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Ulu Türk Ordusunun Yarattığı Evrensel Zaferin Onüçüncü Yll Dönümü 
Büyük 

Gün 
30 Afustos 1922 •. 
Bu bir tuth ki 13 yıl yo· 

lumuzu aydınl tmıf, l\dım 
1arırnıza hız ~ ermıı, bı7.ı 
Yekdt erimize b ğl mıf ve 

ka) na ttrmııtır. 
Bıı yü:d rce yıla güç fı- 1 

hrı itleri 13 yıl içinde yap· 

l'rla ve bl\farıfma kudretJni 
Qndftn aldık. 

K fftmıl onun ıııkları al-

lırıda yıkandı. YıkhAımız. 
d kurduğumu7. bug6n 
0 nun t'dır Erı,eceğımlz 
Yaran , onun eıert ol cak .. 

, olm saydı kurulan 
"bu Üi1, de ıl kaybol n ve 

Ç6keh "b r ) rın" o 1"c klı. 
O ulmaH)'d t, l~ık altın 
d, u uk ı yon An.tdolu köy 
1 • 
l':rt üneıl göremly cekU 

O, olm ıt) dl buıün gft· 
\t •rnlL yold n G rbuı ııün 
dütüne değll 1 Şarkın geceı11· 
~ v rac khk. 

O, olmtuıaydt, tlmdı ya· ı 
trı ~I rınd f brik bacala 

tı Yükselen ana yurdun 

:~1nde emperyallımın lya 

"hınt görecektik 

~ O, olmasaydı bugun bı7.c 
1
l veren d mir lar 

'hkJBrumıı kö tekl•yecek 
tı. 

Ve nıhayet o olma aydi 

N •: 1 Blrlncılcftın 1922 

N : 24 Temmuz 1923 
l'ie: .!9 Birincil rın . 923 

Ve 11e: 2~ A u tos 1925 

Nede : 9 A usta 192-8 

:'"r;aktı. 1 1 

30 AAu tos 1922 .. 

C Bu bir ha langıçmı? HByn' 

1 
tçrnıe ve Relecek devrim 

'"hl ta kendisidır . 
llu tarih ynlnız Türk ~ü 

G9'fın du mana değil Y<"ni 

""'' d ~ t"tkiye galebesıdir. 

lJ~r( zıhnıyet, daha ogün 

de U Türk Ordu unun önün 

t\ bo:lguna uğradı Ve yi · 
t hız. daha o günd n bu · 
~61\l~rf gördük. 

~ ... \ Türk' N • , 
Yin var? 

(} 
lıfh 'Ye dudaklarınd hır ııı 
111.. l1l çtzgf i çlzer~k ıortm 

ıu iki kellmeyı havkır: 

.30 figustosum!. 
l Q\l ktııa fakat O lü, CeVRp 

tıı l_ 

n oüt\an kudret ve var · 
·~•tı 1 anlAtmağa kftfldır. 

Türk Dili 
.. 

30 Ağııstf)S z,ıjeı·iııi 1'c1sıl l{itZclll()1Ji? 1 ,.~~~ .. ~~~~~~ 
~ Buyun .111 .~jju. los :ajenmn on r1ç11nct1 yıl ,/(). 

M"I .I' L ~ 1 111imud11r 
U emauıyen 08f U8 88VUSffi808 Ç8 IŞ8n <Jn ttç ytl ona l>ıı! un. Kalırama11 1'ıir~ Ordusu 

· ~ÜŞffi8n 29 30 g8C8Sİ güçlü~le gBC8 >"t1ct lfaşkom11/c1111 Alulurkun idarr tlllği 'm~y<ioıı 
- mulıarebesile hlalıanlar l>olgesi11dt revirdiği dııı 

yörüyüşleri yapaıa~ ve ~irço~ döküntü 11111n111 J,ısmı kul/ısim ku/1 olarak imha eit;ılıti 
.. .. 1 • • ~ ) urdu <•lıt dı bır ı.urluluşa /cauıııturan riice 1ürl\ 

~ıra~ara~ ~af ~oyu mınta~ Stna çekılmıştı. er Ord11s111111. Ultll/1 dcğtrll lıoU111lan/ar1111 IUIJ!Jl ve ıtu-
~ yi ile s(•ldmlar yurdda lartmııw btiy11k bagramım ---•••c-

Ordumuzun gecedenberi al
dığı tertibattan bihaber olan 
düşman 30 Ağustos sabahı 
Dumlupınara gitmek istedi 

isede derha1 23 üncü 
fırkam ız önünü kesti. 

En çoK ı zyi~a maruz kalın 23 ncü ve 3 ncü 
ftrka akşama doğru buton kuvelleıini c~pheye 
sokmuş ve büyük bır mahar t göst~rmıştir. 

Atatuık on iiç yıl ÖnC'e Kocntepedc .. 

Başkomutan taarı uzdan önce orduyu teftiş ediyor. 

Sakarya harbinden sonra lecek kıtaat, bütün o uzun Türk ordusu malum old· 

uğu üzere 26 Ağustos saba 

hı tanrruza geçti Düşmanrn 

a' larca hummalı bir faali

y.etle tahl im etliği ~·e gayıi 
lrnbıli zabt diye öğündüğü 

Türk ordusu 
nen faık bir 

sap etmişti 

düşmana ma mesafeleri katetmek mecbu 
kabilıyet ildi · riyetinrle ıdıler Bu şeraıt 

altında büyük tuilrı uz hazır 
lıkhır n ıkn nlıne l<adnı· l iz· 
zarur tehir cdı1iyordu 

Düşmanı hudutlarımız~n 
dışma iltacak umumi bir ta-

NihayF-t Atatürki.i her 
arruz için, bu manevi foıki 1 türli.i tehi ilet feri her t·ep· 
yetin büyük kıymeti Rşikardı. heden önlemek hususunda · 

mevziler Türkün kahraman 

hamlesi önünde mukavf'met 
edt:miyorlardı Ancak bütün cephe bo' un· ki ceohtleri ve milletin bü-

ca mühimmat çok ek ilmiş· YÜk şahsi' etlerine itimatla· 30 Ağustos içinde düşma· 
ti. Hatta atacak mermi yok-
lu~u bile baş göstermişti 

Herşeyden cvel Gnıp cep 

hesinin bütün noksanlaı ını 
ikmal etmek lazım geliyor 

du .. 

Bunun için de ta Şarkta 
ve Elcezire cephesınden an 

cak 'cağnılarla mühimmat 

getirtilip cepheye tevzi edi 

lecekti. Sonra Şarl<tan ve 

Elcezireden Garbe na kledi· 

nan birlncı ve ikinci ordu 
ran"' çalışması meyve vere · 
cek hale gelmişti. Ordumu· larla, süvarı kolordusu tara -
2un nevakısı imkan nfspe'in frndan kiilliyen imhat:ı ta 
de ikn~ al Fdilmiş vr arh1< tttar lrnr. ür etmişti Başkoınu 
ruz hnzırlıld1ırına haşlan tanlık karargahı 28 ağus · 
mıştı. tos zevalin<len beri Af yon 
••••aaaa~••••f• karahisarında bulunuyorlar· 

. ~ A1erasim ~ · dı Mareşal Fevzi bir oto-

• p tı mobılle Atyondnn hareketle 
f TO gram l t E~ret yotu·nu tnkıben ev ela 

!iç Sayfamızda ! Beşkarış köyünde ikinci or· 
• " (Devamı üçünc(ı sayfada) 
••·· 4;,. ........... e 

randan kuvvet a 1an fedaka 

f' /uırart!llt- k11ll11lart:ı 

~-1€r-1"r~~~~~~~~ 

Kolordumuzda Terfiler 
Kolor~u Komuıamm'z KorganeJlığı, hir Albıymnzdı · 

Genara\lığa terfi ettHer. 
Her yıl 30 ağustosta ol

duğu gibi bu yıl da bir çok 
üssubay (ümera) ıubay ve sü· 
el l§yarlar terfi et mitlerdir. 
Bu arada dün de yazdığımız 
gibi Kolordu komutanımız 

general Sabit lümgeneral
likten korgenerallığa yük. 
selmiştir. Terfi listesini Aff• 
ğıy<.l dercediyoruz: 

General olanlar 
Aıbfty Ahmet Tevfık. 

Albay olanlar 
Doktor Salıh Osman. 

Yarbay olanlar 
Ali Ri7.Eı, Alı liamit, Mus 

taf a Rüstem, LevRzım bin 

başı Sabri, Mnkerrem Hi 
snü, Ahmet NecaU, Mute· 
fa. 

BilblJI lhıtır 
İrfan, Kadri, lbrahim, Sup· 

~ hi . Hasan, lhaan, Bay · 
tar Cemalettin, Baytar 
Abdülbaki. Baytar Haaan 
Salıh, Abdurrahman, Jlyas 

Nail , Hakin Ahmet, Rıfat 

fethi, Mehmet Tevfik Fuat 
Levazım ŞeYlcl Mahmut, 
Doktor Mehmet Nazmi Ali 
Ulvi , doktor Hamit Tabıin 
Doktor Kadir Erhan, dok 
tor Hakkı Yusuf. doktor 
\Devamı üçüncü aayfada) 

= 
Tllı k Dili ile duygular: 

30 Ağustos 1922 
On üç yıl, Kocatepe sıt"t 

larından inen yeğit Türk 

atlalr.nnm hızıile gelip geçti. 

On üç yıl gözlerimizin 
önünde bir renk, bir ııık, bir 
ses dalgası halinde uzanı· 
yor. 

O. on üç yıl ki yekdiğeri 

ne yaslanan sayısız dev 
rimlerin arasında köpüklü 

bir çağlayan şahlanışı ile 

kartımızda yükselifor. 

Evet bugün gözlerimiz bir 

renk, bir ışık yığını altında . 

Yiireklerimfz özgen ya§ama

nın sevinci i e dövüyor gö
ğüslerimizi . 

Raş1arımızda, doru atları· 

mızın önünde dız çöktü~ü 

A kdenizin yelleri esiyor 

30 Ağustos 1922 .. 
On üç yıl önce bugün 

Kahraman Türk Ordusunun 

çelik süngüleri e\ rensel bir 
zafer güne§inin vurdu~u ışık· 
larla pml pml yamyordu . 

Kaı a ve koca bir devir, 

bu pmltmın önünde eridi, 

çöktü ve dağıldı. 

30 Atuıtoı 1922 .. 
Yabancı aeı, 7aba11cı ne· 

f eı; uzun yeleli, dik boyun· 
larından , ak köpükler ıızan 
atlanmızm altm;la buıün 
can verdi. 

Baze özgenliiin uçıuz bu· 
caksız ıevinclni geUren tunç 
yürekli . demir btlelcll Meh-
metciğin gillen gözlerini 
karşımızda bugün bulduk .. 

:iO Ağuatoı 1922 ..... 

Ak ııaçh ninemiz ıözle · 
rinden kan sızan dertli ana · 
mız, kurtuluı yollarına ha· 
kan karımız, kızanımız ıon 
ölçüsüz yasım bugün attı . 

:iO Ajuıtoı 1922 .. 
On üç yıl önce Aıılban · 

da gür'iyen Türk toplan 
lanetli bir devrin kaptlarını 
bugün yıktı, parçaladı .. 

30 Ajuıtoı 1922 ... 
Kısaca: 

Evrensel bir zaferin ııık· 
ları altında kurulan real 
bir devrin, yeni bir ıldtıta. 
yeni bir duyutun bqlan11-
cıdtr. 

Cevdet Demiray 

,..~~~~~~~~~~~~·~ 

H a v a a r ı m ı z ı , Ç e 1 i k K a n a t 1 a r 1 a Ö r e c e ğ i z ! .. 



.. 
TURKD1Lİ l.lll 2 

rarih Önünde: 

30 AGUSTOS İL İl..ıÇ ELER i Mİ Z DE 

• Gurup Birincilikleri ! Paşacami 1 
• 

Susığırhk 
··.. "" :! ı .. ' 

Ur ay 

Tarihimizin ün ve san do· 

lu yapraklarına yeni bir ün 
ve san yaprnğınm katıldığı 

bugün. Yüce Turk Ordusu 

nun ne yenilıl'ez bir kudret , 

ne ııarın'maz bir varhk ol· 

duğunu bütiin cıhan önüne 

serdıği en büyük, en açık 
bir kahramanlık ve savaı 
levhasıdır 

Maçı Dün Sona Erdi. Pdratöneri niçin yap11mıyor1 iş~arlau arasın~a atan Panayın çok par lak ol~u. 

30 Ağustos; tarihin ünlü 
yaprakla ı ı arasına katılmtş 

ünlü bir yaprak değil, ba~lı 
başına bir tarih, bir kahra 

man'ık, bir ülkü terihidır. 

f ener~a~çe ire tölgtmiz birincisi Yurt tıkımlan ara
sında yapılan maç çok h3yecanlı o!du. Yurtlular güzel 

ı bir oyun!a b:re karşı beş sayı ile mağlüp oMular. fe- 1 

Onheş yirmi gündenberi 

Paşacaminin paratöneri ko , 
puk bir halde bulunuyor .. 

Şehrimizin en güzel mi· 

mari eseri o'an bu caminin 

b ir tehlikeye karşı hıra· 
kılmıu.ını hiç doğru hulma· 

dığın"ızdan biran önce ya

pılması için E"kaf D .rektör!ü 

ği.iniin ehemnııyc. tle nazarı 

dikkatin] celp t:deri7. 

30 Ağusto ; hakkını zağ 
lı süngüsünün keskin ucile 
alan ve bu yolda bütün 

i ne~ !!~~m.~ n~ı~~ m~=~a V~!.i!p8Ul1~~ ~~~!;':.!~!~ ~~~ı~.~. ~~!.~ 1 

zorlukları yenmeğe dölentn 

(azmeden) Büyük ve Kahra

man Türk Ordusunun en bü 

yük zaferi; bütün dünyayı 

ağzı açık bıraknn, şa km. 

laktan buz gibi donduran 

e iz ve benzersiz bir 7afe · 

ridir 

Erkinlik sava~ı baıladı 

ğından beri bir kalp gibi 

hareket ed~n, bir vücut gıbi 

çarpi\n ve bir tek ülkü için 

gozunu kırpmadan ateşe, 

ölüme ahlan kahraman er · 

ler 30 AğuloıJa duyguca 

büsbütün teldetmfş, cihanda 

eşi bulunmaz bir h1'ğ, kut 

sal bır bağla baAlanmıo bir 

kitle gıbi hareket etmişti. 

bırincil-iklerinin sonu olan 

bölgemi..ı şamph onu ile İs 
tanLul şampıyonu Fenerba 

hçe takımları Masındaki 

maçın yapılacağını yazmış· 

tık Bu mühim nıaç dün 

General Ali Hikmet sita

dında ilbay B . Salım Gündo · 

ğanın da bulunduğu ha de çok 

kalabalıl< bır seyircı önünde 

yap ı lmıştır. 

Oyunun hakemi İstanbul 
elan B Nü hel maça Fe· 

nerlilerin oyundan sonra Bu · 

rsa tarikile i stanbula gitn e 

leti icap etliğındt:n hRrt:ket 

elmışlerdir. Oyuna saat 16 

da başlandı ha\'8 çok sıcak 

ve durgun, t11knnlHr saha · 

da. şöylece yer almış ard ı 

f e ner takımı: 

Hüsamettiu 

Yaşar Fadıl 

M fl .:şat Esat lebip 

30 Ağustos; dünyanın en 

büyük, en Dahi Kamutanının 
verdiği t n önemlı bir alan 
savaşıdr. 

Niyazi Süleyman 
çoklu • Nnt;i Fikret. Bu, 

ğun, 

karşı 

azlıkla 

varlakla 
karşıya 

y~kluğun 

Alı hiza 

geldiği bir 
~avaıhr 

Bu, kuvvetten çok 

guların. gövdelerden 

duy 

çok 

kafaların çarpıştığı bir a-
vaştır. 

Bu her türlü sa\·aş araç 
larına sahip bir ordu ile gö 

ğüslerinde bir tek duygu, 

yurt duygu u la§ıyan ordu 

nun karşılaşmasıdır. 

Kısaca bu, Türk Ordusu· 
nun yeni bir tarıh yarattığı 

hir savaıhr. 

3U Ağuştos şfmdıye im 
dar görülmemi§ süel bir za
fer güne,idir. 26 Ağustosta. 
tanı aydınlatan hu güneş . 

30 Atustosta bütun ülkeye 

ıııklarını yaymış. 1 ütün gö 

niillere en tatlı bir bahar 
güneıi ılıklığını serpmişti. 

Ru gün Kocatepeden uza· 

nan Tanrısal bir ok, Akde 

nizin mor kıyılarını göste 

riyor, Tanrısal bir <:li le hay· 

kırıyor, yoluna ışık saçıyor 
du; tıpkı Altındağdan, ba

tıya göçü gösteren ok ses. 
1 ık gibi: 

Ordular/. 

İlk Hedefiniz f1kde
nizdir, ileri/ .. 

Önüne geçilmez bir t se , 
kar§ıııına durulmaz bir tu 

fan o 1an kahramanlar; yıl 
dırım hızi 'e ilerliyor, 25 

yılda ele geçirilmez diye 

övülen f tihkamlnrı, küçük 

bir çakıl taıını aşan coşkun 

bir ırmak gibi ıı.şıyordu. 

3o Ağustos; hakla kuvve 

tın karıılştığı . ha" ınhkla, 
öciin çarpıştığı bir gündür. 

30 Agus os; haksızlığa 

bllyrakaç81\· kvt'sal hi.- 11y.ak· 
lanmanın en nomal bir so 

nudur. 
Öyle bir son ki, bundan 

yeni bir yurd, y ni bir dev-

Yurt takımı: 

Hasan 

Hıknıet 

F cthi Hulki 

Hü-1eyin Kamil 
Celal İsmail. 

Mün ı p 

Cemal 

Rıdvan, 

Hakemin düdüğü öter öt 

mez, Yurtlul i l"ın fort h<ıttı 
enerjil< ve ah nl<tar bır su· 
rc.>tte hücuma geçtı. Fener 

kale·ine kac' ar akan bu hü 
cum ı, o\ayhkla iade edildi, 

Fenerlilerin güzel paslarla 

ilk Yurt kales ne inişlerı gö 
rüldü. Yurt kalesi önünde 

tehlikeli bir vaziyeti Münıp 

l<Urtardı. Yur1uların zam<ın 

za ııtan güzı-1 alunları görü 

lüyor fal<nt semeresiz kalı 

yordu Hakimiyet Fenerde. 
On be inci dakikaya kadar 

her ıkl tarafça leh ' ilu~tıi7 

cerevan eden oyun değişe 

rek Yurt kale i fenn ı;ıkışm 

ağa lrntladı ve Naci, Heşat 
lan aldığı. güzel hır paM 

gole tahvil ettı . Bir kaç da· 

kika dal•a devam eden le· 

hlikeli Fener akınları, dur

durularak idmnnyurdıınun 
daha gayrete geler oyuncu

ları, gii7el nnlaşmalıır a, Fe 

ner kalesine aktılar. Bugün 

çok güzel oynıyan Fener 

müdafileri bu akını biraz 

müşkülatla durdurdular Fe 

nerl ilerin seri bir nkmı a. vu 

let, yeni bir ülkü doğdu: 

Türk Yurdu. Türk Devleti 

ve Türklük Ü küsii . . 

30 Agustos; bütün ilerle 
melerin, bütün devrimlerin 

ışık aldığı. güç aldığı ve ör
nek edındiği bır gündür. 

30 A~ustos; bu günün hür 

havaı;ını bize yaratan. ba 

ğışlıyan ve teneffü.; ettiren 

gündür. Bize b.ıgünli \'eren 

!erin önünde yerlere kapan

mağı en büyük bir varlık 

borcu bilirim. 

O. BalK 11 

lular da mukabele ederk 

güzel akınlar yapabiliyor 
fakat golle neticel endirile· 

miyor. Bu arada, Fener ka 
lechıi muhakkak o 'an bir 

golü kurtardığı görüldü. Fe
nerliler hücumda . Top Ali 

Rizada. . Şut ... Top kale. 
cinin e 1inde . Alkış. . Top 

Yurt kalesi önünden n vrıl 
mıyor . . Korner oldu . Fik. 

ret çekti: T(>krar korner .. 

Yine Fı kret çek ti; Nı.cinin 
bir kafa vuruşu .. Top dışar 

da .. Kaleciden uzun bir pa 

sı alan Rıdvnn topu suru
yor ... Sıkı bir şüt .. Top dl 
reği vahyarak <lışarı kAçı · 
yor .. 35 inci dakikaya ka· 

dar Fen~rin hakimiyeti altında 

ceryan eden oyun. Niyali 
tarafından ikinci golün atı 

imasına sebep oldu. Fenerin 

hakimiveti devam eniyor. 
Yurt kıtl~cisi, fedakarane 

kurtarışlar vapıyor. Yurt 

müdıııfil.,.ri ivi ovnıyor. 38 
ci dakikada Mi!nlhin t•z11n 
bir çekişi fe.,erlilere tehli 

keli saniyeler yaşattı: top 

tekrar Yurt kalesi önünde 

Korner oldu Niyazi çekiyor. 

Münibin bir kafa vurı· u 

topu uzaklaşdırıyar. . Top 

Fener kalesi önünde • 

Taç oldu; rıtıldı Tekrar 

taç .. Fener güzel pasllır 1 a 

Yurdu sıkıştırıyor . 

Sıkı bir şüt: kakci lrn 
rtarn•or. Fenerlılerin nıüte 

madı akını semeresiz geçi· 

yor. Yurtluların güzel Lir 

rılunı Kamıl ıkı hir ~üt 

çekiyor. Kurtarıyor. Her 
iki taraf ınuvnzeneli akınlar 
da Dakılcelar i 'erlıyor Ve 

haftayım O 2 Fener lehine 

bitiyor 
İkinC"i haftayım Fenerlı l e· 

rın hakimiyeti altında cer 

Oairerer bugün tatil 
Bugün Zafer bayramı mü 

nasebetıl~· hütiin daireler 

kapalı bulunacalttır . Bu ar 
ada il basın evi de tatil ya · 

pacağından gazetimiz yarın 

çıkmıyacaktır 

E~remit hu1usi muasebe 
işarhğı 

Ur.ıy tah.;il işyarı B. 
Rifat Edremit hususi muha 

sebe işyarlığınn atanmıştır. 

yan ediyor İkinci dakikada 

Fikretin kafa vuruşi1e üçün · 

cü gol yapılıyor. Onllncu 

dakikada Ali Rıza tarafından 
dördüncü gol.! 15 şlnd da 

kikad.:i yine Fıl<retin sağ 

ı •-a~viyenın ah köşefin~ çek .. 

1 tigi töıkı b r şut heşıncı golu 
yaptırıyor. Yırmi betine! da 

kıkada vurciun Si\ ğ açığı İs 
mailin sürdüğii topu ceza 

ç zgid dahılmde gayrı nıza· 

mi durduran Fener müdn 

fii hakeme penaltı verdıri · 

yor 
Rıdvanın sıkı hir şütü . . 

Top ağlarda .. V1ı:ıiyet 1 5 
. Böylelikle lcısmen yurdun 

ve kısmen Fenerin hakimi 

yeti ahında geçen oyun ni 

hayett~ erdi 
Yurt çok güzel o\ n<ıdı 

Pasları adeta Fenerin oyu· 

nu ayarmdR ıdi . Bütün oy 

uncultır çok azımlcardılar 

Fenerhahçelıler maçtan 

sonra Bursa yoli'c İslanbula 
hareket ettıler Ve hırçok 

sporcu' arımız tnrafından uğ -

urlandılar. 

Dumlupınar! 
JJ.1111/ pw r! ry şehiller ljlıl<ıyı: 
.'ı ·11 k11,.I mfuı b11 1•11 k11/s,1' olaı/ı. 

J)umillpuıur! yuk lari/ıtı.: /Jir denyuı, 
Şe/ıilftıri11 kanrndmulir çelı•ny!n . 

num!11pt1Htr! I ııraüıncl·ıki sultır. 
Su defiildfr s11 lt11Jelller J,an çacjlar 

1J ımlupınrrr.' ha bir kort§ loprrıriırı 

t:cri11<le tlııl!f11la11sw l'a!ra.ıjrn, 

f) tan ,., 11klı yansı/un.. 'J'C1rilıi11 

}'11prt1fİ 11tla11 silinir mi i:lnf 11. 

1J11111lup11ıu r s nılı n doljd11 im Pt,/1111: 
.\/kışlıyor I\ 111şıllar111da l10ta11 

r;1111e~ :H·tıi kı:ıl ak:s/eril(. 
St•l<'imlty•>'" yrır dış Jıislcrile . 

JUııJı.r yoşıı ı y şı lıilla y11iaüı '. 
Sen lrnrlarılı .ı lm çok k11fsal oifl!iı . 

!Jımıluµuwr! yok laribfr hir de11yi11: 
'.~t·/Iİ//cri11 ka1111hı'11ndır çı·lrng111 . . 

N. Saltık 

malar 
Urayımız taadül cedve 

linin Bakanlar Ku'nıluoca 

onaylandığını yazmıştık 

Şuha ylık bu ced vele gö· 

re işyarlar ara sında bazı 

atanmal"r yAp"111şlır: Bun 

iarı aıağıya yazıyoruz. 

30 lira aql ınanşlı Urııy 

ıspekterliğine tahakkuk 

men uru Nuri Sanal, 25 li 

ra asli maaşl" Uray zabıta 

komiserliğine, komiser ka 
tibi terfian, heanp işleri di · 

rektör luğü maa masraf kfı.· 

tipliğine 16 lira asli mnaş 

la Milli Emlak esli i l<'shit 

işyarı Halit. tO lira aylıklı 
tahakkuk yazıcılığına Re~at 

1 O lira aylıldı tahsil yaz 

manlığırıa Muammer GözA · 

lan, muhtar işl e ri biirosu iş 

yarlığma Fevzi Ôzl<aıı, yine 

muhtar bürom tak 1p jşyar 

lıklarına yırmişer lira ücretle 

Hayri ve Bedri atanmışlardır . 

HGIKevi ~u geca b:r müs-
• 

a ere venyor. 
Halkevi göslerit (temsil 

kolu tarafından büyük zaf 

erimiz•n yıl dönümü müna · 

sebeti ile bu gece halka bir 

müsaınere verilecektir . 
Müsamere programında 

(Ôzyurd) ile ( lla yal peşin 
de ı adlı iki güzel p iyes 

bıı 1 unınakt adır 

Gelenler 'Jidenler 

Gönen if ça~ayı ve Parti 
b1şkam 

ı;önen i'çebayı Aslan Er · 

i'e Parti lıaıkanı Ahmet 

Karatan dün ıehrimize gel 

mişler ve i l baylıkta ilçelerı 

ne ait ışlt rle nliıkadar ol 

duktan sonrn akşam iizeı i 

l 1 önene dönmüş erdir. 

Baytar dırektörümüz 
Bir av Ö ııce ınezunh et 

alarak İstanbula giden Ba · 
ytar direlıtöriimüz Behçet 

Ttwçer bu defa i~inini ıl~ nı· 

al ederek vazifesine haşla 

Susığırlık, 29 Gezgin ayt· 
arımızdan) Suuğı 
rlık . panayırı bugün 

kapanmıştır Esırnfın bir 
ka· çoğu M Kemalpa~a 

zası panayırın1:1 iştirak etıtl· 
ek üzere hareket etmişler7 
dır P,rnayırda bu yıl 82 

sığır, 123 bevgir, 208 ınarıd8 • 
189 ınarkep 5 kat ı r, 83 k0 

yun satılmıştır Pana, ır 1118 " 

halli intizamı çok eyi ıd 1 · 
Ura y µan ayır yerini sull\111 

ak snrel ile tPmi:diğ fne dik. 
kot Ptti Dört gün de 
vam eden panayırda bir se· 
rhoıluk ve bır hır ız 'ık vak· 

ası olmuştur İzmirin f oÇ; 
kazasından sabıkalı 0 

" an Mahmut serhoş olıır9 k 
panayırın cfiizenini bozrfl8 

istedi~inrfen j AndarmA tatile 
fından yaka lanmı l\dllyeY 
verilmtştir. o· Yine pııınl\vırm hlrincl g 
nii K--bsiitli:i Abdi satf11lf 

ıy· 
olrluğu mımila parasını t ·lt. 

urken OAntolonunu ,,11t11rll 
1 

ke'tp 39 lir.-smı ç"1dırf1'1 ş 
;l\nclA rma faA lfvPtP 2,.cer"I< 

S 
1 n ._ : .... ,ı,.o 

•·~•(71.- ı(lın n11h11..-Ö'''"' f. 
sahık.-lı vRnkeslcf C"'"k ~ 
rnı:ıil olrlu~u anlaşı1nııstır· 

1 f tll"· 
H•rc:ız aflliv~vP- vPrl "' s i) 

Pımavır"an iştirAk edı>rt b . 
~· 

tün esn1tf memnun ohflll• 

tur. 

Sus1ğırlı ~ 
dt· 

Panayırı dün kaparı ç· 
Pana"ır çok intizamla ge 

miş ve 827 sığır, )23 b~~ 
gir, 208 Manda ve daha 

cok hayvan satılmıştır 

ÇocuK Kurumunun sünnel 
düğünü. e. 

Bugün Çocuk EsfrgeJl'I ~ 
Kurumu tar1tfınd11n erl<de_ 

e ı 
ortaokulunda saat on Y el .. ,,11 
de faldr çocukların sı.ı 

düğlinü yapılacaktır· ı. 

Düne kadar sünnet olo~" 
üzere elli 1 adar çocuk 

J'ıı 
ydolmuş ve kendilerıne {lll 
rum taraf mdan giyecttk 

ğıltılmışlır. 

39 y ıl hilmeteden enıt
ktar bir a~liyecimiz. . 

rıye 
· Şehrimi1, ağırc<•Zll , btl 

mıştır ~inden B Asaf Kadrı kil 

8 
1. • b 1 • defa kendi ısteği ıle te ugece uır a o verılece~ ! ü:le evkolunn u~tıır. Jl'le· 

' Zafer ve ta yare bayramı ! B Asaf Kadri ına~l<~e 30 
münaseb '! tile gel ı ri Hava Ku . lerin lıer bir derect>strıJc slı 
rumuna bırnkı'n ak üzere f yıl bılfı ra~ıl.t çalışn ll bi' 

1 b-yDk 
bu gece şehir kulubü sa 'o· retile hayatının u kfet 

1 k 1 - . "1:1 nund~ ko ordu tarafından ı mmı mes eı;:ın~ . bll 
·rrıııı 

bır balo verilecektir mfş değerli adlıyecı dolıı1' 
Balonun bütiin ha7ır'ıkla- büyiik hi:ı:nıetınderı 

rı tamamlanınt~tır. kutlu ' a11.1. . 

~ooaaaaaaaaaaaaaaa auaaaagaaoo0000o~~ 
~ ~ f ~ 

Q ~ 
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Tl;RKDILl -
r···s~~···~:·;~~İ~~····i Kolordumuzda 30 Ağus zaferini Nasıl 
••• • T r. ı K dk? ····: .. e"' •••• .. ••••••.. ı erı i er azan ı . 

111• m ·ı z 1 ( Üstara.f 1 bırınci sayfada) 
Medeni Arif, dit doktoru 

Nihat Hakkı. 

) Ozbaşı oianıar ~ususi muhasebe ~ü:cesi. 
Kemal Ka:ıım . Şevket, Başba~anhg~ verildi 

Ankara, 29 (Ôzel) - İç

bakanhğındn ince1enmekte 

olan Balıkesir hususi mu · 

hasebe bütcesi onaylanmak 

Üıere Başbakanlığa verildi. 

1 Mıthmut. ~e.l.ai, ha vdar, Ha 

lıl, H~lim, Hazım . baytar 

Ekrem Şükrü, baytıtr '.':iya

zi, Emin, Celal. Vamık 

Abdullah . 

~ra sızlar 
1 

· ttalyaya ~arşı zecri tedni- 'ı 
rlu ahnmasım muvafık 

bu1ma~ılar 
İstanb ', 29 Özel) Pa -

tisten haber veri ldiğıne gö 

te Fransızlar , İtalyaya lcar -

fl zecri tedbirler alınması 

hakkmda lngi lterece ileri 

•lirülen fikre yanaşmak is 1 

letniyor1ar . Bu haber, henüz 

tesrni çeven,erdt>n teyid edi 
1 rni~ değildir. 

Arnavu lukl 
- l 

~Ja~lanma1ını yap ınlar oan 
~ir çoğu idam e~il~L 

lstanbul, L9 (Özel) is-

hn münasebetı e Arnavut 
1 lıkta lrnru lan harp divanla 

tı, ısyarı 'i iştirak edenlerin 

lllııl- akenıelerini görmekle 

devam erlıyorlnr . Harp di 

"anları. asilerden birçok l<i

t"rıseleri idama mahl um et 

tııiftir. Ş ı mdiye kadar asıl 
lltılar pek çoktur. 

~dasında -ingilizlH süel 
~azırlıUarda bulunuyorlar. 

latanl ul , 29 (Özel in 

l(ilteıe h'.lkümetı , Kıbrıs ad 

"••nda ııüe l hazır lı k "ar yap 

trıaP.a ba~larnı ~ lır. Adava 

•itndıye kadar epı 
~ lı.,,.,, e tln 
b-
"~ı noktalarda. ta yare 

hill\Rarları te is olu nmuştur . 
ıı 

lı hıu.ırlıklar, ıı; ıya s •d çe v-

gelmiş ve 

'11' erce öı . emle takip olunu 
Yor. 

Teymen o'anlar 
Fe rit, Mustafa , Hayrettin 

Süleyman, Vahdettin Nazif, 

Sabri, Nazmi, rüstem Emin 

Halil Mehmet, Sadık. muza

ffer, Şadan Mustafa, Zakir 

Şakir, Hiiseyin Cnhit, Müe

yyet Rasim. Abdurrahman 

Hamdi, Ham t H. ındi , leva

zım İbrahim Hayri , l evazım 
Ekrem, Dursun Sıtkı , Hüse 

y in PeJi, Faruk Rı7.a , hüse

yin Reşat, Fadıl Emın. Re

şat Yahya Ahsen AhmPt. 

Necati, Saf der Vahit, Şaban 

Nazmi . 

H~Sap mu3mela memurl~rt ve 
usıab1şları 

Altınc ı mıf he~ p memu 

ru Ahmet Hasan beşine. 

al tmcı sınıf ınuan ele memuru 

Edh~m Süleyman beşinci. 

altıncı sınıf marangoz Nuri 

Ömer heşinci, yedınci smıf 

nalbant lbrııhim Mustnfa 

alıncı , altıncı sınıf İmam 

Hakkı A li beşind , altıncı 

sınıf ınu ıt mele m~nıuru Ra -
• 

uf AH be~incı, altıncı ....... r 
hesap memuru Fehmi ibra 

hlm beşinci, altıncı sınıf 

hesap memuru Haşıl Feı. mı 

beşincı rlördüııcü sınıf mu · 

amele memuru Ali Rıza 

üçüncü dördüncii sınıt nıu 

amele memuru Kemlll Ha · 
sar üçiiııcü, altıncı sınıf mu 
amelE' mt·muru Neıet Sırrı 
beşincı, altrncı sınıf tüfekci 
usta ı Hüsey ın Ahdi beş; nci . 

yedanci ıtınıf kamacı ustası 

Akif Ahme t altıncı . vedinci 
ı:ıoıf nalb ırn l ustası Muhiddin 
Mu lafa a tıncı a tancı sın f 
imam Y nhya <'P mal beşinci , 

altıncı sıhıf muamele mernu· 
ru Mazhar beşinci, ,·edinci 
sınıf kamacı uııtası Mehmet 
Alı altsncı . yedınd sınıf 

ınakınıst Ali7. ıltıncı. yedi 
nc.i 5ınıf marango:t Mehmet 
Rüştü altıncı sınıfa yük~l· l 

mi~lerdir. 
Türkdlli: Terfi eden suba · 

y l arınıızı kutlular 

( Huş tnr~ fı bir ind ıısyfud:.ı ) l 
du komutanlığına ve bunun 
garbi şimalisinde kain Kert 
köyünde ~üvMi kolordu ko 
mutanlığana mülaJ, i ol
du Takip ·edilen yolu, sü
vari kolordusunun ~7 -28 

ağustos günleri akınlar Yl!P " 

tığı ve mütemadi kılıç dar 
heleri altında dfı§man gar· 
be doğru ~a vuşurk('n aynı 

zamanda akurane bir suret. 
le ihrak eylediği abadan 
geçiyordu Üzer lerindt n ge
çı ir yüzlt-rce enkazı ve düı· 
man ecsadı vesair metrukat 
hezimetin Öz Türk yurduna 
zelil düımanın bıraktığı bu 
taze harabe1erin verdiği te
siri tadile kifayet etmiyor
du Mareıal Fevzi her ikı ka 
mutam tenvir ettiler Baş

kamutan Atatürkle General 
İsmeti~ Afyondan doğ
ruca birinci ordu ka~arga 

hına hareket etmfşlerdır . 
Alessabah faaliyete geçen 
kıtaat tertitatı lazım t>yi al· 
mı~. zava)e doğru düımaı ı 

eyice sıkııtarmıştı. Mütema · 
dıyen garbe ı avuımağa ça
lı~an düıman, kıtaatımızın 

sıkı temaı; ve lazyikına rağ 
men ~9 JO gecesi Hamur 
köy civarındakı ak anımı 
mli~külatla gece 'uruyuı 

leri i 'e birçok döküntü bı 
rakarak Çalköy mıntaka

sına çekilmiş ve bu hare
keti eıınasında (4 ) cü süvari 
fırka mızın hücumuna uğra

yarak ayrıca zayiat Vf!rmio· 
tır Binnenaleyh Sdbahle~n 
düş:ııan tekmi l kuvveti ile 
Calköy manta k ıuında tortop 
olmuştu . 2 incı ordu t> ıncı 

kolo: dunun 17 inci fırkası 
ihtiyatta olmak iizere 16 
ıncı fırkası ı le Çalkö) li şi . 

malinden 61 inci fırka ile 
dilha gHpten ve Çaldere 
si şlına l indeu. hirınci ordu 
dördii ı cü lrn'ordusu ile, on 
birinci tırka Çalköy cenu 
hundan, beı · nci fırka Seleki 
§İmA 1 i garbi!lindPn, '.! ] CÜ 

fırka Aslıhanlar şımalinden 
ve üçüncü fırka Ağaçköy 

şimalinden olmak ü1:ere ce· 
nup ve garpten laaruz ed~ 
cek, ~üvarı kolordusu Sa 
raycık. Dilova mevki ilerin· 
den Kız.ı'taş deresini kate· 
de ('K dü~manın garba fira· 
rına mani o!acaktı . Yalnız 
kıtaatımıt.ın oldukça vorgnn 
bulunması ve arazin in fev· 
kaliicle menaatı dolayı"il~ 
ln ~k.açın garp u cu sılo~tınl 
ma mıo ve Kıt ltaş istikame 
tinde a7 bir kısım açık l{al 
mışta Cephe icabında bu 

ihtiyat kuvvetine malik bu
bunuyordu. Bu hareketle 
ağır toplarımızın k11mı aza
mı da yetiştirilmi~ti. Ordunun 
geceden beri aldığı hu hrU 
battan bihaber olan düı
man 30 Ağustos sa ha hı 
Dumlupınara gitmek hıtre 
ketine teşebbüs etti ise dP 
daha evel lu istil<ameti tut 
muı olan 23 üncü fır kamız· 

la kar§ıla§h ve geçeml"di. 
Öğleden itibaren her taraf· 
tan teıir başlama§ ve altın

cı ve dördüncü kolordulara. 

mızı imhakar ve rnütemer 
kiz ateş çeınberi içinde kal 
mıı olan dü mana Ada · 
tepe mıntakasmda bi-
teceği katiyeli bir muha 
rebeye mecbur edilmişti. 

Dü~mıın bir menfez açmak 
için çalıştı. Gece fırar ede
biimek ümit ve emelile ola
cak ki, gecenin hu 'ulüne ka· 
dar, azami gayret ve mu· 
kavemeti gösteriyordu. Gr 
uplan bir saat sonraya ka
dar devam edt>n bir Baş
kamutan meydan muha
rebesi nan 1 verilen bu n u 
harebe ne ticesinde 1 ve 2 
inci kolordu karargahları 

da 4,5,9,12,J3cü fırka!arda 
daha evel garba çekilebılen 
1 ve 7 ci fırkaların bazı aksa
mından mürekkep düırr.an 
kuvayi uliyesi meydanı mu 
harebede birçok mecruh, 
maktul ve esir, top, otomo · 
bille beraber bilcümle em 
vali lerkettirilert'k mahvu 
perişan etlirilmiıtir . 

Ancak Kolordu Kamu 
tanlan Trekopis ve Diyenis 
Dır ıusını baKıyetussuyur ı • e 

gece Kızıltaş deresi boyunca 
bu çemberden firara muvaf. 

fak olmuşsada , bunlar da bu 
vadıyi muhtelif meşakattan , 
seddeden süvari ko ordumu· 
zun tesirile Murat dağlarına 
atıln111 ve. bilahare arzı t~s 
limiyete mecbur edi ' mfıttr 
Bu muharel ~de en çok taz 
yika maruz kalan 23 cü 
ve J cü fırka ;1 kıaıııa doğ 
ru biitün kuvvetlerıni cep · 
heve sokmuı '~ azami gay
ret ve metanet göstermlştı. 

Topçularımızın ıuaddi ve 
mitnevi tesiri pel< büviik ol 
muştur. 

Grubu mütea kip Baıluı· 
mutan Mareşal Fcvzı ve Gene-1 
ral ismetle beraher ı.rnharebe 
meydanından Dumlupınar 
köy üne h.ue ket <! tliler ve 
geceyi Dumlupınr.rda geçi 
rerek mü 1eakip har<>ket hak 
kanda ıııukaı-rf'ratta bulun-
dular . . muharebeye has:- i.;in kafi 

"---------==--=---=-===========~~~=::=~~==~~~~~~~~~ 
~ 

Gönlümün Kızı 

Yüılerinc bakmadan l<a 
ÇıYorum. Gecenin koyu la 
c· 
dıvertliğinde , kıvrılan kel 

1"1 nılarda uçuyorum . Ne· 
t 
b~Ye gideceğimi bi 'meden 
llınnıiyen bir yere doğru 

i\tıı 'Yorum .. 

~ Güneş . yuzu mü okşadığı 
b~tnan uyanıyorum . Ablam 

~~' Ucumda durmuş: Ya ş 1 ı 
oıleriyle bana yalvarıyor .. 

,, Ne oldun cicim? Bir 
''t" ın ağrıyor mu? .. Diyor .. 
l Etrafıma bakıyornm En iş · 
ttıı uzaktakt bir köşeden 

rAZA.V: 

Ekber İnanç 
fafka t dolu ba loşlari y 1 e be -

ni tıüzüyor. 

Ne o'du abla? Ben ne 
den burdayım? . 

Oh! Şükür cicim . He· 
le konu a bildin .. 

Eniştem yanıma yaklaşı 

yor: 
Yı ' nıaz bizi 

kuttun diyor . 
iki gündenberi 

halin? Hele şül<i~ r 
açabiltlın. 

çok kof -

neydi o 
gözünü 

Peki btni kim bura.va 
getırdi 1

• 

Geçen akıam eç va 

kit kapının önüııde Lir ba 
ğırma ioittik . H e men koş
tuk ~en vüzükoyun yerde 
yatıyordun . Aldık içeriye 
İ)ite şimdiye kadar hiç ko
nutmadan böylece lcalmıı

tın Hele ıukür.. Pel-.i ya 1• 

Sen nasıl oldu da hurda bu· 
lundun? Bütün olan biten
leri kesik kesik, soluk olarak 
anlattım Eniştem: 

- Bundan sonra oraya 
gitnıiyecek&in. 

Peki <nişle . Ben ıaten 
gitmiyeceğ :m . Niçin kRçlını 

ı;anki'!. 

Ablama sarılıyor . onu öpü 
yorum . Bira2: sonra 
kapıdan annemin ba 
ıı uzanıyor . Beni yatakta 
otururken görünce kollarını 
açarak koıuyor. 

- Ah yavrum .. Diyerek 
saçlıuımı ÖpÜ\or, ~· avaş ya 
vaş ağlıyor . 

Yılmazın. Ben sana 
gel dememiş miydım .. Ah! 
Çocuk . Çocuk . 
Akşamın alaca karanlığı 

her tarafı kaplıyordu .. Ya. 
rasalar uçuşmağa baılamı,lar, 
kuhngıçlar cıvıltı 1ahm kes 1 

miş1 erdı. . Amanın eve gı 

deliberi ağlıyorum . Ablam 
ara sıra uğrıyor, beni tesel -
li etmeğe çalıfıyordu .. Ken
dimi epi ~üçlü his ederek, 
oralardan ayrılmağa karar 
verdim. Her nereye olursa 
gidecektim. Ve iote bu 
istekle evden cesur olarak 
ayrılıyor. Gmbet rüzgarla
rının önünden sürükleniyo 
rum. 

( Bitmedi ) 

" 1 ,. 

SAYll 3 

laf er Bayramı Büyük 
Törerıle Kutlulanacak 
"Törene saat on birde Cumuriyet alanında ~aş1anac1k. 

Asterimiz ~ü~ü~ bir geçit resmi yapaca~. 
~~--~~~----~~~~~~ 

Gece de bir fener aıayı rerfip edliecektir. 
1 3'l Ağustos Sa Ka-

mutan meydan muharebesi· 
nin yıldönümüne teıtadüf 
eden cuma günü Balıkesir 
Garnizonunda aşağıda yazı 

lı tören yapılacaktır. 
A) Zafer Bayramı gunu 

Bahkesirde mevcut (Nöbet· 
çi subavları hariç) bütün 
subay, askeri memur ve 
mensupları (kıta i)e törene 
iştirak edeceklerden de mü
mi ün olanlar) büyük üni· 
formalarını geymiş o 'dukla
rı halde 11Rat 1 9 ı da Ordu 
evinde l "planmıf bulunacak 
karargah ve müesseseler 
ile kıtaat subay 1arı ve men 
supf nrı gurup olarak Korko 
mutant ziyaret ile tebrika
tta bu'unacak 1 ardır. Korko 
mutan saat 9 . 30 dan itiba
ren memurini mülkiye ve 
halkın tebrikatım kabul bu· 
yuracaklardır. 

B) Orduevindeki lebrika
tı müteakip merasim duru

şuna geçilecektir. Bu duruı 
için subaylar ve memurini 
mülkiye malul subttylar, ıh
llyiil ve mütekait subaylar 
saat 10.30 da Orduevi önü· 
nde ve istasyon 
meydı nında krol<ide göste 
rilen yerlerini alınıt buluna· 
caklardır. 

:>. Meruime 
edecek kıtaat vesair 
küller · 

A) Askeri Bando 
Pıyade Alcıyı 
Topçudan bir Hatarya 
Nakliye Tb. dan arabalı 
8 1 (24 araba) 
Jandarma 
Polis 
Mektep1er 
Sporcular 
Cemiyetlt>r 
U) Merasim Komutanı 

piyade Alay Kamutanı Ya
rbay lbrahimdir Merasime 
i~tirak edecek lutalar vesa 
ir teşekkuller saat 10. 30 
da ilişik kroki mucibince 
yerlerini almış olacaklardır. 
Yerlerin bu krokiye göre 
alınmasını merasim Komu 
tam ve halkın intizamını 
Merkez Komutanı emrine 
girecek olan Mühimmat depo 
Direktorü Yüzb<lŞI Lütf Ü ve 
~mnlyet memurları temin 
edecelderdir. Bu hu ·us için 
ic:abeden emirin verilnıuini 
ltbay ' ıkt a n diler im 

C ) Korkomutanı saat (t ı \ 
de meı a sim mahaline gele
rek kıtaatı muavene ve te 
brik edecekler Bunu müte
akip piyade alayından kı

dem iz subay tarafından 
bu ~ünün Büyülclüğü, ordıı · 

muzun l~tiklal harbindeki 
kahramanca mcnakibı , düş· 
man ordusunun imhası ile 
neticelenen Ba~ Komutanlık 
meydan muharebesinin tah 
rihçesi hakkında yüksek 
sesle bir söylev verilecektir . 

0) Bu gün aynı zRmanda 
tayare bayramı olduğundan 
kıd~m,iz subayın söylevin. 
den sonra tcıyare cemiyeti 
tarafından bir söy1ev veri 
lecek ve bundan sonra Ko 
rkomutam söylevini verecek 
tir. 

E) Korkomutanınının Sö. 
levini müteakip İstiklal ma· 

rşı çalınacak ve bundan so 
nra Korkomulanm önünde 
merasim geçlfi yapılacaktır. 

1 Merasim geçifi sırası (2) 
[A) fıkraaındaki sıradır. Yü· 
rüyüf iatikamelf krokide ok
larla gösterilmiıUr. ] Piyade 
manga kolunda Topçu ve 
Nakliye birerle kolda geçe· 
ceklerdir. Merasim geçlfine 
i§tırak edecek sporcu1ar 
ile talebeler geçit 
sırası Merasim kamulanlı

ğrnca tespit olunacaktır. 
f) Topçu taburundan bir 

takım istasyon civarındaki 
park tepesinden lam saat 
J 2 de mana vra barutu ile 
21 pare lop atacaktır. Bu
nun için toplar daha evel 
mezkur mahalle getlrilmlt 
bulunmalıdır. 

G l Merasim geçiıinl biti
ren kıta eskl belediye bina
sı meydanından ayrılarak 
birer subay komutasında 

olarak kı§:alarına dönecek · 
lerd r. Yolun tıkanmaması 

için geçit resmi yapacak ol· 
an kıta komutanlarının bu 
na dikkat etmeleri lazımdır. 

İ) Ôğleden ıonra lntaat 
kıı'alarında eğlenceler ter· 
tip ederek Zafer bayramını 
kutlulıyacakldrdır. 

Büyük zaferin kıy -neli 
kıılalarda kıtaat kumandan· 
ları tarafmdan erata iyice 
anlatılacakt . r. Bunun için 
muktezi programlar ko-
mutanlar tarafından hazırı· 
..... __ _ ._ -·- .... ii,.•ıeseler era-
tının da en yakın kıtalarda 

bu programlan ittirak etl 
irilmesi kıta komutan'arlle 
temas edilerek iemin olun 
acaktır 

Gece eğlenceleri 
1 Gece bando, piyade 

alayı ve nakliye taburundan 
bir fener alavı terttp edile 
cek ve bu alay (Kıte.yı mu 
ntazıra ve merkez bölüğü 

hariç) saat 20,30 da bir 
binba~ı komutasında ve ka . 
fi miktarda subay idareıin · 

de olmak üzere piyade ela 
yı kış'aı;ından hareketle (Pa 

ta cami, MeyhAne boğazı 

Tapuve Nüfus daireleri - Hü
kumet konağı • Hükümet 
caddesi, Belediye dairt>f i İs 
1 Devamı üçüncü ıayfadal 

tasyon caddesi - Orduevi 
Un fabrikası) nı takip ede· 
cek ve fabrlkavı geçtikten 
sonra alay hitam bulacak 
ve kıtaat kıılalarına 
döneceklerdir. Nakliye 
taburundan da fent"r 
alayına ittirak edecek erat 
iki subay idaresinde olarak 
saat 20,30 da Paıa cami 
yanındr. bulunarak fener 
ala yana iltıhak edecektir . 

2 Bu alaym komuta-
nı piyade alaymdan tayin 
edılen binbaoıdır. 

3 - Fener alayına 11vil 
mekteplerden ve spor teı 
ki l atından, cemiyetlerden 
ltlirak edecek olanlar eski 
belediye binası meyda -
nında ~ast (20.30) da top 
lanmış olacB k ve aııkerl ta 
kip edeceklerdir. 

4 Bir yangın vukuuna 
meydan veri'memek üzere 
Merkez Komutanlığh ve Sar 
baylakça lazım gelen tetblr
lerin almma11na dilerim. 



S4YFA: 4 TlJRKDILI Afustoı 30 ~ 

Biri Yer, iri r .. ıy 1~kl(;~~h~~~I Ucu~, ğu ••• -ı 
Habuşistan meselesi milletler arasın~a n üstemli~e 1 e I U Z n Si 1 ~ I w a 
sahibi olan ve olmıyanlar arasırıda ten avi fdEgtlın ~ is TAN B u L 1 ag am ıgı 1 

çarp·şmanın en son tecell's'dir. ~ ''a"urı:m kaıaraııaıııak i~iıı ~ıınıu·ak "" Zarafeti•, 
14 Ağustos 1935 tarihh len tevziinı tasvıp ve kabul" lltJ z İ ı~ rıı 

NJevs Ehrochronicle yazı hazır nudır:> n Hııbeşıstan 1 F:ı 1 • rı""I 1 a 
yor: buhranının işte aslolarak H~ tuula, luna , .. ,ava kaldır1111l:H'11<·ın ~t'l'l a el 1_1•1 (lVŞllll 1 1 

Daha başlangıcından sarih meydana koyduğu haluki ~ ' • • • • ' 

bir urette bellı idi ki. Ha mesele budur. Buna hızim ~ z" i -;ı r-1" F a n a z ,. k u m a ş 1 
beşistan meselesi, münhası cevabımız nedir? ~ .... 

ran Sığnor Mussolini ile Oominyonlar, tabiıdir ki, ~ STOKLARIMIZ DAiMA YARDIR. VE ' 
Ethiopio imp ratoru arasın mfütekil devletlerdır ve kendı ft. 
da bir mücadeleden ibaret nam ve he nplarma söz söy ~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~ d • 
kalmayıp çok daha derin liyebi litler. Onlar be)neddü ı Tuhafı ye mağazaların a 1 

mu;:·.:'::~1;~1~~.:~1::·::~ ::i 7.~:::~.~ 1~u;~.~i:~:: Büıhaniye sulh huku~ if"S~-;~~-;~;;;;;;;·r~·1 · bulabilir-siniz? 1 
sında müstemlike sahibi Fakat. Büyük Britanl a, ken ma~t.emesın ·Jen :. m ÜJ. de : ... ~, occ• ... ) .... H .. ~-
o lan ve olmayanlar arasında dinin olan geniş n üslen lı 111\ U • • '1l1l 

~~::~i :::gı:'::,i:i~ri~:ş;::,_ ~~:~: ~~sU:a.~~1ş~~~ld~~~:~~- Burhaniye hazınei malıye =.. Mobi'ya ve zarıf ve~ 1 111 1111111111111.lllllllllllllllllllllllf" 
1 

t" J vek1h faık \,\rafından hazi. ğl d 1 ~ 
ya yayılabilnıesi için saha yor • sa aın mKsa san 

8 
ye • -o ll d b k J "~ 

lstemektedır. Taşan nüfu Eg~er bunlaıın etrafına neden fazla ald.ığı ~3 lıN : yaptıracaklarıa. : : agv lCQSll Q ÜyÜ tenzi 0 ~ ·- ~ sunu barındırabı mek ıçın sımsıkı bır s t çekec l, "e 46 lrnruşu ş mdı) e kadı'lr En ucuz ve çok ı>aAlı:ım : : ~ 
araz• ve manıfaturıı eşynJa. i tı marını nıunlıasır " ken y.ll filli}· il ve halen de ~ka ınobılya uıkımı. andalye • : Suyu v~ ~avas gu"zel şı'fa kayn'lg-1 ""--
" için de tıcaret mahrecı, dımız•· ıahsı's 'dt et k 0 uı•ak, ve masalarınızı 1 Balıl<esir : U il 1 C? :; '- '- mt:lgal11 ıncçhu b1Jlunan eıs _ ~ 
alıcı pıyas.ı. aranıa.I< n ec c>rgeç hır h rp ıle karşıla hapishanesiııde Yamalı - -_,_ 

bak Bürhnni} t' jandaı ma H - 1 7 ~ 
buriyetindt!dir. Sir Samoel şacağım '/ muhkakl ~ı'!<tkır': Ü eyın uslavn siparış Baly Dag .... , , ıcası . ~ 
Hoare onun bu tevessü ıh oyle hır "Hnıp.. l lrnmandanı ismnil hık .ıya edıııi2I. Avrupa ınallftn : S 
liyacını tanımıştır . b.ı.im tarafımızda olnııy.ı ılfı.ııen gı) ap kır r. teblığıne, • ve onlı-ırdnn dnlın s.ığlnm : ~ 

Ve fakat bu İtalydn yn caktır ın ıhal< .. nletllll de -3 ~1-935 
1
• •• ş .. kıldc ynplıracağınız.a : ~ 

'"' - Yollurı nrnba, otomobıl ve k.am)·on .l!ı.bi.her tu.r. ~ yılma ameoiyesinın mt'todu Bu v. zıy te ınulrnbil ta şiiplıe elmeyıni..:. Hüse} in " ~ 
ne olacaklar? Sıgnor l\1usso kip t:.fılebılecek }ol ltaıyan- t rihine lerndiıf eden paz ustanın \aptığı işler Bnlı : ~~l~~~~ıl vcıı-;tnlarının işlemesıne ı•l\'orıslı ve ~U- i 
lini isted ğini kapma '-'Olu K ı · rteııi günü "8• l 14 ele Lıı a kesırın licaı et • nne, \le a 1: ""'-

J lanı ve Alnu n aı.ı o onı , _ ~ 
ile tahakkuk ettirmeyi t<>r lerle tamamen bızim ttıbi kılıY asıne karar verılmiş mağazalarında bulunur. • - .ı ~ l • - 2 Saygılı halkımızın lhco. istifadesi ve sıığlığı nU ~ 
cih ediyor gıbi gorunuyor. oldu(?umuz şart arla tıcaret olduğundan mezkur t::iinde şçiligi v • ınuvaff aki~eti : : şi.in<'esile fıntlor indirilmiştir: ~ 
Şayet dünyada sulhün hü yapabilme erın 'e on 1ara gelnıediği \ e ya bir mudrı • ıle tanınmıştır. : = Bir kiş i idn banyo ve o1n kirası oltırnk aünde ::; 
kümramnı temin eden her tıpl<ı bıı.ı'rn haiz old~Jı:.umuz •••••••••• •••• •• •••••• •••: - · b k l ~ ~ ıs fi de gönd rmedi~i tal<dirde - yırmı eş uruş n ınır. ~ 
hangi bır teıkilatın. organı hukuk ve ımtiyazatı tanıyu- t• •• ~) : "-

d d t ı d muhakemenin gıvabındft ce JI - • ""-. 
zasyonun evam e eui me- rak, orndn temekkun e e ' ~ ""\ • - 3 On giınden fnzla kalanlara uyrıru yüzde yirdl! ~ 
ini diliyorsak, bu kapma bılmelerme mü nade etmek· reyan deceği ilnn o1unur. t r' t : tenzıllit yapılır . :=; 
zorbacılığana manı olmak tır. Ve bu llektlde bir "ar· ' = ~ 
lazımdır. rang~ment .. ~ın devamlılığını • a E 4 - Buyun ve Baylar ıçın l'\yrı ayrı istirahut '\'O to· ~ 

Falcnt ı.orbacılığa kalkı temin için Britanyn müstem· 8iıfl.lln\·ye sulh "u''U'' : nezzüh mahalleri yapılmıştır. ::; 
şan milletlere, sadece .. HR lılce\erinden ha·uları ısli~e· U ile il 1\ ~ Tiif k Hava Kurun7LJ t E ::; 
yır. olmaz.. diyıp meseleyi ı rek Mı let'er Cemıyelı mnn- 1.1, • d C, 5 lstiyonler idn hususi banyolu odalar da vıırclır· ~ 
orada halledilmişçesine bı- das1 alhna verilmelidır; bu ffi311A8ffi8Sln 80 .,., ~ 
rakmak. kifayet eln eı. Ne b Arzu edfln mU terilere yemek, koryol11 v<' y:ıtnk ~ 

suretle ticarette mü•av11t nn. lınıııyt: hazıneı malı :::; 
ltalya ve ne dP ~ fm .. -,,.- temın olunur ve Mandater tomin edilir. ~ 
ba it b" "h 1 yesine SU lıra borçhı olup ""-. 

s ır ayır, o maz"ı lik kendisine tahmil edi miş e e - ~ 
cevap olP.rak lcabul etmiye- halen ıi<ametgahı meçhul : 7 ll Jvuı:ı vtı içim•• uvu d·ı \'Ok vüzel<lir. Aynı ıo· :::; 

k ı d o nn d evletin c-rada ku•a J ~ 
ce er ir. BJZ, yayılma ha bulunan fi\irhanıy esbak : : ıııundn e ı yi bir tcbtil h "'ı yeridir ~ 
reketlerın. mü ait ıemin cağı hükumet ve ıdRr(' hu ABDU. lKADl'R PıNAR : = Yun\uımızun l'e\ı: r.ıyll rı l ve Hiınizın bir cek şıftl ~ 

d d 1 "ctn 1· mat müdürü Bahattıne ılfı ' - ~ bulmak ıçln, baıka bir yol, susiyetin en ° ayı ~ - VB s~ğlık yeri olan «B ıl;n D .g llıensı>ı ~uyunılafl ~ 
başka bir çare 1 ulmall\ ız. yete ı..n,şı n c,u'n eti, de le nen tebliğat ifasına ve mu- : - ''" ho\'oAındnn nz hir parı. trnrf lı' ist•f,ıdo elın~· :=; 

Signor Mmsolinin gazete min olunmuş o uı. hakemenın de 23 'J 935 t-ı P \SA il f\'.\lı\MI K \(>l~I • - lı>rini « ıv.r.lı hulkımızu ôü.utlı r ve a:deceklerıfl ~ 
• - • •. " t- • ~ 

si meseleyi gayet açık ola Tcıbiic'i ld. Löy c> hır l<k rihinetesa~üf eden pazart~- l\\B:-ibl\fl\ :\ 48 =ı=_ ~·ok mnuınuıı \'P foyılalnnnı ~ ol:ıcıklnrını ~jıııılı· :=; 
rak vazetmektedir. lif imepqali•tl<!ıın ııin ı a si saat 14 de talikine karar dAn miijıtf'lArım ~ 

Britanya ki 11rzın bır rnusuna dokunur verı'miş olduğundan mez TELEFC )SJ ;B \ )lf )E( ~.\' : = \lıisl • <'İrı :::; 
taksim dördüne sahiptir, Faka aksı ta'<tirde, nctı • - :::; 
müı:tenılil<eleriolnııyan dev· cetül neli<" muhakk\k oan kur günde mahkemede bu- 1 \'E SAlH l'A\llH\I' Y.\l'll.1H~ = llf'~EYİ~ ~E~' rı. ~ 
letler lehine olmak üzere harbi mi tercih edıvoı lar; lunması veya bir mümc sil : • - ~ 
Kolonilerin yeniden ve tadi sorarız gönc'ernıesi i lan olunur ···••••••••••••••n•••• .. ) E iter l'Umurlı ı;ı gunu ı;:.uıt 15 de Ahnh::ıno Jıonın•!· ~ ,. 

f) \r "f, 
KADRİ YETKİN 
İç hastalıkları mütehn

ss sı Milli Kuvvetler cad· 

desinde Yeni J ürldye ec
zanesi üsündekl munye
nehanednde her gfin sa 
bahtan akşama kadar ha· 
stalarını muayene ve te
davi e~er ... _ .. 

,. •••••••••••••••••• ,.. 1 

: an cloğru il cnya koptı knçtı vurdır G.dıp golnıe ~11~ ~ : liradır Kop•ı kaçt ı yı götürü lutmnk istiyenlorin Yeşıl 1 ~ 

: c~v;;~~:~ 1 ~:r:lh~ ;, s;l~i;; .. b;; 1;:;;;;~~~1111111 1 IJ 
_ .... ----------------------------------~~ 
BAllK[SIR ASK[RI SATINA lMA 

KOMiSYO U ilANlARI.. 
------------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,-:-~) B 1 k d k h . . 200.c a ı esir garnizonun a ıtaal ay\ analı ıçın . 

rı :ıt 
kilo arpa 4 9 935 günü saat 15 clt> ihalesi yap ı lnıak . ., 

hl11' '' 
re kapalı zarfa eksiltme e konmuştur. Arponıo te 

60
0 

bedeli sı Oo lira olup muvakkat teminat nııktarı 
ıla' · 

kor satınalmft komisyonunda ynP e 

1 dagor 
aktır :.tiyenlerin şartnameyi satınalma komiyonun s· 

lira. ihale i Sayın müşte- i 
:.· rilerimize i 
'• • bilirler. İsliyenlcr muayyen 
: f{annna "~ guu ~ at eve'ine kadar teminat 

bir 5 
olan gün ve saatten , ,,, " 
mektuplarını kor satı n " 

• • 
: OIUJl 3)'3f'h \'{~ danı- : komisyonunu Vtrmeleri. 

! galı lı~r liiı·Jii iilcii vr ! (4 
2

0) 

i rart ı al•ll IPri di'ık ka- il----- ____...-/ 
: nrrııızda :-'afılnıakıa- : J ı' ! ılır. i Balya Uray B ışkanlrğın ~:ı.: 
: Yc\ııi uı·linliuiıııiz: Beledıyenıııce satın alınncak 200 metre itfoiye çı1' 
! ktıt'U daıı.P iHeiiİPrİ: ! mu 16 8 935 gününden ıtıbaren 15 gün ~üddetle.8 a935 
• • eksiltme rnretile münakasaya konulmuştur. ihale 3 f ıııeYi 
: Yirmi lilt'f' : günü saat 10 da icra edilecektir. Taliplerin şart~" ht r 
•• ()11 1) •• l Jfl • • görmek ve dahA ziyade malumat almnk istiyen er 0w· 
: BP~ )) i gün Balya Belediye başkanlığına müracaatları 1 ~1~~~ : Fiaılar ueuzdu ı·. : _n_u_r_. ___________ _____ ~ 

• • li C l )1 ALI HA ~ 1 ! 
~ .................. .... ... 

• 

Basın yeri: il matbaası 


