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üı··n 

Cumhuri
yetimizin 
15nci Yılı. 

"Asla şüphem yoktur 
ki, Türklüğiin unutulmuş 
büyük· medent vasfı ve 
büyük medeni kabiliyeti 
bundan sonraki inkişafı 

ile, atinin yüksek mede
niyet ufkundan, yeni bir 
güneş gibi do~acaktır. ,, 

Ala/ürk 

Güzel yurdun dört bucağı 
~Uıftn 1 S net yıldöaümü 
'Jramının ıonıuz ıevlnct 

te heyecanı içinde çalkala
~•caktır. 

lürk mllletl; makC:aı tali· 
1
1ll ıa ••t meJdanlarında çar· 
S>ıı, çarpııa yeadlkten ıon· 
"•; bır mllletln Y•t•Y•tında f ole kııa Itır an olarak te · 

1 
llclıt edilebilecek bu 15 yıl. 
•lr •üddet zarfında aeırlık 
itler baıarmıı, bütün dGnya · 
~ı11ı takdirlerini üzerinde top· 
~lbıttır. Büytık Kuıtarıcı ve 
l\Urucu Atatürkün lainden 
11l•nla durakıız koıan bu 
'blllet için J 5 yılın ber iÜ• 
llG, her eaatl, hatti her da
~llıa11 eıkı,ı bir daha hort· 
•t11ıamak üzere yıkmanın 

:•iliyi, en iyiyi kurmanın 
•hni mücadeleılle ıeçmlt 

le ıeçmektedlr. 
lürk zeki ve kablllyetlnl 

Cıltaıaz yollarda harcı· 
~tn altı a11rlık ıuunuz· 

fr idarenin devrllltl önün · 
de duydujumuz sevinçler 
elbette ki büyük ve ıon
~'lı olacaktır. Nerede kaldı 
~ 1 bu yıldönGmlerl, ıadece 
lr reJlm deitıtkllilnio bay

;•ını deflldır. Onunla bır
~kte Tirk dlnyaıında yeni 
lr hayatın, yeni bir ıldfıtn, 
hnı bir ahlıı ve tlerleyl-
11111 bayramıdır . 

1 
Düne k11a bir baln1, Kami.· 

lı111tn 15 yılda baıardığı 15 

Cevdet Demiray 
--.!...Sonu ikinci ıayfada) 

• utl et u a 1 

1
Büyük Şef Atatürk, Anlatıyor: 

--------------------------~············-----------------------------
Güzel Türk Yurdunun İnkilaptan Evvelki Tablosu. 

Ulu Önderin, C. H. mania devlet ve naemleke-
Partisinin ikinci bü- 1 ti dd ten ve ma t .. k k . d k' ne ma e nen e yu ongresın e ı nu-
tukla rından: cavüz halinde, imha ve tak 

sime karar vermlıler . Pa · 

dtıah ve halife olan zat, 

hayat ve rabahnı kurtara· 

bilecek çareden baıka bir 

şey dütünmüyor. Hükumeti 

( Sonu ikinci ıayfada) 

Bu izahattan ıonra man· 
zaral umumtyeyi, daha dar 

bir çerçeve dahiline alarak, 
ıerl ve ıehl l bir surette, hep 
beraber müıahede edelim: 

Bahkesir, Büyük Bayramını Coşkun 
luk Ve Heyecan İçinde Kutluluyor .. 

Muhaaım devletler, Oı. -----------------········-----------------
D&hiliye Vekilinin Dünkü Nutku: Gece Butün Şehir Pırıl Pırıl lşıkla:r İçinde 

Çalkanıyordu. Her Yer Güzel Bayrak
larımızla Donatılmıştı. "Türklerin Ne llkiyiz, 

Ne de Sonuncusu .. ,, 
b, Şükrü Kay-;l; Dün, Ata tür
kün Emrile Cumhuriyet 

Bayramını Açtı. 
L 4nkara, 28 (A.A.) - Da· 
'llh S Je Vel.111 ve Parti Genel 
L tlcreterl B. Şükrü Kaya, 
Q .... 
Ş un aaat 13 de B6yük 
~ •fı1111:ı Atatürkün emrlle 
Vllıdtlerlnln ve Umumi Reıı 
ekıh B. Celil 8ayarın adı 

"' IS acı Cumhuriyet bay · 
"'111 •tıı açmııhr . 

.. l'Grk milletinin tarihteki 

hareketinin cihana heıap ve 
ren ve verecek olan Tiirk
lerln ne ılklylz, ne de ıon•n· 
cuıu olacaiız ,, Diye nut
kuna baılıyan Vekil, Umumi 
Harbin ıonunda Türk mille · 
tinin esir ve imha edilmek 
lıtendlll bir s1rada milletin 
hlaalyahnı na11l ıuıturmaia 

(Sonu ikinci ıayf ada) 

Geçen yıllardaki bayramlardan bir intiba 
Cumhuriyetin 15 ocl yddö· 

nlmü bayramı dün saat 12 
den itibaren ıehrlmtzde b6· 
yQk tezahüratla kutlanmağa 

bıılamııtır. 
Saat 12 den itibaren Par· 

ti ve Belediye meydanında, 
Eie mahalleılntle birer bando, 

Halkevl önGnde Halkevl ban
doıu, Cumhuriyet meyda
nında kolordu bandosu muh· 
telıf milli hau lar çalmııtır. 

S okaklar, caddeler hergüo· 
kinden çok fa rkla olarak ka 
labahktı 

B6tüo reıml ve huıuıi 
binalar bayraklarla dona 
tılmııtı . 

Saat 14 de Vali ve Parti 
Baıkanı 8 . Etem Aykut, Hal · 
kevl hoparlörü ile bir 
ıöylev vererek bayramı aç· 
talar. Cumhuriyetin on beı 
yıl içindeki büyük baıa· 
rılarını, Atatürkün yükaek 

( Sonu lldnct ıayfada ) 

sun. 
Ankara da 
Yapılacak 

Kabul Resmi. 

) 

-B. Abdülhalik Rtnda 
Ankara, 28 ([Huıuıi] -

29 Blrlnclteırtn cumarteıl 
eiinü, Relılcumhur Atatürk 
namına Mecllı Retıl B. 
Abdülhalik Renda tarafın
dan ıaat 13 de kabul rea· 
mi yapılacaktır. Buna ald 
preiram haz1rlanmııtır . 

Müteakiben hlpotromda 
büyfik bir geçltreıml yapı· 

lacakt1r. Geçttreamlnde, Mec· 
Ilı Relıl 8. Abdülhalik Reo
dı , Baıvekll 8 . Celll Ba
yar olduiu halde bütüa Ve
killer hazır bulunacaklardır. 

Ankara Rad
yo istasyonu 

Dün Açıldı. 
Ankara, 28 [Huıuıi] -

Bugün ıaat 10 30 da Eti· 
meıudda kurulan radyo dü 
füzyon lataıyoo ve ıtüdyoıu 
meraılmle açılmııtır. 

Törende Baıvekıl, Vekiller 
ve dlier d~veth zevat ha· 
zır bulunmuılardır. 

Nafıa Vekili 8. Ali Çetla· 
kaya, mikrofon önünde bir 
nutuk lrad ederek hükume
tin v8ıcude getirdiği bu bü · 
yük eıerln 1 S ncl yıldönü

münde hizmete lmade bu
lunduğunu ıöylemlı ve n tan 
için kutlu, mutlu olmaaını 

temenni etmlıtlr. 

B. Ah Çettnkaya, ıözlerlne • 
Büyük Şef Atatürke ııbhat 

Ve afiyetler dl)lyerek IOn 
vermtıtlr . 120 Kilovat· 
hk uzun, 20 ktlovatlak kısa 
dalgalı ikt lıtuvon olan 
Ankara radyoıu, logı l ız Mar· 
koni ıtrketı tarafından ya
pı lmıt ve bir buçuk m ilyon 
liraya mal olmuıtur. 

Nafıa Vektlıntn nutkunu 
mGteaklp Cumhurbaıkao· 

lıiı Fllrmonlk orkeıtraeı ta· 
rafından aenfonlk bir kon. 
ıer verllmtı ve açılma töre
ni lıtiklil marııle ıona er· 
mlıtlr. 

Baıvektl B. Celil Bayar, 
Vekiller ve dlfer zevat, radyo 
evi mühendıılert dellletlle 

(~onu üçün~ü aayfada) 



SAYPA 1 

ük Şef Atatürk, Anlatıyor: 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

de a.yoı halde. Farkıoda ol
madıfı kaide baııız kamıı 
olan millet, zulmet ve müp. 
hemlyet içinde tecelllvata 
muntazır . Felaketin dehıet 

Ye 11kletinl idrake baıhyan· 
lar, b•luadukları muhit ve 
hissedebildikleri tealrata ıö· 
re çarel baliı telakki eyle · 
dikleri tedbirlere müteYe11tl.. 
Ordu, lıml Yar, clıml yok 

~ bir halde. Kumandanlar ye 

zabitler, Harbi Umuminin 
bunca mihnet ve metakkat
lerlyle yorıun, vatanın par
çalanmakta oldufunu ıör· 
mekle dılhun, ıöı:lerl önQn · 
de clerloleten karanlak feli 
ket uçurumu kenarında dl 
mağlan çare, çarel haliı 
aramakla me11ul. .. 

Burada, pek mühim olan 
bir noktayı da kayd ve izah 
etmeliyim. Mdlet ve ordu, 
Padltah ve llalıf enin hiya. 
aetfnden haberdar elmadıiı 
rıbı o makama ve 0 ma . 
kamda bulunana kartı aıır. 
ların kökleıUrdfil dlo1 ve 
ananevi rabıtalarla muti ve 
tadık. Millet ve orclu ça. 
rel haliı düıGnürken bu 
meYruı Jtlyadın 1evktyle 
kendinden eYvel makamı 
mualliyl bilifet ve ealta -
natıa baliı ve maıuolyettni 
düıüoüyor. Hahfe ve padl· 
ıabıız haliııo maniıım an 
lam ak Jattdadında def it ... 
Bu akideye m•halıf rey ve 
içtihat tzhar edeceklerin vay 
ha iane! Derhal dinsiz, •a. 
tanıız, hatn, merdut olur . . 

Diğer mühim noktayı da 
ifade etmek llzımdır. Ça 
rel hali.ı ararken, lnı•here, 
Franıa, İtalya gtbi d6•eli 
muazzamayı ıücendlrme· 

mek eaaı ıtbl telikld elun· 
makta idi. Bu de•letlerden 
yalnız btrlyle dabt beıa çı· 
kamıyaeağı vehmi, hemen 
bütün dimaj1arda yer et
miıtl. Oımaalı de•letlnin 
yanında koıkoca Almanya, 
Avuıturya- Macarlıtao •ar
ken hepılnl birden mağlup 
eden, yerlere aeren ltılif 
ku••etlerJ kar1111nda, tekrar 
onlarla huıumete •Gncer 
olebllmek .. zı1etler almak· 
tan daha biiyük mantıluız 
hk •e alulıızhk olamazdı. 

B• zihniyette olan yalnız 
avam dejlldı; btlha11a ba 
vae, denilen lnaanlar böyle 
dQ1Qnü1ordu. 

O llalde çarel halb arar 
ken iki ıey mevzubabı ol
mı1acaktı. Hır .iefa itilaf 
devletlerine karıı vazı hu 
ıumet alıomıyacaktı, pa · 
dtıah ve halifeye canla 
baıla merbut ve ıadık kal· 
mak tarh eıaıi olacaktı. 

Şimdi, Efendiler! Müıaa · 

de buyurunanız, ılze bir ıu 
al ıora1ım, bu vaziyet ve 

· 1eralt karı111oda haliı için, 
naııl bir karar varldl hatır 
olabilirdi? 

izah etttjlm malümat ve 
müıahedat göre üç u~vl 
karnr ortaya atılmıth: 

1) nclıl; loglltere hıma · 
yeolol talep etmek, 

2) oclıl; Amerika man 
daaıoı talep etmek .. 

Bu iki nevi karar ıahlp 
lerj, Oımanla de•letlolo bir 
kül halinde mu haf azuını 
dütüoenlerdlr. Oımanh me 
mııllklnln muhtelit devletler 
beyninde takılmlnden lıe, 
kül halinde btr devletin tah· 
tı blmayeılnde bulundurmağı 
tercih edenlerdir. 

3J ncll k rar, mahalli 
balaı çarelerfue matuftur. 
Meıeli, bazı mıntakalar, 
l<endtleriDln Oımanlı devle 
tinden fekkedıleceii nazari · 
yealne kartı ondan ayrılma· 

mak tedbirlerine 
ediyor. Bıtzı muıtal;alar da, 
Oımanh devletinin imha 'Ye 
Oımanh memleketlerinin 
takılm olunacağını emrlva 
kl kabul ederek kendi baı
larını kurtarmağa çalaııyor· 

lar. 
Bu üç nevi kararın eıba · 

bı mucfbeıl vermlt oldujum 
lza at meyanında me•cut· 
tur. 

Efendiler; ben bu karar
ların hiçbirinde l ı a b e t 
ıörmedlm. Çinkü 
bu kararlarıo iıtıoad ettlil 
bütün deliler ve mantıklar 

çürüktü, etaHızdı. Hakikat 
halde, tçlode bulunduiumuz 
tarihte, Oımanlı devletinin 
temelleri çökmüt, ömrü ta· 
mam olmuttu. Oımanh mem· 
leketleri tamamen parçalan
mııtı. Ortada bir avuç Tir· 
kün barındıiı bir ana 1ur
du kalmııtı. Son meıele, 
bunun da takılmlnl teminle 
uğratılmaktan ibaretti. Oı· 
maolı devleti, onun lıtlkllll, 
padiıah, halife, hikümet, 
bunlar bepıl medlül6 kal· 
mamıı bir takım bımaai el· 
fazdan ibaretti. 

Nealn ve kimin maıunl-
1et1 için kimden ve ne mu· 
avenet talep oluamak lıte. 
ol yordu? 

O halde ciddi ve hakiki 
karar ne olabılırdı? 

Efeadile; bu vaziyet kar· 
1111nda bir tek karar var· 
dı: O da hildmlyetl milli· 
yeye müıtenld, bılikaydü· 

tart müıtakıl yeni bir Türk 
devleti lealı etmek! 

lıte, .. aba lıtanbuldan çık· 
madan ev•el dOtündüiümüz 
ve Samıupda Anadolu top 
raklarına •J•k baaar ba1· 
maz tatbikatına batladıiı· 
mız karar, bu karar olmuı· 
tur. 

............. 
''Türklerin ne 
ilkiyiz, ne de 
sonuncuıu .. ,, 
(Baıtarafı btrtecl ıa1fada) 

çalııhinu, herıeyl o1uıuna 
beilıyım o ıüoGn idare ıls · 
teminin kötülüaünü ve zarar
larını ıöylemiı, ı cı hitı· 
raları bu giln mlllelce Jatl 
etmekle ibret ve den •eren 
fayda bulunduiunu, Atatüık 
loklllbınıo netlcelerlnt ölçe· 
bilmek için mQlibaraları 
o kara aünlere çevirmek 
icap ettliinl ıöylıemlıtır. 

Vekil, rejimin on beı ıe · 
nede emre ve harekete ha~ 
zar kuv•etl, kudreti hergüo 
arlan ordudan baılı1arak 
devlet letkllatın1n her ıaha-
11nda tahakkuk eturdlji 
tablosunu alarak çıktıktan 

ıonra Türklyenlo dıt vazı. 
yetini tavıtf etmlttlr. 

Do.tluklara bağlı, ıözüne 
ıadık kuvvete müılenid 
ıulh ve ıftkfınun imlll 
doıtluğuoa ıüvenıltr ve 
aranılır. DürOıt ve metin 
harici btr hakimiyet ve yıl · 
dönümünde dün ve buıün 

yapılmıt ve yapılmakta olan 
ıılerlo Türk milletini liyık 
olduğu mümtaz me•kıe çıkar
mak için atılmıt temelle.re 
müstentd olduiunu ve Bü
yük Şef Ata türkün emrin · 
de ve izinde yükaelmeie 
borçlu olduğumuzu ıö1leml11 
dııarda ve lçerde yapılan 
efal ne oluraa olıun Türkl · 
yenin aala ve ıola aapma · 
dan doıdoğru yürüyecejlnt 
blldlrmiıtlr . 

21 llRINCIT&ŞRIN t9JI ,... 

SEHİR HAB 
Vilayetimizde Mülhakatta 
inşaatı biten bi- Bayram 

nalar.. Hazırlıkları. 
Buıün Ylliyetlmlzln muh· 

telif yHlerJnde inıaatı biten 
reımt binaların açılma tle 
temel atma törenleri yapıla· 
caktır. 

Merkeze ballı köylerde 
açılacak yeal binalar: 

Şamlı nablyeel: Armut· 
alan köyünde heyet oda11, 
nahiye merke:alnde ıeleketör 
btoaıı. 

Konakpınar nalıaiyeıl; Ak· 
çakör okulu. 

Küpeler oablyeıl; Ko:a
ören köyünde köy konajı, 

Dereköyünde bir köprünün 
açılma törenleri yapılacaktır. 

Bunlardan baıka SarıbeJ
ler, Y afcılar, Y aylabayır köJ· 
lerlnde birer ilkokul binaıı 
oıo, Macarlar, Karamanlar, 
Dereköy, Bahçedere, Dallı

mandıra, Dereçlftlik köyle· 
rlade birer köylkonağı11ın te· 
mel atma merHtmlerl yapı· 
lacaktır. 

Dursuobeyde: 
18 Köy konajı, 6 çeıme· 

nln açılma, 9 okulla, 3 köy 
ko11aj1nın temel atma töre· 
nl 1apılacaktar. 

Bunlardan baıka Sındırgı, 
Suııjırlık, Edremit merkez 
karakol binaları ile AJvalık 
Bajyüzü, Edremit Çınarlıhan 
karakolları da meraılmle 

açılacaklar. ---.... !.··----
Cumhuriyeti
mizin 1 5 inci 

Yılı. 
( Baıtarafı birinci ıayfada) 

aıırlık tılerl en ku~veth te· 
kilde canlaDdtıabıhr. Bu 
kadar kııa bır uaıan zarfın· 
da bu bıaı alabtlınek bab · 
Uyarlığıea cihan tarihtnde 
eriıebUen ltk millet: Türk 
milleti olmuılur. 

As zamanda iJI, memle 
ket ve mlliet için fa,dalı 

itler baıarmak .. 
lıte Atatüı k inkilibmın 

parola11 budur Doıt ve düt 
man ıözler, inkılaplar T6r· 
klyeelnjo herhangi cephesine 
bakara& baksınlar bu paro· 
.layı okuyacaklardır. 

Bu ııdııln, bu yürüyüıün, 
bu ileri atılııın en bGyük 
vaıfı Türk mllletlolo tnandıiı, 
ıaydığı ve Hvdlğt Şefinin 

etrafında milli birlik ve be
raberlikle toplanıtıdır. ŞefJn 

tıaret ettiği noktaya 1ekvücut 
olarak yaphjı bu b mleler· 
le Türk milleti bütün güç · 
16kleri yenmlı, her milli da· 
vada \bUlo ve muzaffer. 
çıkmııtır. 

Ebeblyen hür ve mQıta· 

kıl yaıamak -ve en ileri bir 
millet olmak vaıfını unut · 
mamak, deiltmlyeo ve de· 
ilımlyecek olan ülkümüz 
dür. 

Milli birlik ve beraberli· 
ğlmtz bu ülkG tle yan 
yana hızanı alacaktır . 

Atatürk meıalesfnln göz 
!erimize ıerptıil ıtık altında 

evet: '"Dalma bir ve toplu.,, 

Cevdet Demiray 

Ayvalık HalkeYI tle, Bal
ya Halkevlerlnln yaptırdık

ları hoparlör teelıatı bugüa· 
elen itibaren faaliyete baılı-
1acaktır. 

Ayvalık Halkevlnlo yap
tardıiı teılıat beı laoparlör
lüdür. 

Kazalarda mevcut Halkev· 
lerl On betlncl yıldinümü 
müoa1ebet1le büyük hazır· 
laklar yapmıılardır. 

Dtier !.:kazalarımızda ve 
vlllyetln her tarafında bay· 
ram biiyik tezabiiratla kut · 
Janacaktar. 

Oursunbeyde bayram hazırlıkları: 
Dureuobey, 27 [Huıuıi)

Cumburlyet bayramının fev
kalade parlak geçirilmesi için 
belediye, hükumet, parti 
Ye mektepler tam bir faali· 
yetle çahtarak bütün ha 
hazırlıkları bugün ıona er · 
dirmlılerdır. Kaıabaoın için 
de d6rt yerde büyiik tak 
lar yapılmıı, hemen bütün 
dükkla ve evler yeııliıkler
le, bayraklarla süılenmlıtlr. 

Cumhuriyet alam belediye 
tarafından tanzim ve ha
zırlanmııtır. 

Blltün köylere de bayrak 
ve lftıek dağıtılmaktadır. 

Edremit 
Bataklığı 

Kurutuldu. 
Edremıtten yazılayor: 
Edremldl ııtmadan kur 

tarmak için 926 yılında 
bir kanal açılmak ıurettle 

batıklıia açılan lılanal bu 
kere ıona ermlıtır. 

Kaymakam B. Şadan Altın 
ok, bu huıu•la ciddi btr ala . 

ka aöıtermıştir. Köy yolla 
rı da çok muntazam bır ha· 
le ıirmektedir. " 

GQre kö1ünde köy çocukları 
için bir köy yata okulu ya· 
pılmııtır. 

Tahta köyü Edremlde baih· 
yan yol üzerinde yeniden loıa 

edilen çeımeye kaymakamın 
köy tılerlnde olan olakaınoa 

binaen '"Altınok,,lıml vertl · 
mittir, 

A 

inhisarlar 
idaresinin 
Siğaraları. 

inhisarlar Umum Müdür· 
lüğü, Cumhuriyetin 15 ncl 
yıldön6mü münaıebetıle 

klbritlerde oldu~u gibi, ılğa· 
ralarıo üzerine de günün 
hahraıını taııyan etiketler 
ko1muıtur. 

Tekaütlerin 
Macı. , 

Yarın Bölge tekaüt tekı · 
mı ile lılctme lekaütleri bir 
maç yapacaklardır. Bu m · 
ça ittire k ed~cek olan spor · 
cular yarın ıaat 14 de Hal· 
kevin.:le toplanacaklardır. 

alıkesir, püyük 

Coşkunluk lçiv. d 
ayramını 

kul ladı. 
( Baıtarafı birinci ıayfada ) 
tdareai altında yeniden ha· 
yat bulan Türklyenln bun. 
dao_böyle de dalma tlerıye 
ve refaha koıacağını teba
rüz ettirdiler. 

Büyik Atanın adlarını, bü. 
yük fÜDÜD önünde eaygı ile 
anan Valimizin ıözlert bay. 
ramıo sevinci ile hoparlör 
baılarına toplllnan kalab•lık 
halk tarafından alaka ile 
cltalendı . M6teaklbea ıaat 

18 ze kadar muhtelif hatip. 
ler Cumhurl1et ldareılnlo 
15 yıl içindeki muhtelif sa· 
halardakl eaerlerlni ani th· 
lar. 

Söylevlere buıün ve ya · 
nn da devamCedtlecekttr. 

Gece y pılan T ınvirat: 
Gece bütün reımi ve hu· 

ıuıi binalar bol 1ııkla ay
dıolatılmıftı. 

Eıkt belediye alanına ku · 
rulao büyük ııık kuleıl bdhau 
herkeıtn ıözüoü çekiyordu. 
Dlier ıütunlar da muhtelif 
büyük ve ana caddeleri ıüı 
lüyordu. 

Belediye, Parti, Halkevl 
binaları, lnhlıarlar idareıl, 
Ziraat, lı, Oımaolı Banka · 
ları, Şehir Kulubü, Atatürk 
parkı, Orduevi. Elektrik Şır. 

keti, Devlet Demlryolları I~ · 
letme Müdürlüğü, Merinoı 

ııletme ıefll&t, Öğretmen 
okulu, Liıe, ilkokullar ıalr 

resmi ve yarı reami binalar 

---· ... Kll--· -
Havranda d 
a mpilifikatör 
tesisatıKııruldu 

Havran, 28 [Huıuıl]- Be· 
ledtyemlz, Cumhuriyetimizin 
15 ncl yıldönümünü parlak 
bir tekilde kutlamak için yap· 
tıiı hazırlıkları bttlrmlıtlr . 
Belediyemiz bu arada am· 
plltfikatör teılıatı da kur· 
durmuıtur. 

Kurulan teıiaat bu ekıam· 
dan ittbc ren açılmı~ ve hal . 
!ua11zm muılkl ıhttyecı na 

en &üzel ıekllde cevap ver· 
mittir. 

Tesil tta şlmdtlık üç bo· 
parlör vardır. 

Şehir Kulübü 
Piy ngosu 
Geri aldı. 

Şehir Kulubü bir eıya pi· 
yangoıu hazırlamııtı. Pty n · 
iıonuo keıtdeıfne ald hesap· 
larm ıonu almamadığından 

çekil meal teşrlnsa nlnln 16 ıı · 
na bıralnlmııtır 

Parti Mensuplar1nı 
Davet: 

Bugün rıaat 9.30 da 
Cumhuriyet alanınd yapı 

lacak meraılm~ menıupları · 

mızla topluca ııtirak etmek 
üzere bütün Partili arkadftf · 
larm ıaat 10 da Parti kurB· 
ğına teırlflcrlnl rica t"derfz . 

elektrik püllerile pırıl P1 • 

rıl 1anıyordu 
Hükümet bina11 ile lıt•• · 

yon binaları projektörleri• 
and1nlatılmııtı . lıtaıyoP 
onune konulaD lokorııotlf 
modeli de halk t rafıod•0 

alaka ile seyrediliyordu. 

Dün açılan yeni yapılarımız: 
inıaatı tamamlanan 4o• · 

fartalar caddeılodekl KütOP· 
hane binaalle, Kayabey ıllr 
okuluna ilave edilen pavı1•· 
nun da dün açılma töreole · 
rl yapılmııtır. 

Saat 15 de batta V aUoal• 
Etem Aykut oldufu haldo 1'i11' 
tür Direktörü Nazım ÔreoıoOı 
Nafıa Müdürü Sami Baturı 

Partililer, memurlar, aı· 
retmeolar ve halk kütüpbaoe 
bloaıı önüninde toplandı· 

Valimiz burada verdtli 
açıı ıöylevlode kütüphaoe· 
lerin ilime olan büyük biı" 
metini aolath. 

Husuıi mulıaaıebe bütce· 
ıtndea y a p ı l a o b LI 

e,.• e~r i o, b l r i r f • O 

yuvHı olan Bahkeılrin sil" 
zel ve ııbbi bir kütüphaoe· 

Je kavuıtuğunu ıöyledi "' 
bir medreıe köıeainde ızbeı 
örGmcekll bir oclaya 11ğ1P•~ 
eıkl bina ile yealıının ıüıe 
bir mukayeaeılot yaptı .;e 
böyl ce dOnkü seri de' 
virle, buaünkü ileri de"ır 
areısmdakı büyük farkı cao· 
landırdılar. Valimiz, ıürekll 
llnılar ar ııoda kurdeliY1 

keattler. Bin hazır buluo•O 
lar tarafından gezildi Mil• 
teaklb n Kayabey okuh.ıo• 
gtdlldı. 

Halkevl bondoeunu• çal 
dığı lıttldil martı aayıı ıle 
dinlendi 

Bılahere okul Baıöğret· 
meni Cemil Ataklı, ıöz al• 
rak yıpılen p~vi)'cınla ıtbl• 
bu halabalık Hmtlnin mübl 
okul ihtiyacına çok yerıode 
bir kararla cevap vere 
Vali 8 Etem Ay&.uta 1ıol 
tür alleaı ve talebe adına te 

ıekkür ve ıülnanlauaı ıuPd 
Valimiz de lrad elt ı&def 

aemlmi bir hitabede hallı• 
okum ğa olen büyük af akıt 
1101 nl ltı. Cumhudyct de" 
rinde lmtiya:zıaz, smıf ınz ol• 
bütün yurddaıların çocukl• 
rınlD aynı çatı altındıs toP 
landıklarına lıaret edere 
OD bet yıl gibi kJI 

bir zamanda kültür ı ha•1" 

da köylerde, kasabalarcl" 
tehlrlerdeki büyük baıerıla 
saydı ve Ulu Önder AtatO 
ke milletin kalbinden kopıt 
11 ygı ve sevgiıinl tekrarlad 
Müteal:tben mini mtol b 

t lebeoln uzattığı mak••1 

pa vlyon k p111nda bağh b 
yaz, kırmızı kurdelayı ke•1 

Üç ııoıfh ve bir müzede 
ibaret olan p vlyon bir k• 
hdır, dershaneleri geoit 
ziy dardtr 

Btoanıo gf'zllmeslol aıiil 
akip Valimiz B. Etem A 
kut, okul t l beııil ve töre 
iıtlr k eden o el or ın b 
le halkilc ıamtmi konufD' 
lnr o bulundular. Böyle 
rıevjnçll günde Balıkeıtr 1 

irfan yuvesınn ke vuıın"'" 
zevkini de tatmıt oldu. 
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Büy·· Bay 
lIIıısal Günlloıüzüıı Kut-

lulaıııa Proğı·aıııı .. 
I Bayram rünlerlne ald kut · 8 - Malul subaylar ve 
'illa komitesinin hazırladığı askerler. 
l>tat O raaıı yazıyoruz: C - nlformah yedek 
ıs l - Cumhuriyet bayramı 

8trlnclteırin 938 Cuma 
~QQ 1&at 12 den baılıyarak 

Bırıoclteırln 938 Pazar 
tiioG 1aat 24 de kadar de
•t11ı edecektir. 

2 - Bayramın baıladıfı, 
"d •t Kulesladekt tıaret dü· 
İif r linlio çalmaaını mOteaktp 
~brtkalar, elektr•k ılrkett, 
:,~endüfer düdükleri ile 

' 0 edalecekUr. 
lı3 - Bugün ö§leyln (ıaat 
8 

den) itibaren Parti ve 
d eledıye önünde, eıkl Bele
t ite me1danında, Eie ma · 
qlll 
~ etinde birer bando, Hal-
e ''1 önünde kendi bandoıu, 
I Utaburlyet meydanında ko. 
''du bandosu çalacaktır. 
• 4 - Halkevt hoparlörleri 
'•ıtaııle aaat J 4 den bata · 
~ lcadar halk hatiplerinin 

tle•lerl devam edecektir. 

.\ S - Buıün saat 15 de 
"•f artalar caddeılnde yeni 

hpatan kütüphane ve Ka -,,b 
t ey mektebinin klıat tö 
_:-ıerı yapılacak, dlier kii · 
• t törenleri ayrıca tebliğ 
' ilin edilecektir. 

ikinci Gün: 
- 29 - 10 - 938 

C 6 - 29 Birlnclteırln 938 
d U1rıarteıl 1ıünii ıaat 9.30 
t' hük6met konağında vali 
eıtıfe.t sıruına göre bü· 
)ak -ltı •alonda hukOmet na-
l •tıa tebrlkih kabul edecek· 
~tdır. 

, 1 - Tebrıkah mOteaklp 
tıb,)'ler , memurlar, ceml

)etl 
~ er, aıker, jandarma, po 
•, llıekteplller, sporcular, az. 
~u . 
tt •r •e bütün halk Cumbu· 
tı:et ıne1danında kendileri 
'-' •Yrılan yerleri tıgal et· 

1
1 bulunacaklardır 

tı 8 - Cumhuriyet meyda-
l1td b t~ • lnzl at ve intizamın 

) ltıhılle "rokiye göre vazl
d ~tin tarıztml emniyet mü· 
l Grıaın ile merkez komu · 
f 'talıtı ve tik tetrlaat mü · 
~ttı11tıı tarafından lf a olu-

ttktır. 
9 

t - Kutlama ve geçit· 
't\e•~t Cumhurly"t meyda 
~ltıda Japıl11ıcaktar (Orduevi 
"il .. 
1 1 

Urıd~ valı ve komu ten 
~ tı bır tribün ve geçit reı · 
. .a lrıe lıttrak edemlyecek ka. 
't'r l , ll'lalQ aıkerler ile 9ehit 
) "'•ları için ikinci bir tribün 
'r:>ılacaktır ) 
~ lo - Merasim nal 10 30 
~' bııılayacaktır . Bu saate 
'd d le ar a, kıtaat, mektepliler, 

) ltkkGller ve herkeı krokl 
t , .. 

lıı 0 re yerlerini almıı bu· 
~~"t•klardır. Vail yananda 
tu Ordu Komutanı bulundu· 
d halde Cumhurtye:t alanm· 
' t 1 l, op anauı bulunan ırup 
tırı ~ ' ~il on erinden geçerek bü 

l,dllıet namına bayramı kut. 
t •lctan soor hazırlanan tfb .. 
~ltl Unde yerlerine ge. 
~ Ce askeri bando lsttklil 
'k~tıını çalacak Ye onu müte
ı;:~; hep bır ağızdan Onun· 

11 
al tnnrıı ıöylenecekllr. 

11,lcı - Daha ıonra aıaiı · 
t~1Qı terttp ,dahllfnde geçit 
~ 1 Yapılacaktır: 
~ - Ordu (aıkeri komu 

Japacajı tertibe 16re), 

ıubaylar. 
Ç - Pollı Ye jandarma 

kıtaatı. 

D - lzctler. 
E - Mektepliler (Kültür 

DırektörlülDnüu yapacağı 
tertibe g6re) . 

F - Sporcular. 
G - Cemiyetler. 
H - Halk kltleıi 
J 2 - Saat 14 den iti ha· 

ren babyıı. kadar Halkevi 
hoparlörleri vasıtaılla halk 
hatipleri söylevlerine devam 
edeceklerdir. 

13 - Bu ıün sabahtan 
akıama kadar ıehlrln her 
tarahnda, bılba11a ana cad
delerde halk kitleleri ve 
mektepliler önlerinde bando, 
ellerinde bayraklar ve 
lnkilabı anlatan yaıı:1, reılm· 

ler ve levhalarla, gece de 
meıalelerle dolaııcaklardır. 

1 4 - Bu gün 6ğleden 

ıonra ıpor alanmda Bölge 
Baıkanhiı tarafmdan maçlar 
tertip olunacaktır. 

15 - Saat 10.30 da Ko· 
lordunun tenılp edeceği yer 
den [Kanuna göre) top atı 
lacakhr. lık top ıealnl tılteo 
herkes ve nakil Yaeıtaları, 

inkılap ve eiemenltk uğuru· 
na canlannı verenlerin yük 
aek hitıralonna ıaygı olmak 
üzere bir dahika oldukları 
yerde duracak ve sükut ede · 
ceklcrdtr. 

16 - Gece, bütün resmi 
ve huıuai daireler, mektep· 

ler, ticarethaneler, evler, mi 
nareler bu günün yüksekli· 

flne uygun bir ıekllde ten
virat yapacaklardır. 

17 - Gecr., feneralayı 

20 de baılıyacaktar. Aıker. 

(er Kolordu bandoı!le, l lıe 

ve Ôğretmen okulu talebe-

leri Halkevl baudoılle 

fenerleri eakt hükfüııet 

meydanına ıeterek oradan 
düzgGn bir lcaflle halinde 

Anafartelar, Mılllkuvvetler 
caddesi ve Halkevı önünden 

geçerek yeni hük<imet ko 
nağı önüne gelinecek ve 

oradan uzun dôıemcden ge· 
çtlerek yine eıkl hükiimet 
konağı önüne gelinecek ve 
alay burada daiılacaktır. 

Feneralııyı ıüzerglluna 

tesadüf eden hükumet, Ko 
lordu, Belediye, Portt ve 
Halkevi önlerinde t ezahürat 
yapılacaktır Feneraluyı 

dağıldıktan ıonra aece saat 
24 de kaaar Parti ve Bele
diye önlerinde, eski Beledt · 
diye meydanında, Halkevl 
önünde, Cumhuriyet mey 
danında bandolar çalmaları · 
na devam ed"cekler ve bu· 
ralarda balk oyunları yapı
lacaktır. 

Üçüncü Gün: 
- 30 - ı o . 938 -

18 - Bugün de ıehlr yl · 
ne donatılmıı vaziyette bu 
lunacak ve Halkevl hopıu

lörlerl va.ıtastle saat 14 
den batıya kadar halk ha· 
tipleri söylevlerlne devam 
edeceklerdir. 

19 - Gece de tenvirat 
deYam edecektir. 

TORKDILl SAYFAıS 

izde • 
eı 

• 
1 şl 

o 
• 
• 

Hayv 
kı 

Neslinin Ba
v e is ı ahı .. 

Türk Akı cılarının Elile l p n
Y a-yaya ad r Gi ~ n ltın 

Cumhuriyet idaresi bu işte de 
halk icin ve milli servetimiz icin . .. 

pağılı oyun •. büyük faydalar temin etmiştir. 
Bır meale~'n •arlıfı mu· 

httio alakası ve ııt üzerinde
ki ıaygılarlle ölçülür. 

Son yıllar içinde vilô.yctimlı çevresinde suni toh11mlanw 
ile yellştirllerı merinos koyunları 

Tarihin on beı ıenellk aay
falarıoa sığınarak veleri· 
ner mealeğinln varlıf ını ölçe 
ölçe bu güne gelebilmek 
için ne derin manialar aıtı· 
ğı gözle görülecek kadar 
bedihidir Hızla yürüyen 
dünya ekonomi durumunda 
hayYan maddelerinin bilhaa
ıa iptidai madde yönünden, 
gıda maddeıl yönGnden kıy 
meli ölçülemfyecek kadar 

934 Seneıl devlet proi· 1 
ramındakl merlnoılaıtırma 

ftlni tedldk için Ztraat Ve. 
kaletlnce ıeçllen profesörler 
ve yfikaek mfttehıts11ılardao 

mürekkep bir heyet Mar· 
mara haYzaaının üç viliye· 
tini gezmtılerdl. Bu üç vlli· 
yet Bursa, Bahkeılr ve Ça· 
nakkale vllayetlerfdlr. Ya. 
pılan tedkıkler ve etüdler bu 
üç vilayetin tabii ve ıklım 

ıartlarıom Türk merlnoıu 

yettıtirllmeılne çok mOeald 
o1duiu neticesini vermtıtı 

Tarth•n milattan eYvelkt 
aııyfalarında bu mıntaka 

larda alt1n yapajıh koyun 
adını taııyan ve tlmdikl me· 
rıooı koyununun ecdadı ol· 
duğu anlatılan bir koyun 
ukı yetlıtlrtldtğ lni okumak· 

taJ IZ. 
lber Türk akıncılarınan 

ellle ispanyaya kadar giden 
altın yapajılı koyun orada 
asla Türkçe olan ve Büyük 
Atamızın tıaret buyurdukla 
rı gibi !nce uzun yapaiı 

maniıına gelen {M rlnoı] 
adanı almııtır. 

Ecdaclıoın çıklliı ve ye· 
tiftiği topraklara yeniden 
gelen merlnoı koyununun 
eski iklimine daha çabuk 
alıımakta oldujunu tecrü-

Jntfhap edilen ırk Alman et 
ve yapağı merlnoı ırkıdır . 

Alman et ve yapalı koçu 
ve yeril kıvırcık koyunlara 
üzerinde yapılan teaalOple 
elde edilen yavrular [Türk 
Merlooıudur] tesalüp ilerle· 
dikce baba evsafı yavrulara 
daha ileri intikal edecefln
den verimde de daha ziya 

de babaya yaklaımıı ola 
cakhr. 

Alman et ve yapei• koçu 
memleketinde bile çok pa 
halıdır. Vaaati bir koçun fi 
atı 300 500 lira arasında 
deiltmek tedir 

Bukadar pahalı ve lcıy · 

metli bir koçla vasi aaha · 
larda çaht bilmek ve iz mi 
randıman alabilmek için Jn 
Uhap edilen metod ıuni to· 
bumlama olmuıtur. Sunl to· 
bumlama ile bir koçtan bir 
menlmde 400 · 1200 ko· 
yun tohumlanabilmektedir ki, 
tabii tohumlamada bu koç 
ancak 30 l1oyuo tohumh 
yabllirdl. Bandırma merinos 
ıefhğlnln faalıyet eahaaı olan 
Bandarma, Gönen ve Mıın· 
yas kazalarında 937 ıene 

aıııde 46 884 bııı koyun to · 

mühimdir. 
Hayvan tedavlıl ve talihı 

üzerinde çahıan bu meale· 
ğJn on bet ıene evvelki ve 
daha eYvelkt vaztyeU •ıağı, 
yukarı hep birtblrlnln aynı 
idt. Bütün yurd derin bir 
cebalet içinde ııhhatını ko· 

rumaz, aervetlnl korumaz ve 
nihayet bütün varlağını ko 
rumak fçln müıbet hiçbir 
btlglye aahlp olmıyan med 

reıe kafasının zebunu tat. 
lnıan tedavisinde üfürük ve 
ocaklara baı vuruldufu gibi, 

bir çok haynn salgınların 
da da üfürük ve ocaklara 
baı vurulurdu. Bir dalak tıuyu 

humlanmıı ve 16.881 kuzu 
alınmııtır. 938 Senesinde de 
27.800 koyun tohumlanmıı· 
hr. 

Balıkealr meıJnos ıdltil 

mıntakaaında da 938 aenellln · 

de 17.526 beı koyun tohum· 
lanmııtır kt , vlla1et mınt ka. 
11nda bu ıene 45.326 ko1un 
Alman et ve yapalı koçlarıle 
tohumlanmııtır. 

Cumhuriyetin Yeni Ve Mükemmel Eseri: 

kar Radyo Verici 
İsta yonu Dün Açtldı. 

beler ıöıtermtıtır. Vıliyet, 

münblt meralara ve uyıun A 
tklımıle merfnoı yetııtırme· \ 
ılne çok müsaittir. 

Cumhuriyetin f eylzlt eli 
936 ıeneılnde Bureada, 937 
ıeneaınde vilayetlmlzln Ban· • - k .1 dırma kazaaıoda, 938 •ene· Merasımde Başve 1 Ve Ve-

, ıtnde Bahkeslr merkczınae ı k •]} H B } d N f 
olmak' üzere her lf\De lnkl 1 er azır u un u, a ıa 
ıaf eden bir hızln merinos I V k J N t k ı" d 
lflDI organize etcu~ktedlr. e i i Bir u u ra Etti. 

Bügün her memleket, fab \ 

rlkalarıoın muhtaç olduğu 
ıplldat maddeleri kendi için 
den yetltl1rtnekte ve müın · 

kün olduğu kadar dııarıya 
az para vermek )1 oluou rn 
maktadır. Ekonomik muva·. 
zene buıün ıerek milli ve 
gerekse ıahıi realitelerin 
baımdadır 

Mtllt fabrikalarımızın tp 

Udat maddelerini yurd için 
den ve Türk köylüıünün re-
fahına yarayacak bir yoldan 
temini Cumhuriyet idaresi 
nin baı gayelerlndendlr. 

Yün verimi ooldain z · 
nndao mitli ekonomide mü 
hım olduğu kadar yetııttrlcl 
için de aynı derecede klir 
bırakan merlnoı koyunu, et 
ve ıfit huılo.t ıodn de diğer 
yeril koyunlarımızdan daha 
fazla randıman veı enek ta 
olduğunu etüdler göstermlı · 

Ur. 
MerJnoılaıtırmads ve Türk 

merlnoıu yettıtlrmede de 

( Baıtarafı birinci sayfada) • 11 - Çocuk Eılrıeoıe 
verici istaayoou gczmfılerd i r. ı1 Kurumu çalıımaları mevzulu 

29 Birinciteşrin 938 ~::]~rans. [Kurum tarafın-
Cumartesi Günü: 1 ı . ıs Mnzık [Plak). 
9.00 - Cumhuriyet bay 11.30 - imparatorluk de · 

ramı haberleri ve istiklal vrlnden ana Yatanda kalan 
martı yollar ve Cumhuriyet dev· 

9 10 ·- Vakıflar me•zulu rinde yapılan yollar mevzu
konferans. ( V aluflar ıdareıt lu kooferanı [Nafıa Vekaleti 
tarafmdan ). tare.fından) 

9.20 - Müzik 1 t .45 - Müzik [Piik]. 
9 30 TOrk Ticaret Ban · l 2 - Türk H va Kurumu 

çalıımaları mevzulu koufe· ka11 mevzulu bir konferanı. 
(Banka tarafından) . 

9 45 - Müdk (H lk tür · 
külerl. Plak) . 

1 O - Meteoroloji mevzu· 
lu konferanı [ Meteoroloji 
l dareıl tarafından J 

10 15 Müzik. ·[Plak]. 
ı0.30 - Cumhuriyet dev· 

rinde sağlak pıopefaodıııı 

mevzulu konferaoı. [Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Veki. · 
leU tarafından). 

I0.-45 - Mlh:lk ( PJlk J 

raoı (Kurum tarafından]. 
12 15 - MOalk [Pilk] 
l l.30 - T. C. Merkez 

Banka11 mevzulu konf eranı 
l Banka tarafından). 

J2 45 - Müzik (Pllk) 
13 - T. O. Ztraat ban 

kuı mevzulu konferanı [Ban 
ka tarafından]. 

13 J 5 - Bayram meratl 
mt ıeçltrcıml. [ Alandan 
nakil} 
( Devamı DardQncQ Sa1fada) 

yüzünden ölen l:;fnlerce bay· 
vantar, bir cahilin Yerdiği 

muskalara , tüttOlere bel 
bağlanarak gömülen ı~rvet 

luln haddi hf!sabı yoktu. 

Bılha11a memleketimizde 
hayvanat sürü halınde ve 
mera toğd ly e ıl ile yetiıtirll· 

meltte olduğundan aalgınlar 
birden değı lar ve sürülerin 
mütemadi hareketlerlle öte· 
ye beriye bulaıır. Milli ıer 
veli kemiren böyle aalıın • 
laran on beııene evvelki va 
z!yeU ıöyle idi: Köylü has
talaiı aak lar, ölen hayyanlar 
öteye beriye atılır, derileri 
yüzülGr, etleri yenir. Köyün 
telefata devam eder. Hattl 
bu haahlıklardan bazıları 
lnuolara ıeçecek lnıaolar 

ara11nda da telefat yapar . 
Haatahk köyde öldlrecefl 
kadar bayvaD1 öldürür. Mu 
lıavemet edenler kurtulur 

ve keoddlflnden köydeki 
hayvan mevcudunun hemen 
hepsini aldıktan ıonra ıö· 

ner. Fakat haıtalık bu ki1· 

de yuva kurmuıtur. Seneler 
devam ettikçe aruıra tekrar 
ıa lgıolar yapar ve yine bin
lerce kurbamnı milli ıenet · 

ten ayırıp ıütürür. Köylü, 

haatalağı haber Yermez. Esa· 
ıen medreae kafaıınm llha
mtle teknlie •e ilme itikadı 
yoktur Herhangi bir ıekıl
de h111tahk haber alınsa •e 

köye veteriner gltıe haata
h§ı gizlerler, hutaları ıak
larlar ve h iç btrıey ıöater

meden veterineri geri çe

virirler. Veteriner, köyde ta
ramaya kalkıııa birçok 
manialar ihdas ederlerdi. Ve
ter•ner hutahğı teıhlı ehe 
ve müsbet •azlyetlH alıa 

dahi nihayet yine bu veıa
yayı köylü tatbik etmedi· 
ğlndeo mtl ı i servet ı& lgınla· 
rın elinde baııboı kalır
dı. 

Mezbahatar bakım11zdı. 

il yvan talihı tıt üı.erlnde 
hiç alaka yoktu. Yalnız ka•· 
kaa11 içinde çalıtan birkaç 
müf! ııaeseye münhaaırdı. 

Bu gün on beı ıenedenbe
r l artan mütemadi bir htzla 
Cumhuriyet rej iminin ver
dıtı trf an hamleleri yurdda 
aktlv bl lgileri tam vüzuh 
ve manaıtle kavratmııbr. 

O , eıkl kasıp kavuran aal· 
eınlar durmuı. bir çoklarının 
hml bile unututmuıtur. Her 
aene Cumhuriyetin feyizli 
eli memlekette yerleımlt 

bir hutalıfı mücadele mev· 
zuu olarak ıeçmekte ve mü
cadele ederek boAmaktadar. 
Serom ve aıı müe11eeelerl 
her ıeoe ar ten bir f aallyet
le her çef it hıutr.ıhğa ald 
aıı ve ıerom ihzar etmek 
tedirler. 

Köylü buıüo yurdun her 
köıealnde ıervet nl korumak 
çarelerini öfrenmlttlr SürG · 
ıü araaında en ufak bir 
hıutahk bile g6rdüiü vakit 
derhal veterinere lioımakta 
ve veaayayı dikkatle teklp 
etmektedir. 
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Ankara Radyo ~~~~~~~~~~~~ Ş'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l~ 
istasyonu Dün 1 Cumhuriyetimizin 1.5 nci Yıldönümü Bayramını Candan Kut-1 ~ TCirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= 

A /d « far, Sayın Müşterilerimin Saadet Ve Refahını Dilerim. l JfJ. K apit•I: JOOf)00,000 Türk Lirası ~ 
çı ı. 1 · . . ., . .. ı = Yurd İçinde 261 Şube Ve Fljans ~ 

16 - Medeni kanunum•- ti C dd . ..J uny11nın er araıınua u a ır e I": 
(Baıtarafı üçünco ıa1fada) 

1 
KADRi ALBAVRAK: Fantazı Tuhafıye Magazası Mılhkuv- 1/1. D.. H T. ~ ~ M h b. J r ~ 

ve er a esı: .,.. . -; 
zun ana prenılplerl me•zulu - ~ JIJ. Her türUi zlral lkrazlar-diier bilcümle banka 111u ~ '"• 

konferanı [ Adli1e Vekaleti Her malın en tylılnl satan ticaret- ~ llJ. ameleri büyük ıubelerinde kiralık kaıalar. -;. 1 
tarafından) . ı ı 'IJ. lhbanız taıarruf ve kumbara heıaplarında ıkr•· ~ 1 

ı 6 ı 5 M- ık [O t hanemiz ıa1ıa müıterllerlne bayramlık --' 4 ' · - uz · pere , ~ ml1eler. ~ 
pllk]. •e kıılak iht11açları olan ea Jenl ve te· ~ .,.. f": 

17 - Gelecek barplerde ı ~1 ~ İkramtu~: Jllktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 
hava muharebesi meTzulu . mlz çeıttlerfnl ıetirmlttlr . Göm ek, kra - .,.. İ LiRA LiRA fi: 

konfera••· [M. M. Vekaleti •at, kazak, fanila, çorap çeıltlerlml:ı ili. ADED ~ (( 
tarafından). » .ı J 1000 1008 ~ 

17.15 _ Müzik (Fanfar]. ıa1anı tavılyedlr. Blrkere ıörmenlz B ~ J 500 508 ~ 
18 - Belediyeler •• ı•· menfaatiniz lkttza11ndandır . ~ ; 1 250 250 ,,; 

hlrctllk mevzulu konf er anı. ıf ,,ı 11 l 00 1000 ~ 
(Dahiliye VekileU tarafın- ~ 1'J. 25 50 1250 ~ \,, 
dan]. ı • 30 40 1200 ~ 

ti.IS _ Müzik { Danı. Meıhurdlem guerlein Dünyanın en hfrfncl 11J. 40 2o SOO rr: O 
plak]. marka Seklı, Dokuz markalarlnı la§_!yan "JI .. 108 6000 ~ 

l 9 - Türkiye lı Banka11 Maske. ruj, Tüledü JC.a- podralarımz: magaza- ~ JIJ. Bıı ikramiyeler her üç ayda bir olınak üzere se· ~ 
mevzulu konferanı . [Banka dur isimli esans 11e Lüs · mızda mevcutlar. Son 1 J1J. nede d6rt defa bu m iktar uztrlnden kura lle tlaDıtı· ~ 
tarafından) defa keş/edilen renkli ;ı, ~ lacaktır. ilk keşide 1 Eylı1l 938 dedir. ~ 

l 9.1 S - Haberler ve Arap· gonları t1ardır. ve vitaminli podraları- ~ •J. j. j. J. "i-"j. "j. j. j. j. J.. J. J. ~ j. j. J.. j. "1-J. j. '1-"11. 

çal~~ev. Müzik [Tanıo· mız [Ttlmlştlr. ~ Balıkesir Askeri Satın 
plak. 

19.45 Türklyenln kuv· 
vetl umumi ıulb lçlD lizım· 
dır. Mevzulu konferans. (Ha· 
rlclye Veklletl tarafıadan ]. 

20 - Hafif mlztk (Pllk]. 
20.15 - Tark Dtl tald. 

llbı me•zulu bir konferaaı. 
[Türk Dıl Kurumu tarafın· 
dan). 

20.30 - Müzik [Saz e1er· 
lerıJ. 

Z0.45 - Cumburl1etteo 
eYvel ve ıonra demlr1olları 
tıletme zlhnl1etl •e ılıleml 
[Nafıa Vekaleti tarafından}. 

20.45 - Müzik [Cazbant]. 
21 ıs DeYlet borçları •• 

lkUıat ılıtemlmlz me•aulu 
konferanı (Maliye V eklletl 
taraf ıadan J. 

2 l. 30 - Müzik. [Pllk). 
21. 45 - Cumhuriyette lç 

•e dıt ticaretimizi emal1et 
altına alan tedbirler mevzu· 
lu konferanı. (lktlaat Vekl· 
leli tarafından). 

22 - Müzik. [Pllk}. 
22.15 - Haberler. 
22 25 - Konıer. [Eıkt 

Tlrk beıteklrlara •e halk 
türkülerinde• ıeçllmıı eıer· 
ler. Koro •e ıolo J 

23.30 - Ettbank mevza
lu konf er anı. [Banka tara· 
fından). 

23 55 - lıtiklil marıı. 

24 - Son. 

30 Birinciteşrin 938 
Pazar günü 

9. 15 - Anonı [Muhteltf 
llıanlarla ). İıtıklil marıı. 

9 30 - Halk Bankaıı me• 
zulu konferanı (Banka ta· 
rafından). 

9.45 - Müzik. 
10 - Kızıla1 Kurumu 

çalıımaları me•zulu konfe · 
ranı (Kurum tarafındaa]. 

10.lS - Müzik [Plak). 

11 - İmparatorluk ve 
Cumhuriyet ıümrüklerl me• · 
zulu konferaoı. (Cümrük 
ve lohlıarlar Vekaleti tara
fınd.,nı. 

1 J.15 - Müzik [Operet 
ıelekılyon - plak] 

11 30 - Köy kalkı•ma · 
11nda ziraat teıklli.tı mev· 
zulu konferans (Ziraat Ve . 
kileli tarafından]. 

ı 1.45 - Müzik [Plak). 
12 - Belediyeler Bankası 

meyzulu konferanı. [ Banka 
tarafından]. 
12.15 - Mizlk [ $arkılar • 
pllk]. 

13 - Haberler. 
13.30 -Slmerbank meY· 

zulu konf eraaı. [ Banka ta· 
rafındaa). 

- Alına Konıisyonıındaıı: 

Lastik Korsa Ve Sütiyenlerimizin En Yeni Model-
Bahkeılr kor merkez birliklerinin aeneltk ihtiyacı ol•' 

520 ton un kapat. zarf uıultle ekılltmeye konmuıtur. 

Ekılltmeıl: 3-1 1-938 perıembe aünü Hat 16 da S•' .., .. 
lıkeılr kor ıatın alma komlıyonunda yapılacaktır. ın' 1 lerinden Gelmiştir. 

·~~""~~~~~~-~~~»iW~~~~~ kllr unun muvakkat teminatı 4110 lfradır. ,. 

r-roR-KôiLtl ~~~~~· 
Pazarteılnden baıka her 1 R C A 

Taliplerin muayyen olan rün ve ıaatındao bir ıaat 'tı 
vel kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı belael•' 
birlikte teklif mektuplarını kor 1atın alma komlıyoo"i
Yer•elert. Ev1af Ye tartlar Ankara. lıtanbul ve lzmlr 

1 

vazım lmlrllklerlle koml11onda görülebJllr. 
ıtn çıkar. Styaaal ıazete.. 1939 Model R.C.A. Radyolara Geldi. 
Y ıllıfı: 100 Kurut 

4-t-3~ 
--------------------------------:::~ 

Altı A1hiı:400 • ı ~ Her sene radyo tarihinde yeni bir mer· i 
1 

SGa!ı~ı: 
1
3 

•
1 251

1 il hale kuran R. C. F/. nın yeni radyo/an 
unu ıeçm t ıayı ar 

lruruttur. 1 son tekemmü/8fJn haiz olduğu tekniğin 

l ADRES: J birer harikasıdır. 1 

Devlet Demiryolları Üçüncü 
İşletme MüdürltJğündefl: 

Muhammen bedell aıaiıda yazılı Akhi1ar lıtaıyoo b~ 
feıl bir sene müddetle l 4-11 -938 tarihine müaadlf pazar1' 
ıi ıün6 1aat 15 de açık artırma uıullyle Balıkeılrde Oç60 
cü lıletme binasında kiraya verilecektir. 

1 

BALIKESIR TORKDILI 

---------- D İ K K A T: lıteklllerln ıı.2s lira muvakkat teminat •ermeleri ' pr~:~:! ~p1:!~~ık l Karıı•k Radyone Radyoları Geldi. ııO 
kanunun tayin ettiği veılkalarla 2490 numarah kanuO t 

4 ncü m11ddeal mucibince ite glrmeğe kanuat bir 111
111 14.30 - C H. Partıılntn 

uluaal efltlm proiramı [Knl
tür Bakanhiı tarafındanJ. 

14.45 - Müzik (Halk tür· 
kiilerl, ıarkılar1 • plik]. 

ıs - Mülkiyet mevz•lu 
konferaaı . [Adli re Vekaleti 
tarafından]. 

15.1 S - Müzik, [ Güzel 
ıeıler • pllk]. 

15.30 - Gaz ma1kelerl 
mevzulu konferanı . ( M. M: 
Vekaleti tarafınclaa ]. 

15.45 - Rad10 e•I ve 
Etımeılut iltaı1onunun ıçı · 
hı töreni: Anoaı açılıı tö · 
renini bekleylı · 

1 S - Açılıt töreni. 
18 - Müzik, [Faofar}. 
18 15 - Nüfuı itlerinin 

ehemmiyeti mevzulu konf e· 
ranı. [Dabilıye Vekaleti ta. 
rafından). 

18.30 - Mlzlk [ Danı ]. 
19 - Denlzbank me•zulu 

konferanı . [Banka tarafın 
dan]. 

t 9. 15- Haberler~ ve Arap· 
ça ı6yley. 

19 30 - Müzik [Saz eser 
lerl, ıemai ve ıarkılar] 

20 - Türk Harf lokHabı 
meyzulu konferanı. 1 Kültür 
Bakanlığı tarafından]. 

20. 15 - Müzik [Tilrk müzt· 
ilnden ı~çllmlt parçalar 
plik} 

20.30 - Milli bankacılık 
ve tasarruf tılerl meyzulu 
konferaoı. [lktlıad Vekaleti 
tarafıDdan). 

20.45 - Müzik (Plak]. 
20 50 - Kaçakçıhlr Ye 

zaraları mevzulu konferanı. 
[Gümrük Ve lnlalıarlar Ve
kiletl tarafından). 

21 - Ba1an Malda Tar· 
llrıfır• kenHrl: 

Elektrik olmıyan mahaller için 1000 saatlik ba bulunmadıiına dair beyanname tle aynı gün •e ıaate ~·· 
taryasile hu an tlektrlk ceryanı mevcut vaziyette dar komlıyon relılliln~ müracaatları lazımdır. 

1 
~ çalışır. Aklmlô.lörlcrln ceryam boşaldı, boşalacak dl- ~ Bu ııe aid ıartname lıletme Müdürlüjünde ve Akbffl 
it. ye her türlü düşünceden dıadedir. ~ ıstaıyonunda para11z daiıtılmaktadır. 

1 RADYONE, Son tekcmmüldtı haiz bir harlkadır. I Senelik Mu•akkat . 
Cinai: muhammen bedeli: Teminat akç'fl' 

SIMENS. Santral, maıa, duvar telefonları Ye mal- Akhisar lıtaıyon büfesl 150 Lira 1 ı.25 ur' 

1 
zemeıl ıon model otomatik elektrik ÜTÜLERi. 4 ı 3'!!,/ 

ına, kalın camawıar ıcın ayarı. ııu wrıü .ıbı . I Balıkesir Askeri Satı~ , 
seyi yakmadan tehlikesiz olarak ütültr. ~ 

~ -a Alına Konıisyonundafl,; € Btlumum elektrik malzemeıl vaıalr teclmgeıl 

1
~ Bahkeılr kor merkez bı rliklul hayvanatının ıhtl1 

it. olan 200 top arpaya J 2 · 10 · 938 günü mua7yen "' 
~ Hüseyin Şahlan unde kapalı zarfla teklif ed ıl en flat komisyonca p•b~ 
it. Millikuvvetler Caddesi No: 18 görüldüğünden 2490 ·~ yılı hrıunun 40 llCI madde'' 
fil: ~ 16re bir ay içinde tntaç edilmek üzere paıerlıia 1ıosı" 
it, ~ muıtur . ~ 
~~~~~~~~~~~ Pazarlığı 1 · 11 - 938 ıalı günü saat 15 de kor•', 

K epsüt Belediye alma komlıyonunda yapılacaktır . Muve.ld(at teminatı 6'' 
• • liradır . Taliplerin kanunun ık lncl Ye üçüncü maddelerlıt0 Rıy ase tın den: yazıla belgelerle birlikte kor salın alma koml•yonun• ~ 

racaatları ilin olunur. 
KepsClt beledlyeatne aid Çukuraiıl meraıının kıılık ot · 

lalrlyeılnln eılrl ıartlar altında 938 lklncltetrln aymın 3 ncü 
perıembe aüoü ... Hat 16 da icara verllecejl ilin olunur. 

3 -- 1-372 

1 ) Mozart - Sonate. [Re 
majör ) Bach - Boıkoff [Ko 
serto domaj6r ). 

2 J Schurmann (Carneval ' 
op. 9). 

3 ) Reynaldo Habn [ So· 
na tine). 

Franclı Toulenz a] Palto· 
velle, b] Toccata. 

4) Abeolz (Se•llla] Nom · 
pov [Bahçede;'ıenç kızlar) 
De Falla [Dauıe de da vle 
breve».) 

[Baya11 M. Tagllafero ve 
konıerl hakkında izahat -
Meıut Cemil tarafından . } 

23 - Cumhuriyetin k6J 
•• ziraat ,.Uuk .. ı •••:aıdu 

konferanı. [Ziraat Vekaleti 
taraf andan] . 

23. ı 5 - Müzik [Pli.k }. 

23 - Cumhuriyet dev 
rinde içtimai muavenet mü 

e11eselerJnin lnklıafı mev
zulu konferans. (Sıhhat 
Ve içtimai Muavenet Veki· 
letl tarafından]. 

23.45 - Müzik. 

23.50 - lttatlıtliln Dev· 
let teıkilltındakt ehemmi1e· 
ti ve pılkolojik lnkltafımız · 

dakt mevkii me•zulu kon
feranı. [lstatlıtlk Umum Mü· 
d6rl6jü tarafından]. 

2~ - Haberler ve İıtık
lll marıı. 

4 - t - 365 

Balıkesir \! ila)ret DaiIJJJ, 
Encü.nıenindeJl' 

1 
1 - Memleket hnıt~haneılnde m e vcut bir adet 

beygir kuvvetinde dizel motörü 1 O 11 938 tarihine r•'
1 

yao perıembe günü ıaat 10 da ihalesi yapılmak üzere 
gün müddetle açık artırmaya lcooulruuıt ur. I .. , 

2 - Motöriin muhammen ıatıt bedeli 350 lira mu .. 
kat teminatı 25 lira 25 kuruıtur . 

3 - latıyenler motör\i haıtahanede, ıartnameyl eo' 
men kaleminde ıörebllirler. 

lıttyenlerln yukarıda birinci maddede yazılı gün •~ U 
ate kadar muvakkat teminatlarını malıandıjına yatırdı~ V 

rına dair makbuz ve1a banka mektubıle birlikte ve ılı' 
ıl yapılacak olan Yıliyet makamında müteıekkll d•1 

encümene müracaatları tlln oluniır . 

Sahibi ve Baımuharrm : Bahkeıtr Mebuıu 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 

8a11m1erı: 'Vh"a1ot M"atba&1ı - Bah~•lr 

4- 1- 375 

H. KARA~ 


