Kaybolan vakitlerinizi, benim her saniye 'sizden 
uzaklaımam1a ölçebilirsiniz de ondan .. Eğer bu vakilerinizi 
boşu botuna geçtiyse bilinizki çok ıey kaybettiniz.\> 

** Serin bahar rüsgArı renk renk çiçeklerden, ardıdardan, 
çamlardn topladığı güzel kokularla kurıun gibi koprken 
vızıldıyor: 

- uBir 11uiye durmak için vaktim yok. Daha ~ok ko
ımulıyım. daha çok .• Yamaçlardaki Değirmenlerin ağır 
kanatları benden yardım bekliyor. Koca tatları döndüre
ceğim. Buğdayları üğütecetim .. 

** Küçük dere, sıra sıra söğüt ağaçlarının altından biL 
1tr gibi akıyor. Ufacak taıları a\lıyarak sarp yollarda kıv_ 
rılarak yolunda ilerliyor. Durmuyor, dinlenmiyor. 

Tatlara rarptıkoa ağlar gibi dövünüyor. Kıvrımları dö_ 
nerken tatlı bir ... ıe şırıldlyor: 

- «Yollarrm ne kadar sarp .. Ne kadar güolülde ilerli
yorum biliyor muıunuz? Fakat bununla ıorluğa katlanama
yacağımı, geri döneceğimi mi sannediyonunuz? aldanıyor· 
111110 küçük dosılarım .. Aldanıyoraunuz. Gideceğim yolların 
daha on misli sarp olduğunu ' bilsem yine geri dönmeyi 
ha\lrıma bile getirmem.. Benc3 başlanan bir işi yarıda 
bırakmak kadar ayıp sayılan şey yoktur. 

Hem bııtni ileride bekliyen bir çok eğaçlar,tarlalar var. 
Onları gidip aulamak benim vszifem. Öyle ise vazif, mi 
nasıl pri bırakabilirim •• Kiçiioök karıncalar •ıra sıra Jiıilmiıler Uıanmadan, 
durmadan boyuna çalıııyorlar. Arpı, bu~day tanelerini 
birer ikiter ite kaka yuvalarıııa ıürüldüyorler. Onlar 

bu topla hallerile: 
- •Ayn ayrı çalıımak faide değil zarar getirir. Top

luluk kunettir, berekettir.» Demek istiyorlar. 
Güneş. Riiıglr. Dere, Karınca, Dağ, TPpe, Orman her 

te1 bize inıanbğımıza öğretiyor değil mi? •. 

· M. Cevdet 

BiJyiJk Anketimiz 
muayyen metotler dahilinde 8- MekillAt ve meşruba-
~ıifeler •erilir. \la aıkı konrol altı•da bulun-
Oolara bu vezaifi yapmak durulmuı, aç·kta 8attırılma

mecburiyeti de tahmil edL ması (Talimatname hüküm -
lir Rğer tatbikatta iktidar1ız \erinin tatbikı) 
lığl görilürae derhal yarine 9 - Yük ve araba hay

bir başkul getirilir. Faköt -.anlarına ıohipleri çok esi
belediye reisliği böyle değil, yet ediyorlar, talimatname 
o intihapla reiıliies getiril- ahkAmının tatbikı. 
mittir. Eğer devrei intihabi- ıO _ DükkAn ve evlerde 
yeaini uysallıkla ikmale ça_ oturanların. -.erilecek nüm
lııır Ye tekrar intihap olun- unelere göre süprüntü mah_ 
mak endiıeıile hareke\ fozaıı yapmata mecbur tut-
ederH böyle ulmaları. 
bir Belediye reiıinden ne Tenvir&t, su ve sair mea-

iıteyabiliriz~ ailin bu ankete l!tğdırılma-
Belediye reiıi ve heyeti te- sına imkAn yoktur. Bukadar

hircilitin icaplarını kavra- ila ktifa ediyorum. Yazdığım 
yamamıı zevattan mütete- mevaddın alAkad-
kkil oluraa böyle bir heye- arlar üzerinde makcı~ 

TURK DtLl 

Birlik Altıaya 
Yenildi 
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(l;st tarııf. Birinci ~nhifede) 
Birlik bugün Altaylı revanş 
maçını yaptıktan sonra ya
rın şehrimize dönecek\jr. 
Şampiyonumuzun ilk ma~·

ta mağlup oluşunun sebep 
leri ne olabilir diye düşün

dük. Rulduğumuz sebep 
şuılur: Takım bir gün evel 
İzmire varıp orada bir gün 
istirahat etmemittir. Hatta 
tr('n)e de gitmemiş bütün bir 
gece kamyoala yol aldıktan 
sonra ertesi günü tabii uyku
auz ve yorğnn bir halde sa
haya çıkmıştır. 

Balıkesir sporu için çok 
alAkalı bir ma~·ın bu suretle 
kaybedilmesi çok acıklıdır. 

Güzel Ve Hayırh Bir iş 
Himıyeiıdıl ce11iyİti yDzTaiiır fıkir çocuğu sünnet 

ettirdi. Bunlardan yirmi baıi köylü cıcuğudur. 
Himayeyietfal Cemiyeti- bando ve bir saz heyeti milli 

nin tertip ettiği ı.-ünnet dü- ve giizel havalar çalmış, or
günü 30 Ağustos Zafer Bay- ta oyunu ve muhtelif eğlen. 
ramı günü Altıeyh11 mek- celer yapılmııtır. 
tebinde yapılmııtır. Vali bey, Kumandan paşa, 

O gün yüz kadar fakir Fırka ve Bel~diye re1sleri 

çocuk sü.nn~t et.ti~~m~~tir:. ve diğer birçok zevat Altı 
Bunla~ı? yır~ı ~eşı koylu mu eyhll mektebine giderek ço
tebakısı şehırlı c,:oçu~udur. cukların hatırlarını sormut
Ru çocuklar sünnet ettiril- lar ve hediye vermişlerdir. 
mezden evel hatlarında Ce· 1~ d h ffal't . . . . . u meyan a mer um ı 
mıyet ıdare heyetı reısı ve b · · · v h · b 
azaları oldufu halde otomo- ~yın va~ısı .. e pı ey .. ce-

Lise 
-

Ve orta mektepte i 
itihıılannı bı~ınl 

billerle şehri dolaımış. koşu m~y~te yırmı lıra teberru et-
çınarınde yapılan büyük mıştır. Liıe n mu:ıllım mekteb 

Balya Birlikspor kulübü H" . f l ., . f '-'ahr imiz lise ve orta 
iki ay evel İdmangüeünün geçit resmini seyretmitler. amayeyıet a (.;emıye ı ~ 

* 
dir. Saat 12 den itibaren ço. fakir çocukhırl sünue\ ettir- ktepte ikmal ve me111 

Balyaya yaptığı ıiyare::ti ja- ki . b 1 ·1 k h 1 b" ı"mtı"hanlarına du"'o bati .. co arm sünnetıne ıt a.nmı' mek sureta e ço ayır ı ır 
de makaadile cuma günu b l d h' k , k" '1 ı.ı.tır. Dün lisenin ri• 
şehrimize gelmiş, İdman~ü- ve u ame iye ört sünnetçi iş görmüş ırı.:o ıa ır aı e- ~ JI 

tarafından birhuçuk, iki saat leri sevindirmiştir. Cemiyeti irntahanı yapılmış, ta 
cü ile bir maç yapm:ştar. 

jçinde bitirilmiştir. Askeri alkışlarız.. VekAletten gönderile• 
Balya-Güç maçı euma gü- ler tahriri olarak ao 

nü şehrimizde büyük bir Ak k• K ı v k 
alAka uynndırmıştı. Kalabalık şam 1 an 1 a a tur lmtahanlar eylillüa 

h
. · · k"'tl · d yedisinde tamamlanmıt 
ır seyırcı u et1ı arasın a _ k 

r:!::i.: ~~:~ b~~~ •. Ku~::: ·Rısit isminde bir şoför şalör Niyazi efendiyi ağırı caı"'~~~k orta .mekte:" 

~:i·~:::n!;:~~u. F~~::ı :::ı 1surette yıraladı. Vah hükômet caddesinde cereyan etti.ı ~:..:f;;~:.::ı:~~~ı~:. • 
17,5 ta başlandı. İlk devre. j Dün ak§am hükumet cad- otelin önünde göriince hemt>D b~şlam~ştır. 1~ansıyno 
d Gü. .. A lt d"" Jesinde Zarhalı ot .. ıı· o··nu""nde üzerine aaldarmış Niwazinin yuz seascn ıradır. e ç ruzg r a ına uşm J fi b ı 
öttü. ilk akını Güç yaptı. kanlı bir vaka olmoştur. Re- kuçmaeı üzerine arkasından 1 

1 
~ 8

: ~ dı~ı~ıs~ 
v t G.. kalesi şit isminde bjr aoför Niya- kotarak cadtlede yakalıtmış ' yı 11e er e ıkıncı 
.ır. e .. sonra 0

1
Pd. • uçB da -s ve elindeki bıçağı birkaç ecnebi dil deulerinde 

unune gt> ı. u 11ru zi isminde bir §Oförü ağır . . it 
b. f · 'k·k ld B e 1 surette yaralımıatır. defa saplamıştır. Raşit ıırka- saatlerı bıraz asa ı 

tr ırı ı o u. unu a • y d L 1 · d 11. d L'L -

ya takamının en eyi 1 Vakanın bfsila.tı şuılur: aşını .. an ar açın e yera 1 evelce 8 ı a-.ı .. a ıureıı 
santırahal güzel bir vu;u~~ iki şoför daha birkaç ar- serdikten sonrıt kaçmak is- ise önümüsdeki dert 11 

ı l . d" kadaaile birlikte bir ba"'a eri- temiş ise de biras ıonra ya- altmıı dakikaya çıkar 
a go e çevır 1• Y ~ " k.alanmıştır. ' buna mukabil ders 

Balyalılar dört dakika so· tmişler orada kalalDrı tüt- y & ı N"wa•i arası a~ır o 00 ı., .. günde altıdan bete 
nra ikinci sayayı da yapma- ıüliyerek gtlya eğlenmişle- ef.rndinia hastahan~ye nakli cektir. 
yo muvaffak oldular .. Balya rdir. Şişeler boşalmış, kafa- oldukça uzun sürmüş daha 
takımı ferdi oynıy•tD bir h· lar yükselmiş, bu sırada Ni· t\vel bir eczahaneye göıür. 
kımdır. Biribirlerile enlaşa- yazi ile Raıit arasında kav- ülmüş ise de ezzahaoe 1&hi
mamaktadırlnr. Nitekim ilk ga ç.kmış ve ıırkadaıları ta- biniu bulunmnmaıından t~d
ılakikalı:ırJa kazanıiığı bu rafından güçlükle ayırt edi aviıi yapılıp kanı durdura· 
muvaffakıyete rağmen ıon· lebılmiştir. Kavgnnın ikinci lamamıştır. Bu yüzden yara_ 
radan Gücün güzel ve usta_ faslı Zarbah oteli önünde ce- lı şotör çok kan zayi ttmi
ca oyunu karşısında bucaln- reyan etmiıtir.Bağdaki ,·akaya şıfr. Niyazi hastahaneye kal
dı. Ve 3- 10 gibi büyük bir çok sinirlenen Raşit Niyaziyi dırılmıştır. 
farkla yenildi. Manmafih Bol · 
y11porun yeni teşPkkül etmiş 
bir kulüp olması bu netice
yi mazur gösterebilir. 

Giicün ilk sayısını on be· 
şıncı dakikada santrfor 
Şuuri yaptı. Bunu Niyazioin 
sıkı bir tütle yaptığı sayıyı 
takip etti. Bundun sonra 
Şemsi ve Mustafa Ja bırer 
yaptılar. Devre bitme 

T ınzifıt vı tenıirat ııraisi.ı Banduııdı zıt ır bıyrııı 
934 Senesi tanzifat ve ten-

virot vargısının birinci 
taksiti eyldl ayıdır. Mükellef
ler borçlı:ırını bu ay içinde 
vermedikleri takdirde Bele
diye kanununa tevfikan borç 
laran yüz onu zam ile tahsil 
icap etmektedir. 

Bandırma, 31 (Muhabiri
mi:ıı:den) - Zafer bayramı 
burada gündüz ve gece 
ftjvkallde güzel kutlulandı. 

Göndüı merasimde nutuklar 

ilk ııktıplır~ı talil 
yıt ıı kabulü bı 
Şehrimiıdeki ilk 

lerle Bandırma, Edremit. 
valık kaza merkezler 
mektepler dün açıllll 
talebe kayıt ve kabull• 
lanmıştır. 15 Eylôld 
derslt:re baılanacaktır. 

--~ 

Oıakiy Pınıyın 
ıçlldı 

\e memleket ihtiyaçlarandan dütüaceler tevlit etmiycce
bAhiı tenkidat yapar veya gini ümit ederim. Hiç kimseye 
muhtaç olduğumuz mevad- tariz yapmak hatırımdan ge~·
dı saralaraak temennileri- memiıtir. Bunlar yalnaz birer 
mizin hüınü kabul bulaca- temenniden ibarettir efendim 

zılen bir Jakika evel Balya 
sporun santırhafı penaltıdan 
üçüncü sayıyı ynptı. 

ikinci devre lamamen Gü
cün bAkimıyeti altında ve 
tek kalw bir vuiyette cere -
yan etti ve saya adedi ona 
ı.nktı. Hu sayılardan ikisini 
Mustafa diğerlerini Ahmet, 
~emıi ve Niyazi a\mıılarJır. 

iki sırhoıluk ıakası 
Dün gece iki sarhoıluk 

vakası olmuştur. Vaka rıka-
ranlardan biri Yenice mahol
lesinden boyacı Şükrii efen
didir. Bu genç sar hoş ola. 
rak İhsan efendinin yeşillide_ 
ki kahvesinde ıJarhoşlukla 
rezalet çıkarmıştır. 

söylendi,asker kltalarının ve 
mekt('plilerin iştirökile bir 
geçit resmi yapıldı. Li
manda bulunan vapurlnr 
merasime düdfik çalarak iş. 
tirak etmekte idi. 

Gece de büyük bir fener 
alayı yapılarak ..ığlenildi. 
Ayrıca mahfelde bir de ha 
lo verilmiştir . 

Ovaköy p:ınayırı d .. 
lmıştır. İlk defa olar .. 
lan bu paneyara t' 
ve Köylerden birçok 
seler iştirak etmiş •• 
ilk gününde oldukt•I 
alış veriş yapalmıştır. 

Panayir dört giiD 
edecektir. 

ğından tüpheliyim. Tul·k pızarı matbaası 11ihılıı 

Bu il•i kifayet hür ve SELAHATTIN 
lemis bir kareli.tar maaeleıidir. 

itte 1amimi mülAhazaları
ma da arsettim. Şimdi de 
dilekl!rimden birkaçını ya

Nahiye 
MiidiJ.rleri ve 

zayım: 

ı -:- Mükemmel. bir Muhtarlar 
zabıtaı belediye talıma\na. 1 O f b" . . f d ) 
memiı vardır. T tb"k ı ( ıt tara ı ırıncı say a a 

2 _ Tanzif11t ~a~roıun· dürl~ri viJAyette vali .. beyin 

un tehir ihtiyacana klfi ı· nezdınde topl~narek koy ka-
Jereceye getirilmeıi, n~n~nu~ tat~ıkatı hakkında 

3 - Tabaklar deresinin de , goruşmuşlerdır · 
kapatılmuı. j Bandırma, 1 (Muhobiririm-

4 - Şehir kanalinıyon , izden) Bugün nahiye 

wiıatı '" haliler mecrala- müdü1'1eri. niilaı memurlara 
rının örtülmeai. köy kAtipleri ve köy heyet-

5 - Dilenciliğin ıureti leri kaymakam Ra-
ltatiyede roeni. yokıulların gıp ·beyin riyaaetinde top-
göıetilmeaj. landılar. Toplantıda nüfus 

6 -- Puklar adedinin sayımı bu meyanda köJ kJ-
teayidi. kanununun ta&hıkata etrafı 

1 - ada ldtl Te kırarlar 

Güç cuma günü en eyi 
oyunlarından birini oynadı 

Jenebilir Bek hattında Ma. 
mut ve Ü!ınan puk muvaff
aktı. Forlar umumiyetle gü
zel oynadılar .. 

Balyalılar Balıkesir kulü
pleri ıdn eyi bir rakir oL 
mıya namzettir. Fakat sık 
sık temasl11r yapmalı ve her 
şeyden ovel çalıımalıdırhr. 

lstııbul ıııtıkası 
( Uıt tarafı birinci sayfada ) 
tarını fszla gö~termek iti-

yadı vardır.Bu yüzden İstun
bulda billıil ıporcu aJedi 
muhtelif reıoıi teıekküller 

w•fıadan teacil edilmiı 

İkinci vakanın C.ıılj Hacıi

eak mahalleıinden hacı İb
rahim oğlu kunduracı Sab
ridir ve nere ntmak sure
tile hnlkın huzur ve süku
nu bozmuştur. • 

Her ikisi hakkında ZHbıtıı. 
ca tahkikata giri~ilmiştir. 

Bıkkılıı terzinin ~ı•aısı 
Selimiye mnballt-sinden bak

kal Tevfik efendi ile aynı ma
halleden terzi Mehme\ oğlu 
Kadir efendi arasında .bir <·e 
ket meıe1'ısin<len dolayı çıkan 
kavgada bunlardan Tevfik efe
ndi terziyi tokatla dö~müş ve 
pıçak çekmıl}tir. Bu mesele 
hakkında sabıta ıahkikat ya-

iki kırdıı arısında çıkan 
kaığa 

Selimiye mahalle1inJ(·n 0-
m~r oğlu Bnsri ile kardeşi 
Kadir efendi arasında bir 
kavğa olmuştur. Ehemmiyet. 
siz bir meselenin sebebiyet 
vP.rdiği ac.laşıla.n kardeş kav· 
ğusı Basrinin yaralanmasile 
neticelenmiıtir . Mest-leye za· 
bıta vazıyet etmiştir. 

Mutladı IDIDICOIDk 
Adana 30 (A.A) - İki gü 

nJenberi pamuk le hububat 
piyasasında hafı( bir durg 
unluk vardır. Kilosu 34 - 36 
kuruşa satılan M ı sır pamu
ğu 3J kuruşa ve J. 26 
kuruşa kadar yükselen arp· 
ada 2 · 79 lroruıa diiflDÖf-

Zıyi 
Bandırma gümrii 

almış olduğum 63 n•. 
tarihli ithalat beyana• 
ait 455577-SOnumarab 

ta depozito makbuzla 

zaen zayi ettim. Bu d 
inden olarak alınacak 
idn muktezi muamele 

büs ettiğimden say! 
buzların hic bir sure 

mü kalmadığlnt ilAn 

Bandırmada ticcardd 
Tayyıp 

r•• Yurtta ! ••• 
: Hlldllahmtri i ıduap çektn 



Belediye 
bir zaler kazandı . Bir mC'ın· intihabatı. 

30 ağustos zafer bayramı tazahüratı. Mecınualar: 

Mül~i~e 
(Cl!lt tarnfı birinci ıayfada) bütün millet bir vücut gibi 
ılidiklcrneğe başladılar. Mert · çalışmış ve herkes fodnkArlı-
liğe karşı gösterilen hu de- kta yekdiğerilc yarış etmişt -
rece kahpelik ve hürmetsiz. ir. 8u nıeyondn ilk kurşunu 
liklcr karşısında yarı.ılı as- alarak hoin düşmanı ilk kar-
lan biraz kımıldamak iste- şılıyan ve bu uğurda ilk şe. 
yincc bu defo do. bugüne hidi veren, mukavemet utme 
kodar ulüvvücenabı yüzünden ide millete ilk örneğı göete-
başında gezdirmek Jütft.ında ren de Balıkesir olmuştur. 

h 1 Yalnız bu bahtiyatlıkla da kal-
hulundug-ıı nankör aın er 

l d mıyarak knçana eon kurşunu 
uslanın bu yara ı anın a 
bütün ~·aksi tıynetle rini gös- Jeti tirmek te Balıkesire na 

1 l nip olmuştur. O holde istik-
tererek didikliyerı sırt an ar lal harbine zaman itihnrile 
surü iine katıldılar. İştrı efen. en uzun iştirak etmek 'e bu 
diler hu muhtr.şem yaralı suretle en büyük şerofı kıız-
aslanın bu ıstıraptı anında anmak Balıkesirlilere müyeı-
Türk.un Mustu{a Kemnl adlı ser olmuştur dcrsP-k tam do-
bir iradesi, bir vıulığı bir ğruyu söylemi oluruz. 
elinde Ahı hayat diğer elinde Yo asın Büyük Türk Mi-
eksir merhemile beliregeldi. llcti ve onun bağrından 
Onun elile hayat suyu içen doğan ordus11, vor olsun 
Ye yarasına ekeir merhemi onun biricik Gazisi, hiitün 

\ l d. ·ır ı'şte ömürlerjniz \'Orhk, bolluk 
ıiıriı en os «ın ırı nı ve 
bu andan itibaren istiklal ve saadet içinde geçsin istik-

l · d ·ı cı"dal itil harb i rıı· n en uzun ve n.ücnde esı eııı en · 
bıışlndı. Ve Türk benliğinin çetin yolcular. Balıkesirliler 
insan şe kline girip aramıza Mıilazım Salim beyin lıitabtıi 
inen altın snçlı çocuğu ya- Onlu yurtdaşlurı m; 
ra ' ı oslnn.n öniinc tiü ':> tii . 30 Ağustos ~orefine. btiy 
Onun ihtimam ve nü,•uzili i ük 'fürk zaferinin bağrımız- 1 

v• onun vP.rdiği ruh sayes- da halelcndirdiği şeref ve 
inde aslan , yaralarından gurur tacı ile bu meydnnda 1 
alr.nn kanın acısına t akmıyo- toplanmış bulunuyoruz. 
rak inörılcrinde, Duuılupına - Bundan 12 yd evel lıu 
rlar.IJ, Eıkiı;;ehirlerde, Saka- memleket üzerine doğan nu-
ryalardo harikalar yar?t~ı rlu zuler ve istiklıll güneti-
vc en sonundu yol göslerıcı- nin yıldönümünü tesit ]ç;n 
sinin dediği oldu, düşm~n bizim gibi uynı nzamot 
... c hainlerin vatanın harimi ve h~yecan hi seden hüyük 
ismetinde boj?ulaeağı cşr- Türk nı illı;t i, zaman zaman 
er saat ~eldi. İşte efendiler ülk~den ülkeye akın akın 
Mustafa Kemalin idrmiş ol- dolgulanon ecdadının aynı 
duğu Abıhayatla ürmü azamet vo gururun bütün ı 
olduğu eluir nıcrhcmi ye Türkiyeılc toplunmış bulun-
her gün gösterdiği ihtimam nuyor. 
sayesinde ancak Ü\' 8600 30 Ağustos zaferi her 
eonro genr, llinç, gürbüz hangi b!r milletin kazandığı 

bir zaferin çok daha ü'tiin-
bir hale gelen aslan kükı-e- crı r ,, .... de bir • .... ıman kay-
d i kılavuzunun knrtarıcı işn· nağıdır. 
reti üzerine, 1338 senesi ağ- :10 Ağustosu yalnız hir 
uetosıınun yirmi altıncı gü- zafer, sadece bir kuruş -ve 
nü düşmanın üzerine atıldı. bir kurtarış timsoli olınakt-
OAh ı ve çelik bir irnılt>nin em-

1 
an ziyade daimn ta}>iatın gi_ 

sulini görmediO-i bir mehoret!c dişine faik ateş ve heyecan 
o membnıdır . 

idare edilen aslanlar kütle- Türk ülkesi üç sene rulı. 
sinin hoş ~ünlük bir s w!eti ... temudiyen top, tüfek ateş -
3o ağustos günü yani 12 leri ve kızıl alevler içinde 
~ene evel bugün dil ınan kalrlıktnıı sonra millet top-
ordularını anadolunun öniin- raklarınn ve dünyanın en 
de yok etmek kllfi geldi. büyük zafer dastanını 
O giıoün ,rnbahı hedef ola- yazan bu sevgili \'atanın 
r k Akdenizi alan ordu do- zincirlerini kopurmıt, ufuk
kuz <din crihi akıllarn ~aş. lnrının, bulutsuz ve yeni bir 

~ ı:ı . 
kınlık verecek. kuılnr :ıı bır ı hah ile nydınlanllığını 30 
zamanda orayndn varmak ağusto giinü görmüştü . 
gibi bir mucize de gösterdi. Yanan köyle rın, yükselen 
Yok olan dü mon süriılcrile 1 kızıllıklnrı nrkasından doğ· 
beraber onun yardakçıları an bu eşsiz zafer güneti 
hainler de tarumar oldular, karş sınıla bütiin düşnın.n 
1 to bugiin 30 nğnstos tn- dünyası 30 ağustos günü 
rihin mi lini görmediği o yüz Ü lü kapanını tı. Köpü-
buyiik zoferin yıldönümü - ren knn çağlayanları İçinde 
nü kutluluyoruz. Bütün dü- uğuldıyan ordumuzdan ölüm 
nyayı hayretler içinde b ıro_ bile iırkmiı:J ve dü mnn i i-
kan ve herkese parmak ıs- tilınemi kaçışla JÜ Ağ-ustos 
ırtan bugünü kutlulorken günü denize sürülmüştü . 

0 
guniı yaratın o crünün harp

1 
Bu mesut ve muhnrek 

. d t"l sulh ve gün için hep hir ibirimizi tP -
jln h ı bugiiniın ~ brik ~delim . Bun lln 14 15 
meJcııiyot kohramunı ohın yıl evclki Türkiycye baku-

biri<'ik buyuk Komalimizin hu-1 cak olursak memleketimizin 
zuruntla minnet ve şukran hazin manzarasını göruriiz . 
ile eğilelim . Bizim bugün- O acıklı günlcrı hepimiz ı 
ku rnhııt ve huzurumuz için ya ad ı k . Ve acısını knlple-
0 ,.,. 1111 seve seve konlnrını rimizde duyduk . Türklük 

o 
dokmu olan ve bugün de pa r~·a parça olmu ve her 
ruhları P.evin~· içinde lınşla· bir pnr ı:nsı unun hunun 
rımızın üstünde uçJrıık bu eline geçmiş, hudutlarımızı 
bayramo iştirak etmekte bu- s ğdan soldan Avrupalılar 
lunan şehitlerimizi dnkdis sarmış, Şarkta coşan Erme-
edelim. niler bir hükumet kurmu -

gfendiler, bu hüyiik gi\ni- hır, topraklara akın hazırlı-
müzdc şunu da öylt,mcden ğ'ınJa Cenupta Adanadn Fr-
sözümü kesersem kndernoşi- ansızlar birlt.:şmiş, Rrmenil-
n&11ık etmiş olurum. Hepimiz eri himayesine almış, İtaly-
bili1oru ki iatiklil harbinde anlar ta Kooyaya ka • 

dar ilerlemişler. Karudeniz 
kenarındrı Avrupalıların mü-
znherctilc yerli Rumlar 
Türk köylüsiinü kılıçtan 

geı;İrmı)ğe hazırlanıyorlı:ır . 

Bütün bunlar veti~mivor-J .. .; 

muş gibi bir de zehirli baş 
türedi O da tahtını kurtarmak, 
ıaruyı)a hvyatının idnmesini 

lemin etmek için mPmlcke
ti ve bizleri hj~· dü~iinnı>!
den ecnrbilerin himayesine 
giren son Osmnrılı parli ahı 
id i. 

Avrupalılar ktı:ı<liler i ue ga
lip ı;üsiı vermişlerdi. Yunrn
lı hizim en eski düşmanımı
zdı .... arkta coşeıı Ermeniler 
isn bizim asi birer tebaomız 
idi . Tiirk milleti hunlarla her 
Yesile ile yıllarca. asırlarc-n 
uğraşını , fakat a@ıl hnğrın-

dn h esledi~1 l n pndişahın 
memleketin en zaif gün
lerinde, en zaif zamaolnrı
ndn üzerine yürüyenlerle bir 
olacağını hiç düşünmemiş 

ve zan hile etmemişti. Sağ
lı , sollu ölüm ve jhnnet \em 
heri i~·inde durmak,kurtulmnk, 
tıonrn bir istjklAli kur.tomak .. 
İşte 30 nğusto~uıı hult1saeı .. 
Düşmem günün birı nd e t•nn 

al ı cı yerimizi iş~ol etti. Mu-
8Uıfa Kemal Hazretleri, düş
manların arzusile iş gören, 
idaresiz saraylıların bu iş. 

gale ram olduğunu görün
ce Anndolunun yakın bağrı
nda, koca bir kütlenin hay
kırışı ile « ben varım ! ,, diye 
bağırdı. Bu ses dört taraftan 
sarılmış , f'Zilmi ~ Türklere, 
Tiirk millerine yeni bir hayat. 
bambaşka bir varlık verJi. 
Mucizel ı• r timsali M. Kt~mal 
milli heyecanın başına go<·
ı i. 

F.:vct memleket iıgıl edil. 
miş, millet küçüğiindcn bü
yüğüne kadnr hep, a~· ve 
çıplak bırakılmıştı. Fakat 
onun bağrından !ışkmrn hü
ı r iyet aşkı sönJüriileroenıiş. 
dnmark.rında dolaşım kan
doki, Viyanad:ı eıt oynatım 

asalet öldürülememişti. 
Tarihe karı,an bu uğurs

uz istilAya o zaman memle
ket knyğusile bağrı yanık 
vatan cvltitlnrı karşı durm . 
u , fakirler , kuthnlnr, anııl

ar bile ceplınye koşmoştu . 
Dii man İzmirden içeriye 

yürümeğe başlamııtı . Türk 
vatanında 1'iirkli boğmak 
istiyen bu orduya kar 'l.: ı hi
doyette basit teşekuHü. fak.at 
yılmaz, sökülmez cepheler 
kuruldu. 

Fakat Anadolu milletin 
hu candan nofesini tıkamağa 
uğraşan bir takım hainler 
de türedi. Bunlar da kendi 
vatanlarının kendilerine ka
slodonlerlc bir olmuşlardı. 

Yer yer birkaç muharebe. 
den sonra Jü , man ordusu 
Sakaryoya ·udnr gehli .. Or
acla az faknt birihirinin ima
nına bağlı Türk ordusu mi
lli kavğanın ve askerliğin 
boş -ıserini yarattı. Cephan
ı>si biten süngüsile. süngü
siı olmıyan Jipçiaile, tlipdği 
.ırılan yumruğile döği.ı iiy
ordu. Diişman dayanamadı 
ve Afyon gerilerine kodnr 
sürüldü. Orada 1338 sonesi 
ağustosunda dört gün süren 
knnlı ka\'ğalordan sonra 30 
ağustos günü ha kumanda. 
nlık meydan muharebesile 
Turk ordusu cihan tarihinde 
miılioe tesadüf edilemiyecek 

lokot kurtarıldı ve bir iıtık- (Cst tarafı ik inci snhifed.o) 
ldl kuzanıldı. maktır- Zaten Hc.lıkos ı r viltL 

Ey Türk unutma! \'C eyi yetinin muhtcrt ııı halkının 
hatırında tut ki hugünku ekserisi fırkoJon ve fırkn-
aıiz Türk cümhuriyeti cıhn- mızı t ovecciihktır kıym t tli 
nın mislini görmed!ği bir vntentlaşlordır . 
hnmlenın ve millf ıniıcadel - IJ muyoruz ki itinıı ile seçe 
enin şohe eridir. Krızonılon ceğ im ı ı fı rka nomzetlcri 
hnklnrın, kurtarılan memlc. halkın teveccuh ve ittı-
ketin ne çetin ve ne büyük Cokını knzana c:.ı klardır . 
ferağntlerle elde edilıliğini * 
bildiğimiz içindir ki varlığ- 'l'eşr i nievlin ilk günlerinde 
ımızı ona siper etmeğc ant yapılacak helediyc ıntıhabatı
ıçıyoruı. nı idare etmek üzere hugiın 

insaniyet vo meıieniyeti mnhalltlt mümossillerinin hu-
ebediyete kadar muazzep ede- zur•le çckıl ccek olan kuravı 
<'Ck olan caniyane düşman miit enk ıp bir r.ncümerı le;. 
zuliım ''e fecayii kıırşısında okktil edecekt ir. On zattan 
biz Türkler sırf nnmus ve ıs- mürekkep olacak olan en<'U-
tildAlımizi kurtarmak iç in si- men dPr hrı l vazifeye ha l:y-
lahlara ıtarılmak mecburiye acnktı r, 
ti kar ı sında kaldık. ~1illi Bütiın ~e Jı i rl eri mizde hal-
harekAt ve mücadclolorin k ı n t om n l tı kasın ı top-
goyesi sırf namus v~ i tiki- lıyocak olan ınt i h abın 
Alimizi kurtarmaktı . işte bu- şehrimizde do büyük 
ndan 12 yıl evci bu ' büyük vo ı.'ij lli vazifelerin i fosınıla 

mr. ktebi Mulkivo ., 
Tnlebc cemiyeti turn-
fındnn ç·ıknrı lon <( ~1ülki-

yennin 41 inci so yısı zongin 
miinderecat ile çıkmışt ır. Bu 
soyıdu Prafesor Mustaf ~e
kip hoyin (Dil) , Mehmet Ali 
~ovkı beyin (M ahir aile llf'\ . 

rede?) Dr. Kilisli Rifat bo 
yin(Milletlerin ihtiyarlığı ve 
ölümü ), Doç·ent Sndi beyin 
(lçtimi dnrvit izm),Hason Şuk
rü beyin ( Amcriknn hukuk 
tclt'ikkisi) başl ı kl ı yazılar ile 
diğer k ıymetli ynz ı lnr bu
lunmaktad ı r. Tavsiye odor iz 

Gür~üz Türk çocuğu. 
liimayeietfııl comiyeti 

tarfından Ankarnda <'ı knrıL 
makta olan (Gürbüz Türk 
Çocuğu) nun 92 in<'i sayısı 
i n tişar otmiştir l ~· ind o ( Ço
cuk), (Facialnr ve Tahliller) 
YO (Cinsi terbiye} adlı yn -
zılar "ardır . Bu nile mac 
muasını herkes okumalıdır . gayeye ul ıı şılınış, 1 urklük göster ilen olfl ka vo YO hn-

kurtorılmı~. hür. kunetıı . ssneiyeııo bitirilmesi için her Yenı· Adam 
genç Tiirk de,·lctirıiıı temel- türlü tepbirlcr düsti r ülmP.k-
leri kurulmuştur. tedir. Her yerde olduğu gibi « Yt ni Adam » otuzuncu 

Bize hu büyiik günleri burada da intihap günlerine snyı ından itibaren perşem -
gönlümüzün bütün hoz vo tekadduııı eden günlcrd~ be günleri ~·ı kın ı ya başla_ 
gururjlo anmak fırsatını ha. holk kürsüleri kurulacak mıştı r . (Yeni Adam) m son 
hşeden cihana yepyeni ve isteyen vatandaşlar bu kiir- sayısı kıymetli yozı lnrlcı do-
alalmşümul bir tarih yaratım sülerde belediye ve inti- ludur. Herkese tavsiye ede-
Ulu Gazi Hazretlerini hiirm- hnp mevzularında söz söyle- 1_r_ız_. ___________ _ 
etle selAmlnrım. yeceklcr kanun çevresinde nr ıava n ajrdik. Bu snv-

Bu meyanılo, milletinin is- istoklor yoprıcokl o rdır. vnş, hirç·ok milletlerin 
tiklfıli uğrumlb, zofer yolun- İnt ihuhm bir günde bıtdir i - muvurfnk olamadıkları bu 
do, karoda, denizde, havada lmcei mcsolcsi heniiz hallolu- savaş ı dn biz yine zaferle 
canlarını feda eden ehiller- nmuş olmamakln beraber bir- bitirdik .. 
imizin ruhlarını hürmetle ka~· gün devam edilmek zoru- Şimd i biz do aemolarımı-
taziz ederim. reti h ısı l olduğu takdirde zda, bütün devletlerde old-

Yaşasın, hoyat ı mız değil. intihap günlerinin hnlkımııın uğu gibi ç·~lık knnntlata 
her varlığın. güzelliğin siynsi ri ştüne yaraşacak se. yer verdik, oııdo da muvoff· 
meaut ve hiır yaşayışın \' İc;.·lor içinde boyrnm gibi ak olıluk. Bu muv:ı(fakıye-
halikı olan Ulu c:azi ... Yaşa- gcçırilmesi mukarrer bulun- et ki hamiyetli köylülcri-
sın hür doğmuş, hür yaşıyan _ı_n_n_k_to_l_l_ır_. ________ 

1 
mızın ve aziz halkımızın 

'l'urk milleti, bu milletin or ... Ve fakat bir gün mor hnkikatt~ pek büyük: olan 
kahraman ordusu. dıığlar oğor ı rkon h ı r güne ş yardımlarilc vücudo g ldi. 
K<i:un beyin nutku in ~·ı ktığını (Otuz Ağustos) Şimdi Bolıkesirin ufukla_ 

rmı şenlondırecek <lört 
Muhterem honıme{endilur güneşinın yükseldiğini görıi -

üler vo ~ilfihlnrını bırakıp tnyarcsi vardır . . 
beyefendiler; Bugün tari- Bu hava kartallarının bi-
h. ld 1 f l ko~·tılar ... m ya ız ı soy a nrı artısı. rihirini ulu Kolordumuz 
nda pnrhyan kı z ıl bir Giir hir sns, krılpten gel-

en bir emir ( Ürılular ilk hediye etmış ü~·ü de Balıke-
yaprağ'ı okuyoruz... Hu hodh(iniz Akdeniz dedi . sir halkının unutulmaz 
gün Sakarya kıylarında, D • t lJ l ·· ·· ynrdımlarile satın alınmışdı r 
İnönü meydanlarında yoti~en d og rı r yarı. l ı,l odvt.. ur yuru. Yakındu bu "elik konntlor-
l .. 

11 
. k kl Ü, Ol'llU ı Ol' e İ. . . ~· 

n gu erı o uyoruz. Bu orJu koroda muzoff- ın ara sına bir kardeş do.ha 
Yine bugün mukaddes iki k eren yiıriirken ikinci bir so ncağız .. 
bayramı birden kutluluyoruz d d h d .1 1. d A zı·z hemşerı"ler, .• or u ı ava a ı er ıyor u. 

Bağrı yanık unnoler, baba İ şte bu göklerde yuruyen Toyarcye ver, yurdım et 
lar, yetim kalmış ya\'rular. d . . 1 ı . u unutul ınnz ... or unun ısm ıne (Çe ı k ka. u 
gam çekmeyin çiinkii bu B 

1 n
Lt}nr) dı·yoruz ugün vc reccg;ı' ın par"' 

günü, duğmunın son ·islern " " ··· ... Uçan hu orduyn tfo bulutlar yarın snnn gelen mermiye 
ölüm makinelerine kıırşı yol vnJi. onlar ıl , bir siper olacaktır bunu unut -
göğü lerile, yılmak bilme- kaıır~adan farksız dumanlı mn hu mü .: fık kuc"°' sun 
yen çelık iradolcrilc kah. ~ -:ı- "' c kavnda ezdiler. .. Yerde Za- do a tıl, gel aza yazıl. .. 
rnmanC'3 \•arpış ::ın , canını for, gökte Z'l{er. her yerde Vnr ol un 'l'drkiye Ciım-
verıp kanını döken Mch- z r · ; Q rır hızimd i . . huriycti ... 
rnetçikler ir in mesut g~çire. Muhterem Balıkrsirlıler ; Yaş :u~ı n biz ı znferdan za-
lim, onları :ınalım • B r d 

Kardeşler ; 

ıaCerden zafere koşan bu 
ordunun nesi vardı biliyor 
musunur. .' Yalnız (Vatan 
nşk ı ) ... O düşmon askori 
~ı bi ta lırn oşk ırıtı d t.'ğil, 
vatan aşkııı :ı sn(·tı.. L:unjva
rea saldırım düşmanlar bir 
ülkü ıçın değil, bir 
aşk i~·in ,\eail Anadolumu2un 
yeşil zümrüt boğlnrını , saf 
ve berr:.ık ırmaklarını bir 
hırsız g ibi çalmak, göriıl 
medik mezalimi yapmak 
için bu diyar.ı ko tular •.. 

1''okat bu diyarda kim 
vnr, kimin malı diye düşü
nmediler, koştular mec
nuncnsına ko tular, kendiler
inı beki iyen f clAk etten lı:ı
berleri olmıyarek ilerlediler, 
çitoediler, yaktılar, yıktıL 

u zn or An sonra hiiyii k fe ro koşluranl r .. 

iki yüzlü adam 
Mutlaka Görünüz! 

> ~'-.ır . , . ~ , 
' '· ' . 

Pek Yakında 

SÜREYYA OPERETİ 
ŞEHİR SİNEMASINDA 

Balıkesir Evkaf Müdürlüğünden 
Yeşilli cnddoıindo Evkafa ait 160 161 no.lı dükktin-

ların cephe tamiri yirmi gün müddetle münııkusaya ~· ıka
rılmıştır. Talip oluııların yevmi ihalesi olan 20- 9- 934 
perıembe günü saat 15 de 16 buçuk lira teminat akçası 
ile birlikte müracaatları ilAn olunur. 
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Orta Mektep Pansi - Adana panıuk satışı 
Muğla,30 (A.A,) - Tütü 

bet güne kadar bitecektir. yonuna kayıt ve kabul nlerimiıin toplaaması on l 
Mektebimiz ücretli leyli talebe kn~· t ve kabulüne Bu sene mahsul geçen se-

l Eyhilden itibaren başlamıştır. Beh('I' taksit {60) nelere nazaran enaf itibari
le faiktir. Bu sene rekolte· 

liradır. Memur ve kardeş ÇGcuklarıııdan yüzde ıO sinin üç milyonu tecavüz 

15 tenzilat yapılır. Taliplerin henwn ve hergün edeceği tahmin olunuyor. 

Halkımızın Nazan Dikkatına! 
Vilayet Makamından: 

Belediye ve köy muhtarları kasa ha ve köylerde da vullarl~t halka eU. 
artesi giiniindeu itibaren ilan etlilecek Vt~ bir buçuk ay içiııdc lwr a 
reisi kendi evindeki veya emri altındaki her veli vehlyet.indeki, her 
vesayetindeki hu ana kadar niifus dairelerince yazılanlardan gayri ya 
rnıyarak (7izli kalmış doğum, kayıp, öliim vt) ~·azılmamış evlenn1e vakal• 
ını~ı köy ~ıuhtar ve ihtiyar heyetlerine v~ kasabada, şehirde belediyel 
re bildirmeğe behemehal mecbur buh11 ıduklarıudan müddetin hitanııu 
an sonra böyle nüfus işlerini yapıırmıyaular hakkında ceza latbikaU 
başlanacaktır. 

FOTORGAF 
MAKİNELERi 

Şah Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ticaretbanı 

Agf a f otograf makinelerı 
nin Rahkesirde yegane satiş ~'eridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGRAF MAKiNELERi 
Yedi yaşıodn bir çocuk ta rafından dahi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

-
mektep idaresine müracaatları. 

~::~<1)}~1illffiUV: .. t-~*:tıtUtJ .. illliı1.ıl~ :r•••••••»••• .. ·-·-
Bel e diye Riyasetinden 3 A v u K A r E 1 Aşçı Ahmet Usta 
kıı~!t~ i~;::~~~~~~~:r~7 ~~~:~a~a~:~~i~y~~~:~- 3 EM i N V EDAT E !IE BAN D f r M A 
yıdır. Bu avın icinde nıiikellef bu verginin nısfı. 3 ~ • 8 1 L • ·ı" ı · d h·ı· d . r· k .. .. .. • . . . .. . Li • a ı .. esır vı ttye ı a ı ın e lamız ve ne ıs yeme 
m odenıezse y.uzde on. zammı le ... ve tahs~h emval BALIKESiR HUKUMET CA O DESiNDE ii, I! piti~~ekle meş~~r ola~ Ahmet usta bu de~a maar.if 
kanunnna tevfıkan tasıl olunacagı Beledıye kanu- ~ . Ceza, tiearet, hukuk, ihtisas, ~a~kemelerile ~ if otel.ını bırakıp Cumhurıyet meydanında Şehıtler abı
nunun 112 inci maddesi rıe istinilden ilan olunur :-..j dıv.anıha~pleserde du"a dPruhte eder, ıstışare yap8r, t_!, il desı karşı~ıoda yeni yapılan dükkAn ve bahçey• 

· lt fikır verır. -·~ lf geçmiştir Yemekler rekabet kabul etmiyecek derecede 

------------------~~nrl'~ml~:t ... ~ll':J:rstın~~·~'i 1 ucuzdur . . Pilııv ve çorba (5), etli sebzeler (10), et 
D · • ır·ı"' E • d M yemeklerı (12,5) kuruştur. içki farkı alınmaz . 

aımı y ı avet ncamenın en: ~······::ı···························:··········.. • l ( k l( r ••••••• eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee•eeee •••••••••• ~lılıe~'lıaUılit*:ı&ı~Wıı:.~·~ r~:ı;ı.r~W m~lıl!W~· 
.. ~yva ı -.. -ı tınova volunun 6-588-8-765 inci :: AVUKAT :: ~m~:ıvu•;m~m~ ~~.,. ~~~~~ ;y~:ı.c ııır.::.t,. 

kilonıetreleri arasında şartuame ve keşifname ·!! i! •ıMlll!lllJlllllllllllll!ll . b. •• •• .illlllllh:~h . ........:~ •. ~ ...... ııııı11 .. dlllllhı .. .ıtl1llltı.:MU. .. ~. ~ 
nıucı ınce vapılacak t~sviyei turahiye ve kaldı- :: :: i . .. .. ' 
rım inşaatı 1 o-Ey1tiı 934 tarihine müsadif paza- :: H. T evfk - Sadık !! · 
rtesi günü saat on beşte kapalı zarf usulile iha- 1:: :: 
le edilmek üzere münakasava konmuştur. jii Oava Ve~~li !! .. .. .. 

Bu inşaatın bedeli keşfi 8305 lira 6 8 kuru- :: Yusuf Kenan :: •• •• ştur. :: :: 
Miinakasaya: Liyakati fenni~·esi ba~ · . , ühen - !! tazıhınesı hOkOıııcıddeslıdılhmıt çeşmesi karşısrnda!i 

dislikce tasdik edilenleriu iştir'ak nıesulivetleri :: Merkez ve kazalarda her nevi tla va k:ı l ınJ ·.·: . .. .. .. 
ile çalışacaklar. Ehliyet vesikası ve ticaret \'esi- ii v.- ~üratl~ netic~lenrlirilir. ii 1 

k . b d 1 1' h 1 ı k b . .. ••••••••• :·····ı·············· .................. ... ası ı raz e «'fi er ~a u o unaca ve u vesıka- ••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••g••••• 
lar yevmi ihaleden IAakal sekiz giiıı e\el ha s. ~~~~· ~~......r~~.....,.,.. ... ~ '~R-r·\~H..•'id\Wib-\r..t_~· ~ ""ür·'ı"-• ı~· 
nıüheudisliğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip R. ~ 
olanl~rm ~ıı vesaik ilıı beraber yüzde yedi lıuç- J İnfaat sahip/erile mühendis ~ 
uk. mspetınde trminalı muvakkate makbuz veva ~ • • 1 
ruektuplarile yevmi ıııezktirda ve vakti muav~~- : ve ustaların nazarıdı'kkatıne 
ııinde İı~ulü dairesinde encümeni \'İlı\yete (~;la ~ Kur t aralan •• balık mırk• çimentolar h•r znmu 1 
mahimat almak İStiyenlerin d~lıa evaJ başnıiih - ~ gayet taı · olarak ticaretbanemde L•1Junmektn hirinci 1 
P-1tdisliğe veya euclinıeııi vilayet kalemine miira- ! nevi hor eşit yaA-lı boya \ '3 yağlar ı ile her r enkte "» 
c•aaL etmeleri ilan olunur. 166 hoyalo rı ve hıh1munı malzemeai betonarınede ~ıı ll a- \I; 

nı l an hor ,· e~ iı istenilen boTda demir bulunur. Çam 

Balıkesir Askeri Satın Alma llR> çimento . alAt; . ziraiye demir. her nevi hırdavat ve 
mnlzeme ı ın şaıyede r ekabet kalıul etmeyecek dere~ 

Komisyonundan. MdP. toptan v,, pPrak(>nde ucuz f iat la satılmaktad ır 

R 1 
L • k t t h 

1 
. . 

250 
• Sipariıler l'Üratle Revk~dilir. Eyi va ucuz malzeme 

O l~esır garn ızon 1 88 l ayvan Gri 1\:10 ton ve L • • } ( •• d 'L s ~ ı k k t h 1 · · 50 1 
~ alma .. uıtıyen erle men aatlarmı mu rıa ztn:o tın her ;JI 

usıeır u ~ ~~tı ayvon arı ıçın 1 ton Y~ ar 28-9. 934 1( halde tiearethanemize uğrnvıp ~'r>şitl f" rimiz i görm eleri ~ lı\~tilderi Rrılık Asir ve mtllha.lrntı acantaeı ~ 
cumarteıı gu~u s~at ıO da kapalı __ zarf ue~lıle satın alı- ~ menfaatleri i ktızııı.ındnnd ı; . 1 ~ fanyalı zad~ ~ 
nacaktır . Talıplcrm şortnamey ı gor mek uzere her gün ~ R d 1 t p ld · ı= il Nl"~ f> r,T ~ . . . . . . . . 

1
~ ım ırına sme aşa caı eıı ; • •:-J \ ı~ ~ 

ve munakaeayn ıttırak ı çın do Balıkes ır ıçın 940 ve Susı- ıiAmİr tücı· ı r ı ile t ip :r.ad e · ':ti 
1

1 z .1 r t ıl 1 i . 1 B· 1 k , .. : . ~ 
ğı rlık için 565 lir~ muvakkat teminat nk~~alar ile birlikt.e • \I; 1 .JC. • i tli - a J t, il ~ 
yukarııla yazıl ı g unde muayyen saatten *'vel Balıkesır - 1 MEHMET NrH 1 :il • · 119!.''tnlllP' .. ''""'"' ·•ıtüll" ·•ıınııı"ı'•ıııııııı•"'•1tuııı""!'lft9" ~"''""'""........: 
de kolordu satın almıt k.oın • synnuna mlirJcaa tları . ~ ~ lililllllllll,WlıllflmOOllJ 
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