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Kurtuluşumuzun on ikinci yıldönümü. 

Kurtuluş~ Günümüz Hararetli Ve 
Sevinçli Tezahüratla Kutlulandı. 
Gon~üz belediye önünde merasim yapıldı. Gece bol ışık yakıldı, fener alayı şehri 

Milletler 
Cemiyeti toplam yor. 

SoYyet Rusya Millıller Cemiy
etine girebilecek mi? 

Cenevre 8 (A.A ) - Mil. 
Jetler Cemiyeti meeaısının 

ilk gününe Sovyet Ru"yonın 
mezkQr cemiyete girmusi dolaştı, hal~ geç va~itlere kadar türlü teza~ürlerle sevincini izhar etli. 

Kurtuluş bayramımız per
ıembe günü har3retli ve se
vinçli tezahüratla kutlulan-

"" meselosi hakkını almıştır. 

dı . 
Her taraf bilho88a çarşı 

ve büyük caddeler donanm
ııtı •. Memleketin her köşesin. 
de on iki ıene evelki kurt
ulutumuzun hatıraları yaş -
anıyor gibi idi. 

Saat tam on buçukla biiy· 
ük bir halk kütlesi memlek
etin geri alınışını temsil ed
en atlı bir kılının istasiyon
dan beriye dört nıılla ~i~işL 
ni derin heyecanlar J\~ınde 
alkışlıyordu. 

Bu 11rada Vali bey, Cüm
huriyet Halk Fırkası Vilayet 
teşkilatı reisi Tevfik Fikret 
bey, Ordu kumandanı, Bele
diye reiıi, AcHi ye rüesası, 

VilAyet ve Kolordu erkanı, 
Fırka ve belediye heyetleri , 
mektepliler. bir askeri kıtası 

Bııyram gUnlC'rin rl e ıı bır ıııtllıa . 

belediyenin önünde yer ol Çok heyecanlı olan bu 
mış bulunuyorlardı Hhneyi mütea.kıp biraz ev-

Atlı kıta belediye önünA el siyahlar giyinmiş olen 
varınca kıta kumandanı memleket timsali hanım al 
memleketi tom~il eden bir bayrağımıza bürünmüş old
genç hanımın esoret Lllame- uğu holde kürsüye çıkmış 

1 

ti olan siyah örtülerini pa- (fedailer) manzumesini oku
rçalamış yarıya kodar inen muştur. Bundan sonra Ha1k
bııyrağı direğe çekmiştir. . ( Devamı ikinci Aayfada ) 

Türkiye Türk-Yunan 1 M. Hitler 
milletl~r cemiyetine yarı Muahedesi

1 

Biz bütün. ~l~an .miletinin 
daıml IZ8 OfUJOr. Hariciye Yakllimizle M. Mak-

1 
kendlSIYIZ dıyor. 

Yunanlılar müzaharet edecek. simos muahedıni n tasdikna - 1 

Mina, 3 (A.A.) _ Gazet- melerini teali ıtııler. 
eler Hariciye Nazırı M. Atine, 1 (A.A) - Cencv 
Maksimosun 1'ürkiyenin reye gitmekte olon Türkiye 
Milletler Cemiyeti mecli . Hariciye Vekili Tevfik Rüş-
eindeki yarı daimi azalığa tü hey bugün Atinoya uğra
namzetliğinde müzaheret mış ve 1\1 . ~iaksimosla Ank_ 
edeceğini ehemmiyetle koy- orada imzalanmış olan Antan 
detmektedir. Knrdiynl misnkının tasdikn

Cemiyıtı Akvam meclisi 
Cenevre 7 (A.A.) - Mil 

letler cemiyeti meclisi bu 
sabah acılmı tır . 

Ziraat 
Ye~ilimiz Giresun~a tet

ki~at yapıyor. 
Giresun, 7 (A.A.) - /',;jr

aat Vekili Muhlis bey dün 

sabah Gülcemal vopur

ile şehrimize gelmiş ve 
merasimle karşılanmıştır . 

Vekil hey 
şehrimizde 

tetk ikattrı 

pazara kndur 
kalacak ve 

bulunocaktır. 

Denizlide maarif 

amelerini teati eylemiştir. 

M. Mnksimo oynı vnpuro 
binerek Tevfik Hüştü beyle 
beraber eenovreye gidecek 
tir. 

Cevizli 
Koyü inşaatı ilerliyor. 

Aksckj, 7 (A A.) - Bir 

yangın neticesinde lıarnp 

olan "e yeniden inşasına bn

ş.lon ıı n Cevizli köyü in aatı 

haylı ilerlemiştir . Yüz beş 1 
evden ibaret olan bu inşaa

tın cümhuriyet bayrnmınrl.n 

bitirılmosinc çalışılm ktnd.r . 

YURTDAŞ! 

Alman mllll sosyalist k1111res i 
Nuranberğda toplandı. 

Nurenberg 8 (A.A.) Milli 
So yalist şefleri dün 
akşam toplanmıştır. 

Bu toplantıda nahiye reisi
nden en küçük tcşek.lcül şef. 
ine vnrıncıyn kndar 200 hin 
siynsi reis haııt bulunuyor· 
du. Fuhrer M. Bitler bir nu
tuk söylemiş ve demişttir 

ki: 
- Biz ne bir fırkayız, ne 

de bir teşkilAtız. Biz bütiin 
Alman milletinin kendisiyiz . 
Milletimiz sulh ve musli ha -
ne çi!lışması için herke
se elini uzatıyor, fakat 
ondan hürriyet hukuk miiH
vntını esirgemek isteyonlere 
knrşı kenılisini müuafnu nıl

ecek. 

Aydının kurtuluş günü 
Aydın, 7 (A .A.) - Aydı 

nın kurtuluşunun J 2 ci yıl
dönümu büyük merasimle 
kutlul onmıştır. 

Oenizliı 8 (A.A. )- Bu se
nı ilk mekteplttrle liseye 

Ankarayı görmedin mi? 

Müsait bir netice eldo edile
ceği ümit edilmektedır. 

Cenevre, 7 (A.A.) - ini~· · 
renin milli sosyalist un
surları SoTyet Rusyanın 
Milletler Cemiyetine girme. 
sine itiraz için hükAmetço 
nrilen kararın değiştiril. 
mesini n hatta lsviçrenin 
Milletler Cemiyetinden çekil
mesi huıuıunda hükumet 
üzerinde tazyıkla bulunmnk
tadır. 

Sulh konferansının kararı 
Londra, 7 (A.A.)- Burada 

toplaaan dünya sulh konfe

ransı SoTyet Rusyanın !ttiL 
letler Cemiyetine girmesini 
şimdiden selAmlıyan ve Avus
turya istiklAlinin Milletler 
Cemiyeti çerçivesi içinde 
temini luzumunu illin eden 
bir karar sureti kabul et
miştir. 

Almanya ile Bulgaristan aras
smdaki ticaret muk ~valesi 

Berlin, 8 (A.A.)- Alman
ya ile Bulgaristan araaın
da aktolunan eşya mua
hedesi mukavelesi meriyetp 
girdi. Runa göre Almanya 
Bulgaristana 19 milyon 
marklık sanayi madenlMi 
verecek Ye mukabilinde 
Bulgar tütünü alacaktır. 

Amerikan- Rus müzakeresi 
çıkmaza girdi 

Vaşington 7 (A..A.) - Hus 
borçları hakkında A.merikn 
ile Sovyetler aruında cere
yan etmekte olan müza
kereler kati bir çıkmaza 

girmiştir. 

Bari panaym açıldı 
Roma, 8 (A.A. ) M. 

Mussolini beynelmilel Bari 
panayırını açmıştır. Söyledi
ği nutukta hiitün milletleri 
İtalya ıle teıriki mesaiye 
davet ~tmiştir. 

inegölün kurtuluşu 
lnegöl, 7 (A..A.) - Kur

tuluşumuzun 12 ci yıld

önümü bugün coşgun to 
zahürotla teRİt edilmiştir. 

talebe mürııcoııtı her yıldan 
çoktur. Rn ene meldep olmı-

yan 9 koyde yeniden mek
tep .açıloc tır . 

İzmir panayırını gezenler 
lzmir, 7 (A A.) - Pıı

naym hugtine kndnr ziy -

Cümhurıyet bayramında açılacak &ergi mü
nasebetile yapılacak tenzilatlı tarifelerden 
istifade ederek yeni devlet merkezimizimutlak 
gör! Hem ziy ret, hem ticaret! 

aret edenlerin miktarı 
yuı bini geçti. 

~lli.ılJ IKTIS.\ T ve TASAHRrF CEMiYETi 

-.. ............. .. 
ANKETİMİZ .. 

Veni seçilecek 
Belediye heyetinden istekler •. 

1 
Yeni seçilecek belediye heyetinden ı 
siz ne istiyorsunuz? Bize yazınız! 

$adırvanlann suyundan tasarruf edılerek İstanbul civa
nnda ~üyü~ bir havuz yapılamaz mı? 

Anketimize cevaplar gel
mekte devom ediyor .. Bugün 
okuyucularımızdan Ali Nafiz, 
Ziya ve A. Bjlbııy beylerin 
cevaplnrını basıyoruz: 

1 - Şehrin su ihtiyacı 

eskidenberi düşünülen bir 
meseledir. Fakal şimdiye 

kadar mHlesef her nedenee 
ihmal edildiğinden bilhassa 
yukarı mahalleler <Aygören, 
Karaoğlan, Börekçiler) çok 
sıkıntı çekmetedirler. 

Bol su getirebilmek ihti
mal çok para ile meydana 
gelecek bir meıeledir. Fakat 
şehrimizde aynı zamanda 
ihtiyacı nispeten koruyacak 
bazı sular varken onların dn 
şimdiye kadar pek müsrifa
ne bir şekilde ııkmıısınıı göz 
yumulmuştur. ~teıelA: Bele. 
diye meydanında bulunan 
iki şadırvnnın suyu pekllA. 
yukarıda saydığım mahalle · 
lorın ihtıyacını kısmen ko
ruyacak bir şekildedir. Ve 
çarşıda da kAf ı miktarda ku
yu, tulumba ve çeşme suları 
vardır Bu şadırvanların kal
<lırılarak bu ıularıo münasip 
yerlere doğıtılmu11nı, 

2 - Şehrin haricinde 
bulunan Jiae ile 
şehir kıyısı aruında-

ki yol kıtın çok ber-
bat bir hal alıyor. 
BilhııBBa bol yağmurlard
an sonra yol adeta bir 
azmak şeklıne gırıyor . 

Mektebe nehari Jenm 
eden talebeler başka da 
bir yol olmndığı için or
adan gitmek mecburiyeti
ndedirler. Ve bu yüzden 
çok zahmet çekıyorlıır . 

Bu yolun duzeltilmo-
sini, 

3 - Belediye bahçe.ine 
bir radyo konarak halk
ın musiki dinlemek ihti
yacının temin edilmesini, 

4 - Tabaklar dereıinin 
kapatılmaaını, 

5 - Eıki harfierle olan 
ev ve JükkAn numaral
arının yeni barfierle de_ 
~i,tirilmHioi yeni beledi
ye heyetinden temenni 
ederim. 

SıhniBar mıhılle11inden 

A. BlLBAl' 
1 - Necati Bey M. M. 

önündeki ıoseden Muharr· 
em Hasbi un fabrikHına 

kadar kaldırım şose ya
pılıp, Fazlı kuyuaunun da 
buraya raptedilmesi aynı 
zamanda Kolordu çe9mı
eine kadar aağlam bir aa
folt yol yapılıp bilhusa 
bu yol üzerinde fevkall
de günlerde cuma günL 
erı ve sair akşamları 

vesaiti nakliyenin işlıtilm-

e11. 
2 - Gazi bulvarının pr

ojeye göre ikmal edilip 
ortasında ağaçlık olan kı. 

emıodı ve on metrede 
arkalı önlü kanepe kon-
ulmaaı. 

3 - Park teıkilAtmıo 
yepılmaaı. 

4 - Park adedinin fasl
alaştırılm11ı. Bunların için
e de bol ıu Yerilmesi için 
son teeiaatlan yaptırıL 

m11ı ayaı tesisatın cadd
elerdeki ataçlar için ko
nulm&11. 

5 - Kuvayi milliye, iıt-
asiyon caddelerile parkL 

• ardeki eiek\rik lAmbalar. 
an kuTvetlendirilmeıi. 

( Oovamı üçüncü aayfado ) 

~----------------

Dün altı yüz tadar ~emşehrimiz trenler~eti tenzilat-
tan istıfa~e e~erek izmire gitti. 

Bılıkeaır l11tnayoııun11n ıaeı:r. Lir gllnll 

Bugün lzmirin kurtuluş~ sabah Balıkeef;' iıtasiyonu
bayramını görmek aynı za- nun en hareketli zamanlırı
manda İzmir 9 eyltll beDeL ndan birine şahit olunmu-
mılel panayırını gezmek ıtur. 
için dün trenlerdeki tenzil&- Viltıyet fırka reisimiz Te-
ttun istifade ederek allı yü-
zü mütecaviz Balıkesirli İz- vfik Fikret beyle belediye 

mire gitmiıtir . reisi Naci bey de hu meyan. 
Gidenler istasiyonda hiiy. da dün İzmire gitmiılerdir. 

ük halk kütleleri tarafından Fırka reisimiz İzmirde iki 
ugurlanmıt bu ıureıle dün gün kalacaklardır. 



layla 2: 

Halkevi 

Kurtuluş gün'iimüz -sevınc , ve 
tezahii.ratla kut/ulandı. 
( Üıt tarafı birinci yayfede) 
evi reisi Esat Adil bey bir 
hitabe ve Belediye r1:1isi Na
ci bey bir nutuk jrat etmiş
lerdir. Her iki hatip günün 
büyük manasını kutlulamış
lardır . 

Nutukları müteakıp ask
~r ve mektepliler ve hali: 
belediye önünden geçmişler 
vali • beyi ve kolordu ku
mandan vekili beyi se1Am
ış1 ardır. 

Alay bundan sonra ııraıile 
fırka, kolordu ve hükfimet 
önünde tezahürat yaparak 
dağılmıştır. 

Gece 

Perşembe gunu akşamı 

kurtuluşumuz şerefme do
nanan mües210sat bol 
ışık yakmışlardır. Bu su
retle Balıkesir en ışıklı ge
celerinden birini daha ya
şıımış ve halk geç vakit
lere kadar türlii tezahür
l"rle sevincini izhar etmiş
tir. 

Ftnar alayı 

Mektepli gençlerin de işti

rak ettiği fener nlayı çok 
güzel olmuş alay Şehri 
dolaşırken muhtelif yerler
de durarak eğlenceli, sevinçli 
kalabalıklar yaratmıştır. Bu 

osnoda hol bol milll oyun
lar oynanmış, nteş oyanları 

yapılmış, havai fişekler 
atılmıştır. 

Halkeulnde 
Kurtuluş bayramımız şer

efine llalkevinde de bir 
müsamere tertip edilmiş ve 
beş yüzü mütecaviz halk hu. 
rada bulunmuştur. Müsame
rade Daimi Encümen Azasın

dan Iı'eyzi beyin (Kurtuluş) 
piyesi temsil olunmuştur. 
Piyes her keste muvaffakı
yetli hir intibn bırakmıştır. 
-~-

r·· Yurttaş! ........ .. 
ı : Hilô.Iialımtri unu.imal : 1 

~ . 
': ıstırap çeken insanlara : 
: e.yllik yardım edt!n odur : , ......................... . 

TOU DILt 

den biri olduğunu teyit 
ederim. Türk heyeti murah-
haeası bu fırsattan bilistifa
de Sovyet - Türk dostluğu-

nun kuvYetlenmekten hali 
kalmadığını bir kere daha 
kaydeder. 

Ankara bisiktıt müsabakası 

Andara, 7 (A.A.) - Bug
ün bisiklet fedarasiyonu-

nun tertip ettiği tetvik 
müsabakalarmdan birincisi 

40 kilometre üzerinde 
yapıldı. Ayrıca küçükler 

arasında da bir ınıntak.ı 

teşvik müsabakası sapıL 

mıştır. 

Tütün mahsulü 

İzmir, 7 (A.A.) - Bu se . 
ne gge mıntnknsınduki 

tütün mahsulü çok güz-
eldir. Rençberler ozami 
dikkat gösterek tütünü 
hostalıkınz, renkli ve eyi 
yetiştirmeğe muvuffak olm
uşlardır. 

il 

karar verecektir. 
Ru cetvellerin çarşemba 

günü askıya konması muht
emeldir. 

mınsur T e~in bey 
İstanbul Maarif müdürü 

muavinlerinden Mansur Tek
in bey şehrimize gelmiş ve bir 
günkaldıktan sonra lstanbulrı 
dönmüıtür. 

Gazi terbiye enstitüsüne 
girmek iıtiyenlerin diin mu
allim mektebinde imtihanı -
ları yapılmıştır. İmtihana mu. 
allim mektebi talebesinden 
altı efendi girmiş, mektep 
idaresi tarafından gönderilen 
sualler talebeye tahriri ol· 
arak sorulmuştur. 

Yollann tamiri 
Balıkesir.Edremit yolunun 

63 den 67 ci kilometre ve 
Ilıca- Bürhaniye yolunun 96 
dan 97 inci kilometreye olan 
kısımlarının tamiri takarrür 
etmiş ve bu hususta müna· 
kasa açılmıştır. 

Bisiklet müsabatası 
Bisiklet federasyonu taraf

ından tertip P!lilen bisiklet 
müsabakası ldmaogücünün 
Gönene, İdmanyurdunun Ba
ndı rmayn gitmesi doJayısile 
cuma günü yopılamamış ge 
lecek cumaya bırakılmıştır. 

Miisabakolnra grınçlerimizden 
birçoğunun iştirak edece~i 
tahmill edilmektedir. 

mera sahibi öldüruhD 
Vaka şöyle olmut11t'iif 
Davutlar Çiftlıği k' 

Köle oğlu Mustafa •• 
eşi Ramazan gütmıkW 
ukları koyun sürüsiiol 
civarında Bekir oğlu 
ağaya ait bulunan 
sokmuşlar bu sırada 
ağa dh gelmiş ko 

merasından 

istemiştir. Bu 
kavğa çıkmış 

hamil bulunduğu 
Rağıbı oğır surette 
amıştır. Rağıp vakad 
sonra ölmüştür. 

Katil ile kardeşi 

müteakip yakalanaııt 

--- ----
i~manyurtlular Bandırma muhtelitini yendi, id 

lüler de 6önen1i~~anyur~u ile berabere kal~ 

Gönen •dmanyurdu •le 1 E'ı abE>re kalan ıdmanguç!U ter 

Bu cuma İdmangüçlüler lüler vaktin geç ol 
Gönene, ldmanyurtlulnr Bn- rağmen Gönenli spor 
ndırmoya seytıhat yap - deşlcri tarafından b 
mışlar ora kulüplerilH istikbal edilerek gö 
kılrtılaşmışlardır. bina olan yurtlarına 

İdmanyurdu Bandırmıı İd- müşlerdir. Bina öniind• 
manyurdu ile Birlikspor oy- kın ve sporcu gençle 

oyııncu.larından müteşekkil tirakilo yapılan milli 
mnhtelıt takımla yaptığı lor ve sn ir tezo.hiirıı& 
maçta 2-1 galip gelmiş, Gü~: 1 

1 .ld'k e 
. .. İ d .1 nı ı ten sonra yeııı 
ıse uont•n dmnnyur u ı e 
4-4 berubere kalmıştır. Bu yemişler k1:1ndilorine. 
maçlnr hakkında Bandırma edilen otellerinde iıtl 
ve Gönen muhahirlerimizd- çekilmişlerdir. 

en aldığımız mektupları de- Ertesi cuma güniı 
rcrdiyoruz: günden güne tokemrniil 

Bandırma, 8 (Muhabirimi
zden) - İdmanyurtlular 1lün 
buraya geldiler, Birlikspor 
va idmanyurdu muhteliti ile 
bir ma~~ yaptılar. Sahada 

çok seyirci vnrdı. Maç çok. 
heyecanlı ve samimi oldu. 
Bandırmanın bir sayısına 

mukabil Balıkesir ldmanyur
Ju iki sayı yaparak maçı 
kazandı İdmanyurdunun iki 

Ho.yısını du Kfimil atmıştır. 

Yurtlular bir penaltıyı ka
çırmışlardır. 

Gönen, 8 ( ~uhabirimiz

dcn)- İdınırngiiçlüler Gönı>n 

İdmanyurduuun davAti ılc 
perşembe günti nkşnmı geç 
vakit buraya gvldıler Giıç-

bulunan sahasında ~ 
şan maçı yapmışlardır· 

vetli ve takviyeli k 
malik olan Gönen ldOJ 
du takımı ile Bıılıkell 
mangüclı arasındaki bO 
4 . 4 de beraberlikle O 

lenmiştir. 

Sahaya 

oyuncuları 

den tek 
ım çıkmışlar ve 
halkı üç defa aelAllll 

lardır. Oyun Gönen 1 
yurdundan l laki beı11P 

esı altında ıcra eJılOJ 

Oyun nıhayet 

(Oevamı dörJünciı 



9 EYLUL TORKDfIJ layla: 3 

Ecnebi matbuat ve biz. Bir günlük vukuat. 
( Üst tarafı birinci ıayfede } 

6 - Boşumı ukan sıra Erkek orta mektebine 
Kayıt ve kabul. Dil İnkılabımız .. 

Cuma günü ve gecesi üç 
vaka olmuştur. Bu r. ları sır

asile yıızıyoruz: 

çeşmelerin suyu ile istasi
yon cıvnrınn asri bir 
yuzme havuzu ynptı rı lm~sı. 

- ---- Eskişehirli • üleynıan ~· n_ 
vuş bakırcılar çarş sındo 
Abdullahın kahvesinde otur
urken ansızın hastalanmış 
ve ölmüştür. Hüseyin çavu-

7 - İtfuıyenın do lstn-

~imdilik vazife. lisam temizlemekte mündemiçtir. Tü
rk dili ıslahatı ısla~atlann en ~irinci si olaca~tır. 

nbul itfaiyesine benzer lıir 
şekil<le. çolışt ı rılmnsı. 

8 - Kazpınarı ile aske
ri h:ıstnhaııc ve parkının 
rivarlarınn röp dökülmiye
rek buraların gü7.olliğino 
itina edilmesi. 

Er~ek orta mektep müdürlüğünden: 
Orta mekteplerin tnlebe kayıt ve kabul muameleei 10 

oylQI 954 tarihine kndıır devam ~decek bundan ıonra hiç
bir talebe alınaıuyecaktır . liençlerin bu tarihe kadar mek. 
tep idarelerine müraoaatla kayıtlarını yaptırmalarını dileriz• 

Fran:. Von Gmıclg <cKod
niıch l'olkızeitnng mumu
asmda şu yazıyı yazmı~lır: 

Şimdiye kadar bırçok 
sahalarda yapılan bir hayli 
ıslo.hato ve bundan sonra 
do yapılması mukarrer olan~ 
lora bakılacak olursa. e kı 
Osmanlı inparatorluğunun 
ihma11eri ne dereceye varmış 
ve bu suretle Gazi Mustafa 
Kemalin ne gibi fena ve 
hazin bir mirası deruhte 
etmiş olduğu hakkında bir 
fıkir edinmek knbil olur. 

Totbikı sırasında bütün 
dünyayı hayretlere garket
miş olan çok büyük ve tnma· 
mile zahiri ve şekli tabeddü
lAttan sarfınazar bugün blllA 
inkılıi p vo inkişaf har~k 0.t
leri henüz ikmal edilmemışlır. 
Dükkanların akşamları ka· 
ponmnsı mecburiyetmi va
zeden konunun tatbikine 
daha ancak birkaç gün ev
el başlanmıştır. Şimdiye ka
dar dükkAnların kapanma 
vakti dükkdn sahiplerinin 
lrnndi keyiflerine bırakılmıştı 
ve gece yarısı dahi alış ve· 
riş etmek mümkündü. 

Kezalik birka•; gün evel 
sokaklardaki gürültüye karşı 
açılan mücadele dahi şehir
lerin şimdiye kudur olan 
halinin tamamen değişme
sini intaç etmiştir. Önlorjnde 
nğİr yüklü e eklori olduğu 
halde bağırıp çağırarak sa
tış yapan soyyar satıcılar 
bır darbe ile susturulmuştur. 
Art ı k gecenin sukOnunu hu 
snyynr sotıcılorın . meyvocı 
ve sütçtllcrın avazelcrı ihJAl 
dmiyor. Ekseriya snbahın 
arken sırntlerincle yük nrobu 
)arının ~·ıkardığı şiddetli 
güriiltuler, bu eatıcılor bir 

dnrbo ile susturulmuştur. Artık 
gecelerı rahate zlığo. nihayet 
vnrilmiştir. Bununla beraber 
satıcıların işleri bozulmuş 
değildir ve bunlar ~velcc 
yaptıklarından doha az sa· 
tış yapacak değillerdir . 

Bütün bu icraat vo ıslahat 
umum için ve fertler için 
ne kadar mühim olursa 
ol un bu YC buna müma· 
sil hiç bir ıslahat Ltitin 
horflorinin tatbikı il" elde 
edilen foydalora erişemez 

Bündon takriben sekiz 
Mncı ovol ı.tıtin harfleri
nin kabuhı ile memleke · 
tin kultürel in o ı ir in 
temeluışı cıtılmıştır. Zira 
t"rokkı imkAnı; nn<'nk 
milli devletin cih an ile 
nıünasebata giriştığinden 
ve Türk mılletinin eline 
diğer millotleriıı yazdıkl
arını okumak için ilk 
vasıta verdiğındon yarat 
ılabılirdi. MaamnfJlı bunu
nlo hcrşey yapılıp ilt
mol edilmış değildi. Tü
rkiyeyi millileştirmek ist 
iycn adamların ksrşıaında 
buyuk · mesele lisan 
meselesi duruyordu. Bun
dan iki sene cvel dol
mabahccde Gazinin r ıyas · 
eti ultındo ilk Türk Dıli 
Kongresi toplcındı . Prog
ramda, Turk dılinin miL 
li idaalo n~ derecf'l"rde 
uygun olduğunu tetkiki 
yazılı idi. Bu tetkikat 

net icesinı..ie Türk dilinin şun kalp sektesindnn öldii-
bi lhassa yazı şeklinde Tii -
rkçel eşmi birçok Arn- ğii :ın laş ı lmıştır . 
pçn ve Fransızca kelım - * Mecidiye mohollcsin -
elerden murekkep olduğu <len Süleyman oğlu Ahm"t 
ve ancok cüzi bir kısmının ile oyn ı mohalledcn Recep 
Turkmen clil i nılen geld ı ği efı ndi oğlu Şükrü ieminde 
nnlaşıld ı. Arn p~·a konuşan ıki çocuk ornıııında kavğa 
meml <1ketlerlo uzun müd . çıkmış bunlardon Ahmet ism. 
det dovom eden bağlılık inde olan Şükrüyü toşla ay-
ve doima Arapça okun- ağından yaralamıştır. Şükrü 
an Kuranın nüfuz ve te_ dört yoşındodır. 
siri ve kezaJjk lisa- * Dink~·iler mahallesinden 
nca yüksek inkişa- Ahmet oğlu Serezli 
flarn mazhar olmuş lrıın Hüseyin ve Mecidiye mahal-
komşuluğu do Turk Jilindo lesinden Yemen oğlu Ah-
öylc derin tes irler ika etmiş· met börekçiler mahoJlesio. 
ti ki, Lu tesirlcı ın lisandon de oturan umumi kadınla-

sökülmesi gayri kabil gibi raon Nadirenin evine git 
görunüyordu. Bu cihet ler mişler ve içni girmPk is· 
böylece tukdir ed ı ldi kt~n tem i şlcrdir . 1 adi-
sonro milli inkişafı n tetki- renin karde9leri Rnmiz ve 
kine başlandı ve bu suretle Eyiıp efendiler bu iki ziya-
lisanın menş lerine var,lmok retçiyi eve sokmak isteme· 
istenmişti Bu tetkikat mü- diklerinden aralarında kavga 
dekkikleri binlerce sone çıkmış bunlardan tfüseyin 
evetine raci 'l'ürk torihı 1 Ramizi bıçakla ycıralamıştır. 
ve kültür inkişafı hokk ı ııdo 1 Hüseyin ve Ahmet yakalan· 
sürpriz mahiyetinde malfimat- mıştır. 
lora ulaştırdı ki bu malumat- hali==n=m==iı=. n=e= .. ""'v.,,er===.,-e =m=ıiı;::;u=-( 

tan bugün Avrupndaki n.lim- bir gençlik için ne kad. 
ler hemen hıç bnberdor ar mühim ve zaruri ol -
değildirler. doğu anlaşılır. 

Şimdi yine eski baltan Şimdi ortaya atılan en 
S rayında, Dolmabrıhçede mühim meselelerden biri de 
ikinci Türk Oı lı Kurultayı şudur: Yeni kelimeleri öğ-
açı lmışt ı r . Bu dofo Alman , renmek zahmetine kim kat-
Hus, LPlı ftl ı m]eri kurultoyn l a nacııktır? Kim hakikatte 
gelmAk ıste nı ışle rd i. Zir ı «Alluh» yerine <(Tnnrn> diye
hakikattc bu Kurultuyda der c rık ve bununla cdnşallah», 
pio edıl~n fasliy t mııholli « Mnşnllalrn gihi tobir vo 
bir hevt•slıtlrlıkton bo~ko m ,fhumları istimalden isknt 
bir mnnn vo ehemmiyeti <!docektir. Böyle bir iş hiç 
tı ••. zdir. Söylendiğine görP hır vakit kongrelerle hol 
Turk yoz ı dili yuzde se sen ledilemez. Kongre; millete 
O<'nebi kt'lımelerd l• n murek. yalnız yol gösterebılır, teşvik 
kep olup imcli hunlar için eder, yeni lfignti vucudo ge-
Turkç (• mukcıbıller hulunaçok tirir, fokat bundan sonraki 
ve mevcut olrrııyanlnr iokişnC zamana bırokılmak 

yeniden yurutılocoktır. Son lAzımdır. 
iki senede dil tetkıkçileri hi Ve nitekim böyle diişü-
malllyayo kodor Türkmen nülmüştiir . Gazete ve kitııp-
memlck"tlorindt' tetkik ot ya- ların bugiinden yarına yeni 
parak orıı d ıki milletlerin düz : tubir ve kclimelerlo doldurul 
bir hnt üzerınde inkişaf ması istenemez. Bu takdirde 
ctmi olun lısan hazinesinden j kimtıe okuduğunu anlamaz, 
burada nok an olanları nl hedef ve gaye ittihaz ed
mışlardı. Vo bu münnsebetla ılen şeyin tamamen oksi 
yeni bir lugat vücut bul. ve zıddı istihıol edilmiş 

g _ Memleketimizde pa-
zar yeri için bir hal ya
pılrlı. Fokat ma ılest•f yalnız 
yapılmakta kal~ı~tır . Fa.ali~et 
için intizama dıkkat edılmı
ştir. Onun bu şekilde bıra
kılmasi. 

ı O _ İtfaiye garajı civ-
arınılııki sokaklorrla hattA 
caddeki odun, koyun, keçi 
pazarının kalılırılma~ı. 
Bunlar için de ayrıca bır 
yer yaptırılmaıı. 

ı ı _ Şehir umumi helA-

Belediye Riyasetinden: 
934 Senesi tanzifat ve tenvirat veı·gisi tahak

kukatı için mükelleflerin birinci taksiti Eylôl a
yıdır. Bu ayrn içinde mükellef bu verginin nısfı
nı ödemezse yüzde on zammile ve tahsiJi emval 
kanunnna tevfikan tasil olunacağı Belediye kanu
nunun 112 inci maddesine istinaden ilAn olunur . 
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Nüfus işleri 

ların pisliğinden yanlarından 
geçilmiyor. Bu.nlor ~.alıhrılıp 
herkesin görebılecegı yerln 
do fa1laıile aıri bir şekildo 
'Ye bilbaua suları bol umu
mi hel4larm yaptırılması bu 
şekil tnbii köıe başlarındaki 

münasebetsizlikleri de yok Bir eyhilde her tarafta kiiy muhtar ve azaları 
eder. k. k. l . d d"l k. . 

12 _ Sözden ziyaıle iş ı aza mer ez erıne avet t• ı ere· vah, kaynıa-
yapılması 1 kam beylerin crizli nüfus vakalarının ehemmiye-

Bu dileklerimizin tabii tinden bah edeceklerdir. 
bepsinjn aı bir zamımda ya- ! 
pılmusını istemiyoruz ... ~sa~~n · Belediye ve kily ınuhıarları kasaba ve köy
henıen yapıla~~z. ı;unku, lerde davullarla halka bir eyhilden itibaren ilAn 
Para meselesıdır. Fakat .ı·l k t• 1. k .~. d · 

d ki 
L d·ı 1 euı ece · ve lır uuçu ay ıcın e her aıle reisi 

yukurı a ııazı ma ue er . . . . • • 
pnra ile değil ihmal edil- k_end! evın.dekı veya ~mı·ı altınd~kı, l!er veli ve 
diği için bir yola konulamı- layetındekı, her va~ı ve ayetındekı bu ana 
yor: Heyeı. ~edricen yapacn. kadar rıiifns dairelerince yazılaulardaıı ~ayri yazıl 
ğı ışler ı<;ın hazırlıyncuğı_ llll)'3rak µizli kalmış doğum, ~aip, öllim ve va-
programına bunların da dahıl ... _ " 
olmaeını iıteınekteyiz. ~·h~ıamış cvlen~u~ vakalarının koy. muhtar .ve 

ç. o. , . ' .-ı ... K. ?· ıhtıyar lu-·yetlerme ve kasa hada, şehırde beledıye-
AL/ NA1'1Z ZllA lere ~ildirnu!ğe hehemehal mecbur bulundukla-

olur. Yani mıllet gazete ve rııulan müddetin hitammdan soura böyle niifus 
kitoptnn uzakla~tırılır. Şimd -
ilik vazife, lİ18DI temizleme- İ~ICfİllİ yaptırmıyanlar hakkrnda ceza latbikalt-
kte mündemiçtir . Ve milleti na başlanacaktır. 
yeni kelimelere yavaş ya
vuş alıştırmak kcyf iyeti 
tedrici ve bir pldna göre ve 
zaman ııe vukubuıacak. 1 Daimi Vilayet Encameninden: 
inkişafın işi olacaktır. 1 
Herhalde Türk Dili ısla
hatı, senelere ve neıillere 
şamil bir ıslahaıtır . Ve her 
halde vüsat ve ehemmiyeti 
itibarile de hu kabilden der
piş edilmiş olan ıslahatların 
birincisidir. 

.Ayvalık-Altınova yolunun 6-588-8-765 inci 
kilometreleri arasında şartname ve keşif name 
mucibince yapılacak tesviyei turahiye ve kaldı
rım inşaatı J 0-Eyhil 934 tarihine müsadif paza
rtesi günü saat on beşte kapah ıarf usulile iha
le ediln1ek üzere münakasaya konnnıştur. 

muştur. Meso.ld «ruhl> ve 1---------------------- Bu inşaatın bedeli ."eşfi 8305 lira 68 kuru-
((çnlışkanlılrn gibi Türkçede 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

mukabili bulunmıyon vo 
şimdiye kadar Arupçe , ya. 
Fors~·o . kelimclcrlo ifude edi- ı 
len kelırn e ler idn yeni mef. 
humlar yaratmak lılzımge- 1 Balıkesır garnizon kıtaatı hayvanları i~in 250 ton ve 
lince, bu iş bütün manevi ve Susığırluk kıtaotıhoyvanlnrı için ı 50 ton yulaf 28-9-934 
miicorret mefhumlara teşmil cumnrtesı gunü snat ıO tin kopalı znrf usulile satın alı · 
edilmiştir . Bu meyanda nncııktır . Taliplorin şartnameyi görmok üzere her gün 
hiç bir vakit kullanılma_ vP. münnka aya ittirak için de Balıkesır için 940 ve Susı-
mı' olan S.)ononimlPr de ğırlık için 565 lira muvokkat teminat nkçalarile birlikte • 
vardır. Moseltı.: «Tanrrn yukorıda yazılı günde muayyen saatten evel Balıkesir _ 
kolim si düşiıniıler.ek olu- de kolordu sa.tın alma kornİayonuno miıracaatlorı . 
rsa Arop~· o <'Allah» ke -
limesinin ifıde ettiği ny 
nı m nayı ifade eder. 
Bunlarln birlikte osırlor 
en siıren Fransız kültür 
tesir ve nüfuzu vo !ta
lynnlo rın ilk vrırlıkları 
Türk dılıno müe sir olmu 
şlardır . Meseli: Turk lisanı 
h zinesınde Banlıö. vapur, 
şi mendi fer g ibi Frnnsı z lis · 
anından , yahut g ızet", 
llimba vo sair gibi ltal
yancadon alınmı~ birçok 
kelimeler bulunduğu bıli
nince ıslnhotın ne kadar 
güç ve nynı zamanda bu 
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Balıkeair t vkaf 
Müdürlüğünden: 

İbrahim boy camii karşısında Evkafa ait 231, 232, 233 
numaralı iki dükkdn ile bir yağhane mhyıs - 935 gayes
ine kadar icara verilmPk iizere müzayedeye çıkarılmıştır. 
lhnlı>s i 15 - 9 - 934 cümartesi günü saat 15 to icra edile_ 
ceğinden talip olanları Balıkesir Evkaf mfüliiriyotino müra
caRtlar ı .Jan olunur. 
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ştur. 

Münakasaya: Liyakati fenniyesi başruühen -
dislikçe tasdik edilenlerin iştirak mesuliyetleri 
ile çalışacaklar. Ehliyet vesikası ve ticaret 'fesi
kası ibraz edtmler kabul olunacak ve bu vesika
la~ yev~ni. _iha_leden l(ı~\k~l ekiz gün evel baş 
muheatdıshge ıbr~z . edılınış lmhınacaktır. Talip 
olanl?rın ~u vesaı~ ıle beraber yüzde yedi buç
uk 111spet1!ıde temı!rnlı muvakkate nıakbuz veya 
11~ektupları~.e y~vm! mezk1i~da ve vakti ınuayye
nı n~e usulu daır~sı~ıdc en~umeni vilAyete fazla 
malumat almak ıstıyenlerın daha eval basmiih
Pndisli~@ veya encümeni vilayet kalemine ~1iira-
c•aat. etmeleri ilan olunur. 166 

Balıkesir Askeri satın 
alma komusyonundan 

Balıkesir merkez kıtaunın 50,000 kilo kuru 
fasnlyasma verilen fiat guli f.(örüldiiğüıul<•u 
ihalesi 13-H-!l3.J. perşeınh~ ~iinii saat onda icra 
edil_mek. iizere ~>ir hafta s'~nraya talik edilnıişt.ir. 
Talıplerın vaktı muayyenınde Balıkesir askeri 
satın alma komi yonuna müracaatları. 



Say!a: 4 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPiRİN, EFJ marka
sını faşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için başvuraca~ınız deva, dünyada 
meşhur,,, aoııM 11 müstahzarı olmalıdır. 

Hayvan sergisi. 
İki hin beş yüz liralık yüksek ikramİ)'eli Balı

kesir hayvanat sergisi 21 Eyh'ıl 934 cuma gii
nii koşuçınarı ruevkiinde açılacaktır. Evelce 
ilan edilen re~mi talimatnamesindeki şerait 
dairesinde hayvanlarını sergiye kayd~ttirnıek 
istivenlerin 15 evh)I 934 tarihinden itibaren . "' 

18 eylül 934 akşamına kadar her giin hayvan 
pazarında Hiiseyiu ça,·uş haııında kayıt ve kabul 
h~vetinc miiracaatları. .. 
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Daimi Vilayet Encümeninden: 
Balıkesir - Edremit yolunun oo+ 63 - 00+67 kilomet 

elını arasındaki kısmın tamiri 9artname ve keşilnamesi 
mmcibince yapılmak vo 27- Eylül - 934 tarihine müsadif 
perşembe ,günü sa:ıt onbeşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müdıletle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedil _ 
mittir. Tamiratı mehhusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 ku
ru9tur. 

Münakasaya liyakati fenniyeei başmühenndislikçe 

tasdik edilenlerin iştiraki mcsuliyetleri ile \·alışacaktır. 
Ehliyet vesikası ve ticaret vesikası ibraz edenler kabul 
olunacak ve bu vesikalar ihaleden IAııkaJ sekiz gün 
ıvel başmüheadisliğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip 
olanların bu vasaik ile beraber yüzde yedibuçuk nispeti 
nde teminatı muvakkatte mııkbuz veya mektuplarile yev
mi mezkt1rde ve vakti muayYeninde usulü dairesinde en
cümeni vilAyete fazla mahlmat almak istiyenlerin daha 
evet başmühendisJife veyn encümeni l'İlllyet kalemi
ne müracaat e\meleri ilAn olunur. 

TOU DiLi 

Sporcuların 

Seyahatı 
mll!lmlmlmll5J 
mı 
[§1 

P a n a y ı r ı mımılil•~ 
~ Her sene acılmakta oları SINOIHGl PANAYIRI hu sene de 15 E} 

( Üst tarafı ikinci sayfede) ~ Cıl cuınartesi dünü açılccak ve 19 Eylfıl c.~arşamba günü kaparıacaktıf• 
mütekabil akınlar mütevazin ...., -
bir şekil arzeden oyunda ~ Panayırda her türlü emtia ve her cins hayvau satılır.. .. . 

0 
Gönenli gençlerin Güce naz- ffil Panayır nıüuasehetile alıcı ve satıcı olarak geleceklerin her tuı 1 
aran daha enerjik ve daha ~ istirahatleri tenıin edilecektir. 
atılğan oynadıkları görülüy- 1.:.:.1 

ordu. Güçlüler mühim oyu- eJ ., • ESİ 
ncularının eksikliği l'e bira- ~ SINDIRGI BELEDIY 
z da yorğualuk dolayısile ol- mi ~ 

acak hakiki oyunlarını göste_ ınJWJmlmlliJmJ[!]mlmJ ffill!JmJl!JmlffiJLIDIElmJffi'JliJmlmJmlmllilllınmJIEJElrslffilffilffi]mJml9" 
rememişlerdir.İdmangüçlüler • 

Buradan eyi bir intiba ile Balıkesır Dog~ um 
ayrılmı,Iardır. 

-
ZEİS İKON 
f otoOrat Ma~inalan 

Oiinvada birincili~i ka-. ~ 

zanaıı • ZEISIKON » i 
foto~raf nıaki nelerinin 

1 
934 otomatik nıodelle
rini makine, ~~hpa ve 
çantanlarını «Ş~~ H ~IEH 

1 

~IET ~IAHDUMC HÜ -
SEYIN AVNİ ticar~t -
lıanıısiııde arayınız. ı 

Ve Çocuk Bakım E 
1 - Vilayetin merkez ve mülhakatı, şehir ve köyleri ahalisindell r' 

racaat eden gebelerin tabii ve miişkiihlt.lı her nevi doğumlarını vP- .. 3~ 
umum kadın an1eliyatlarını müessese ıueceanen yapar. Çocuk duŞ 
nıek tehlikesinde bulunauları da kezalik meccanen yatırarrk ted• 
eder. ' 

2 Süt çocukları ve iki yaşına kadar olan küçiik hasta yavrtıl 
dahi müessesede yatırarak her z-.man meccanen tt~davi eder. 

3 - Siit çocuklarının bakını tarzları lıakkıııda nıiistakbel ''ııliJe~ 
ve ge.belik es~asın_da vukuu melhuz arız~.l~ra karş~. tatbiki JazımS~
tedavı ve tedbırlerın alınmasını geheJer(~ ogretnıek uzcre dersler ,,erı 

4 - Ciimlıuriyetinıiziıı Balık(~sire hahşeylediği hu faideli 'e lı3) 
müesseseden nıuhtereın halkımız istifadeye koşmalıdırlar. 

FOTORGAF . 
A İNELERI 

~ah Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ticarethıııı' 

ı Agf a f otograf makinelerı 
nin Bahkesirde yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOfjlL\F ;lt\KİNELEHİ 
Yeıli yaşında bir çocuk t ·ırJf,ndan ı l ..ı h i guyrel 

kolaylık.la kullan ı lır. 

· ~ 8~!!~!!!!~!~~!91~~-!Wı~~!IJ~!!!!!~I!~~!!!!. 
AVUKAT ~ •4 ~ .E. 

~ ~ 
~ ~ 

BALIKESiR HÜKUMET CA l>DESINDE ~ ·~ ~ lffj!jj~ 
Ceza, tfouet, hukuk, ihtisas, mahkemelerile ~ §~ 

divanıharpleserde du.va deruhte eder , istişore yııpor, ~ ~§ 
fi L' • ~ı ~ =;: 
ıa.ır verır. ~ =1 

,.....,,._llhr:l~~}~ ~ıı ~~'"''fv~r~ ~~ ~l''T~f'~ ' ':IJl~ ıa!' ~l\;'" ~ı l~ ıı.:> ='J\'~ ==._'::; 
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--------ii AVUKAT il :t~ işle Lasti leri. 
Daimi Vilayet Encümeninden: :: :: İ! 

1
, 

:: H ,.,.,eVL'L Sadık :: ı= En temiz ka_vu. ççu.ktaı·ı· )apılmış ~t~ ılıca · Bürhaniye yolurıun 94 - 96 kilometreleri arasın :: • ı ' TR - •• ,~ ~n 
•• •• j muşak ve alastıkı:ıreth, dun,,;. ·arını en ~" daki kasmın tamiratı esasiyesi şartname ve ke9ifnameıi •• •• ~~ .1 .r f 

mucibince yapılmak ve 21. eylaı • 934 tarihine müsadif !! hava Vekili !! =~ laın Iastiili olan Mişieıı lastiklerini diPe 
perşembe günü eaat on beşte ihale edilmek üzere yirmi •: V f V :: @ .. markalar~ 1t'rcilı ediniz. Çiinldi hihiJJJl.1~ ... ı usu n..enan •0 lf 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmUf- 0 : :: ~ h)stiklerİll ftı vkind~ oJdu~n ~ağJamlJ~I 
tur. Tamiratı esasiyenin bedeli keşfi 5454 lira 28 •: :: ==•_.: to,crt··ııJe edı'lnıı'ştı'r. 
kuruştur. u:Yazıhın sı ~ükOmat caddesinde Ahmet çeşmesi kuşısınôl :: = ,-, ~ 

Münakaonya liyakati fenniyeai baş mühendislikce :: ~forkt•z ve lı.azala rda lı<'r ı ıwi rl:ı vn k:ı hul !! 1 f 81işleıı . iipıırkoııfor J:istiklPri ile te', 
tasdik edilenlerin iştiraki mesuliyetleri ile çalışacaklar ~! v..- ~iir~tlP. n~ticPlf-'miirili r. :! ~ mali emniyetlf> se~·alıat ~rlilir. Her [10~ 
ehliyet vesikası ve ticaret vesikası ibraz edenler kn- ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• • .J1 --•••••••••••••••••••••••••••••00••••••••••••••• •• 5 daı"' n"'(~v d 1 1 bul olunacak ve bu vesikalnr yevmi ihaleden la- ~ < I I I en urnnz m unur. ,. 
akal sekiz giin evel başm ti hendisliğe ibraz edil _ B / k E k { llA d J d E. Mişl •n ltlst ik lı'ri Bn lıkı'sİr ve ıniılhııkatı acant' 
miş bulunocaktır Talip olanlar ın bu vcsoik ile Q l eSİT V a ırıÜ ÜT ÜğÜ.n en , Yanyalı zadt 

1 

~~-= 11
• Nl 1SRL~T . beraber yüzde yedibuçuk nispetinde teminatı muvak_ Yeşilli caddesinde Evkafa nit 160 ~ ı61 no.Iı dükkfin - ~- 1 r~ 

kute makbuz ve ya mektuplarile yevmi mezkılrda ların cephe tamiri yirmi gün müddetle münakasaya çıka- =4'. Zarhalı lı ~ n-Balıkr.:-- Jf 
vB vakti muayveninde usulü Jairesindo encümeni vil~L 1 t T ı· ol ı n yevmı· 'halesi olan 20 9 934 e:: ~ 

yote fazla ın~lômnt 11lıoak istiyenlorin daha ovol ;·.~;~~~ g~~ü .::;·~~ de 16 hu~uk lirıı teıninnı- •~cası 8ıliiiiıliiiı'ı'ı~~W'"'ıjf1ıl11ll"llıliııliİll'l'l1rı!IJIİl,flJİ.lı'ı'ı'njiJ'l'nı'ı'nlıjiim. ; ... iiiııliiiiilf.di·-
başmühan<lialiğe ve ya encümeni vilftyet kalemine ile birlikte müracan tları il4n olunur. WlJ Ul U ljj UU U il il UU 1119 ıtUlllHI' 
müracaat etmeleri ilan olunur. 
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