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Hüküm etimiz Ç~~akkal~ bağaz~~.!_ t~hkim edecek. 
b •• •• k f • Jd •• •• •• 1: .......................... : Dış Bakanımızın ouyu za erın yı onumu:a Çana~kaı~. ~ .. -· - .. 

•• •• •• ı~ Ooğazınıtah~ımeıleceuız: Turk- Bulgar munase-
Zafer bayramını yıl donun U ı = İstanlul, 31 <~~el) : b t h kk d beyanatı 

: Lozan muahedesının ak : a 1 a 1 n a 
büyük tezahüratla kutlu landı . ~ ~!~d=~mb:"g~:~r~:;~·a::": 

siyasasında görulen deği 

~D~üz kahraman askerlerimiz ve tal~belerımiz göQsü ~abaı l~rı bir geçit resmi ,a. ! ;~1:,~~11er u;:":~~şmy~p~~ .. " 

ılılır. Gece büyük bir fener alayı. $e~ır ~ulü~ünde ha lo, Hal~e vınde müsamere verıldi ~ ~~d0·~:; ı.;~:;:r::ıı~~:.~;;r .. 
Bulgaristanın da ~izim taiift"an temel siyısımızın oı~
ın~a ~ulunmasına asla arzu ve tem&yülümüz yıUur. 

lb 8ırgün önce zafer hayra : her devlet gibi bızi de : 
lij

1

"1ız büyük törenle ve bü- enel tedbırler almıya : 

Ankara, 31 (A.A.) Diş 
Bakanı dün Sofyadan ge 

çerktn Bulgar Dış bakanilc 
gorüşmüş ve bakan Koseva 

lld rı halk tarafındandan ca ;evketmiştir. Hu cumleden : 

dı 'rı tezahüratla kutlulan· olarak, Çaııakkal boğaz : Hüştü Ara sa refakat etmiştir. 
. larının tahkimı lli7unılu ; H. Tevfık Rüştü Aras gaze. 

, ORün şehirdeki bütün re görülmiişti.'r. Hüld'ımeıi ! ttcilere verdık erı he) aı alla 

nof hududa kadar Tevfik 

llıiii. b" 1 .. 1 l l ' • k 1 k b 1 . , ı"' ına nr, muPsH•se er, 
1 

miz, böyle 1 ir t Pşe) iis e : i ı mem e et münase et erı 
r" er büyük bayramın şere : harışın mı hafazps na bir : nin normal olduğunu. yapılan 
:~ baıtan b şa ba Y rakla : kat da ha ı, z n•l •dece i : şikii yet yaz.la rının sebeple· 
ıl •ıla donatıln.ış . OrdL:e\ i : ne kanı Lulunduğı n rlan, : rini ortadan kaldırmağı bü 

L' tehir kulühii ara rnda : Çanal~lrnle Lo~azlarının : tün menfi tesbit 1ere mani 11
ltd • 1 

e lak kuru
1

n11 ~tur. • tahkimine kArrır vermiş • o!mağa ça 1 ışı 1acağını sÖ} le· 
d liava Kurumunu 1 vatan- : ve bu kararını kuvvt>ll'n 1 mişlerdir 
~:•lar~ üye yl'l.zılmağa ç ğı - : fıi!e çıkarmadan e"el bü Ankara, 30 (A A. ) Dı~ 
t rı guzel afiş'eri donanma · : tün devletlere bildirmeyi iş1 eri Bakanı Dr. Tevfik 

,: •rrı ayrı bir güzellok ve : muva fık görmüştür Rüıtü Aras Bulgnristan Dıı· ~lılık veriyordu. : Çanakkale Loj!azlarının bnkanının "f ürk Bulgar mü-
ti llbahleyin erkendf'n şeh· " .ıs 1 

l : tahkimile Türkiye Cum ur • nasebeti haklıındaki beya 
( il rtıuhtelif semtlerinden En son geri )'e gelen Kor sokakları ve eğlence yerle '• b t. : b . A d l 
.~ltlUriyct alanına hallon general Sabıt Noyon kısa rini doldurmuştu :. :. luğunun, arış için en uü natı münase etiıe na o u 
•ıı yük hizmeti yapmış ola l

1~ı basladı. fakat özlü hikayt:lerile 30 /Jolu. •. •. 
- • cağı k.rnaati geneldir ı Orenden önce Korkomu Ağuslornn değerim canlan- Kof,..,rdu tarıı fından geliri : ! 

~tı 0 ··••BIE•••A•••••••••••••··· 

Ajansına bu beyatı gazele 

lerde büylik bir memnuni · 
yetle ukuduğunu ve iki 

ulusun karşılık l ı itimat ve 

saygıya istinat eden dostluk 

ve sevgi içerisinde yaıama

sını lemin etmek ve son za. 

manlarcla araya giren bazı 

yanlış tefehhümler! dağıtmak 

için bütün gayretle Çcllııaca

ğı · akkındaki sarih sözlerin, 
bizim de samimi duygulan-

mızın ve arzularımızın ve ııa 

mimi bir dü~üncemiz o1duğunu 

ı söylemiş ve demiştir ki: 
( IJc\',11111 ikint•i sayfada ) Ilı rduevinde subaylarm, dırdılar ve alkış andılar. Hava Kurumunn verilmek 

• 6ik;, askeri memur'arın Bandonun çaldığı istiklal Ü'-ere Korkurıımay batka· Mu sol inin yeni sözleri. ~~-=-=--======================-
; halkın tebri"leriı.i kabul marşı saygı ile dınlendi rının dayetile şehir kulübü 

lı~ll,r. Saat on buçukta ve sonra geçıt resmine ba salonlarmda büyül< bir ba. 
S,~Y ve Şarbayımız B şlandı. Kahraman askerini· lo veridi. f >3vetliler geç 

~ 11lt Gündoğan, Parti yö z.in bü} ük bır intı1.am için vakitlere kadar eğlenPrek 
L_tirn kurulu, adliyeciler, de yaptıkları geçil çol. al· güzel bir gece geçirdıler. 
)::~il daire direktör ve iş kışlandı . llalk< uinde musaııu re. Sinema 
betı lltı. Cunı uriyet nlanmda Polıs, Jandarrn , kıtalari'e Dığer taraftan Halke' i 

tdı 1 
olan yerlerini almışla Halkevi bandosu, Necatı bey temsil kolu taraf mdan ha lka 

>, S""t on birde Koı-komutan 
tııtılarında iH'ayımız ol~u
~lll·h"ıde askeri jandarma 

\ 
1
' kıtalarmı . talebeyi tef-

~ ettiler ve bayram 1arını 
~tluıadılar. 
ku t" d ' I .oren en rnnra ordu 

ı,"- 1hk1al sava§ındaki kah. 

~ "ııh~ını . Haşkomutan'ık 
"l'd t,11 •tı rnuhareb sini an 1a 

~, 1~tdunun kıdemsiz su~a
·~"- · Osman ile Hava l\u. 
~~lu adına B. Kazım birer 

J.te"dt! bulun {ular. 

ı,,1,.er .. iki genc'n gür 

111 •oyledilderi söylevler 
t( llkışlandı. 

lise ögretmen olrnllaıı ızci (Ôzyurt) ve (Ha} id peşinde) 
leri ve talebesi ile i1k oku temsılleri gösterildi. Müsa 

llar talebesi n\ n intizamla nıere s.:tlonu çok kalabnlık 
ve sürekli alkışlar arasında tı. Gençler her ild piy"d bü· 

geçtiler. Miniminilerin aynı yük bir muvaffakiyetle baş 
renkteki göğüslüklt'ri R} rıca ardılar ve çok alkışlandılar. 
gözleri çekiyordu. Bundan başka evin bah-

Gecl' <'!/lencf'lt rl· çesinde halkın büyük bir 
Gece bando, piyade ala kısmı da sinema seyrelmek 

yı ve nakliye tal uru tara- suretile, büyi.ik giinün gece· 

fından yapılan fener a 1a}ı sini eğlenceli b ir şekılJe 
Paşaca mi, Meyhane boğaz.ı, geçirdiler. 

Tapu ve Nüfus daireleri, Gece birçok özel ve re 

Hükumet konağı ve Ura.,. smiğ müe~seseler bol ışılda 
önünden istasyon cadde ne aydınlatılnHştı. Velhasıl bü-
inerek Ordue\i ve un fab yük havnrnıın on uçuncü 

rıkn ını taki ben şehri do· yıl dönümü şehrimizde lıer 
laştı. Gece de Lütün halk {Devamı üçüncü sa\farıa) 

Zafer 
200,000 Askeri yeniden Bayramı Ankaradave yur

silah altına çağıracak. dun ~e.r ıar~fında büyüt 
- . parla~ ~ır şe~d~e ~utlulandı 

italyamn yalnız Ha~eşistanm ~urtaracağı ~ır mesele Ankara, 30 (A.A.) - 30 

Vat dır, in~ İlle re ile İ lal ya ara sın da hi Ç bir me Sf le JO • :~u;~:~ubnuy:~, uıkı:r~;~:;~ 
ktUf. İngilizf er dört gün İçin~e ff a~eşistant le 1 kedECf ~ parlak bir surette kut:uıau· 

Roma, 29 (A.A.) Dün 

İtal va kabinesi Mus-
solinin başkanlığında top· 
lanmış ve Mussolini 

durum hakkında izahat 
verıni~lir. Mussolini bu iza 

halında uluslar sosyetesi 
konseyınin dört eylül top 

lantısmda bulunacağını. Ha 
beş meselt.si karşısında İtal 
ya durumunu izah eden bir 
bildirig çıkaracağım ve ltal 
yanın keneli ıhtiyncınm güven 

ve hayati menf eatlan da
vasını son noktaya kadar 
müdafaa edeceğini ve İngi l · 
t erenin İtalya tarafından 
Ha lıeşistantt doğru takip 

Genel 
Nüfus sayımı ~ütün ~ünya

yı itgilen~irece~tir. 
Ankara . 31) (A.A.) 20 

llkteşrın pazu genel nüfus 
sayınıı rfolayısıle nüfus ~e 

nel mü 1ür!üğünce verilen 

ve ·ize şudur: 
20 İ kteşrın pRzar genel 

nüfus savımı Cuınuriyet re 
jiminin Tiirk nüfusu üzerin · 
d e yaptıgı tesiri ve vardığı 

en miisbet netic ele ri göste· 

receği için ya lmz bizleri 

dt-~il bütün dünyayı da il~i-

edilen siyasadan korkmasına mıştır. 

mahal olmadığı, çünki bu Ankarada Süel Bakanlığı· 

siyasanın ne doğrudan doğ na diğer yerlerde de süe~ 
ruya , n e de· dolayısile İng i l · kamutanlıklara tebrikatta 

terenin menfeatini tehdit bulunulmuş, alanlarda geçil 
elmedığini söyledikten son- resim'eri yapılmış ve bugün 

ra dimiştir ki Türkün hayatında aldığı 
" İtalyanın yalnız yüksek önemi anlatan söy 

Ha beşistanla kotaracağı bir 

m ese le vardır. İtalya ile İn 

gilter: arasında hiç bir me· 
sele yoktur. Habeşistanda 

bu'unan İngiltere <"'ört gün 
içinde Habeşistandan çık· 
maları için konsolost :ın ta · 

lımat almışlar. İtalya Habt·ş 1 

(Dr,•aını ıkin<'İ s ı ·flllln) 

Belçika 
K1raliçesi bir kaza sonun

~a öl~ü 
Londra , 30 (A A ) 

Üt'yli telgraf gazetesi İtal 

y ırnın finans bakımından 

müşkil bir durumda oldu · 1 

ğunu. İtalyadan ala· ·ağı olan 

ların uğradıkları müşküller

den dolayı tecimlerin peşin 

para dışında İtalya ile mu

ameleye girişmekten çekin· 

kuvvetle muh· 

levler verilmiş, gece fener 

alayları yapılmıftır. 

Ankara: 30 (A.A.) - An· 
karada binlerce halkın 

önünde yapılan süel geçi· 

de Türkkutu talebeleri de 

katılmış ve bir hava filomuz 
akrapatik hareketler yapmış· 

tır . Bu törende Çin, Afgan 
elçileri de bulunmuştur. 

Anlnra, 30 (A.A.) -

Ankara Halkevi b~ büyük 

bayram münasebetile Halk

vi sa 1 on 1 arında yazarlarımı 
zın bu utku ile ilgili eser

lerınden Ankarada bulunan· 

l a rı hir araya toplıyarak bir 

ı ı ku plastik sergisi açmıt· 
t ır Sergi on ey ' fıle kAdar 
siirecekt ir. 

Diğer taraftan Anlıara 

rad yosunda da bu kutlu 
günle ·in öneminı an18 tan 

söylevler veri' ect>ktir. 

Ankara. 31 (A.A) Ata· 

türk Zafer bl\yı amı münase. 

betile tebrik tellerine tefek 

kürlerini Anadolu ajımtnnı 



Mussolinin 
Söylevi 
( Baştarafı birincı sayfada ) 

uzlaşma komisyonu bir çok 

doktalar üzerınede araları· 

da çoğunluk e]de ede 

nıiveceklerdir. Gördük il rin· 

den beşinci hak ~me müra· 

caata karar vermiştir. " 

Paris, 29 ( A. A.) -

Fransız gazeteleri İtalya 
kabinasım bildiğini önem· 

li bulmaktadırlar Maten 

gazetesi Fransız kabinnsına 

zecri tedbirlere müstenit ol 
mamakta müttefik olduğu 

Ekitparı gazetesi Lavalı Ce

nevrede ve İtalya ya karşı 
gelmeyi, ne de İngiltereyi 
tehdit etmeği mecbur bu· 

lunmadığını yazmaktadırlar. 

Londra, 29 (A .A.) 

Bol 
Orman yangmlarrnm sön
oürülmesine çahşıhyor' 

Bo1u, 30 (A.A ) - Mü-

dürnü ılçesindeki yangın 

söndürülmüş i·e- de 1 ;öynük 

ilçesindeki yangın devam el

mektedır.Ve tamanıen söndü· 

rülme>sine çalışılıyor 

Bolu, 31 A A ı - Bolu 

daki orman yangınları bir 

milyon zarar vermiştir. 

1 

Bir vatandasın yurtseverliği
1 

Ankara,29 (A A.) - Adını 

bildirmek istemiyen 

vatandaş bugün 
va Kurumuna bin lirtı 

dımda bulunmuştur. 

bir 

Ha-
yar 

1 

. ·- . 't.: . .:X.. - ·~·- ,"if.:. 

İL \' I~ 
.. 
1 i\ 

• z 1 
&. " . ·.~ ~':::: .· . ...... . . ~ 

itpayımız 
Uraylar kongresine iştirak 
etm l~ üzere yann An~a

raya gidiyor. 
İlbay ve Şarbayımız An 

karada toplanacak olan bı · 
rinci uravlar kongresine iş

tır.ı k etmek üzt>re yarın 

Ankara ya gidecektir. 
İlbay ve Şarhayım11ın bu· 

rada bulunmadığı gün
1
erde 

i iş erine .\silbay B. Ekrem, 

şar işlerine de Maıyet iş 

yarı R. Jsmail Hakkı veka · 

let edeceklerdir. 

• Halk VI 

Müsamere ve sıneması 
~ün gece tekrar e~ildi 
Halkevınde 30 Ağuı;tos 

gecesi verilen müsamere pr 

ogranıına dün gece de devam 

edılmiştir. 

Bu temsil de biiyiik bir il· 

gi ile takip edilmıştir. Ay 
rıca evin La hçesinde de 

güzel bir filim gösterılmiş 
tir . 

Gelenler Giden/Lr-

Çocuk Esirgeme Kurumu 

B ··y .. k 
Çocuğ 

ayam a 55 
et Ettirdi 

S3onet erkek orta okuluia yapıl~ı. Çm~l2r ulusal 
~avalar ve monologlarla eğlendiril~i. ilba~mılZ ve ~ir 

çol ~avatliler çocuk1arm gönüllerini al~ılar. 

Bir İngiliz. krovezörü vu 

kuatı takıp etmek üzere İn 
giliz Somalisine gidecektir. 

Beş eylôli"kad;~ uçak ha-! 
ftası 1 Erdek deprenmesi için ya-

Bina iradı temyiz komis 

yonu üyesinden Fahn Tırid

oğ'u izin i olarak şehrimize 
gelmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurum

unun yapmağı karatlaştır 

dığı sünnet düğünü 30 Ağ 
ustos Zafer bayramı gunu 

er kek ortaolrnlunda } apıl

mıştır 

Ogi.in saat birde 55 kadar 

fakır çocuk Kurum bnşkarıı 

Doktor Kamı! Sesl ioğlunun 

Saat beşte, haşta İlbay ve 

Şarbayımız B. ~alim Gii 0
• 

doğan olduğu ha'de bütli11 

da \'etliler erkek ortaokul· 
una giderek çocukların hali' 

rlarını sormu lar, gönülleri· 

ni alrı ış 1 ardır. 
Çocuklar dün cvlerıı1e 

Londra, 29 (A.A ) 

Belçika Kraliçesi Esvue 

rede Busen yakınlarında bir 

otomobıl kaz;ısı neticesinde 

ölmuıtür. Otomohi\i kulla 
nmakta olan Belçika Kralı 

ise hafifce yaralıdır. 

Moıkova, 30 (A.A.) 
Sovyetler Birliği ile İran ara· 

sında bir tecim antla~ması 

ve tarıma zarar veren ha

şarat' a mücadele içın ve te

riner mukaveleler imza 1an 

mış ve iki ülke arasında 

doğru ve transit demiryolu 

münakalatı hakkında notalar 
alınıp verilmiılir. 

Roma, 30 (A A.) - İtal
ya daki süel mana vralar dün 
bitmiştir. 

İtalyanın Cenevrede Habe

şistanın uluslar sosyetesinden 

çıkarılmasını teklif ettiği 
taktirde İngilterenin bu tek

life ke in olarak karşı koya. 

cağı Londradan bildirilmek
tedır 

Londra, JÜ (A.A.) 

Royter ajansı İngiltere
nin, İLalyanın Habeşistana 
karşı, yapacağı hareketin 

İngİlterenin endişe elmtsi 
gerektiğimi söyliyen Mussoli· 

ninin diyevi hakkında İtal
ya hüki'ımetinden tafsilat 

aldığını haber vermektedir. 

Londra, 30 (A.A.) 
Deyli telgraf gazetesi ltal. 

yan sömürgelerindeki yerli 

kıtalar arasında bir çok 

kaçma vc.kaları olc!uğunu 
ve bu meyanda atları ve 

eHaları ile birlikte altı bin 

Soma linin Habeşliler tara

fına geçtiğini yazıyor. 

Landra. 30 (A.A.) İn· 
g'liz denb çevenleri H -tbeş 
harbınin fınansal imkanları 
hakkında İtalya kaLınesinin 
neşrettiği bildirılH şüpheli 

bir şekilde tefsir etmekte
dir. 

Roma, 30 ( A.A. ) 

Maten gazetesi altmış hal. 
yan Denizaltı gemisine Mal 

ta cıvarında deniz manavra . 

larma hazır l ulunm;ı k üze· 

re emir veri 1 diğini yazıyor 

ve Sicilya kıyısında önem 

li uça!' toplulukları yapıldı
ğını sanmaktadır. İngiliz'er 
ce Maltacla uçaklara karşı 

mudaf an tertibatının kuv 

vetlendirilnıeğe başlandığı 

Londradarı bildiriliyor. 

\dis.-\baba, 31 (!\.A.) -

Adisebahabadan bıldirdığine 

göre barış um~tları azalmış 

tı r. 

Ankara. ~9 ( A.A ) 
Yarından ıtibaren beş ey 
lüle kadar olan hal ta 
Uçak haftası olnrak tesbit 

l E.de~l~~p!.?!~D~el ikeli · 

*Balya uray başkanı Ab 

dul ah dün şehrimize gel 

miştir. 
nezareti altında sünndçi 

Hüseyin, ..,abri. Cabir usta 

lar tarafından yirmi üç da 

kikada sünnet edilmiştir. 

gönderilmiştir Kendılerirı111 

eyıleşinciye kadar doktorlıır 
ve sünnetçiler tarafındn° 
tedavisine devam edilecek 

edi mişlir. Bu hafta içinde 
bütlin Tlirk Ha va Kurum şu 

beleri bö'geleri dah linde 
müsamereler Vt! eğler celer 

tertip edecektir. 

Afyorı, 3\ (A.\.) Dün 

Dumlupınarda meçhul asker . ... 
anılı önünde lzmir. Manisa, 

Bursa, Kütahya, Bi'ecikten 
he en heyetler hüyül< bir 

tören yapmışlardır. 

Türk Bulgar 
Münasebeti 

l Üstarafı bırınci sayfada} 

" Cumuriyet hükumeti 

nin Dış siyasasının anahat

tı umum'yet!e lütün dün}a 
ıle eyı geçin 11ek ve lıususile 

komşularımızla karsılıklı ilı 
mat ... e sevgi üzerıne müs 

tenit eyi komşu'uk hayatı 
yaşıya bilmektir. 

Bulgaristanın da bızim 

taraftan bu temel siyasamı 
zın <!ışında bulunmasına as · 

la arzu ve temayülümüz 

yoktur. KArşılıklı eyi niyet 

lerle tahakl uk ettirebilmek 
le müftehir olduğumu:ı. dos

tluk halkas içinde Bulgar s

lnnın dn bulunmasını gönül 
den isteriz. 

Bakan iki taraf basınının 

da bu ışe büyük yardımcla 

bulunacağına emin o'duğu 

nu da ilave etmişi ir 

Bakaıı diin akşam eks 

pre. lc Avrupaya hareket 

etmiştir 

4 eylül top'anlısına verile

cek raporu hazırlamaktadır. 

Adısababa, 31 l\.\.I -
Habeş hn ııkası ya nız gezgı 

n erle tecim ere n ü 
nlıas,r az miktarda olıu

ak üzere yeniden yabancı 
döviz salma ğa başlamış· 
tar. 
• Paris, 31 (A.A.) Re 

mi bir Habeş bildiriğine 

göre bir İngiliz , Amerikan 
konso 1osu yanında Habeşls 

tan toprnklarıııın bü, ük 1 ir 
kısmında petrol ınıl iyuıilP 
işletme ve her tür u keşfi· 
yet haklarını vtren bir mu· 
ka vele imza ann ışt r . 

Roma, 31 {A. -\,) İta-
lya genel kurmay b; şlrnnı 

manavralarda bulunmak üze 
re Parise gitmiştir 

Roma, JI (A.A J Mu 

ne uğrayan yurddaşlarımıza 

bir yardım olmnk ü:ıere le 

rtip edilen büyük eşya piy· 

angosunun çekılınesıne 30 

Ağustos cuma günü baş 

landı. 

Yırmi bin numau oldu 

ğu için piyangonun ilk gü 

nü ve dün ardı almamamı 

ştır. 

Piyangonun çekilmesine 

bugün de devam edilecektir. 

Bir yükselme 
Hemşerimiz Yüzbaşı B. 

ziya Şahanın Zafer bayra 

mında binbaşı 1 ığa ) ükseldi 

ğini haber aldık 

B. Zıya ~ahan birçok se· 

neler Ayvalık, Gönen ve 

son zı1ınan 'arda Bandırma 

jandarma kumandanlıkları

na muvaffal<iyet 'e idare et

miş değerli bir aııkerdir Bu 
yükseljşınden ötürü kendi-Sağhk ~irektörümüz Mar

dine atandı. 
' sini kut 1 u 1 arız 

Birkaç gün önce de yazdı
ğımız gibi ilimız snğlık ve 

sosy.'ll yardım dırektörlüğü

ne <:aziantep ağlık ve sos 

yal yardım direktörü IS Fa

ik e.tanmıştır. 

1 
Hava kurumu manfaatine 

Diğer taraftan ilimiz sa

ğlık ve sosyal yardım dire

ktörü B. Yunus Vasfinin de 

bu defa aldığımn bir ha be 

re göre Mardin sağlık dire

ktörlüğiine atandığını öğre

ndik. 

Açı~ teşe~~ür 
Memleket hastanesinde 

• 
smema ... 

Hava Kurumu menfaatine 

yarın akşam şı>hir sinemas

ında büyük bir gale müs.ı

meres! verilecel<tir 
Programlara birçok güzel 

filımler, tali oyunları. ko· 

mediler bulunmaktadır. 

Zaf eıin blitün gelirini Ha 

va Kurumuna bıralcılan bu 

sinema geceı;ine iştirak ede· 

cek ler hem güzel va kit ge. 

çirmiş olacaklar hem de bu 

suretle Kuruma lrnrşı büyük 

bir yardımda bulunmuş ol

acaklardır 

Hayvan sergisi ~azırlıkları 1 

~aşla~' 
8 Eyhi'cle açı 1 acak 

boğa1.ımdan hasta 1anarak 

y~ttığım müddet içinde gt:

rek Kulak ve Burun Uzma

nı Doktor B Kamilden ve 

gerekse hasta bnkıcı'nrdan 

Ba}an Ayşeden ve dığer ala· 

lrndarhttdan gördüğüm iyi 

muame1eye k ırş ( l'ürk Dı 

' i) i'e keııdi erıne teşekkür 

ederını . ı 
/vl.ustaf a Niyazi I 

ı ehli ha yvaular sergisi ıçın 

Tarını (/.ırcıat) ı~aluın!ığınca 
(2000) lira tahsisat gönder· 

ilmiştir. 

Kun~ura ~ıça~ı ıle yaralad1
1 

Kasap nr mahallesinden 1 

kunduracı Nırazinin oğlu 13 

yaşındaki Arif. aynı maha

lieden dükkiın lcomşusu ku· 

nduracı çırağ Mehmet oğ 

hı Ahmedi, lrnndura bıçağı 

ile iki ko undan hafifçe y,\ 

ra 1 anııştır 

Sergiye ıştirak t: decek ol 

an hayvanl<ırın llU} ıt rrua 

me esine 2 eylu de başlana
caktır 

Sergide birinci. ikınci ge 

len hayvanlarn nıuhtelıf ve 

bol ikramiyeler dağıtılacak 
tır. 

Neşriyat 

Yeni A~am 

Saz heyeti tarafından ça 

lınan ulusal, güzel havalar 

ve söylenen muhtelif rno 

noloğlarla çocuklar cğlend 
iril miştir. 

Şehri e 
Getirilme~ için yeni su 

m ~n~alan bulun~u. 
Uray şehrin suyunu art 

ırmak için t:an1a başla ça · 

lışma ktadır. 

Bu yo1da yapılmakta ol 

an arnştırmaların son gün'er 

de <"'yi bir sonuç verdiğini 

sevinçle haber a 1dık 

Şimdıld halde ıki su me 

nbaı bulunmuştur. Bunlar· 

dan biri O va bayır köyün 

dedtr lçmeğe çok elverışli 

olduğu gıbi gayetle mebzul 

olan bu su şehire 3 ) kilo

metre uzaklıkta ve 175 me 

tre yükseklılcdedir 

Şı-.rbayımız bu suyun me 

nbaına giderek tetkıkatta 

bu'unmuş lardır 

Diger taraftan Çağış l,a 

mununun Güvem Çetmi kö 

yü civarında da eyi ve bol 

bir ~uy,ı rastlanmıştır. Bu 

da şehre getirilmek içın el· 

veriş i Lulunduğundan bu ·u 

üzerınde de ayrıca ince e 

meler ycıpılmal,tadır . 

Bu da ~aş~a lürlüsü 

. 
lir 

Her yıl birçok çocuğu sil· 

nnel etlıren, faicleli işlerde 
bulunan Çocuk EsirgP 111t 
Kurumunu ve onun değer 1 

Başkam Doktor Knmıl Seslı· 
oğ! unu alkışlarız. 

Büyük bayramm yıl~önü
mü -Hava Kurumu men
faatine ~ir peMivan gür&-

şi yapıl~1. 
Balya, 31 (Özel ayttırı· 

b ~ rık 
mızdan) Burada U) 

Zafer 1 a}ramı büyük -ve eti 

1 1nı1 ndan tezahüratla kutu 

dı. Bütüıı Balya baştan b~~ 
şa o gün bayrardarıoııı 
donatılmıştı 

Hükümet öni.inde öğlede~ .. ,cı.ı 

önce ulu günün on iiÇLI~ jft' 

yıldönümü büliin iştırak• I , 
k tlı1 fl 

ı;amimi bir şekılde o 

n~ı. . i ~ıı'fl 
Oğleden sonrada gehr .. ere 

k uı 
Kuıumuna vcrı nlC " d (<' 
ikinci okula bahçesill c .. 11 

hlı''" alalca top'ıyan b·r pe 
" " B IY2

' güreşi ) a pıldı Butun 
8 

ce üre, 
köylüleri ve halk bu g ı. 1t l ,•ll" 
gelerek hem güze 0,ıı 

d l(urlı 
geçirdi!er, hem e dıt 

hu suretle biiylik ynrdıı11 
··ref 

H va Kurumu bu gu,eli' 

ten bin liradan f azln I g,ştc 
temin etli Bu ulusa sal· 

bu undular 

.. teren 
Mart ı n nhallesındcn ı:o büyük bir i gı gos . itı 

-:ı: 'ülerırı 
för Vehbi oğlu Şuüri, sı=ırh- yalılarla ve l<o) t.rıll 

d h d 
.., ı 1 bııŞ 

oş o uğu a de ıl<i tnı afa ve Kurumun ege 1 ıutıı· 
1 

. ı kut 
sarluntı ık etıı el.le o'dı ğu \'e üyel rini canuan 

görü erelr yaka anmıştır rız 

~ooaaaaacaaacaaaPaaoaaaaaaaPGO~aaoa~~ 
~ ~ : ~ 

0 .. rıO S 
Suç1u yakalanmış ve ha· 

kkında kanuni takıbvta ba 

ş'anmıştır. 

2 Önümüzdeki 2Ô ·ııkteşrı'n pazar GU e 
Yeni kültür ve eğıtım or· ... ., 

ganı olan Yeni Aclamın b7 g Gene( Nüfus Say1111 günüdür· . j~tll'· ~ 

Atyon-şAntalya ha tt 2 9 te- I 
ri n~e ~itec~~ 

incı ıınyısı çılctı. Değerli ya- ~ S~l\ ııu, t•ok !.!t-ınis, eok kaıı~a\ hır· 11 S ... · · ~ t" ı.:e o 
zılar arasında İsmail l-lakk g Ba:-:aı·ı lma~r Jıt•ı· hır iuıiziu i'ıZt>l'İUIİZt' t U-. ~ ~ 

1 
• l ., ,,,..,. y 

ının genç er içın büyiik te· CJ .. ı .. .. I 1 • rttJZ'l l• :"' "' a \ tltdllllll son ( Pl't'l't> üzeıı e 'alH"'' ,c • ·ı ~ 
hlikeler, Dr. İzettin Şadan D • • ' • • 1 4•11ııttl ' ~ 

a lıdıı·. ()ocrnı :-.oııtwlar alalıılnw~ H'lll 
1 

, ~ 
Afyon 29 (A.A.) · Af ın on 'ar yinP unutuldu Va C ~ • trr:ı~~ Si 

yon -Antalya hattının lspar h1et Giilteldnin bu günkü g ~lH'Ullllll ~t·tcliği kadaı· <:Hlı~ıııalı \('lir ~ 
ta şubesi ko'unun 29 şairler ndlı yazılar~nı ve bir ~ nıalıvız. S 
ilkteşrine kadar bitirilmesi- çok yabancı yazmanların g ' B/1Ş VEKALET ~ 
ne ve Cumuriyet bayramın- etütlerini görünüz. Okuna· D .. " 

Londra,31 IA . .\.] Eden 

ssolini her türlü ilıtima lere 
karşı gelmek için yeniden 
iki yüz bin askerin eylülı1e 

.. ilfih nlıınf\ çal'iırı'acağına da işletm.ye hıışlanmarnrn ııız gert"l<C'Jl fıkir mecmtH\!'I g İstatistik Un1un1 /Vilidürlügu o"" 
a oo" .. 

ttluslar sosyetesı konseyinın söylemiştir ç lışılmakt. dır. buclur aaaaaaaaaaaaaaDaaaaaa uaan.ıa aaaaıaı 
-------------~--------------------------------~--~~~~~-
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Büyük Zaferin Yıl Dönümü 
( Uuş tarofı bi rİrı<'İ suyfoda ) gal ederek yerli Rumların 
bakımdan canlı ve büyük tehlikede olması bahanesı!e 
teıahüratla kutlulandı ana yurdun birer parçası 

/(orko11wlı111111 soy/evi. o 1an Aydını, ,Ayvalığı, Ak · 
Arkadaşlar; hisarı, Nazillıyi, Bergamayı 

Derin bir kn•ançla kutlu· ve vatanın dört bucağını işgal 
l ettıler. Bu işgallere cevap adığımız bugün bütün dün-

olan ilk Türk askerinin ate 
Ya süel tarıh nin en parlak . .-ıg d A al kt 
l. şı " mayıs n y v ı a 
uir zafer gi'nüdür Bu gün 

başladı 
Atatürk ordusu Dumlupınar 

Ege denizinde patlıyan bu 
savaşında düşman ordusunu ateş düşman denize dökü-

taınamen kuşatarak imh ]ünceye kadar sönmedi.. 
etrnişlir Af yonkarahhard Türk ulurn böyle canla 
başlıyan büyük } an taarru yurdu kurtamağa çalışırken 
ıu, Dumlupınarda bir kuşat İstanbul hükümeti ve padi-
ınıva müncer olmuş; düşman, şah İngilizlerle birlıl,te Ana· 

çeHk Türk çenberinin içinc'e dolu halkını bir birine kır· 
bir daha mukavemet ede· d rmak ıçın din, halife !et 
lll.yecek derecede yok edil· va dıye İstıklal savaşı aley-
lllişlir. Bu zaferin tarihçe· hine çalışıyorlardı.. Ulusal 

sini genç arkadaşımız pek 

duygulu bir surette anlattı. 

Tt1RIDILI 

Ancak 23 ·Ağustos 1921 
de Sakaryaya yanaştılar 

Bundan sonra yalnız bir tü· 
menlerini Sakarya karşısın 

da bırakaral· dokuz tümen 
!erile Sakaryanın Güney in 

den Ilıca-Yamak Yalış) böl · 

gesine karşı ordunun tam 

yan ve gerilerine saldırdı

lar 

Türk ordusu Haşbuğu Ata. 

tüık savilşı yakından ida. 

resi için ordu hatlannın ya· 

kan gerisine geldi. 
Bu günler Türkün ya ya_ 

şayışa veya azap günleri 

olacaktı. Bunu Lılen Türk 

kumutan ve erleri büyük 

azim il e gecelı gündüzlli 

tam yirmi bir gün savaşlı· 

lar. Yunan saldırışı karış 

karış karşılandı. Tiirkiin 

süngüleri önünde Yunan hü 
cumları söndü . Erinden Ba~ 

Ben, bu tarihi burada te 
krar edecek değilım Her 
2 '\rnan olduğu gibi, benim, 

bu can'ı tören münasebetile 
de yapacağım büyük ödev. 

1'ürk kurtuluşunun, Türk 

zar erinin, Türk ) ükselişınin 
kahramanına Ulu Başbuğu 
l'lluz Atatürke ordunun 
rtıert kd!Linde beslediğı sa

Ygıları ve bağlıl ı kları bir 

daha tekrarlamaktan ıbaret· 

hükt'.iıneli düşnıanclan ı.:iya· 

de bu adamlar uğraştırdılar 
M emleketin dört bucağında 
cnhil halkı luşkırttılar: Çer
l<ez ve Kürtleri a yaklandır-
dılar Ht>r taraftan isyanlar 

şakavetler alev'endi. İsten 
bulda İngiliz parası ile kuv 
veyi inzibatiye diye tiimen 

ler teşkıl edip Anado'u as · 
kerine saldırtlılar. Bütün 

buğuna kadnr Türk ordusunun 

1 
yük, ek azim 'e iradesi kar 
şısında c ridı 

1 Sakaryada Türk ordurn· 

lir. 

Mondros rı.ütarekesile 
lllilletin siyasal varlığı yok 

edıldiğı val<ıt, kendi büyük 

Varlığında asırların birıl tir 

dıği Türk fazilet ve dehası 
Parlıynn 

Kahramanı 
düıman 
kıyarn 

Ana farta 'ar 

bütlin 
dür ya f 1 a 

etti . 

bir 

karşı 

O, 
il\ iletin cevherindeki yükse k 
değeri. kendi varlığında la

tıdığı içın, mahkumi) eli re· 

ddetti Temiz dilekli vatan 

<laflar onun etrafında birleş 
tıler. Artık l..ütün güçlük'< r 

Yenilmiş, ümittıb.lil, yenılm " ş, 

lllüsellah düşmnn yenılmişti. 
Artık, Liiyük Türk tatihı 
heybetlı Lir yük~eliş aldı . 

İstiklal savaşının şanlı 
il\·· ulc·rinı ve kahramanları -
11• takdis eder, Ulu l'aşbuğu 
llluı.a, yer yüzünde eşi ve 

benz.eri olmıyan Buyuk Ön 

deriınıze kolordumun derın 
'~Ygılarını sunarak sözüme 

lllhayet veririm. 

Asfı!imen 0."1111111 Olcu 
!Jlfl sdyl oi .. 

S1ıyy1 dı'!icr vmwulrışlar: 
Her yıl gıbi, bu yıl da acu· 

tıa parmak ısırtan 30 Agus· 

los gi.1,1lin\in andacını tınmak 
için l.,uradu toplandık. 

Türk durumunun çevresiz 
"kışını baş döndürücü bir 
~ . 
ıı veren ı~tıldnl 

\ta~ı; hatıtalarıınızı bugün 

Yi11e engin bir utkunun gu· 
turu ile okşadı. 
. Türk orduru l~ aşbuğunun 
~il~etıle kasırg ı lardan Murat 
ilglarının ya çan gögsünde 

•ı&n • 1 d-"'' nuıga ça ışan uşmana 

~ıldırımlar gibi saldırdı ve 
lltıdan yepyeni bir tarih 

Çıkard 
ı. 

lstıklal s ·t vaşı h epın hiçlf' 
duruµ dın'enıniyen didi mc 
g• 

1 ~ Ve n hı.yet kemliğin eyi 
1
§e baş egmesile nelicelen -

ltıiştir. 

Bü\·ük savaşla büyük bir 
lllLıııibetle çıkan Türk ulusu 
arık 1 1 layat damarları l<esıl 
llliıt v b " t- . k t I ı- e u un ge ır uvve 
b~ri Yok edilmiş bir h cı sta 

411nde idi. İşte bu va7.i· 

r.~llerı istifaclC' eden Yunan 
nr. Monclro mütarekesi · 

ilin h· b I ır macldt•si n.uci ince 
S llll\yıs. 919 da İzmiri iş· 

1 k d ki . . .. nu yo c ece erını yer yu · 

bu isyanlar Vl' Lu boğuş 
malar 16 ikincıteşriıı·J919 
itibaren bır yıl sürdü . 

Bır taraftan isyanlar has-
tırılmakta ve bir t a -

raftan da uhısal ordu 
kuvvetlendirilnıekte iken va · 

ktıle çok güvenilmiş ve şı

marmış olan Çerl<ez Ethem 
düşmanla birlik olarak is. 
\.an etti ve saldırdı. . . Garı, 

cephesi bu vaziyet karşısın 
da asıl düşman cephesinde 

züne ilan eden Yunanlılar . 
Yine Sakaryada yenilerek 
Eskişehir. Af yon lıattı do· 

ğusunda ha7.uladıldarı tel 
örğü ü mevziler gerisine sı 

ğmmağe mecbur oldular 

Artık Y uıınnlıların bu son 

saldırışlaı ı da kırılınca . . Türk 

orclurn yeniden kuvvetlen· 

diri 1ereJ< mutlak bir saldırış 
l t Yunanlılarm Ana} urt· 
tan atılmasıııa karar veril 

di. Ve bunun için hazırlığa 
başlandı . 

bir tümenini bırakarak Di · 
ğer kuvvetlerilf. Kütahyada 

toplandı. Ve Ethe •rı kııvvet· 
!eri üz,.rine yürüyerek on· 

Anadolunun temiz lrnca 

ğmda, kirli dü§nrnn ayakla · 

rını mutlak kırmak için ulu 

l sa söz vermi~ olan Atatürl<: 

lan Yunanlıların üzerine 
püskürttü. 

Ondan sonra Türk aske

ri İnöniinde üç misli düş 
mana karşı dört gün göğüs 

gt:rerek savaşı kazandı Ve 
bunu İkinci lnönü utkurn 
takip etti. 

İkinci İnönünde de yeni 
len Yunanlılar mevcut ye0i 

tlimenl~rinf dalıa beş 1 ümen 

ekliyerek kuvvetlerini ço 
ğalttılar ve artık sa,· aşı bir 
kaza nçla bitirmeğe karar 

vcrdıler: 

Bu kararı veren düşman· 
la ordumuz arasında l<ütah 
ya do~usuncla (Nasuhçal · 
Düger) bölgesinde bir haf· 
ta çok kızgın boğı şmalar 
oldu Türk askeri her nok· 
tada beş on misli düşman 
kar.~ısında idi. Fakat bun 
dan yılmadı, saldırış& sa,dı· 

rışla !,arşı koydu. 

Nihayet düşmanın bu 
çokluğu ve kuşatma hare 

keti karşısında orduyu dnha 

sağlam \'e kuvvetli bir hat

ta toplayıp yeniden savaşa 

hazır bulundurmak kararı 

verıldi. Ve Raşbuğ Atatür 

kün emrile -6 temmuzda 

ordu Sakarya nehri gerisine 

çekildi. 
Kütahya l:skişelıir sava 

şından sonra Yunan kralı Fs

kişehire gelnıi~, veni taaıuz 

için Yunan ordl sunu hazır

lamağa haşl.aınıştı. ·ı ürk or 

dusunu mut lak ezmek ve 

ic;tedilrleri gıbi bir sulh ka 
bul ettırmek istiyorlardı. 

Yunanlılar yirmi gün hazır 

lıktırn sonra üç kolordu ile 
~aka ryn ya doğru ilerledıler. 

fakat ası 1 ordum\17a ça 
tıncıya kadar i eri ieki sü· 

varılerimi7. tarafınclan çok 

Pyı ıdare edılen oyalama 
savaşları karşısında al;ıhilci 

ğine gelemedılcr. 

Orduda bir yıl sürekli ha

zırlık y 'Plı 

Dü ırnam yok etmek an

cak bir saldırışla olabilirdi. 

Başbuğ yer yüzünde eşi 
bulunmayan bir mana vra 

ile; düşman ordusunun cep 

hesinin en ) alçın güney 

kısmına sa 1 dırışa katar· ver

di. Düşman cepht si karşı 

sında hulu11an or<lunun Lü· 

yük kısmı çok SE'Ssiz olarak 

Şuhut Sandaldı Lö gesine gel

irildi Diğer kuvvetlerde pi 

anda tespit edilen yerlerine, 

yine büvük bir seszilik ve 

maharelle yerleştirildi 
Türk askeri, saldırış yapı· 

lacağından co 1 ayı sevinç 

içinde idi. Lakin cephede 

buna işaret olacak hiç bir 
şey gösterilmiyordu. 

26 Ağustos 922 sabahı 
idi.. Tanyeri ağarıyordu, 
ordu hazırdı. 

Topçular toplarının başın
da, süngüleri takılı piyade· 

ler yue atılmak için emre 
bakıyordu 

Ordunun Başbogu, Genel 
Kurmay Başkanı; cephe ko · 

mitana şuhudun kuzeyinde 
{Kocatepe) komita yerine 
gelmişlerdı Nihavel saldıtış 
emri verildi. Bum n Üz<'rıne 

toplarımız cehennt: rn al eşı 
yağdırmağa, aslanlar gibi 
böğürme~P, ağır ınakinab 
tiif ekler dmlenn eden i~le
meğe , süngüler pnrl mağa 
siperlerden f ırlı) an Turk 

erlerı düşman te l örgülerine 
Lir kuruşun gibi atılmnğa 
haşladı.. Genel gödinüş şöy 
le idi: 

Dördüncü kolordu Af} on· 

ıa Tınastepe arasıncla 

acunlln en yalçın lrnyalık 

larına yılmadan tırmanıyor . 

Birinci kolordu: Tıııaste · 

tepe ve Çelcıltepeye atıl-

mış l•n kanlı hücumlarını 

yapıyor. Beşinci süvari ko · 

lordusu Sinanpaşa ovasıııa 

inmiş, tozu dumana katıyor· 
du. 

Artık büylık gün yanaşı 

yor; kat kat diişmarı siper 
lerı, tel örgüleri kırılarak 

aşılırordu. Düşmanın Lir yıl

dan beri tahkim ettiği yal 

çın <lağlar Türkün 

bir günlük hiicumu karşı· 
sında dayanamadı Ve Tür· 

kün eline geçti. 

27 Ağustosda saldırışa de 
vam edildi Düşman Af yon· 

Uşak demiryolu kuzeyme 
atıldı . 

28 ve 29 Ağustos günle

ri düşmanın vedek 1 olor
dusunu kaçırtmamak ve ikin

ci ordumuzun karşısından 

çekılen kuvvetle rıııi ) al<a 1 a· 
mak makscıdife düşmanın 

gerilerine yüründü. 

Süvari lerimiz yıldırım gi 

bi Altıntaşa kadar ilerledı. 

Ora 1arda düşmanın taze 

kuvvetlerini öğrendi ve alı· 

koydu. Kuzeyde sıkışan or
dularını yardıma bırakma 

dı. Artık Büyük Ordu düş· 

manı kuşatmak için yakası· 
na yapışmıştı. 

28 ve 29 Ağuslo~ günle 

ri her tarclftan önleyıcı ta· 

kipler/e geçti. Düşmanın bir 

yerde tutunup da karşı koy

masına meydan bırakıl nadı. 

Nihayet 30 Ağustos günü 

düşmanın altı tümenı Dum 

lupınar kuzeyinde Çalköy 

ile Allıören arasında her 
taraf dan lmşatıldı. 

Dördüncü Kolordu dört 

tümen ile Güneyden ve Do

ğudan, Altıncı Kolordu iki 

tüınen ile Kuzeyden eyice 

çevirdıler 

Atatiirk de Çalköy güne· 
neyinde tam ateş hattında 

1 t ine ı tümen yanında bu· 

lunuyordu. Düşmanın kaça 

bileceği yalınıl. Kızılcadere 

yolu vardı ki onu da süvari
lerimiz tutmuştu 

Düşman Allıôren güneyin

de AdatE-pe denilt>n yerde 

dMaldıkca dan ldı. Savaş 

meydanı mahşer halini aldı. 
Her taraftan yapılan Tlirk 

hücumu karşısında düşmanın 

büyük kısmı aslan Türkün 

kuvvetli pençe leri altında 

inledı ve niha} et yok t dil -

di . 

Kaç!,bılen k:r kıı;ım as

kerle başbuğları Tirkopıı-;, 

ikinci lwlordu komilanı ge · 

neral Dıyenis, Tiinı general· 

laıı ve döküntü şeklındeld 

kaçak subayları Süvarı Kol 

ordumuzun yalan kılıçları 

ile Murat dağının sarp ka

yalıkları arasında bunalıp 

ime .dadı. Her ne kadar ka

çıp kurtulmak. için Uşcık yo
luna saptılarsa da çok geç · 

meden savaşılan toprakları 

tarıyan kuv,·etlerimize tes 

lim olmuk mecburiyetinde 

kaldılaı 

Bundan sonrald vakalar 

Atatürkün (Ordular, İlk A 

ınacınız Akdenizdir .. İleri. .. ) 
Dernesile lzmir kıyılarına 
kadar kaçanı, kovalamakla 

geçti. 

f'ununla da bütün ncun ve 

tarih bir daha anladı ki Ana 

dolu yalçın bir kayadır. Orl\· 

ya tırnnnmak istiyen eller 

kırılır Çarpmak istiyen \•Ü· 

cutlar parça parça deni7.le · 

re atılır . 

Vatandaşlar. 

Savaşmaktan ve ölümden 

yılmıyan f ürk, yurduna ~a 

lıip olmak istiyordu .. 

İşte 30 Ağustoş 1922 bu 
dileğin olgun l a§tığı gündür. 

26 A~ustosdl\ Türkün kur
tu'uş güneşi ufuktan çakma

ğa başladı Ve 30 Ağustos 

günü; yani bundan 13 yıl 

evel bugün kendisni tam 

gösterdı. 

Yarın için doğacak bir 

güneş bundan daha parlak 

doğamaz. Hir utuku destanı, 

bundan daha günçlü olamaz. 

Bundan daha ) üce bir mev· 

zua yas)anamazdı. 

Başboğ Meydan savaşı; 

benliğini örselemek istiyen
lere, Türk ulusunun şuürlu 
\.'e öldürücü karşılığıdır. 

Ka:.uu U:zkanın sôyleui 
Sayın hemşeiler; 

Bugün burada içten gelen 

coşkunluğumuzla tariht: sığ

dmlamıyan bir zaferin yadı 
ıçin toplandık. 

Bu zafc-.r lf ızgın bir sava 
şın verımi, ünlü Türk mi lle

tinin bağrından kopan bir 
akındı . 

Bu akın kuvvetli zincirle
re vurulmuş Orta Asya ev· 

tadının bır kükremesile baş . 

!adı. . 
Ve ta Egenin zümrüt sa

hillerinde biran durdu .. 
Hayır hayır bu akın dur· 

madı . Kendine kol' arım aç 

mış olar. medeniyete ko~lu 

İnkılaplar yarattı . O gün 

akınm başında bir harp ila · 

hı uçuyordu. Bugün bu ilah 
medeniyetin, sulhün şefi ol
du. 

Bu akın nasıl 

Bunu anlamak için size bu

rada günlerce söz söylemen 

lazımdır. Ben ancak şimdi 

büyük bir Okyanusu andı-

ran hakikatın kenarları 

nı süs1iyen beyaz çakıl taş· 

ları üstünde dolaşacağım: 
Cihan harbinden yorgun 

ve bitkin çıkan milletimizin 
kolları Sevr denilen bir an· 

!aşma ile kuvvet li zincirler . 

le bağ anmıştı Anadolumu

zun en güzel yerforini düş 

manlar işgal etmişler Türk

lere yalnız kurak bir boz 

kır bırakq· orlnrdı. Bu çe· 
likten çember içınde Tiirk 
acısını bağrına basarak, tam 

üç yıl yaşadı. Üç yıl çek· 

mediği ıstırap tatmadığı acı 

kalmadı Düşmanlar Ana· 

dolunun en güzel yerlerini ' 

yaktılar . . 

Her Türk köyünden bir ı 

ah, yükselirken kızıl alevler 

gök yüzünü sarıyordu 

Kadın, k.z. namus. ırz ta· 

nımadılar Anadoluda bütün 
canavarlıklarile böğürıl üler. 

K udaşlarıın: 

Bu acı hakikatları hiç bir 

zaman unutmayacağız. . Üç 
uzun yıl, makinaleşmiş düş 

man ordularına bizim genç, 
ihtiyar, kadın, erkek kuvvet

lerimiz, süngüsüyle yurdunu 
korudu. 

i 3 Yıl evel anyerinden 

30 Ağustos güneşi doğarken 
köylerin üzerınde yükselen 

alevler arasından kızıl bir 

bayrağı Akdenize koşarken 
gördü. Düşman ı 4 gGnde 

Egenin mavi dalgalarında 

can verdi. 

Türl<iin yılmaz ordusu 

önünde dağlar yarılmış, 

yasılmıştı. 

Kardaşlar: 

Bugün aynı zamanda Tür· 

ke Hava egemenliğıni te 

min için çalııan Türk Hava 

Kurumu bayramı günüdür. 
Bu günleri unutmıyalım. Or· 

dunun bir kolu olan Hava 

SAYP.l 3 

Kurumuna üye yazılalım. 

Eger düımanın ana yurdu· 
muza bir daha ayak bu

masını istemiyorsan kolları· 

nı açmıt olan bu kuruma 
koş üye yazıl.. 

Elinden geldiği kadar 

yardım et. . 
Bize bu zaferi yaratan 

Atatürkin ve ünlü Ordumu

zun önünde içlen aıelen 

saygı ile egilirken sevin~li 
gününüzü kutlularım. 

' 30 · Ağustos - 1922 utku· 

su; bugune <loğan ve yaranı 

aydılatan bir güneıtir. Bu 

güneşe bakanlar bu aün de 
yarın da Atatürkün nurlu 

gözlerinden bu toprak için 
akan yüce dileklerin bir 

parçasını kendi içlerinde 

bulacaklarıJır. 

Dumlupınar~a ülküsünü 

ve varlığını kaybeden düı

man bu periıanlağına aflar 
ken; utkunun güneti Ege 

denizin ilk adalarını nurlan . 
dırıyordu. Bu güneı altın

da Hilalımızın gölıesi çe

likten süngülerle lzmir 1&-

hillerine aids etti. Derlndtn 

uğultular geliyordu. . Tür
kün akını Akdenizi kurut

mak istiyordu. 

Askerler, Bayanlar, Bay· 
lar ... 

Kadınlarına varıncıya 

kadar savaş cephelerinde 

çalışmış olan Türk ölnıeı 

ve ôlmiyecektir. 13 Yıl 
evel acunu ıaıkınlığa dü

ıüren Türk ölmez ve ulusu 
icap ederse yine acuna par

mak ısırtacak bir utku ya· 

ratmağa her zaman hazır

dır. 

Bıze bu büyük günü ka

zandırmak için kanlarını 

dökerek ölen ve fakat kalp· 
lerimizde daima yaııyan ve 
yaşıyacak olan Kahraman 

Subay ve Eratımızın aziz ru

hlarını saygı ve sevııi ile 

anar ve hepinizi bir dakika 

sükul<l davet ederim ... 

Y aşasm Baıtacımız olan 

Atatürk ... 

Yaşasın Türk Ordusu •. 

Ve, yaşasın bunları doğu

ran Yüce Türk Ulusu .. 

Kıyıp mühür 
Ahmet adla mühürümü 

kayıp ettim. Yenisini alaca· 

ğ•mdan hükmü olmadığı 
ilan olunur 

Ômerköy kooperatif ort

okhr mdan 296 numa

ralı Latif oflu Ahmet 

Kayıp terhis taztaresi 
931 ıeneıi Edremit aske

rlik ıubeıinden almıı oldu
ğum terhiı tezkeremi kayb

ettim. Yeni sini çı kartacaiım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Havran nahiyesi Tel<e 

mahallesinden Salim O. 

Hasan Özgür 

•••••••••••••••••••• a •••• • • • • • • 
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SAYFA: 4 

BALIKESİR VILAYETi DAİMi EHC0M[ffi ılANlARı 
Hasılatı idarei husu iyeye ati ve eylulun onuncu gunu 

açılarıık dört gün deva 11 edecek olan Balakesirin Ovakôy 
panayırı 22 8-935 gününeden itibaren 7-9 935 gününe rast. 
lıyan cumartesi günü öğleden evel saat on birde ihalesi 
yapılmllk ve mevcut şartnamesi mucibirce rüı um alınrrıak 
şartile on be~ gün müddetle açık artırmaya lrnnulmuşhır. 
Panayırın beddi muhammlni ) üz hradır. A lmağa isteklı 
olanların ihale günü muayyen vakt111da yüzde yedi buruk 
nıs~etinde muvakkat teminat akça veya tahvilatını vezne 
ye teslim edıldigine dair makbuzla veyahut banka mek
tubıle encümeni vilate ve şartnameyi görmek ve suretini 
parasız almak istiyen erin daha evel encümen kalemine 
gelmeleri ilan olunur. 

İd re vilayet kanunun 12 nci maddesi mucibince has 
ılatı idarei hususiyeye aıt olup eylülün onuncu giinü kü· 
ljat edilecek ve dört gün devan. edecek olan Oval<öy pa

nayırı şeraiti atiye dairesinde mevki müzııyedeye vaz ol 
unmuştur. 

l - Hayvan satışından çadır vesaireden bir defaya 
mahsus olmak üzere alınacak rüsum miktarı berveçhi at 
idir. İşbu rüsum bir defaya mahsus olmak üzere alına 
cakhr. 

Para Kuruş 

1 o 
20 

30 
30 
10 
20 

ıoo 

20 
50 
ıoo 

50 

Hayvan satışının kuruşundan 
Kahve ocağı ve han şeklinde çadırlardan 

her on metre murabbadan . 
Yemişçi çadırından bir metre murabbadan 
Bakkal ,, ,, ,, 

Tenekeci 
" " " 

Helvacı ,. " " 
fırin, beher fırından 
Kasap beher metre murabbadan 
Bezzaz ., ,, " 
Değirmen taşları beher adedınden (taşların 
sataldığında alınmak fart ile 1 

TURKDILI 

SAR AY L 1 K TAN: . 
Aygören ve Kurtuluş uramından Topallı sokağı üzerin 

de on parça ev yeri satılmak üzere \trayca artumay.a ko· 
nulmuştur Üstermeleri 11 9 935 gün1emecine rastlıyan 
çarşamba günii saat 17 de uray ~ürel kurulu baysağıle 
yapılacaklar. İsteklilerin uraya gelmeleri bildirilir. 

(4 - 1 52 ) 

Balıkesir uray başkanlığından 
935 mali senesi için lanzıfat vergisile tenvirat, tente-, 

siper ve levha resimlerinin birinci taksiti t ylül ayının iç

indedir. Tahakkuk eden bu vergi ve reı:imlerın mükellef
leri belediye vergi ve resimleri kanunun 112 ci maddesi 
hükmüne göre tayin ve i ' an edilen eylül ayı içinde nı:.f ı · 
nın mahallelerindeki tahsildarlar ve l' ra y tahsil şu befi

ne ödemiyen mükelleflere ri;zde on zamla ve tahsilı 
emval kanununa dayanarak tahsi! edılt'ceğı ilan olunur 

59 - 1 3 

Eylül J 

8•:Jl--8(1Ce--- ............. 1 
ı Ucuzluğu • 
1 Sağlamlığı 1 
1 Zarafeti 1 
1 i"'it lı ı· i ,_,.,,, vş•• ıı lı 8 
!Fantazi kumaşl 
~ VE 1 

1
: Tuhafıye mağazalarında 1 

bulabilirs!·niz? 
•'I> ........ -9)1) ______ (1: ... )J)-

"''''''''''''''1111111111111111111111111111111" 

sDağ Ilıcasında büyük tenzilaS - -50 
20 

30 

Losturacı maktuan 
Yapağı yün pamuk 
rabbaandan 

- -•• keçi k.ı. nı•lı• mu- E Suyu ve havası güzel şifa kaynağı i 
Her nevi derici ve çarıkçı metre murabba : :: 

5() 
2()() 

100 

J() 

ından 

Nalbant maktuan 
Araba üzerinde eşva satılan beher araba 
dan 1 cıt, samani arabaları müstesnadır . 
t'işe ile müskirat satanlardan metre murab 

bamdan 
Mültezimler tarife haricindeki emtia ve 
eşyanın i~gal edeceği yerin beher metre 
murabba ından . 

Rüsum almak için çadır kurmnk şart değildir. 

Her hangi suretle çadır ve sergilerin i§gfll eylediği arazi· 
nin metre murabbaı hesap edilerek ona göre rüıum alı· 

nacaktır. Mülte7im cedvelde tayin ve tadat olunan rüsu 

- -~ Balya Dağ lhcası? ~ - --- -: 1 - Yollurı :ıraba, olonıobil ve kamyon gihi her tür. ; 

-
: lii nakıl va~t:ılurının İ!jlomesino ıılverişli ve ııü. :: 

. o -- zeldır. -- -= -- 2 - Savg-ılı halkımızın llı<'a jı;tifoıle~i vt• s:ıtrlıi'rı du- :: 
- w• n"" -= şüneo sile fintlur indirilmiştir : :: 
- Bir ki~i i~·in hanyo ve od:1 kirası olıır , k giınıle :: 
: yırın~ beş kuruş alınır :: = --- :: 3 - On ~ünden (uzla kalanlara ayrır.u yüzde yirmi _ 
: ten~ıli\t yapılır. :: = -re maktuan ı - ::: : 4 Bay:ın vt> B:ıylar ırın .ıyrı uyrı İı:;tiruhut vıı t~- :: 

Şerbetçi takımlarından masa nisbetine gö mdan başka rüsum almağa salahiyettar değildir. 
2 Talipler bedel muhammenin yüzde yedi buçuk 

20 Oyuncu çadırından metre murabbaı üzerinen : nezziıh mahalleri yopılmı~tır. -
100 Gezici, 5atıcı maktuan teakip işbu miktara teminat kati ye miktarına iblagı ve : ~ 

nisbetinie teıninat farkı vermeğe mecburdur. İhaleyi mü· 

100 Fotografçı maktuan ımütebaki kıs:nı için de y.ı banka mektubu veyahut emval 

1 

=- 5 İstiyenlcr i~·in hususi banyolu Ollal ır tlu v:.ınlır. _:: 
2d Saraç metre murabbaından terhini suretile teminat erae ederse yirmi glirı zarfında 

--6 <l k~ 30 A§çı, kebapçı, ekmekçi metre rnurabbarnda tediye edeceğine dair l\atibiadılliktrn resen tanzim - Arzu < en müşterilere yemek, kuryol:ı vo yata -
30 Attariye, tuhafıy t> , saatçiler metre murab edilen düyun senedı vermeğe mecLur~ur. Aksi tal<dirde : temin eılilir. i -bamdan protosto keşidesine, hüküm istih~ah~ hacet kalmadan iha · - :: 1: 1 - llovnsı Vll i~·ime suyu da ~·ok güzeldir. Aynı za· ..-
30 Pabuvçu. kuvaf, kunduracı metre murab le fesh edilerek teminat akçası irat kayıt olunup panayır - _, 

- manda o ı -;ıyi bir tobtil havu yerİllir. :: 
baında emaneten idare olunur. Neticede daire aleyhine bir zar - { -

- Yurdumıı'l.tın pek fovılulı vP. ilimizin bir
0

<'ek ~i a -
20 Berberler metre murabbaınclan ar hasıl olur. Ve bu zarar müteahidin in t lia} ıt ol.una : = ve sağlık yori olan ~(Bol ya Dağ llıcıısı)) suyuml::ın ::: 
. 5 Demirci, çivici metre murablıaındnn cnk teminatından fazla olursa, fazlası ayrıca müteahhid- I E ve hnvasındnn t.ıı bir pura ~ıırfılc istifotle otrn?· i 
2v Çorapçı fanileci metre murabbaından den iahsil olunur _ !erini s:ıygılı halkımızn ögtitler ve gidecekler•~ ::: 
10 Keresteci tahtacı metre murabbaından 3 Müzayede gazete ilan del aliye, lwntural ve ma : rok momnun ve fuydıılonmış ol:.ıcnklarmı ~jmdı· ::: 
20 Keçeci, mutaf metre nıurnbbaından sarıfı sairesi mültez ımine aitt ir. : don miijılolorim . ::: 
30 Şapkacı metre murabbamdaıı 4 Bedeli encümeni vilayetçe had Jalayık görüldüğü : Müstl'cirı ::: 
50 Bakırcı metre n:urabbamdan. takdirde 7·9 ~35 incı günü Balıkesir vılayet endiıne · : ::: 

1 d 1 k el b = ııt···~ı·'.,1 1·.'\.'ı 1...:.·ı~I\"' l .. ,,,.J• ~ 10 Halıcı ve kilimci metre murabbaından. nince iha e e ime Ü7erc 22 8-~35 tarihin en itı aren ..::ı ,, ,., ~l' h -= ~ :: 10 Semerci beher metre murabbaından. müzayedeye vazedilmiştir. - ..-
50 Hazır elbiseci beher me re murahbaından. ( 4 1 47 ) : ll e r cuııwrtı>ı;j gunıı ~aat 15 de Abahonc hnnınıl- :: 

~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·-~ ~ nn ıloğ r u ll ı ruyu ~optı koçta vurJır C~idiıı g~lroe ~i~ ~ 
tr - , : liraılır Kuptı koçtıyı gi>türü tutmak istiyenlcrin . Yt>şıllı ~ 

'?~ /' €Mllı HASAN 
~ r- . 
~l \ DEMiR HIRDEVAT 
.• r:'ı ... n B O Y /\ YAPI 
~ Rl:lıl ısEI{ lıllZ. E.Nİ 

,...J ' l 

E~e~ ~'~IJ fv. 
ıç ın Lü3iırnliı [~yaLarı 

~adan llcllJ ·c7f lmJ; 
_ ;___... 

l3izJeen eyi Boya ve 
YAGLARJNİ 

'Burada bula biHlJoru~ 
Bi~ kOylü/erde 
Pu11u~ ve f.\enç ber Dü~eninı 
HEp Buradan A/Jrı~ 

ı , ,, ,,\ ,,.,,, 1\ : civarınıla lbrulıim Samiye baş vurmaları. ı 

. KADRİ YETKİN l.11111111111111111111111111111111111111111111_. 
İç hastalıkları müteha . 

ssısı Milli Kuvvetlt•r cad 
desinde Y cnj Türldye ec
zanesi üsündekı muaye
nehane5inde her gün sa 
bahtan akşama kadar ha· 

1 
stalarını muayene ve te
davi ecler .. - .. , 

,. ••••••••••••••••••• c .... 

i Sayın müşte- !1 

. ·ı . . ,: rt erımize :, 
'
. . 
• • ı· Kaııuııa 11,· .,1111 • : . ~ ~ ' 
: oları :ı.'«ıı-lı , .. daııı- : 

BAllK[SfR ASK[Rf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI .. 

Balıkesir Merkez kıtaat hayvanatı için 340 ton sarnılll 
3·eylü'·935 5alı günü saat 15 de ihalesi yapılmak: üıere 

ıı· 
açık eksiltmevc konmuıı:tur. Tahmin bede1i 4080 !Jrıl rn • ~ J1 
vakkat teminat miktarı 306 lira o'up ihale ko1ardu satı · · uP 
alma komhyonunda yapılacaktır. lsteldi erin mua)yen g t 
ve saat de kolordu satın eılma komisyonuna nıüracaaı • 

e. 
ları ve istiyenler ~arlnameyi mezkur komisvonda gorrne 
ri ilan olunur. ( 4 . l 22 ) 

: !!.111 111·1· li'ıl'li°ı öic·İİ Vt' : ,------• . . . 
i taı tı :ılı·ılı·ı·i di'ıkk:i- i [ıoğum ve çoc.uk bakım evi 

mıııızda :-- ıtılıııakı:ı· : .. 
! Baştabipliğinden: 
• ıkarılsrı 

Yı• ,j ~ı·t i r,liğiıııiı.: Müesseı;e ihtıyacatmdıın olup nıünakasa)a ç I , 11 • O 1 . rast ı} n 
kıırıı d:ııw iilc•i'ılı·ı İ: : {7 000) kılo odunun 7 eylül 9J5 tarı 11ne di 
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