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Kurtuluş 
Varı K rtu 

muzunl2c· ıldönüm··. 

Bay amı 1 

şum 

y p c 
-------

zu 
ğız! 

Mesut. günün şeref ine yann gün~üz ve o ece büyük 
teza~ürat apılacak. 

tezahürat programını basıya uz 
6 EylOI Bnlıkesirin on iki yıl evel düşman istilnsmden 

halas olduğu günllür. Bu pek mesut gunumuziın yıl lö_ 
nümünü geçen yıllardn oldu~tı f{ibi hu yıl ıln hC'~ ıwonlı bir 

surette kutluhyacağız . 
Bu sevinçlı giinumüz ıı;ın hıızırlıınnn hiı progrnn ı 

basıyoruz: 

6 [ylul Kurtuluş B&yraml Programı 
Gündüz: 

ı _ 6 EylOl Balıkesir kurluluşunun 12 inci yıldönümü 
aşağıda yoıılılığı şekilde kutlulnnu~aktır. 

2 _ 6 Eylt1l 934 perşembr:ı günü hayram'l i2tirak ed
ecek mektepler, bnlk ve cemi ye tlcr suı t < 10) da Belc1.liye 
önünde Kuvoyımılliye coJdesind' toplanmış hulunncoklor-

dır. 
J _ Saat ı0,30 do. 21 pnre top atılocn ve bir 

süvari müfrezesi istasiyondan Belediye önüne hare et edecek 
ve hitabe kürsüsü önünde bulunan Balıkesirin işgalini ifa
de eden timsalin önüne gele rek cüvari müfrezesi kuman
dooı Türk bayrağını çekecek ve bu sırodn nıuzıkn istiklal 
marşını çalacaktır. 

4 - lstiklAl marşından sonra bir hanım kız tarafından 
manzume okunacak, müteakiben tlalkcvi reisi tarafından 

kurtuluş gününe nit nutuk söylenecek, bundan sonra bele
diye reisi bir hitabe ile halkı tebrik edecektir. 

5 - Kurtuluş bayramı tezahüratı belediye öııündc bit
tikten ıonra alo.y aşağıdaki tertip üzere fırko, kolordu 
ve hükOmct önlerinde tevakkuf ederek nutuklar söylene
cek ve tezahürat yapılacaktır: 

A) Bando 
B) Kıtarıtı askeriye 
C) Süvari müfrezesi 
Ç) Jan.lormn 
D) Polis 
E) Mektepler 
F) Sporcular 
1) CJmiyetler 
6 _ Kurtuluş hnyromı tezot1 üratı hıttıkt< ı sonra Bele-

diye reisi ve cemiyetler münH ssıllt•rınden ıııuı ekk( I' lııı 
heyet Hükumeti. Kolorduyu ve F r uy ı h brık cclPcl klı r-

dir. 

Gece: 
- 7 _ Gece sıı:ıt 2 ı de ft•ner alayı yapılacaktır . Fener 
olayına mektepler, sporcular, cemıy tler ve halk hü~Q~ut 
önünde to l ocak ve oradan hareketle kolordu, fırka ouun-

p l\O ld . . . 
de tızahürnt yapılacak vo hükfl~ et cııı asını takıben Hel~rliye 
önünden Holkeviııe gidılecoklır y.., orndnn da tezohurnt 

1 yapıldıktan onra dağılacaktı~ 
8 _ Kurtuluş günü şerefıne. llulkevindt Hnlkcvi 

tarafından bir gece müsomeresı· tertip edılocektir. 

VATA 1DAŞ! 
Dün ile bugünü ölçerek sevin. Düşün ki bugün hürsün. 

Bugün milli şerefınin, ~illi hnysiyetinın kurtuluş ~ıl.döııiı 
müdür Balıkesır bu azız momleketm bundun on ıkı ene 
evel bugiın 'l'tirk a kerinin tunç . yumruği!e düşmandan 
kurtnrılmıştı. Bunlorı dü ün. de sevın, coş .. e~len. . 

Esrıretin acılıklorile, istıkJAlın zevklerını hırı birilo 
ölç te hür olmanın, tadını bütün derinliğini duy. 

V.\TANHAŞ! 
Kurtuluş bayramının şanlı şerefli nloyına s~n de kat ı l , 

ona sen de bir neşe kat. Bu enin hem vozıfen hem de 

hakkındır. 

. 
Iktısaı ekilimizin teşekkürü . 

İstanbul, 3 (A.A.) - İkt· 
ısat Ve ili Mahmut Celdl 

bey Turkiye iş bankasının 

uruluşunun onuncu yıldön

ümu müoosehetile aldıkları 

tebrik yazılarına ayrı ayrı 

cevap vermek imkAnsızlığı 
dolayısile bu milıi muesses. 
enin mesut gününii kutlulo_ 
rken kenJilerını hatırlıyan 
butiin zevata derin teşekk-

ürlorinin ibltlğınn Anadolu 
Aj ınsıoı ı vıit 11tmc tedir. 

Kurtuluş bayramlarımıza ait bir intiba 
========== 

v • 
1 eçilecek 

B elediye heyetinden istekler •• 

1 
Y ~ni se~ile~ek belediye heyetinden 1 
sız ne ıstıyorsunuz? Bize yazınız! 

Şe~rin etrafındaki ~ütün yollarm teşciri, şehrin mu
htelif ~allar yapılması isteniyor. 

Anketimize kunduracı, po.- 2 - Kurtuluştan ıonra 
puççıı, sarııç, Jcolıveci, bok- şehrimiz iyıce terakki etmit 
kal, tuccar. memur her sınıf ve heledıyemizin birçok 
okuyuculorım zdrın cevoplor Asarı mevcut bulunmokta 
olmuktay z Bugün okuyucu- iso de zahire hali yap ıldığı 
lorımızdt.n H. Sükiltı, ve gibi Mutaflar meacidi, Abab-
Hııkkı . beylerin cevuplnrını nne bom belediye heyetince 
dercedıyoruz: iıtimldk cdılerek buralara ıo-

Benim dile l~rim şudur: hzecjler, meyvacılar, kauplar 

1 - Ynlı deresinin üzeri· hali yapılıp çarıııda -..e ya-
nin tamamen kapatılm.ısı ve ya kaldırımdaki çirkin man
Bandırma şosesinin doğrud- zııralorın kapotılıoası. 
nn ıloğrııya Edremit şosesi - 3 - Yeni yapıldığı ııaman 
ne hoğlnnmosı ve şehir hu- tuhesnbah yanarak 9ehri 
dudu sayılan boğaz köprüs. nydınlatan ve sonradan 
ünden şehre gelirken ve şe- ldmbaları değiştirilmek ıure-

ele iye i tihap En- 1 
hirde derenin iızerine yapıl- tıle ziyasını azaltan ve yanıt 
acnk yolun ve yine karage- gece yarısına -..e yarı1t da 
diğe kadar olan Edremit sabah yakın bir zamana 
şo esinin her iki tarafına şeh kadar yanan elektrik llm-

cümeni Dün , op andı. 
--- ~-·~-

(ncümen dün~en itibaren cedvelleri tet~i~e başla~1. 
Ce~veller cumaıtesi günü ~uvaılaıa asılacak. 

Belediye intihnbatı hazır. 
lıklarınıı devam edilmekt~dir. 

Belediye intih p onoümcni 
dün öğloden sonra Naci he
yin riya etinde loplnnarok 
tanzim edılen (·edveller fü:e· 
rinde tt tkikatn ba ·lamıştır. 
Bu tetkikat iki uç giıne 
kadar bitirilecek ve oumar· 
tesi günü cedveller duvarl.ı 
ra nsılocnkt r. Encdrnen ecel· 
vel lıırin tı"ılma ''ı· ıtirıız 
miiılıl •ti n.ıkkınıl ı hır kur ıı 
vı•reeeklır. 

İntıhııbatın hır gundc mi 
yoksa birke\' gun I\ ınde mı 

yapılacağı lw kında h oüı 
bir karar verilmemiştir . 

_ ...., ... 
Hsndersonun beyanatı 

LonJra, 2(A.A) - S1lıH1 
ları hırakmn konCeron ı 
reigi M Arthur llondersoıı 
~u beyanatta. bulunmuştur: 

«Sulh. ne teslihntla ne 
askeri ittifaklarla ne de gizlı 
muhahedel rl temin edile 
bilir. Eğer milletler kı k n
nçlık, şüphe ve itimatsızlık
la malul ,.o ilAhlı olarak 
.sım kısım ayrılırlar n er 

B''\' bir f· 1ll\kot vuku 
bulacaktır . Sulh, ancak miL 
letler, hakem, sildhsızlonmo 

ve sulhun muhafazası ıçın 

Milletler Cemiyeti tarfınhan 
I tcıis cdilmi~ bir siıtemdc 

1 
kendi emniyetlcrıni bulmoğa 
teşvik eı.lildikleri takdirde 
temin edılebilir. » 

~=====-===========::c:.== 

Çin 
Oenizin~e bir facia. 

Bır gemi bir kayaya çarpar
ak h~m n bahnımiştlr. 
Hurbin 2 (AA.) - 60 to

ııluk, 'l'niyon Mnru gemisi 
Yolu suyu üzerinde, 'raygun 
Şaşı yakınl rındıı kayoyn 
\'Brparnk hemon batıvermi • 
tir kinde bulunan 158 
yolcudan yanlış 16 sı kur
tulmuştur. 

Bir tekzip 
Lem lr:ı, 1 (A.A.) - Avu

sturya yarı oskeri teşekkül · 
lerı tek bir ıızviyet hnlinde 
birleştirilmesi için lngiltere 
ıle Frans:ının mutohık oldu-
klar nın Vıyan hükumetin 
bildirilJiğin dair ~·ık.arılan 
haberler ülllhiyettnr lngiliz 
meh fılincc knti olarak tek-
zip edilmektedir. 

a Grev. 
Yeni gre e dokuz üz ~in ameleyi ihtiva e~iyar. ipe~ 

sanayi amelesi ~e bu greve iştira ediyor. 
Vaşington. 2 (A.A.) - ipek 

sanayii omeliyesı mümessıl
loride mensucat ve pamuk 
grevine iştirake karar verm
ışlordir. Bu karar iki yüz 
bin ameleyi aldkador etme. 
ktedir, 

• ovyork, 2 ( A.A.) - U-

mumi grev şimalde, cenupta 

vQ Atlas denizi irntidodmcu 
~900,000 ameleyi ihtıva eJe-

ccktir. Bunun beş yüz bini 
pnmuk sııno.yiine vo ikı yüı 

oin: do ipi ık sonnyiıno nittir. 

( Devamı ikinci soyfedc ) 

ri vo yolları tezyin edecek balarının değiştirilmek ıure-
I ağuçlnr dikilmefti ve bundan tile ziyaın fazlala~tırılm&11 •ıe 
ba~kn şehrin cenubunda ve sabaha kadar yanmaaı. 
koımbu hududu dahili 4 - MnballAtta bulunan 
Çayırhisnrdnn -Ye ziraat tanzifat arabacılarının mah -
ha lıçesind~n şehre kadar allA.Ua küngeci geldi diye 
olan şosenin her iki tarafı- acı acı bağırmamaları .... 
no. ağaçlar ekilmosile Karo- bunlcırın mohulldta,geldıkleri-
mnn köyünün berisindeki ni halka duyurmak için her 
yani Kepsütten şehre giren arabacıya şimendiferlerde ol· 
şo enin de iki tarafına ağ&\' duA-u gibi birer boru verilme· 
dikmek suret.ile şehire güz · si arabacıların mahallAta boru 
el bir manzara verilme ini. ( Devamı ikinci 1ayfada ) 

Ormanlarımızdan biri 

o 
a 

n, 
e 

Kömür Yerine 
ömürü .. 

Daire v müessesat ~u iŞOıBVimdenliibaren odun 
ve ömür yerine ma~en ömüıü ullanaca~. Ziraat Ve

kilinin bir tamimi. 
Milii servetlerimizden 

olan ormanlıırımızın korun
ması yolunda hükumetimiz· 
ce tetbirler alınmak.ta ve 
bu cümleden olarak odun 
ve mangal ömiırü ye
rme mo.don kömürü kul
lanılmnıı düşünülmektedır. 

:/.;ırent Vekdleti tarafından 

bu bususıo Vıldyete bir 
tamim gelmiştir. Bu 
tnmımde deniliyor ki: 

«Ormanlara mücavir köy-

lor ve kasnbnlorın ve 
büyük tehirler mahruka · 
tının ötedenberi mtitenmil 
olduğu üzere en yakının
daki ormonlardoo tedarik 
ve temini münosebetile -
bugün ıahıllerle timendi. 
fer güz11rgAhı olan büyiık 

şehirlor cı-Yo.rındnki or
manların vüsat ve ıaham
mü llorinin fevkinde yapılan 

katiyat yüzünden harap ol

( Devamı üçüncü ıayfada ) 



Sayfa 2: TORK DiLi 5 EYL~ 

Merinos oyu ları. 
Merinos iktısadiJaiiinızı füksellecek, bizi Avrupa ku
masıarmdan kuriaraca~tu. Merinos memleketimizde 

ya~ancı bir ırk ~eğil~ir. 
---- -
Merines Koyunlannın menşei 

1- v11nı etmiştir. Bi lhas~a sana-
Dünya koytJnları arac::ın. yii nesciye azami derE cede 

da yapağı hasılatile temayüz inkişaf etmi9 ve çuha, şaya k 
etmiş V (} bütün milletlerin ve saire Avrupa, Afrika ve 
iktısadiyatında müessir bir Şarka İspanyadan ihrnç edil
Amil olmuş olan Merinos miştir. Yünlü mensucat için 
ırkı koyunlarının menşei mevaddı iptidaiycye olan 
hakkındaki malQmat müte- azim ihtiyacı hiHeden yetiş
nak ız bir haldedir. Her ne tiriciler ince yapağılı Meri
kadar bu ırkın hüviyeti nos koyun ırkının ıslahına 
ispanyada Endülüı orapları çal ı şm ı şla rdır . işte Araplar 
zamanında meydana çıkmış ispanyada meşhur olon ince 
ve kürr~i arzın her tarafında yapağı lı Merinos koyun ırkını 
ispanyadan intişar etmiş '!e bulmuşlar ve on!1n ıslah ve 
hatta birçok yerlerde Is- muhafuz&Eına çoh~mışlardır. 
panyol koyunu namını dahi Binaenaleyh ispanyada altın 
almıt ise de menşei aslisi yapoğılı koyun namile tanın
İspanya değildir. makta olan bu ırk eski Yu-

lspanyanın koyunculuk nanilerden Foçeenlerin A11yayi 

Anketimıze 
Gelen 
Cevaplar 

( Üst tarofı Birinci sahifede) 
çalmak suretile geldikleri -
nin bildirilmesi. Ve mahall
a.tta bulunan rençberlor sam 
anlarını geco yarısından sa_ 
haha kadar hanelerine nakil 
ve gündüz nakledilmesinin 
meni. 

5 - Şehrin şimal ve ce
nup ve garp cihetlerindeki 
mahallAtta bulunan bazı hn_ 
nelerin avluları çaltı, tahta 
ile yapılmış olduğundan bu 
çirkin manzaraların kaldırı
lması. 

- Yirmi altı mahalleden 
ibaret olan şehrimizin her 
mahallenin cesametine göre 
yeni ıau kifayet etmediği 

takdirde Türbe vı Ahmet 
ııularından birer çeşme yap
tırılarak halkımızın içme su
yuna olan ihtjyacının temi· 
nı rica olunur. 

Mecidiye nııbıllcsınden 

H. SOKOTI 
tarihi tetkik edilirse ince ve auğradan (Aydın havelisin
nefiı yapağılı koyunların den ) esnayi hicretlerinde 
ispanyaya kablelmilAt ve on- beraberlerinde Yunanistana 

* uncu asırda dahil olduğu an- naklettikleri Merinos ırkı Efendim: 
şılmııktadır. Tarihi mezkftr- koyunları olup milfittan 418 Garbi Anadolunun en §ır_ 
de İıpanya Asyayi suğradn ıene evel Tarant tarikile in beldelerinden olan 
bulunan Yunanilerin on iki ltalyaya geçirilmiş ve son- Balıkesirimizin daha ziy-
ülkeeinden birinde sakin ra da cenubi İspanyaya nak- ade güzelleşmesi için mü. 
Foçeenler ile pek cok mü - ledilmiştir . Endülüsteki stakbel belediye heyetim-
nasebatta bulunmuşlar ve Araplar snltnnatı münkurız izden ıunları istemek insafs. 
hatta lıpanya arazisinin bir olduktan sonra sanayii nes- sızhk olmaz zannediyorum: 
çok kısmını Foçeenler işgal ciyede tedenni başlamıştır. ı - Belediye tarafından 
ederek tavattun etmişlerdir. BılAhare vaziyete hAkim asrın en son terekkiyatı 
İşte bu kavim Asyayi suğra- olan ispanyalılar Merinos fenniyesine göre asri bir fırın 
dan ( Aydın havaljsi > es- ırkı koyunlarının harice ih- inşası (ekmek fabrikasının 
nayi hicretlerinde beraber- racma müsnade etmedikleri vücude getirilmesi bu ol-
lerinde külliyetli miktarda gibi ince yapağıyı da inhisar madığı takdirde mevcut 
ince ve nefis yapağılı ko - altına nlarak ispanya hari - fırınların makineleştirilme-
yunları İspanyaya getirmiş- cine çıkmasını mennetmiştir. si). 
ler ve İspanyada yerleşmiş- Hatta Merinos ihraç edenle_ 2 _ Yeni açılan Edremit 
lerdir. LAkin çok zaman geç- rin cezası idam idi. Bununlıı caddeeinin her iki tara-
meden İspanyalılar bu eski beraber hersene dahilde te- tındaki bahçe ve arazinin 
Yunanilerin tahripkAr halle- ıayi.it etmekte olen Merinos belediye tarafından istim-
rinden usanarak Kartacalıları h ıı· f ı ~ l 

vapağı hasılatı ma a ı ıar Hlkile bura ara asrı e'Y -
imdatlarına çağırmışlar ve bulamayınca bilmecburiye er inşası ve icara ver-
bunlar da az zaman sonrn b 

İspanyada yapağı ihracnıa ilmesi. (Bu mühim iş a-İspanyayi istila edip hu Ed · 
müsaade edilmiştir . tnrılırsa hem remıt ca-milletleri tahtı istilAlarına 1 

f İspanyada Merinos koyun- ddesi ve Gazi bu varı almıl}lardır. Maamafih span· 
lıırınm ihracı memnuiyeti civarı güzelleşecek ve hem yalılar kaybettikleri hüri -
t 65Y senesine kadar devam de belediye mühim bir yetlerini yeniden istihsal İçın 

bu defa da Romalılara müra- etti. O tarihte ilk defa olarak
1 

varidat membaı elde ett
oaat etmiıler, maalesef bun- ispanya prensleri tarafından iği gibi şehrimizde me
Jar da kendi hesaplarına Is- Fransız hanedanına hE:diye sken buhranı bir derec-
panyayı iatil4ya haşlamış- suretile Merinos gönderildi. eye kadar zail olacağı 
lardır. Ve iki asır süren bir 1765 senesinde Almanya ya şüphesizdir. ) 
muharebeden sonra fıpanya ve Anupanın diğer hükti- 3 - Spor te~ekküllerin~ 
Romalıların lıir vilAyeti me- metlerine Merinos ihracatı belediye bütçesinin mü11aade 
sabesinde kalmıştır. başlndı . Ve her tarafta Ma- ettiği .kııdar yardım edi-

iıpanyayı iıtilA zamanın- rinos yetiştirilmesine karşı lmesi. 
da İspanya arazisınde sakin büyük bir heves ve arzu 4 - Kasap, meyva ve se-
olan bu kavimler yapağı uyandı. bze gibi yiyecek madd. 
iıtihsrıldtı noktai nazarından lşte ; !ktısadiyatımızı yük- eleri satan esnnfın bir 
şöhret almışlardır. Arapların seltecek ve A vrupanın ku- yerde top\anmasının temini. 
istilhı üzerine Romalılar maslarından bizi kurtarmağa 5 - Oükkfıo, mağaza ve 
inkıraz bulmuş ve İspanya hAdim olacak kıymete değer ev numaralarmın yeni ra
üç aAır devam eden izmih- memleketimizde yetiştirilmek kamlarla sokak ve cadde 
ifil ve inhilAle duçar olmuş. «Merinos» ların yabancı bir isimlerinin yeni yazılarla 
tur. BılAhare sekizinci as ı r- 1 koyun olmayıp menşei As- tebdili. 
da Araplar lsp oyayı fethe-

1 
yayi ıuğara oJJuğu tarihen 6 - Şehir hamallarına 

derek yeniden ispanyaya ı müspettir . numara verilmesi. bunlar-
refah ve saadet vermişler yeknesak bir elbise tes-

Vilayet Baytar Müdürü h · ·· · ve İspanyada on beşinci asra piti ile şe rın munasıp 
kadar terakki ve umran do- 11. Behcef bir yerinde yer gösteri-

Amerikada grev 
(Üst tarafı birinci sayfada 

Vaşington, 2 ( A .A. ) -
alakadar mehnfılinde 
son dakikada bir ih-
tilA( husul bulncağı hakkın 
da nıkbinlJk mevcut 
olmııkla umumi 

mesai 

Grev rüesası grevin umu 
mi olacağını ümit ettiklerj 
halde patronlar nncnk ame
lenin yüzJe on beşi işlerini 
terkedeceltleri ve fabrika -
]ardan mühim bir kısmını n 

sah snbahı mutnt veçhile :ıçı
lacağı kanantınJedirler. 

Grovci1er in nispeti ne 
olacağı ş i mdiden belli d~ğiL 
ılir. Hususile ki 900,000 u · 

meleden miktarı oldukça çolc 
olan işsizleri çıkarmak icap 
eder. 

lmeıi. 

7 - Yiyecek maddeleri 
sntılan zahire pazarında 

ve saır verlorde bulunan 
mrvcut büt.ün arabalara 
münaıip bir yerin taksi 
mahalli ittihaz edilmesi. 

8 - Şehrin lüzumlu oL 
an yerlerinde asri helAlar 
inşası. (Randırmadaki held
nm nürnune ittihaz ecliJ
mesi) Ve mevcut heJAl-
ara ihtiyBca görP. bol su 
temjni. 

9 - Evkaf otelinin bah
çesine çam ağaçları dik· 
ilpi park haline getirilmesi 

.. .•••• •• •• .f'••m••~•••••• ••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
: ŞEHiRVEM .. LHAKATTA 

1 . ··············, =ş~hf ;;:;;·i~ ....... ç·· ~ ..... B~ ... S~ .. A.. nıy~ 
... 
Mahkemelerde: Bazı Yerlerde 

Sondaj 
Yapılacak. ~üpele Va ası. -

8u rakama muhakemesine dün ağır cezada başlandı. -
Tetkikat yapmak üzere bir yalan yere şahitlik yapan nir muhtar hakkında tahkikat yap r 

dl SU ~ÜhlDdiSI _CBfb&~illJOf, j Birbuçuk oy ovel ~üpeler vokayı _anla'"'.'rak lsma;~.~ 
Borasıt mndenıne nıt son_ ı nahiyesinde kunlı hır vaka vuşun, 1brahım tar~ 

1 
,dl 

daj makinesi belediye tara- olmuş, Çam köyünden lsmail öldürüldüğünü söyle.nı.'§ ;it' 
fından celbedilmiştir. Made- çavuş karısı Firdes ile her_ Bu şahitlerd•m hırı ,.. 
nin bu işle meşgul olan me- aber değirmenden köyüne desin koca ı öldükten soııol 
muru da makine ile birlik- dönerken öldürülmuştü.. «Damuz öldü, biz de kur'• 
te dün şehrimize gelmiştir. · Dün Ağırce.za mahkeme- dok», diğer bir şahit ı~r 

Haber aldığımı~.ıı ~öre. bu şinde bu vakanın mu~ake- himin: «Domuza atar. g~b~ ~ 
aletle ~u çıkm~~~ u~ıt edılen mesine başlanmıştır Fı.rdes tım, öldürdüm» dedığ.ını 

01 Edre~ıt şosesı uzerınde. Ka. ile Bağalan köyünden lb~n- ylemiştir. En son dınle 
ragedık . boğazında bırkaç him muznun, ~aktulün .?gl- şahit Bağalan köyü ~nb~ 
yer~e ellı metreye ~adar so- u da müd~eı mevkıı~d~ Mehmet oğlu Hakkı jdı. ~I 
ndaJ yapılacak ve ıcap eder- bulunuyordu. istintak bakımı k k h kk da bild•I 

.. 11' .. lt 1 ·1 ı va a a ın dl se yuz e ı, yuz a mış me- kararnamesinde smaı çav- .. 
1 

• k yal ıın şehll 
tre derinliğine inilecektir. uc:ıun önüne geçip soy emıyere . .. . i~ 

~ · t ·· 1 tmesı uzer1ne • Buralarda bol su bulunması öldürenin İbrahim olduğu evassu e l b'l b•" 
· b' 'h · l d h' ia makamının ta e ı e . .ı çok kuvveth 1r ı tuna a ı- Firdesin de hu hususta ke. k'k ıoıa•"' 

1. d ·· ··1 kt d. B" 1 · d · • 'dd ' kında tah ı ot acı ın e goru me e ır. oy e ndisıne yar ım attığı ı ıa . . . 
bir eu bütün şehrin kullan- ediliyordu. Maznunların vak- karar varılmıştır. 

1 
b' 

ma suyuna olan ihtiyacını ayı inkfır etmesine mukabil Muhakeme 25 Eylil e 
temin edecektir. dinlenen beş şıthitten dördü akılmışt ı r. ~ _ 

su?!~:: b:~:·::: v~:!101!: Yakup köyünde bir vaka Bir günlük vukuıt ~ 
mühendisinin tetkikat Dün gece Yakup kö . İzmirler mahollesindell~~ 
yapmak üzere şeb - yünde İsmail oğlu valc ı Hasanın çocuklar• ' 
rimize celbine teşebbüs edi- Hüseyin ile kardeşi Me- ve Hurşit şehir kenarınd~' 
lmiştir Su mühendi11inin şu hmet araıında bir vaka ol- tarlalardan kavun çalar t" 
günlerde gelmesi beklenme- muştur. Mehmet isimli olen kır bekçileri tarafınJııP ,r' 
ktedir. uykudan kaldırılmış olmasına ıulduğu . sırada_ çoç•~:d, 

hiddetlenerek eline geçirdiği hemşiresı Nazmıye ka 

Evkaf binası 
Belediye meclisi tarafın

dan evkaf binasının otuz 
beı hin liraya satın ıtlınma
ıına karar Yerilmişti. Bu 
karar vilAyetçe evkaf umum 
müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğü

nün binayı bu f iatla satmı 

ya muvafakat edeceği ümit 
edilmektedir. 

imtiyaz Sahibimiz 
iki gün evel Ban~ı~-

maya giden gazete:°1ız.ın 
imtiyaz sahibi ve Bılecık 
mebusu Hayrettin bey dün 
Bandırmadan galmittır · 

Adliye~e bir tayin. 
Hukuk fakiiltesi mezun

larından Fahri bey Balıkesır 
adliyesi emrine verilmiştir. 
Fnhrı bey adliyede stajıyer 
olarak çalışın aktudı r. 

ve bnhçenin ortasına bi ı 

fıskiyeli havuz İnşası . (Is 
tanbulda Beyazıttaki oski şe
hiremini Haydar beyin yıı p t

ırdlğı havuz gibi.) 
Ben şimdiılen yeni beled

iye heyetine şu istekler; 
başarması için muvaffakıye
tini diler ve sizlere de yük
sek sevgi ve sayğılurımı su
narım efendim. 

~ckercioğlu 

HAKKI 

bir çekici kardeşine vurmuş lerini bekçinin elindeP ~ 
''C burnundan ynrnlamıştır. mak istemiştir. K~d~ıı. ~ 

Mehmet dün yakalanarak kında tahkikata gırışıl 
~ehrimize getirilmiş ve adli-

T h tir. 
yeye teslim edilmiştir. a • * İstnsiyon caddeeıdol 
kikata adliyece devam edil. k r 
mektedir. şerbetçi Salih ve 6 &!' 

Bisiklet müsa~akalan. 
hlman mmtakası Bisiklet 

heyeti tarafından bu cuma 
günü yapılmak üzere bisik
ı~t müsabakası tertip edilm-

1 ışti. İdmangüçl~ler Gönene, 
İdmanyurtlular Izmire gidec
eğınden müsabakalorın gel
çcek cumaya tohir edilmesi 
zaruri görülmüştür. 

Birlikten ~ir istifa 
İdmanbirliğinin eoliçliğini 

yapan lbrahım Füruzan hey 
bize gönderdiği bir mektu
pta kulüpten istifa 
bıldirmektedir. 

Osman ile aşçı Osmo.o ~ 
sında çıkan bir kavgad9 

, 

kardeş aşçıyı demirle bıtf 
dan yaralamışlardır. 

b * Yeşilli civ..ırındn "' ~ 
cci Ahmedin çırağı dulld 

. k . ~ilı ndakı ~·e mccenm ' 
kırarak içinde buluocııı 1 

lira ile bir paltoyu ç.:, 
H çı 

kaçmıştır. ırsız ~I' 

zabıta tarafındon arnrıfll9 

ad.r. 

Yetim maası 
. b"' Merhum muhas~b~ı ~o 

siye müdür munvını el 
beyle evrak kalemi aııJ .:1 

d. ber 
yyızi Ahmet Ham ı f 

ailesine ve çocuklarına ' 
im maaşı bağlanmıştır· 

ş hir Sine 

6 EYLOL 
1 Kurtuluş bayramı münasebeti 

gündüz matinası 
AAT 2,30 da 

-
İdmanyur.du eşya piyangosu ~iletler.i'!~e~ 
birer tane edininiz. Mutlaka sevıneceksınt~ 

6 Eylül perşembe günü çekiliyor. 
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Şehirde gezintiler: ' Odun yerine 

Bir-Rüya Ve Bir Hakikati M~de .. n .. 
- - 1 Komuru 

Hakikaten, rengaren~. yanar döner ampullerin ay~mlat-1 
cost t a rafı birinci sayrada ) 

lığı hu mükemmel park, aca~a. ogün~ü hmp llyaslar1 :.:~~ar~~~id;rm~:,.~~:~~~ 
mezarllg~ I mı ı"dı' 7. bulunduğu malumdur. Bu 

o<"ıklı vaziyete sahne olan 
d ı m . Gözlerıme ınanom ıyo· vilfiyeılerin mohıukat ihtiy Seniho Turhan hanım , 

geçen gun bir yazısında 
rüya gördüğunü ve ruyast· 
nm çok güzel olduğunu yoz
ıyor; fakat, rüyanın ne ol
duğunu anlatmadan, çocuk
luğuna atlıyordu .. 

Geçen akşam, ben de bir, 
rüya gördüm ... 

Benim rüyam da çok nefi-

ati. .. 
LAkin, ben, ıütun arka

daşım gibi, rüyamı saklamı
yecağı ı , olduğu gihi anla
tacağım ... 

Efendim gazetecilik 6.lemi, 
benim dört bir tarafımı sa-
rmıştır .•. 
Sağıma baksam, kızıl bir 

yalın ... Soluma göz atsam 
bir yanarJağ .. . 

Velhasıl, her taraftan kıııl 
bir dil uzanır: 

«·- Gozeteciejn, mademki 
der; O halde, memleketini 
düşün, dnimo, memleketini 
anlıyor mu un? ... Gençsin, fo- I 
kat, sen müstesnn bir yora. f 
dılış alarak kadın düşünmi -
yecek. yalnız ve yanlız 
gördüğün ek s i k l i it-
lerin tamamlanması için du
yduğun çirkinliklerin iıcılesi 
için, f'ena dütünenleri hüsn
üniyetle hureket etmiyenleri 
n nihayet yapılan işle rin 

büyükliiğünü, kıymetin i , her 
ne pahasına olursa, olsun 
yoıacak, hoykırncak, sevinç 
göz yoşlorı dökeceksin. » 

Ve "kafomın zevkimin 
- Çünkü henim yegline 
zevk aldığım şey gazetecili- 1 

ktir emrını sevinerek 
kohul eder ve biıtün düşen
ce keşif kollarını memleketin 
dört hır tnrn(ına koşturum . 

İşte bugün rüyamda keşif 
kollarının şevki ile lıyaelar 
mezarlığını dolaıtım . 

Biliyorsunuz ki , beledıye, 
burasını park h&line getire. 
cektir. 

Ben, henüz rnünaka§B lıa
linde olan bu meselayı, olm
uı, bitmiş gördüm ... 

Halkavi parkından, şehir 
parkına geçtim ... (Tabii, rü
yamda ... ) 

Fakat, hayret ... Kimseler 
yok .. Kufıımı kaldırıp ta karş
ıya, llyaslar mezarlığına do 
ğru boıc ınco , gördüğüm ınan" 
zuru karş s ı nda dona kal 

- -

rdum . acı yüziinrlerı hn sene 2000-

- Bu nası l olur. diyor. 
duru .. Bur • s ı, dün harap 
bir mezarlık değ il m i ydı ? .. 
Halbuk i, bu iht işam ne:•,. 

Hakikaten, rengdrenk, 
yanar döner ampullerin ay. 
dınlatt ı ğı ~u mükemmel park, 
oc ba, o llyaslor mezarlığı 

mı idi? .. 
Gayri ihtiyari; ornya yür

üdüm .•. 
Fokat, yürüdükçe, hayre

tim artıyordu .. 
Çocuk bahçesinin arka to. 

rafından , un Cohr i kosı önün
den gen iş bir osfalt yol, de
miryoluna iniyor ve ornd 
an d o, dümdüz bir hale 
gelmı eski 11\'nsler me:r.ar· 
lığıoo gidiyordu ... 

Porkn girdiğim zurnan. 
müziğin ruha dolon oynak 
sesine kadın , erkek kahka
haları ile lrnrşıloştım . 
Karşıda muhtelıf r~nkli 

ampullerle donatılm ı ş bir 
bina ve üzerindeki « park 
Razinosu>> yazısı nazarı dik
katimi celbetti .. 

Gazinoya. doğru, ad ı m adım 
etrafıma bakınarak ilerler
ken, etrafımdan geçen kolko. 
la , grup h ıılindA dolaşan 

gençleri goruyor. içimin 
bir takım nn)aşıl mıız 

hislerle çnlkaland ığın ı his. 
sediyordum .. 

Sevincimden, kendi ken
dime: 

« - Yahu, diyordum; şu 
Aalıkesir ne çabuk: rleğişt ı ... 
Dün bi r genç kız bir 
erkeğe s ldm voremAz, bir 
delikanlı ile serbest s rbet 
dola,amozdı ... Holbukı, bu 
akşamki bu hol ne? .. 

llayret, vali ahi, hayret.. .» 
Karanlık kö elerden go-

len fısılt ılllr ı dinliyerek 
gazino önüne geldim . . 

Gozino, buyuk, kubik , kı 
saca şık bir bina .. 

Önünde, geniş bir daııs 
yerı . . . ve, müziğin oynak 
h vasına ayak uydurarak 
dan eden cıCtlp r ... 

Bıraz do.ha yürüyorum ... 
içinde, oynaşan arzulu ve 

bir ecvın~· dalğıısı .. 
Ve buğııınak istiyorum: 

Yaşasın h lediyemiz . 
l)jy .. 
. Fokut, s csıın, bi lerine, 

2500 lwktsı r ormon sahası 
n n azald ı ğ ı bı ldirılmektc
dir. Memlekotimizde maden 
kömürlerinın taammüm et
mediği eski dev:rlerin akıb
eti otarok yakın tarihten 
te' arüs edilen bu hale artık 
nihcıyot verilmesi orman. 
lar ı mızdan elde kalan mikta. 
rının olıun muhafazası zam
anı gelmiş ve bugünün en 
mühim ihtiyaç ve emelleri· 
nden bulunmuş olduğundan 
ve mangal kömürü mahrukat 
sarlıyntın ı n tahdit ve niıpe
t r.n ormanlorn olan mazar
ratının izalesi, son dört 
beş sene ıarCında bütçe en
cümeni mazbatalarında tem~
nni edi ldiği nçhile evele. 
mirdo J.oirelerlo resmi müe
sscsP l!'rde mahrulrnt olcırek 
maden kömürü kull~nılma
sile kabil olacağı tobıi gör· 
ülmektedir ~illi servet)er
d n ohm orınonlorımızın mu· 
hafozası nı>ktasından odun 
ve mungal kömürü yerine 
maden kömürü kullanılması 
hususunun temini )d:r:ımdır.l> 

** Vılfiyet devoir n müess-
esota bir tamim yaparak 
hu kış mevsiminden itibaren 
oılun yerine maden kömürü 
kullanılmasını ve şimdiden 
mnJen sobası mübayon edil
mesini bildirmiştir. 

~----------------------------· hoyecunıma tercüman olma
dan uyunıyorum .. 

Ve ozomon, lıokikaten 

yalçınlığı, ıçindeki arzuları 

ve s vinci söndürüyor. 
Artık . llyoslar mezarlığı· 

nın devrilmiş mezer taşları, 
çökmüş oyukları birkaç yat
ırı ıssızlığı içine gömülüy. 
or, herşey. her hulyayı un
uıuvorum . 

Şimdi, devrilmiş mezar 
1 ta lnrı, ruhumun ölen ümit-
• )eri tızerinde yava§ yavaş 

cio<,ruluvorlar .. 
"' J • 

lcimde bir llyaslar meza-
rlığı ıssızlığı .. . . Ve korkun· 
cluğu var bu sabah .... 

Mehmet Tuğrul 
Not: 
Boşka bir günde 

mezarlığında bir 
mizi yazncoğız. 

o: il yaslar 
gezi ntı» 

M. T. 

Karlı Bir Tasarruf! 
1 

Erğani istikrazının Son Tertibi de Satışa 
Çıktı. Bu Tahvillerden Birer Tane Edininiz! 
Yıizde 5 fal= 11t yı~:d;. 2 ikramiye.si o.l<w. im islikra:w son ftrlibi de. eLJelct. ihraç 

olınan A ue 13 serllerı gıbı aynı lıak llt 1111/ıyadarı lıavi beheri 2U lira itibari kıyme 
tte ham/ine mulıarrtr 20U bin ialıvilden ibaret olup. lam talıvllin üçle birini lt:msil 

dteıktlr 
':lu ı ,,wllltr, kamın mucibince umumi vt mlilhak bülçtltrlt idart olurıarı daire ve 

mıitstsl'i~rce, vilayetler hususi idartlerf ue belediyelerce yapılacak müzayede, müna
kasa ve mukat1eleludt lt!minal olarak l'e lıa:inccc satılmıı rJe satılacak olan milli 
cmld htdtllerinin tediyesinde itibari kıymetleri li:f•rinden başabaş kabul olunur. Ta
hvil v kuponları ile lediytl •rlne ~ıileallilc tvrak ve serıcller,f alz vt ikramiyeler vt diğer 
muamlelu islikrazın tamanıtn ılf asıno kadar her ttirlü rüıun ut vergiden muafllf. 

Yüde beş !Bizden başka senede iki defa yap!lacak keşide/erde 
de kaJjnan numaralara aynca ikramiye verilecektir. 

..-.-.=e ~ ~ ;:;' ~ _.......a ...u.. ~~ 

-
Ecnebi qözile Türkiye 

Y e n i T ü r k ; y e. 
Çölde bır şehir .• Tezatlar~ Ati 

ve istikbale ait planlar .• 
fl'otlkisclıtr Beobarllter ga· 

uleslnln lıirkiye mümessili 
Viklor Mauur tarafındarı 
yazılıp gazetenin 9,11 11e 

1" Ağustos W34 lar/11/l 
Mürıf clı nüslıaı/ıalarında 
inti~ar tden yazıların tuc
ıimtsldlr.) 

Son snelerde ve lıilhaua 
Cümhuriyetin onuncu yıl 
dönümü münasebelile Al
manyııdn da hir('ok me
hafıli alA.ka ile genç Tür
kiyeye teveccüh ederek bu 
memleketin kendi dahili ih
tiyaç ve zaruretlerine gö
re devam etmekte olan ik 
tısadi ve siyasi inkişafı
nı ıaman zaman takip et
mşşlarae de bu mehafilde 
bir mesele hakk ı nda Ö· 

tedenberi bir orılnmamoz
lık hüküm sürmektedir. 
Ve bu mesele fU suali 
ortaya atmıwtır: Ankara ni· 
çın Yeni Türkiyenin hü
kumet merkezi olmuştur? 
Bu sualin cevabını vermek
le ayrp zamanlla A lmnnya 
okuyucueunn Türkiyenin 
büyük ve mütebariz bir 
mikyasta Ankara şehrinde 
bir ifade şekli olarak teces
süm ettirilen yeni ruhu 
anlııtmıya çalışacağız . 

Tamamen tarihi bir gö
rüşe naznran, yeni Tür
kiyenin hükumet. merkezi 
muhasım devletlerin tecn
vüıüfülen musun bulundu
rulmak için Anndolu ıçme 

nakledilmiıtir Fakat aynı 
znmıında bu tedbir ile daha 
baıko şeyler de vukubulmuş. 
tur: Kemalist idare; Is. 
tonbulun kozmopolit mu-
hitinin anane ve itiyol-
lorile :ıl&kasını kesmiş, 

Kapitülbyonlar zihniye-
tinden ve 1ahte bir 
medeniyet teznhiiratından 
uzaklaşmıştır. 

ÇOLDE U/R ŞEIJ/R -
Ankaranın, hiıkQmet mer. 
kezi olarak ıntiha • 
hında başlıca sebep: 
Burıııının Osmanlı devrmde 

lsıenbulu memleketin içi ile 
boğlıyan az mık\arda de
miryollnrından bıriıinin mu 
nteha uoktuını teşkıl etmit 
olmasıdır. O vakıtlcr Aokur<.L 
huliı bir Türk vılAyut mer
kezi idı . Çok fnkır cıvar vo 
havulu;İnın son derece gayrı 
ikt ısadi şeraıt ve vozıydte 

olu~undıın lernnt in poruzılL 
erini k~ndisıno çekecek h İ\' 
hır caıibet i yoktu. Moo nıa
fıh bu fokirune fakat rnu -

him olan şera it vo esnof 
snyesindo «Yeniden kurma» 
işinın ihtil Csız bir surotle 
yapılmusı ve kontrolu emni
y.,t altına alınmıştı. 

Ankora, • llaınmer Purge
tollin ~airane bir tosvı rine 
tamamen zıt olarak- Avrupa 
medeniyetine alışan herkes 
ıçin fona bir çöl vaziyelınde 
idı . Gözün alabildığı kadar 
genış ve kıraç hır ova- in
sana elem ve ıstırap gam 
'\' C kasavet verıoi bır step 
halind., ve ancak bozı yer
lerde yalçın kayalıklarla .ka
tedılerek sonsuz ve çıplllk 

tepe silıileleri içinde uz. 

on ı p gider. Şehrin knpılnrı 

önünde evelc.e m ıı l o ryn ba. 
toklıkları vardı , su yoktu. 
E kı su yollorı ve çeşmeler 
horup olarak gayri babili 
idtimal bir hole gelmı ş, 
membalar kurumuş ve bu 
surP-tle memleket gayri 
mümbit ve fakir bir bale 
düımüşlü. Bu gayri müsait 
şerait altında ve gayet 
mabJut vaııtalnrln hükOmet 
ve idarenin, kültur n 
medeniyetin yeni bir merk
ezini yaratmak ümitaiz bir 
teşebbüse girişmek demekti. 
Fokat o vakit Kemalizm 
emel ve ideali maddıyet 
üzerinde galip ve muzaffer 
kılınarak kendi kudretinin 
nüfus ve zindegisıni iıpat 
için her haraketinde katt 
bir İmtihan devreıinde 
bulunuyordu . Kemalizm- Bİ· 
yaıi bir kiyaset ve Jur 
endişelik göstermek ve fa
kat aynı zamanda - hiç bir 
yeni ıiyasi' hureketto tatbik
inden geri knl ınmıyan -
cebir ve kuvvet istimal etm
ek suretile imtihanda mu
vuffak olmuş ve davayı 
kazanmıştır. 

TEZATLAR - Ankara bu_ 
gün dnha henüz yekdiğ

orile Ahenktar olmıyun mü· 

tebnrız ZHldiyetler beldeıL 
Jir. A.sfalt caddenin yanı
nda kumsetepinin başlad ığı 

"c bu setepten de ıon de
rece modern bir resmi da
re binasının yükseldiği ve 
bu mu htoşem binanın birkaç 
adım arkasında çamurdan 
yapılmış fakir bir kulübe
nın harap ve yıkılmağa 
mahkum bir halde bnlund. 
uğu görülür. 

insan bu manzaralara alıt· 
sa bile yine bir deve kAr
vanının caddelerdeki ıeyrü 
seter kalabalığı içinden na11l 
emniyetle geçtiğini ve ıey
rüseferi tanzim eden cihaz
dan (kırmızı) işareti varilin. 
ce durup (yeıilJ ışareti veri 
lince yürüyüşüne devam et
tiğini ve yuılerce leyleğin 

vekAlet binalarının tavanları 
üzerınde nesillerini üretmek 
gayrutıne ne dereoolerde 
ısrarla devanı ettıkierını 
goruuce hayrut eder. Her 
yenfo ıoıuut füulıyetı vurdır . 

\!ıwento, tli§, kuw, kıreç ve 
\ uğlanın hem ok.uz urabı&lıt-

1 ıle hum de aynı zumı.ındu 

Bussrng kamyonları ile ta

~ındığı görülür. Ana cadde 
lerde radyo hoparlörleri 
önünde okuyup yazması ol
anıyan Anadolu köylüı:ıü «sıı

hıtıinin sesi» ni dınlıyor ve 
ı\lillct Mcciisıode sırtındaki 
jaket atayı itına ile 
fır~·ulanmış bir mebusun 
yanında, Ararattoki çobanların 
vekili sırtıudakı kaba kuma-

ştan elbısesile yakalıksız ve 
buşındakı saçı dıbınden ke-

sılmış olarak oturur Ye kat
ıyeıı mümkundür ki o kendi 
i minden başka bır şey ya-

zamaz, liikot o göğtiünde le
tıkltll Madulyasını taşıyor 

ve batın<ia kurıunun sıyırıp 
geçtiği ıki yara nişanesi 
görünür. 

Sayfa: 3 

Ari ı'E JST/KBALE 
A/1' PLANLAR - Yeni 
şehir, bir Alman mı

~arının plAnına göre yen
ıden kurulucak. Bu plAnda 
iklim ve topoırafya icap 
ve zaruretlt1rj nazarı itibare 
alınmıs, halkın it -.e yaı•
Y1§ tarzları arasındaki oıün. 

nasebetler hakkile takdir 
edılıniştir. 

Eski ve yeni Ankara, ahe
nktar bir tarzdu bağlanmıı
tır . Pahalı olan ve araba 
~ünekolAtı için gayri müsa
ıt ~ulunan dairevi caddeler 
yerıne müstakim c.adJeler 
ve bunlarln amudi irtib
at ve muvaaalalar tercih 
olun~~ıtur. Meı.ken, it •e 
devaırı resmiye Hmtleri 
yani iıkAn •e ikamete ma: 
hsuı mahalleler, i' ve ticar
et semtleri, resmi de·niria 
bulunduğu yerler yekdiğeri· 
nelen geniş mA1&feler .,8 

daha henüz vücude getirile· 
cek yeşil sahalarla ayrılmı
ttır. Daha aekiı aene eYel 
bataklık olan yerlerde timdi 
büyük spor .abaları, parkl
ar ve göller vücut bul11cak
tı r. Buralarda BU, çıbık •a
diıinde yapılmakta olan bü
yük bentten getirilecektir. 
istikbalin münakale vaaıtatı 
omnibüs olacak ve belediy· 
eye ait bir şirk.et tarafından 
işletilecektir. Ankara, daha 
enl~e~beri A.nadolunun yün 
ve tırtık mahsulünün topla. 
dığı ~ir yer idi v~ bugün 
de yun, Ankara vıllyetiain 

en mühim ihracat malıdır. 
Ankara hükOmet •er_ 
kezi olunca burada bir tak
ım inşaat malzeme fabrik
alarile ve müteaddit deti
rmenler yapılmıttır. Bunlar 
hallun daima artmakta 
olan ihtiyacı kargııında tü
pheıiı inkişaf edeceklerdir. 
Ankara müteaddit demiryo
llarının iktısat noktaıı ha
lini almıı olduğundan 
burada sıhhi bir mu-.aaale 
tekniğine uygun bir inkitaf 
husulü ve şehrin iktıeadt 
ehemmiyet ve kıymetinin 
artmaaı için katt imktalar 
elde etmiıtir. Ve bu, Anka-
ranın mevcudiyetini de•aa 
ettirmek •e yükaeltmek it· 
in ıüpheaiı en mühim bir 
meseledir. Zira hük.tlmetia 
canlı faalıyet ve gayretlerine 
rağmen bugün Ankara daha 
hala dünyanın en pahalı ... 
bırlerındtm bıridir. 

Kırulu fe:svkaltde yük1ek
tir, gıda maddelerı 'Yt au 
lıatı pahalıdır. Hu pahallhk 
dığur ıardtan da çok yuk
ıek naıuıy~ mtt.ırtafutrınuao 

ve az •uruıud_,n ıle:srı geım

ekıeuır. Anku?M, h1audı 11&ıı
Udci 91.JU &ue\re ınıfıu ıle 
bır Avrupall ıçınoe muııut 

ve hıtt.\O. yuraru bır ıkııw 

ve her ıpor nevıne elverıtlı 
guıel ve hıtlft bazı yer ltsrde 

nndır görülen mucizevi man· 
zaralı bir muhite ve bavali
ye malik.tir. Bununla bera
ber hayat ve maışet masraf· 
ları dığer Türk §ehirlerinin 
esas kaide ve aeviyeıine 
indirilmedikçe halk hü
kQmet merkezine akın n 
göç etmiyecektir. Maama
fıh bu işlerin - ah"al ve 
ıerait tespit edildıkteo ve 
şimdi gayretle devem et
meltte olan inıaat ikmal 
-.e bılhaıaa devletin eıu 

lıkir Ye düsturları ile 
iktıeadiyatıo amfili ve pra
tik ıcap ve zaruretleri 
araıında bir manıene •e 
teadüi husul bulunkton 
ıonra - k e n d i ı i ğ' i n _ 
den vukuı geleceği katiyen 



TORK DiLi 5 EYLUL 

YURTDASI limııınmımıeı Sın d ı r ğ ı P a n a y ı r ı mımıısıil• 
Ankarayı görmedin mi? w 

C 
~ Der sene açıJrnakta oları SINDIHGI PANA YJRI hu S(!fH\ <le 15 EyJ .. 

ümhurıyet bayra ında açılacak sergi mü- ml tıl cumartesi güııü açılecak ve 19 Eyltil çarşamba giinii kapauacaktır· 
nas ~betile yapılacak tenzilatlı tarifelerden ~ Panayırda heı· türlü emtia ve her cin~ hayvan satılır.. .. 

istifade ederek eni devlet merkezimizi mut/ak~ _Panayır _mün~sehe~ile alı~ı ve satwı olarak ~eleceklrrin her türlu 
.. r u . Y h . f ~ istıralıatlerı tennn edılecektır. 1 

gor. nem zıyaret, em tıcaret. mı _ 1 
·~~~~~~~l~IİL~L~İ ~İK~TI~S~~AT~'~'e TASARRUF CEMiYETİ mi SINDIRGI BELEDİYESi il 
~~-- mı a 

lı6ilB:i:k~;i;Q~ğ~;;;mmmmeımmmmmmmfilim~eım~~p FOTORGAF 
MAKİNELERİ 

Şa~ Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ticarethanesi 
Ve Çocuk Bakım E\lı .. 

IAgf a fotograf makinelerı 
nin Ballkesirde yegane satiş y~ridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

.\GF A FOTOGHA F ~IAKİNELER1 
:Vedi yaşında bir çocuk tarafından dahi gayret 

koluylıkla kullanılır. 

~ 1 

1 

1 - Vilayetin merkez ve mülhakatı, şehir ve köyleri ahalisinden 11111 

racaat eden gebelerin tahii ve miişkiih\tlı her uevi do~umlarım ve alel" 
umunı kadın ameliyatlarım rnÜ(>ssese meccant>n y:tpar. Çoeuk düşiir: 
mek tehlikesinch\ bulunaııları da kezt1lik meccanen yatırarı·k teda"' 
eder. 

2 - Süt cocukları ve iki va~ına kadar olan kiicük ha'"'ta vavruıarı . . . " . 
dahi müessesede y'ı tıraı·ak lu\r zaman meccanen tr•cla vi ..-der. 

3 . Süt cocuklarının bakım tarzları hakkında nıüstakhel vPliclelere • 
ve gelıelik tA.snasında vukuu melhuz arızalara karşı tatbiki lazımgelell 
tedavi ve tedbirlerin alınmasını gehelerr, öğretınek iizerP dersler verilir· 

4 - Cümhuriyetimizin Bahkesire lıalışeylt1diği bu faideli ,.e hayırlı 
i"~~~i_:=~~==:.:================:::;~==~f:' müesseseden muhterenı halkımız istifadeye koşmalıdırlar. 
ı~~~~~~~~~~i ~ı.\iı.ı~~:uı lıi uta.Ur"' , ~ ~IM!~!!l!Mm!l!i!~!~~~!~l~!~m!~l~!!ID!I!! 

ı Şehir ~ine~~sında ı 2. A v u K A T S I~ i 
1 . . . . 2 [ylul. paz_ardan. ıt!~aren 1 ~ E M İ N y EDA T E ~~ ~ 1 Bıla ıstısna herkesın gormesı lazım gelen muaz- 1 ~ ~ 14 1 
« zam bir eser: ~ ~ . BALIKESiR HÜKÜtlET CA OOESİNDE ~ .~ ~ 

• • •• •• 'ıl ~ Ceza, tfoaret, hukuk, ihtisas, mahkemelerile "'Ş" ~ '-

1 K I VUZLU ADAM '11 4 Jiv.anıh&~pleaerde dtt'V8 Ueruhte eder, İst~şure yapar, rG, ' ~ 
ı ~~ fıkır verır. ~ -=~ t 

DOKTOR JEKYLL-AIR. HYDE '11 ~~nl'tn~n~~~l!-~'l!JJ~~~ -~ ' 
Temsil edenler: ~ ~ 

FREDERfK MARCH ı ·~·••5••·~·-··· ........... ~~ ~ 
FREDEHİK ~1A11sıı ~ 1 • !! Mişlen Lastikleri. ~ 

~•YRtA~ı 110PK1Ns ~ !'t Aşçı Ahmet Usta a~ , 
ROSE: HOBART ~ ı .e:::I' En temiz kavuççuklau yapılıuı~ ) u- ~ 

1 i ~ ırıuşak ve alastikiyetli, diinyan111 en :ağ-• 
Hayret, dehşet ve heyecanın en son haddi bu filim- ~ B A N D J T M A ~ . • , · c; • • ,• , : • • ·; J. 

dedir. Fakat bu dehşet ve heyecan şimdiye kadar gör- J111: • .: I Luıı lastıtıı ola~ı Mış~e~ı l(ll"i~tkl~~lll! ~ıger • 
düğümüz gibi alelAde bir cinayet veya herhangi bir ı 1 

1 
k . .1 . h"l" d . f k • ~markalara tercıh edınız. Cunku hılunıum,. 

h d. d ğ'ld" 11. t . k 11 h Ba ı esır vı Ayetı da ı ın e temu: ve ne ıs yeme . .a l. "ki . f k. d 11 ..: ~ I l ~ .1 ~ t ııe e ı ır. ım ve ennın a ı ara ayret ve de- . . kl h l Ah t t b .ı f ·r § aSt.1 erın ev lll f\ O hlH,nl ~:ıQ ~ını Jf!I t' 
b t b. h 'k d H ·r · ı· . .. .. .. 

1 
~ pışırme e meş ur o an me us a u ue a maarı 1 '.; . . 

te veren ır arı ası ır. u ı ımı gormemek buyuk m 1 .. b k c·· h . t d d Ş h"tl b" _ _,: lPCrt""ılle edilmistİr ~ 
b. · d F t k BiLETLERiNİZi .. ote ını ıra ıp um urıye mey anın a e ı er a ı == • , '$ • 

1 
ır zıya ır. ırsa ı açırmavmız. , gu- 1 ===:5 

düzden tedarik ediniz. · ~ : desi karşı8ında yeni yapılan dükkdo ve bahçeye ~:'ii ~ i~len siiperkmıfc ll' lftstiklPri ilf" ke- t 

ll'vatın Dünya Haıadı"slırı·· .. , geçmi~tir.Yemekler rekabet kabul ctmiyecek derecede • ~! . • . • . " 
fit 1 • . i " d p·ıA b (S) ıı· b 1 (lO) t I! ~ malı emnı veltt> :sevalıal c•(h hr. Her hoy~t it s S t 2J d d' .. ucuz ur. ı 11v ve çor a , e ı se ze er , e • ..::::_~ .J • • 

.C uvare an e ır. 1 1 yemekleri (12,5) kuruştur. içki farkı alınmaz. li ~ dan mevcudumuz huhınur. . 
«~~~~~~~~~~ it • e=) Miı,ılen lbtikleri Balıkı>sir ve mülhak tı acantası • 
D · • 1 T•/ "' f E " • d . , Yanyalz :.adr. ,, 
aımı v ı ave ncumenın en: 1tlUDUtH!1.t1t1tll• •• •• •••!1••• =~ 11. NrSHET ~ 

. Ayvalık-Altınova yolunun 6-588-8-765 inci r•••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••:::::.. ~ Zarbah tıau-Balıke ... ir • 
kılometreleri arasında şartname ve kesif name ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •cı ıi ~ 

. ·.·.·! AVUKAlp. ~.·c ,., ~ nıuc!binct~ yapıl,ac~k t.t:sviyei_ t~rabi~e \'~ kaldı- .. . illiiiiiiiiwiiii~~imiıWiiiiiij~Jl~iiiiiiiiimiooiiiiiiiiii" 
rım ırışaatı l 0-E~·lnl U.34 tarıhınc musa<lıf paza- :: :: .ı 

rtesi günü saat on beşte kapalı zarf usulile iha- !! T evfk _ Sadık !! ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 
le edilmek üzere münakasaya konnıuştnr. !! H. !i ~ · ,. · H • i 

Bu inşaatın bedeli keşfi 8305 lira 68 kuru- H üavıı Vekili !! ~ l şaat sahıplerıle muhendıs 
ştur. :: :: ~ t l d .kk t . e 

~liinakasaya: Liyakati fenniyesi başrnühen _ i! Yusuf enan ii şz: ve as a arın nazarı ı a ın 
1 

k ~ Kurt aralan ve balık marka çjmentolnr her ıoaıstı 
dis i ç_e tasdik edilenlerin iştirak nıesuliyetleri ::y h 1 hOkO t dr1 I d 'h t si kır d :: ~ gayet tur' olarak ticarethanemde bı1Iunmaktn birine' 
ile c.alışacaklar. Elılı").'et vesı"kası ' 1e tı"caret Yesı· - :: iZi ar. s mü C! uOS n 8 " mo çoşma vısm 8 :: ~ '-te ~ :: Merkez ve kazalarda lwr ıı~vi dava k~ hul :: r nevi her eşit yağlı boya ve yağları ile her ren• 
kası ibraz edenler kabul olunacak ve bu vesika- :: - 1 . 1 d" ·ı· :: i boyaları ve bililmum malzemesi betonarmede kull9

' 

1 . ·ı l d IA k l k. l •• Vtl :;uraı f~ netu~e ~ .. ırJ ır. •• nılan her ;eşit ıstenilen boyJu demir bulunur. çaııı 
ar yevmı ı ıa e en <la · a se ız gün eve baş ..... •••••••••••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••· .. •• ··h d. r... ·b d·ı · b l k T ••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••• ~·imenıo alatı ziraiyo demir her nevi hırdavat ~e 

mu eu ıs ıge ı raz e ı mış c unaca tır. alip B l k . A k S Al ~ mııızemei ınşaiycde rekabet kubuı etmeyecek dere· 
olanların bu vesaik ile beraber yüzde yedi buc- a ı esır s eri atın ma it cerle toptnn ve perakende ucnz fiııtla satılmaktadır· 
tık nispetinde teminatı nauv:.ıkkale makbuz veya Komisyonundan: f(\'; Sipu.rıtler süratle sevkedilir. Eyi ve ucuz malzeıı•t' 
mektuplarile )'f'Vmi nıezluirda ve vakti n1uayyP.- I! almak istiyenlerle menfaatlarmı müdrik zevatın h6 ~ 
ninde usulii clairesiude encümeni vilavete fözla Balıkesır garnizon kıtaatı hayvanl ırı iı.:in 250 ton ve ~ halde ticarethnnemizo uğrayıp ~:e itlorımızi ~örmeleı ~ 
mahimat almak isti~·eıılerin daha evaı" haşmiih- Susığırluk kıtıatıhayvanları için ı 50 ton yulaf 28 g . 934 ~ mPnfaatleri ıktızasmdo.ndır. 

d. I cumartosi günü saat ıO da kopalı zarf usulile satın alı- ~ Bnnd rma ismet Puı:ıa cadd91 

en ıs iğe vev. a encümeni vila". ·eı kalemine miira- ı 'll' 
nacaktır. Taliplerin ı;ı.artnameyi görmek üzere her gün <iL\mı"r t1·1·ccnrı Putı"p zade 

caut etnwleri il:ln oluntır. 16~ 'll' ~ " ' • 

1 

n ve münakasaya iştirak için de Balıkesir için 940 ve Susı- it. 
muhakkaktır. Zira Ankara bir şekıl, ve kendine göre ğırlık için 565 lira muvakkat teminat ukçulaıile birlikte · ~ llEHMET N'rRJ 
Kemalist siyaeetin tam bir bir vüsat ve büyüklük yar- yukarıda yazılı günde muayyen saatten evel Balıkesir _ fl. 
timsali ve bu timsal kendine atmak arzusunun sembolü- d~ kolordu satın alma komisyonuna müracaııtları. ~~~ ~~~~~Ai-~ ~ ~ 
göre bir eser. kendine göre dür. 169 - 4 BALIKESİR ViLAYET MATBAA.SINDA BASILrt~TIR 


