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Yıl Dön .. •• 

Şa lı r ·· r 

SO Agusios 1!122 . 
13u bir tarllı ki 17 yıl 

Yolumuzu aııdınlalmıt Qd • YI 

ımfanmı:a lı ı : vermiş 
bfzı yekdlğtrimlze bağla~ 
1111Ş ve kaynaştırmıştır. 

Biz yüzlerce yıla <JlİÇ ,, ~ . 
!Jan işitrl 17 yıl içinde 

Y<ıwna ue haşarnıa kud
'ellnf ondan aldık 

1Caf an11z omrn ışıkla 
rı alimda ııı/candı Yık· ,, .... . 
b91 n11ı dıin. kurduğumuz 
u ~ 

J.' gun onun ese.rlilr. 
·'1ıec~ğlmi: yarın da 
Otı • ' 

lln eseri olacak. 
~ O, ol ınaıaydı kurulan 
hu gun.. değil, kaybolan 

Oe • 
f.ôken "bir yarın ola-

rak " ·tı O olmasaydı bal 
Çı/ı: • 
<i rıltmda uyukluyan 

9~0dolu ktı ıluı grine§l 
remfy cekfl. 

{ I 
O, olmrısaydı, bu gün 

:J flt· . 
9 

ulmi::. yoldan Garbın 
rı'' 11dıi:ıine değil, Şarkw 
.,tce.';f n e varacaktık. 

y O, olmasaydı, şimdi 
b lltnaçlarında f abrlka. 
llcaları yükselen ana 

Yt.ırd 
11.. un içinde, emperya 
,. '"t'tıfıı salyalı ağum gö · 
ecekt/k. 

lıt O. olmasaydı, bu glin 
lQ~e 111::. veren demir ağ 
/[ Qııoklanmız.ı küs/ek · 
Yecektl v . 

, e nilı fllJt!l o, olma· 
<ıudı; 

Ne: I Birinclleşrln 19':22 

Ne: ;t4 'J'unmu::. 1923 
Ne: 29 Blrlnclleşrlrı 

1923 
Ve ııe: 24 Ağı11loı 1925 
Ne de: !I Ağustos l!J'28 

olacaktı . l*J 
• • 

30 Ağustos 192:! . .. 
Bu bir başlangıç mı? 

Haytr! Geçmiş 11t! gelecık 

devrimlerin la kendisidir. 
Bu lrırllı yalru: Türk 

gücllnıin düşmana dc[jfl, 
yenlnlrı tie eıklye yalthe. 
Jidfr. Gtrl ;;/h11/yct , dalıa 
o !JÜll u/11 Tiirk ordıuu

ntlll uminde bo::.gıına uğ · 

radı. Ve ı;trıe biz, daha 
o gurıderı bu gunlerl gör · 
duk. 

• • 
Ry T11rkl 
l\1tyln var? 
Diye duclak/<1rwcla bir 

lsllflıanı çlz.glsl çizerek 
soranlara, şu iki kellmt 
yl haykır: 

30 flğustosum! .. 
Bu kısa f akai ı"i:lıi cc 

u 1p sc·ln hıitün kı.« rtl 
ve LJarlığı m anlalma[ja 
kafidir. 

Türkdili 
/ * / - Hu fRrilılerin sını ile 
kar~ılıklıın: 

- Sallıwafw kaldınlmaı111 

- /,ozan zaferi 
- Cunılwrigefin i1.i111 

Ş11pk1r i11hı llibı 

Harf inkıldln 

Z ferin 

ı so Ağustos 
ı zaferini na
sıl kazandık?ı 

30 auıtoı it feıt ın~ılap 

Tn. kıv nln lı. unetırı:ı bü 

tüo dün'Jaya anıttıiı btr gftn · 

' dür Bu güo• tak d416m eden 
günleri •e liu blyük günü 
onun ,a,etıc:uı •iqndao bir 
defa Cf ab dıa,ııimek her Türk 
lç.111- e t:•vkU bir ıeydır. z11ıın ~ad 

Eltedt Şefımrz Atat6rk ! Salıad.a......_...,.-.pı., 
tli'arroa pll•ımtasa eaaıını, •••ın •• 11 1aıiraı~ ... ~ 
taarruz ••rfnl, 9ii•tn11••n •1&tuı 'Ôta ıl ve 
dan m lluelteıtnt tl1f• an• kati .. taca ••rn•k .at 
le mııl ll ela: 

(( Ef eadtler, Gıman relu 
ıunun cephe fl l .. iili.tın 

17 inci u. 

1 ıllııımıııııııııı~ııımımıııııııııııııı· ilııı;ıııııııııııınııııııııımıııııııııııııııııııınıııııı~ ~mHlllUllllllıllllllL 1111 = 

ı dan •• 0011 lca~ıı C rp Cep· 
heatnclekt lı:avfttlerlmtzln 
eıaı arak 1111 ordu halJ11-
de teı ıl ve leoıtlr ~dılmlt 

;Tür~ill~~i 
.~ •• "" Ve Tiırk Ordusu, Buyuk 

0 = rsının Kutlu Olsun. 
, olduiuadao bahaeta•ltUm. 

Ôteden be 1 t&aı ••ur elllfl 
mlz ta rru:a p1Aoın:n•ın e1a 
111u d an. eİkylm: 

DiiıladGjthnür., or uları· 
mızın Y&JI a& lyeılnf iJUf 
mao cephe1faln btr cenahı•· 
da v mimls6o otdUjv 
dar c .. alu hHlclnde teplı 

yarak. bfr ••ha .a••Mn 

Zafer bayramı üyük 
mera imle kut anacak 

. - ,, 
Bü)1ük güntle .vapıt cak mera-
sime saat 9.30 da başlanacak. 

l - Aiuılcu Zafer Bar batla ıubaylar ve aıkert 
ramı mGnueb•Ule Bahlu· memutlar blyiik 6alforma 
ılrde 30 Afuıtoı 939 çar· tle ve Ylli.1et erklnı •• me· 
ıaml:ia rOnü aıaiıdakl me· murJarı, Belediye ve Parti, 
raalm yapılecaktu: 1 Hallsevl idare heyetleri •e 

A) '40 diler teıckkOller krokideki 
P. Alayı 9 • balldo, maiiaUerC:le bulunecaklardır. 

Kolordu motörlQ opçu Tb B) M 1 ti ._ d . •r•• e f ra• e e-
Nakllve taburnnun motörlO çek ler, ıpor 
b&IOlü merHIDI içi ha h olr•de 

krokideki yerlerini 
30 da almıı 
Mer•ıfm Komut••• 4 
Komutanıdır. Garalsondak• 

•lrlardn. 
C) Meraalm mahallinin 
(Sonu GçGncü ••1fada) 

§i Bay ·ıı tinin başında Ulu Atası ol-
l!!E Türk rnı e . w • •• .. :' 

§ Bu gün. h yat hakkını isbat ettıgı gununun on 
dutu halde a 

~ yedinci yılıdır. f rinde dip diri bir millet kar,ı· 
- t ıun ec d ... ı:::::s 30 Aiu• 0 • nhk düşünüt ve duyutunu esııt· 

- sında bütün ıns• 
. _ tirdi. . cf e kadar eşini kaydetmediii bu 

Tarihin f 1111 ıy tini• Atilalardan, Cengi.derden, 
zafer, Türk kuv.vetedenni deiil bilakis arttaiını~~~ 

§ Fatihlerden sonr .. "k bir harp tarihi tahuerını 
= n buyu b" d h · b t tti = Tiirklerin e k kalacaklarını ır a a ıs a e · 

d ·ına te b' ·ıı t" ha at - vermekte aı ··r sanılan ır mı c ın Y 
- 30 Ağu5tosffa~il~etle verdiği gün, 30. ~ğuılo~ 

imtihanını rnu\'a T" k milletine Atatiirk gıbı cbedı 
~ Türk tarihine, du.r eden wün, 30 Ağustoı, Aıya m he ıye • lh 

bir kahraman . b' 'ne bagw lıyan modern ve su cu 
• 1 bır ırı 
ıl~ Avrup~Y do .. duğa gündür. . 

-.::: bır devleti~ ~tarihini dolduran bınlerce kahraman-
Türk ?,1ılletı, almz bu gUnle, yalnız bu sıünü 

l k k Yıınden Y · · · · k-ı ve a rnanlarınla övünsen senın ıçın yıne a-
== yaratan kahra 
- fidir. d ıu yarattıg"' ın zaferler arasından yalnız 
~ T" k or u , s ~r zaferi bile senin namını hürmetle anma-
§ 30 Agustos 
== i• kifayet e~er. . . . T" k du•unun 

"TÜRKDILİ Türk mılletınan ve ur or Ebe-" b günü yaratan 
bu büyük gününü kutl~rk:~ ın:ıle eğilir, onun siJib 
d" Şefin aziz rubu anDn e r 

1 a Jarın• •unar. 
arkadaşlarına saye• Türkd ili 

Utınıııııııma n ımm uunn1111111111111un111 ıııı1111111ıımnı ııııııımnıııı ı nııııııınııııuıııııııııı n 
,,,- Ordu terfi !iıteıi iç ıayfam_ıı_d• ____ _ 

uııı1ıııı ıuııııııııııııııııııııııı ııııııııımıııııııııııııııınıııııı~ııııııııınnınıııııııuıııııııııııııınıııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııı ıııı 1111111 
ııııı ıı 11111111111 ııııınıııı ı ı nıııııııunıııııı ııı nııBl!llııuıııııııııııımııııımıınıı ııııınnııııııııııııııı ıııııını ııııııınıııııııııııııııuıııuııııı1111nııııııııııııııııınııırnnıııııuıuuııııııınııııırrrr:- · 



AYFA 2 

30 Ağustos 
26 Ağuıtoı 1922 SDb hı 

Afyon sutl&rında TCirk mil 
letloln üyük beolı~fnden do· 
lan zafer günetlnln llk pı 

rıltıları 30 Ağustoı sobe hı 
Dumlupınar ı-:pelerlnde bü· 
tün dünyaya ıuıuoı yaymıfh. 

Sırtlana arkG11Dd n gilr 

ltyer~k nara ataa topların. 
konuıao tQfeklerln, pml

dıyan ıünıGlerin zafer te 
ranelerl, yılmaz TOrküD ya· 
ratblı varlık Akdenlztn kö 
pftkltı dal1raları arasında ıar 

ba doiru akıp gidiyordu. 

TO IU>ILI 

Vali Gö d ki 
• 
1 ve e f iş eri . 

------------ - -
Yıli iz köylü ile yakmdan la adar ol rak dilek ve 
ihtiyaç! rını ayrı ayrı sormuı ve icap den 

yerlerde dirıktitlır ver iştir. 

uakş mH l- ürhaniye 
kev ·n e miJsa- er gama 

ere verilecek. futbol maçi. 
30 Alusto~ Zafer ve ta· ilrhanlye, 29 (Husuıi) 

yere bayramı mlnasebeUle Geçen sene Bergama ya gl • 
Hallıe•l temıil kolu tarafın derek maç yapmıf buluna o 
dan halka ıösterllmek Gı:ere Bftrhanl1e ldmaa1urdu bu 
hezırlaoan ptyeılerln pra ve yıl Berıamalıların ıadel zl· 
ve nokıanları lk•al edil· yaret tekliflerini memnunl• 

30 AtUSTOS 191f,, 
•.• .ıt 

8 O Ağustosuıı 
M~nası. 

30 Aiustos lıtlkllle tec•· 
Ttlz edilmenin aetlcHI 11ob• 
olduiunun remzidir Mucl•0 " 

,a Lozaa oku ılsllJ•D blf 

takıdır. 
He,ımtz btltrlz ki, losao10 

en b6yQk muclsHl • ölOYO 
dtrlltmekUr. lıte, 30 Atu•· 
tos ta TOrk mtlletlnla dirili' 
ılol ıtado eden bir mucııe 

dır. Ôyle bir much:e, 611' 
bir dirtltıtlr ki; tarlhlD blS' ro· saydılı (Çekoslovakra, 

bl· 
lonra) tlb .. Galat ıtyasi kolll J 

Tarihten 6aceden beri esaret 
aedlr bllmtyen Türk ırkıaın 

bailaamak istediği h6rrlyetl 
ka1111atla aıla lluna tabam· 
aıOlG olmatlılını, büttln mah· 
ruml1etler içinde 610me ıG· 
lerek bakaa T6rk ordusunun 
saferi bir kere daha .IGn · 
J&Ja kendini ıaıtermtıtt . 

Bittin acun•• herkHla 
hlrmetle 11llmladıiı Blytık 
Dlbl Ulu Atat6rk0n izinde 
koıaa asli milletin kalkındılı, 
k6kredlll •e alhayet ıOnıllsl 
ile lztlraplarını devirerek 
lıtlklillne, ••••lce meYcut 

06nen, (Huıusi) - Vah 
mi• Recai Gür ll yanlarında 
30 se • e•vel kazamızda 
ka1makamhk yapmıı olaa 
ve halen vlllyetlmtz mebas· 
luiuoda bulunan Hacim Mu· 
bittin Çarakh tle perıembe 
g6o6 kazamısı ı•reflendlr· 
mitlerdir. 

ltlrer titleklerlat •e ıtkiyetlertaı 
ıordu ve mühim ıördilklerl 
noktaları not etti. Köy ıal · 

malarının kaldırılması ve 
k6ylünGa refaha kavuımau 

için icap eden tedbirlerin 
hemen ahnmuı için Valimiz 

çok yerinde direktifler •er· 
mitlerdir. 

mlıUr. el 
Bu akıam saat 20 de Halk· yeti• kabul ettliln eD 27 

Ô 
•l•ılos pazar gGnO lkl kuv-

evl 1&lonunda Vedat rflnln 
c.Kôr» ismindeki piyesi ve vetll takım BGrhanlye ıa · 
ayrıca btr perdelik lromedt haaıncla karıılaımıılardH. 
temıll edilecektir. Spor alanının futbola hl9 

Sporculara ak
şam bölge t a· 
fından çay ve-

mCbalt olmıyan kumlu ve 
dolaytılle nefeal ve hızı ke· 
Hn lterltat halt ylzüoden 
top kontrolu ve htç bir tek· 
nlk kabıltyetlerlnl ıöstere· 

mtyea iki kuv'f'eth takım 
daha ziya.le BGrhaalyenlD 
hlklmtyetlne mukabil bir 
karıaıalık eena11nda fıraat· 
tan lıtlfade eden Bergama· 
lılar1n blr 1016 . tle Q. J 
aeUee alarak aaac.ı bitir· 
mitlerdir. Hakem Berıamalı 
Adtl m19ı vikıfane bir ıektl· 
de idare etmtıttr. Cumartesi 
ıGoü saat 24 te BGrhani
yeye ıelen mlsaftrlu ken· 
dtlerl tçln evvelce hazırla· 
nan yerlerine gltmtıler Te 
pazar ıftnO maçtan ıonra da 
samimi bir uiurlama mera· 
ıtmt il yerlerine dönm6t· 

aezonlar azonlar aettaesl .,cıcf 
. bulma dlrlllti delil; o •1

' •• kendi eıerl olarak dtrtllP ,. 
dır Mucize •atfını .,, 
mekltllm de bu Hbeplerd•ill' 

Oımaalı lmparatorlufLJOaı' 
•• ıon aıırlardakl ıukutu O 
dl' 

zarı itibara ahaına, bu 

rlllt bir muclse, fak al 10'~ 
mtllettala tekmil larıhl ••';c 
batı 16aden ıeçlrlllrıe, b~ Gece Halke•l ıalonanda 

G6nealllerlo dtleklerlni din· 
V alt•tzln bu hareketi k6y· 

de derin bir mem•unlyet 
uyaadırmııtır. rilecek. (edikten ıoora erteal ıln6 

Ha1anbey k6y6ne gltmlıler· KulOpler blrleşıyor: 30 Aiuıtoı Zafer bayra· 
mına ıehrlmlzdekl bilumum 
sporcular measu• oldulu 
ıubelerlnln kıyafetlerlle ıı 
tırak edeceklerdir. 

•• ıoaa kadar .. la kaybet· 
mlrecellne aa4 içti il hGrrl · 
yeti•• aaraldılı ıladG . 

Al atıaın lsUlnde yalın 
kılı duran ve haykıran Ebe· 
dl Şefl•lz Ulu (AT ATORK) 
tha dioyaaın her k&ıeılnde 
çınlıyan Hıl: (Ortlular He· 
tleflnl• Akdenizdir, ileri ... ) 
Kemuta11aı orduıuna vermlı 

•• ıtrlemlıtl. 
Coıku11 kalaremanların, 

yılmaz yüreklerin sünıllerl 
tılemıı ve Dumlupınar tepe· 
lerl•de parlamııtı. 

Muazzam ve mtıcehhez or· 

•balar kar1111nda yılmadan ıa va 
ıa• •e yOrelderl lıtlkl&J, hürriyet 

ateılle farpan Tlirk kah
ramanları•ın sa vlett k rıı 
11ada çelik k•leler devrılmlt 
v• bir tufan al'bl hercümerç 
olmuı, tarihin her sahifesinde 
blalerce :aaferlertn en b6yü· 
10•6 stınıülerln ucu ile ta 
rtlıae blk etmlttl. 

JO Alustos, lıte hu ıln 
yealdea calanan Türk istik 
illi, erlerinin kartallar ka
dar uçan, nlanlar glbt • -
•aıan ıecıat ve satvetlnden 

dolm•ıtu. 
30 Alustos zaferi, TOrk 

benllftnln iradesini lttraz11z 
batın dünyaya kabul ettir 
mlı, ltlr yılda bir aan 
aöıtereo inkılap hamlelerine 

ve telıamOle temel atmıı 't'e 
metleolyet kaynaiı ol o 

ulusumuzu muasırların ut ı · 

brmıı •e bu ıünkü ölmez 
Türk blklmlyeUDI kurmuıtu. 

30 Alustos Dumlupınar 

meytla11 muharebcslade it· 

ll1en ıftoıülerln zafer ıslık
ları TOrkUiiOD ballanmak 
lltenen kellarını açmıı. TO.rk 
lültln içten kaynayan ben 
itil kükremlf, coımuı ve taı 
mıı, istiklal ıOoeı ini her ye· 
re saçmıı, yılmaz Türk or
dutunuo kaynıy0;n v~rlıiına 
btlUin dünya ıatDHf, Lozao 
ba,ak konferansını emrivaki 

ile açmııhr. 
• Anadotu kapıları, birbiri 

ne çahlmıı sOaıülerle bu 
ınn kapatılmıth · 

Oıı yedi yıi evvel bu gQo, 
ıüı.el Anadoluouo tirin dal· 
ları Te Tadtlerl üı.~rloe çök· 
miif ki~us bir daha ıelme · 

dtr. 
Valimiz köye ıeUr ı•lmez 

blUla k6ylOJÜ teph1arak 

ayrı arrı ellerini ııkmak ıu· 
rettle heplıtle tanııtı. Bun-

dan ıonra 6y okulunu ve 
ihtiyar heyeti o dal rını zl · 

yaret ttl ve bllha11a yeni 
yapılacak mektep bakkı•da 
izahat altlılar. 

Blllbere köy kah•eılnde 
bGtln k61lünün tıtlraklle 
yapılacak btr buçuk ıaatllk 
top1ontıda k~yl6nQn birer 

• • 

ıye Tü 
Is 

Kazamızda mevcut Yeni· 
doianıpor ile ldmany•rdu 

kultaplerl balthaaırdald dur· 
gun ııden sporlarına bir lı· 

uka et vermek ve b.em de 

harice rıı toplu bir vazl· 

yette hareket etmek ıayesl· 
le ku1Qp1erlnl bırleıttrmel• 
karar vermtılerdlr. 

Çok erinde olan bu hayırlı 
teıebbiitOD pek yakında 
kuvnden fille çıkmaınn 

dileriz. 

u orl rı 
daya 

Bu bOyGk gti•I• ıereflae 
b6lıe taraf andan bltftn spor· 
cu1ara, T kspor kuhibü sa · 
lonuada caslı bir çay ziya· 
f eti verilecek ve ıeuçler 
ıeç vakte kadar ellenecek 

lcrdtr. 
Bu slyafete kulfıbe ka 

yıth faal ve ıayrl faal spor · 
cular d~YC"?tltdlr. 

*'**'' 

• 
----------------------········ ·---------------------Bölgemizi temsil edec k takım tesbit edildi, 

bu giJn lıtanbul gi iyoı l r. 
Bedea Ter'81yest Gene\ 

Dırektarlük sa ıporları 

fedaruyonu tarafından ter 
tip edilen 't'e .. ,melerl b61· 

geler arasında yapılan ıu 

ıporl rının ftnalı 2 ve 3 
eyh'.il tarlhlerlod lıtanbQldı:l 
fcıra edilecektir. 

86lremızden yedi yGıftcfi 
bu ıOn su ıporlara ajanı Fu 

at Bıl'alın beıkanhğı altın 
da bu mthabakalera tıUrak 

etmek Clzere lıtanbula gide 
. ccklerdtr. Takımın alh y(l· 
' zücüsG Bandırma kul<kplerla

dco ve btrlıl ıehrlmlzd n 

dtr 
Btrlnclllklere ılden yQzü 

eliler tunlardn: 
tOO Metre serlılncle Barı 

dumıı. Dola spordan Meh 

mek (bere ııllatp ıilplrtılmOı, 
Bü1ük Kurtarıcının dönmez 

azmi, Oolü ordumuzun can· 
dan aavaıı ve bütün Türk 
mliletlnln taıkın imanı .le 
1urdumu:ı her ıeydtn iz de 
ıöoüHer kadar ıenleomlftl · 

Bu muluıddeı güoün yıl 
döaümGnü candan takdts 
ederkcD acunun saygı ile ya· 
d ttlil dAhl büyftklerlmlzl, 
ünlii ordumuzu ve bu diht 
lerJ, kudretleri temiz ve •asil 
tmanla dolu göfıüoden ya 

utan bQvük Türklüğü cendaD 
saygılarımızla selamlarız. 

Avni Gülu 

met ve Hakkı 200 metre kur 
bağalama Bandırma İdman· 
1urduntla11 A 11, 200 metro 
11rllest ldmaoyurdundan 
Cevat, 400 metre serbHt 
Yurttan H (it, 500 metre 
Hrb ıt Yurttan Hakkı, ve 
atl m iare da ıebrlmlz T k · 
spor u· iibünden Necdet 
tıUrek edece\<lerdtr 

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

Yüzüc6lerlmlze muv ffa 
klyetler dlleriz. 

Kurddarelinin oğlu şehJİ· 
miza g tiril~i. 

Kurdderelt Mehmet pehh· 
YAnınıo o lu spor bGlı ıl 
tar f ıadaa ıehrlmlze ıetlrtl· 

lerek. tıe yerleıttrilmlttlr. 

Sn.basının eakt namını 
yaıatacak ol cak bu ıent 
pehlivan yakında ıilreıe 

batlıyacaktır. 

Sebz bso\luğu. 
Bu yıl tehrimtzdc ıebn 

bollufu var. Paz rtcsl ve ıa 

İskenderun aa

hil sıhhiye 
merkezi; 

H tay vtllyettode İsken
derun limanında 24-7 .939 
tarihtnd o itibaren aahtl 
sıbhlye m~rkezl açıldJiı ve 
faaltyete ıeçtlğl Sıhhat ve 
içtimai Mua-.enet Veklletla
den bir tamimle vilayetlere 
blldtrllmlttlr. 

Gömeç ve Zeytinli kulup
len tescil edilecek 

Zeytinli ve Gömeç spor 
kulQplerlnln de•am edegel 

mekte olao faaliyetleri öl 
gomlzto n urı dikkatini cel· 
bıtmlt ve bu kuhip 
lcrlo teactl edilmeleri tçln 
ger.el merkeze milracaat 
edil mittir 

lı güolert kurulen p z r, dl 
ier yıllar nazaran çok ka · • 
labahk oluyor ve bu ytız,den 

Uçan bir millet 
haline gelebilmek 
için giriştiğimiz ça
/!şmalara bütün gü
cümüzle yardım et· 
mekle 30 fl§ustosun 
tarihi kıymetine uy
gun bir harekette bır 
/unmuş olduğumuzu 

bilnıe!iyiz. 

de alıt verit bir hayli art 
maktadar. 

Dün yine pazarda bılhaıı· 
sa sebzecllerln pek f aalıyet 
te olduğu göze çupmakt ldl 
86berLn bet ktloıu ve 
pathcaoıo 30 · dauesl Lcı 
kuruıa sallhnııtır. 

Aluıtoıun tevlit ett111 blf 
dırıltı TlrkGn ıadec• 

lerdır. 

Acı btr ölüm: 
Mtlll Mücadeleni• feda· 

klrlarından Hacı Tail 27 
aiuııtos pazar g0n6 aramız· 
daa ayrıldı Btr · iki 1ıld1' 
yapılan ibtlmamlı tedavi 
bu tertemiz ve baktkl Tür
kün kalb •e göğQs hıutah. 
jını n yazık ki tyl odemc· 
mlı ve gilnden ıGne erlme
sloln önüne aeçememltUr . 
Oou 75 yaııada, kmıık, fa 
kat çok ıevdlil yurduna 
yaphlı candan hlsmet kar· 
ııhiı kazaodıiı pasparlak 
btr alınla kayb ttık. Bu 
haber bizde d ha çok muh 
terem Ali Çettnkayayı Qze 
cektlr Çünkt onlar birbiri· 
ne ltık, erlııek tnsaa nQmu 
neıl ıdtler. Bürhanlye dert• 
mateme gömülmekte haklı 
dır. Z~ra ilacı Talt yalnız 
millet ve vatan adamı vw 
yalnız dOtkünlerln elle göı · 
terilen tek blmlıl ıdt. Bir 

aran 3 4 nü dolduran 
ömrft uzun1uğunca b!lyır 
dua alarak aramı.zdan ayrıl· 
mıı 't'e hediyen unklaı 

ıt buluauyor, Ulu Tanrının 
rahmet ne bak kazanmıt 

kullartlan oldu~una tiphe 
yoktur. Nur ıç.nde yahın . -- -

Bir tayin. 
Vıllyct Ne.fıa Mlid6 

rll Samt Batur TrAb 

zon lran traoılt yolu lkln 

el mmtaka müdürlülllne, 
bundan tohtlai eden 1ere 
de vekaleten Erzurum Na· 
fıa MüdürQ te.yio edılmııter 
d ı r . * Hus1ul Muhueb~ lem· 
al büroıu mQmeylzt Hıkmet 
Çetin Ankara Defterdarlık 
varidat memurluğuna nftk· 
len t ylu edllmlttlr. 

uyanıııdır. 0 
Yirmi mtlyoo llü bırılı• 

. dO 
bilylk baritin ıon ıual d'' 
fan ıGneı, na11l bu k• . 
acı umumi bir fellket oı.' 
rtae dolmadı lset 30 Ai~:. 
toı akıamı batan gOo•f f 

yaıamak hakkı taoıo1111f' 
ııtıı· 

bir milletin yaıamak h• ~ş· 
aın izharını ı&rerek bo 
dar mHut batmamııtır· 1 }ıt 

Klloatta her hldlıeı •• 
tebetldnl kendtllilndeD ~t1 
cut bulmuı detıldtr. , 

' "'" hldlse, me•cudtyetl• 100 
dlslndea evvelki taba '"O ur• 
z ruri netlcHtnden al1111f e' 
30 Aiaetos imha aıuh~ar 
besi de, mevcudlyetlDI fil 

kon yaıamak hekluD8 
0 

rulm k istenen darb':, 

tevlit ettiği lul teıf rll1 
ur· 

rurl netıceslndea alaJJf 1,. 

30 Aluıtoı, ba1hb•t101 ır 
Uklll harbini için• ala• ,~· 

bir sevki ıdır• ' yevm(i.t 
rldlr. 

1'6rk 
,ı 

milleti, bö1lece 'ıııl , 
de11 

aız bir l11al ordusun• .,ıı 
dQnya mllletlMlne dtı e rf 

b' 
ve ebedi uoah olan ,ı 
.. -.ki ıdıuectllilal de telır 
anmııtır. d'' ef er 

30 A uıtosta o ~-· 
en b6yDk kuıuaaclan•00 b'' 
dar Tcırk orduıuoUP oı •' , fer dl kendi me•kl •' 
betine mahıuı ve hatt& ı' 

ıt o:ı 
tGnde 11vkl ıd ,.,ye • td"~d 
baretlerle mücehher: 

0 d' 
kadar man vlyatı de 

0 

rece (istündü. cıl' ebt , 
30 Aiustoı mOo•• 1ı' 

. o ,s 
yurcldaılarıma, s•Y1 1111~ 

1 ed•1 r~ 
Ce•det Kerim oc ,ıo 

dl e•e 
«lıttklll Harbi» a 1

• '(O' 
her ıı 

batanda yazdJğt ve le f 
tac• ~ 

kün aiisDoü k'lbar d& re . 
c6mleyl bllvettle bur• 1JI~ 

ı1e' · rarlamadao ı•ç•lll ~-
kdlt ,ı 

« Tilr"üo ta ıııfı1, 
h yetine skh h•ıer " ~;, 
etmez Oou yarattı•' ı ~ 

' '"' it 1 ı.ı' 
hldtıcdeo sonr " 11 

mucizenin haltkl o\or• ,, 
efe' "'' lemek li12mdar » ~ '' , 

aOJ' ı 30 Aiı.ıstoı, y•t 1.,e l'e 
d - ılletler ı 

kını . un,a m ulı.1,r·· "lıl 
nıttıiı Türk ~oc b'' 
mutlu sıze ki; b61

1
" 

sun soyundausıP•'' ıll<IJ~~ 
Zeki Kıt 



ı' 

,, 
,ı 

" 
~-

' 
~· 
-

-· --· 

30 ACUl'fOS 1199 

30 Ağustos zat erini 
nasd kazandık? 

Ordu terfi 
listesi 

Zafer bayramı büyilk mera· 
simle kutlunanacak 

(Baıtarafı bırıacl ıayfada) larla AtatOrk parlunıa mi· 
•onıutanı naalp bır yerinde 21 pare 

terllbını meuıllP k L mereatm atııı 1apılacakllr. 
(8aıtarafı btrl11cl ıayfada) 

bulundufu Akıehlre gittim. 
Hareklt bakk10da Erkanı 
harbı1eı UmumlJe Relıtala 
huzurlle rBrüt meyi münulp 
ıt6rd6k. Ben 24 temmuzda 
kon1aya ılttlm 27 de t ek 
'•r Akıehtre a'fdet ettim. 
F .. ·zı Paıa Hazretleri de, 
25 temmuzda Akıehlre ıel 
•1t1t1. Z7, 28 Temmuz re· 
teıı 'bera'9er icra ettlflmtz 
.. üzalrere neticesinde teıblt 
•dHaııt plla mucibince, ta
•rruz etmek Qzere 15 ajuı 
teıa kadar blt6a baımhk
ların ikmaline çahımalı 
t•lcarrGr etUrdılc. 

Onları da karlben yeıpaca· 
fam taarruz haklı ıoda ve 
altı · 1cdt 16cıde düımoo ku 
vayl aellyeııut maf'fıp edece · 
ilne dair olan itimadım hu· 

Kolordu Kumandanımız .Nuri k 111er es ao· 
tanzim edece ' b ile 6 Beledtre tar.afındaa b t ıu ıı yı 
rnutanlıtı toz• a IA ID ge· co.mburlyet me1danında • 

Yam ut korgeneral lığa terfi etti· emotyet dırektarO ıı •-tar· meraatm ıeçltl için ,apıla-
l 1apıcaa len yardım arı cak ıeref trtblaG krokide 

28 Temmuz 1922 ıünQ 
6ileden ıonra icra ettirilen 
'-ır f•tbol mllıabaka11nı HJ· 
'•t .. ek THllHlle ordu ku -
llaandanları •e bazı kolordu 
lta .. aa.laaları Akıehlre da -
••t edtldı. 28.29 Temmuz 
l•c111 kumandanlarla umu 
iDi bir tarzda taarı uz hak -
ltında mGda•elel efklr et
ti• 30 Temmuz 1922 ıün6 

trltlnharblJ•I Umuml1e l<eııı 
"• Garp Cepheel Kumanda
lllle tekrar ıörGıerek taar 
tllıua tarz •• teferruatını 
teıbıt ettik. Anlraradan da 

•et ettıjlmlz Mide f e I Mıl · 
tı,, V ekllt kizım P•t• da 
I •luıtoı 1922 6jleden ıon
'' Akıehlre vHıl oldu Or 
du hnırhlının lkmaltnde 
~Gdaf al Mılliye V ek&letıne 
•Ud olan huıuıat teablt olun 
du 

ıuıunda ten•lr •• teıkfn 
etmeit IOzumlu ıördüm. 

Bunu da yaptıktan sonra An· 
karayı terk ettim. Erkinı

barbl1el Umumiye Relıt ben 
den •••el 13 afuıtoı 1922 
de cepheye ıttmlftl . 

Ben, bir kaç ıaa ıonra 
hareket ettim Harekcttml 
pek mah41llt bir kaç 
zattan maada bGtün 
An karadan glzledlm. 
Benim ga1bubl1et edeceil
ml bilenler, orada lmtılm 
ııbı danaoacaklardı Hattl 
benim Çankayada çay alya 
fetl •erdıftmt de ıazetelerle 
tlln edeceklerdi Bunu btt 
tabi o vakttler ltltmlııtnız. 
dır. 

Trenle hareket edeme 
dlm Bir gece otomobil ıle 

Tuz ç81G üzerinden Konya· 
ya ııttım. Konya ya hareke · 
tfml orada klmHye telırefla 

bıldlrmedlilm ııbı Konyaya 
Yaaıl olur olmaz telırefbı!oeyl 

kontrol altına alıuak Kon 
yada buluaduğunıuo da hiç 
bir tare f 11 btldırtlmemeaı-

Dl temin ettim 
20 Aiuıtoı 1922 günO 

6ileden ıonra ıut dörtte 

Garp Cepheıl kar rglhında 
yant A"ıehfrde bulunuyor
dum. Kıaa btr müzakereyi 

müteakip 26 Ağuıtoı l 922 
aabahı düımaaa taarruz için 
Cfphe kumandanlarına emfr 
verdim 

Taarruz hazırlıkları emri 
0•dunun hazırhklarının ık 
llıaalıle taarruzun turllnl em· 
tettıktea ıonra tekrar Anka
~h döndüı:n. Garp Cepbut 26 Ağustos 19 22 
\loıaodanı 6 &ğuıloı 1922 taarruz emri: 

d, ordularına mahrem ola- 20-21 Ağuatoı ı9t2 geceıt 
'•le taarruz hazırlık emri Birinci ve lkıocl ordu ku · 
terdı mandanlerını da cephe ka · 

~ Erlıanharbl1eı Umurnl1e rarılhma davet ettim. Er. 
; 1•1 ve Mldafal Mtllı1e Vekllt klnıharblye Umumiye Reııı ve 
•talar da Ankaraya avdet oephe kumandanının huzu 

•ttıt•r rde ıuretı taarruz hakkın · 
Efendıler, taarruz için tek· dakl aoktat nezarı harita 

"'r 
4 

cepheye gltmedeo ev•el Ozert12de kıH bir harp 
tılcaratla teıbtt edilmek 16- oyunu tarzında 1 z a h 

tı.._ 1 
~ ıe en bazı vaziyetler ettikten ıonra cepha kuman· 
•tdı. Henüz HeyeU VekUe· 

,, t 
l\ ••rruz emri •erdlllmdcn 

.._,lllen hllberdar etme 
ıı.· 1 

t 
11tl1Q Arhk onları rHmen ·•b 'Ilı •rdar etmek ze manı gel 

'-llttı. Akdettlilmlz bir içti 
L. •da vaziyeti dah ıltyey l , .,,. 
t,~·clyeyt ve aakerlycyl mü· 
t'-•re ve mOoakcıa ettik j 
d •onra taarruz huıuıun 
b~ tle1eu Vekile ile muta-
t) lreldık. 

'1
11
ter bır meaele de m6himdt. 

'tt 'ltfler ordunun tefe11üh 
d, 'tı .. clen, lnpırdı1acak he l 
~ 01'1ladafındau, böyle sul 
't tıt •e aaOphemlyet içinde in 

~;••ı:. fe!Akete mlocer ola· 
~,1

111dan ibaret propajan- 1 
ı,t~lltıaa çok gerimi vermlt ı 
~I Gerçi, Meclııde bu telllc. 
t Cereyanının yaptıfı akııler,1 

danına o ıOo vermtı oldu 
fum emri tekru cttfm 

Kumandan! r faalayete 
geçttler Taarruzumuz, ıe• 
kü!cen •e nyaı zamanda 
bır tlbı1e baalunı hahnde 
icra olunacaktı. Bunun 
mlimküa o ısbılmeaı için tah 
ıtdat ve terttbatan ıızll k 1-
maaına ehemmiyet vermek 
lazımdı. Bu aebep1e, bil 
ciimle barek&t, gece icra 
edilecek kıtaat ıOndOzlf'fl 
köylerde •e afaçlıkl_ar al 
tında fıtırehat edeceklerdi. 
Taarruz maotekaa1nda ')'ol 
ların tali.hı •eıalre gibi fa· 
allyetlerle düımanın nazarı 

dıkkaUnl celbeımemek için 
dıfer bazı menahkta d~ 
ayna ıuretle eahte faaliyet· 
lerde bulunulacaktt. 

Her 111 30 Ajuıtoıta ofdu · 
ju aıbı bu yıl da bir çok üı -
ıubay (Ümera), ıubay -.e aa· 
keri memurlar birer derece 
terf I etm ıılerdlr 

Kol ordumuza atd terfi l!ı · 
tealnl yazıyoruz: 

Tümıeneral All Rıza kor · 
generallıte, Uhııı~neral Ra 
ıtm korgenerallıfa, tnm 
aeaeral Nuri korıenerallıl•· 
tGmemlral ŞGkrO koramt · 
rallıfa, tufıeneral Rıza 
t6mgenerallıja, · tuiı•neral 
Vehbi tümıınerallıfa, tuf· 
ıeneral Rıfat Uh11generallı
ja, tulıeneral Remzi ttlm· 
ı•neral lıja, tufgeneral Fık· 
rl, tOmgeneralhla, tufıe
neral Raif tQmı•nerallıfa, 

tuğbay Tl'!.llt tufıeoerallıfa, 
tuib•J Arıf tufıeneralhle, 
tutbay fahri tufıeoeralhja, 
tufbay Sadık tutıenerallıfa, 
tufbay Cevat tufıenerallıfa 
tufbay Nazmi tuiıenerallıfa, 

tuibaJ Mahmut tufgeneral 
lığa, tulba, A11m tulıene· 
rallıfa. tufbay Fevzi tufıe
nerallıfa, tulbay Nurettin 
tuiıenerallıja, tujba1 Ômer 
lıkender tuğıenerallıla, tuf
ba1 Ekrem TOrL.er tufıe · 
nerallıia, tuibay Fevzi tuğ 
ı e n e r a 1 1 ı i a , tui 
bav Zekai tufıenerallıia, 
tulbay Yumlu tuigeneralh
lııı tuf bay Muzaffer tuiıe 
oeralhfa, tujbay Ce•det 
tuğgeneraltıfa, tufbay Ke 
mal tuğıeoerallıfa, tufbaJ 
Mümtaz tuiıeoerallıfa, tut 
bay Aıım tufıenerallıfa, 
tufbay Te•flk tutgeoeraılıta, 
tufbay Neıet tufıeoerallığa, 
tujbay lnel tujgenerallıfa, 
tuğbay Hfiınü tufamı rallıAa, 
tuğbav SareJY• Hıdayet tui 
generallıfa, tutb•J Klzım 
tuğı~neralhfa, tufbay • Fet 
hı tuiıeoerallıfa, tujbay 
Muıtftfa tufıenerallıf•, tui 
ba1 Rı za tuğeeoeralhja . 

Yarbay Haaan Tehıtn al· 
baylaia, blnbaı1 Mehmet 
Sadık yubaylıfa, btobatı 
Saltb yarbaylıia , yüzbeıı 
Haaan Şef ık bfnbaıılıja 1 1Gz 
baıı Hıkmet bınbaııhla, 

yü:ıbeıı Hakkı bıobeıılıfa, 

yüzbaıı 1 hemi btnbeııhfa, 
yOzbııııı Saffet bınb111ılığa. 

ha naklettık 26 
Afuıloı sabatu K.ocateopede 
hazır bulunuyorduk Sabah 
aaat 5 30 d" topçu ateıt 
mlzl,, taarruz baı1adı 

Başkumandan 
Muharebesi: 

Efendtler, 26 '1.7 Ağultoa 
ıünlertnde yani ılk ı&n zar. 
fJDda düımanın Karehııann 
cttnubundıı 50 ve ıukmda 
20 30 kilometre lmttdadı'D· 
da bulunan mOıtahkem c•p 
helerini dOıOrdOk Maf1üp 
olan dOımnn orduıu. kunrı 
külllyealnl 30 Afuatoaa lra • 
dar Aılthanf•r clYarında 
ihata ettik. 30 Afuıtoıda 
icra ettlflmls mullarehe •• 
tlceılnde (8una Baılcu..,•D· 
dan muhareb .. ıl Onvaın ,.. 't 1 I~ ,._ düımanlardan çok ıtz 24 Aluıtoı J 922 de ka · 

rerıihımızı Akıehtrden la· 
nrruz ıerlıindekı ŞObut ka. 

-._•it htedtğhn hıırekit 
~l)~taı nazarından fay dalı .,, . 
~ · P •kat bv me•f t propa · 
'"ela en yakın 'fe en kani 
,~,t iiıerlndt dabt ıultef 

~ aabuıoa nakleturdık ı5 
Ağuıtoı 1922 aabahı da Şu 
buttan muhaıcbeyl idare et 

tığ ım ı z Kocttepenln cunubu 
ıarbJılnde çadırlı ordugi· 

rllmtıttr ) D•tm•D ku•aY• ••· 
llvteıl11~ imha ve eıfr •ttllr. 
DOımııın o"tfu9u b11ıkum•n· 
daahfını ıf,. eden Jrneral 
Trtkopfı de 6ıerll meyanına 
dahil o1du Demek hı 

'•' bıtlamıı. onlarda da 
'.tdltler u1andır11111tı . ı 

te1av•ur ettlflmls netfcel kati· 
ye bıı ıOnde alınmıı~oldu, 

üıttefmen Ahmet Buri yOz · 
baı ılığa, üı\tejmen Hallı 
Hıkmet ., 6 z b a t ı 1 ı f a, 

tef men Reılt üıttt>fmenll 

je. teğm~n ffaltl Gıtt•fmeD· 
lıfe, tt-imen Faruk (htt•I 
menlıfe, teimen lımatl üıt
teimenlıje, telmen Fethi 
üıttelmenllfe, tef men Sal& 
hattın üıttefmenlığ•, yarba7 
Ne.!p albaylıfa, b·nb"f' Ze· 
ker•ya Macid yarbayi .ia, 
btnbaıı Meaut Jarba1hf•, 
blnbaıı Hakkı varbeyhfa, 
btobatı Alt Jarbaylıf", bıa 
batı Hüseyin kemzl yarba1 
lıfa, btnbaıı Behzat yarbay 
lıfa, btabatı Ahmet MOnlr 
yarbarlıfa, btnbaıı Mazlum 
yarbaylığa, JÜzbaıı Şakir 
btnbaıılıfa, yG:ıbııı Cemil 

binbaııhfa, 1dzbaıı Fetht 
btnbetıhfa, yO:ıbaıı Muzaf 
fer btnbaıalıfa, y6zbaıı Ke 
malettin b ınbaıılıla, y6sba 
tı 80rbanettln b•nbaıılıfa, 

y(izbaıı Kazım blobaıılıfa, 

ihttefmen Neıet y6zbaııhie, 
üıttefmen Dursan yQzbaıı . 

lala, ihttelm•n Şefık yQz
betıhje, tefmen Sami flit 
tef mealtfe, tejmcn Muazzez 
ihttefmenllje, tefm.,n Ferit 
üıtteimenlıje, tefmea Ma 
hır üıtteimenllfe, himen 
All üıttelmenltfe, tefmen 
Avnı CiıttejDJenhie, ltimen 
Aılh üıttefaııenlıf•, teimt• 
Zaıfıklr üıttetmenlıfe. tel
meo Muhterem Gıttetmenlt 

fe, tefcnen Halil Oıttefmea 
lffe, tefmen Haydar üıttef 
menlığe, tefmen Adıl lıt 
tef mcnlıfe, JOzbaıı Cemal 
blobetılığa, tefmen Selıh 

iiıttefmeollğe, 1Qzbatı Muh· 
ıln btnbnıdıje, teim•n Zeki 
ütttef menlıfe, tef mea Ha· 
aan Oıttefmenlıfe, Oıtefmea 
Nrcml yOzbaııhfa, yarb•J 
Muttafa Nuri alba,lıfa, yar· 
bay Edıp alba1hl•· blnbatı 
Ahmet Muhtar yarbaylala, 

blnbaıı SOat yarbaylıfa, Git· 

tefmen Namık yüdıeııhfa, 
Oıtefmtn .t<eıat yOzbeıılıi•, 

yüzbaıı Kamı! bınbaııhfa, 
yarbay· Nurettin alba ylaja, 
btobaıı Ekrem yarbayhfa, 
Beıınct 11nıf muamele me· 

muru Alı Rıza dördOncii ıı 

nıf a, beılocl ıınıf muamele 
memurn L6tfı dörd6ncü 11 

nıf a. dördünca 111>1f Eı hem 
üçüoci 11oıfa, d6rd0ncü ~ı 
nıf tmnm Lütfuılı:ıh Qçüocü 
11nıfa, yarbay Nurettıo al 
bayhfa, tetmen Abdullah 

üıteğaıeoliie, teimen Şa 

ban üıteimenlffe, teimea 
Ahmet üıteğmeoltfe, Jiizba 
fi Emıo bınbeıılaia, brıtacl 
11nıf muamele memuru soı.,.
mao Emt• d6rdGncO ııaıfa, be 

dır. 
1111 

ıeçlıfoe 
2 - Mer•• ki 1 

b 1 d 9
,.,.1 tebrı er 

•t ama all d ö•terl 
Ordueyıode aıai• • 11 8 30 

6r• , .. at 
Jen ııraJ• g d ubay· g k• ar ı 
dan aaat ıı kabul edt· 
tarın teltrıklerl 
lecektlr. &h ye 

1 - Kor kararı 

müeueaelerl 
2 40 p. Ala1ı 

10 topçu ta bu 
3 - Mot&r 

ru b ru 
4 - Nakll1• ta u 

9 45 kadar Va 
Saat de11 9 ' t erkioı, 

l M b 1 V11&1e 
1, e uı ar, ılıdlJ• rel 
Parti beıka•ı, B Be-

b 
ti ••••• , 

ıt, Parti e1e 
1 

Halk· 
l d il 1 ••• arı, 
e ı1e mec ı tı,are 

._ be1etı, ••I baıaanı ıaıl 89 d ter re 
cemlJetl •• 

1 relı •• 
huıual teıekklllerlDI kabul 
azalarının tebrikler 

edllecektır. kabull 
3 - TebrıklerlD 

., •• ı .. aı• 
ol milteaktp • kıtaat tef· 
ballın• ııdılırek 

1 
k •e 

k dı ece 
trı •e tebrı • 40 daa 
müteakıben Al•J ıub•J 

d l 1eDÇ 
memur e 1 en kollllltalllık 
tarafından Bat bıklua· 

b btıl Merdan Mu ır• 1 oecektlr 
da bır nutuk ı&J 1 

da Ta 
ı••·· O ıOn aynı ol••" aıil· 

yare Ba1r•1111 outku 
J btrıocl 

nuebetı e Kur•aau• 
milteakıp Ha•• 8 .,ra 

Ta1ar• dan bir zat ,. 1ayeal 
mıoın mabat L et Ko· 

ot••' 
hakkında H •

0 t•rafı•d•• 
lordu Komutanı k 

1
31lea• 

münulp bir autu 

cektır. ıçtıt aı•· 
4 - Mer~ıl~ ~lacaktar. 

fıdalrl 11ra ılı- 1 ~o çu tb. 
2 - Mot6rlO ~arlO b6 
3 - NakllJ• 1110 

1011 
1 

, (Maarif 
4 - Mektep e btle) 

mtltlGrOniln tertibi ••J 
5 - Sporcular 
6 - Teııkktıller 12 

ID ••• t 
5 - Ay11ı 1 Tabura 

d K 1 d fopÇU 
e o or u dtlto top · 

tarafından tahılı e 

alikadarlar tarafıDdao 161 

terıleo mahallerde tenz m al 

ve ouıuk ıö ,.ıeotlecek kOr 
ıüye de bopar 6r konula· 
caktır . 

7 Zafer Bayramıaıa 

bıılanııcı•dan ltlltaren ( 29 
afuıtoı ıaat 12 } bılumam 

aıkerl bıaalar •• kulalar 

1ood6z ba1raklarla •• ı•· 
ca atıklarla ıGıleaecelrU. 

ŞehlrlD tie mOaaılp yerle· 
rinde taklar 1apılma11nı 
a.ıedlyeden; reeml ... bu
ıuı1 btaaların bayrak •• 
ıııklarla ı6ıleamealnl ıl'9ay
lıls arz ederim. Ayaı ı•c• 
Ordue•lnde aaat 21 de lllr 
balo tertip eddecektfr. e •. 
aa aıt profram a1rıca ta· 
mım edılecektlr 

8 Cecele1I• fener ala· 
yı 7apılacaktır. Buau P•ya
de ala1ıadaa bir ltl•b•tı 
kuma•dHıD.ia Pt1atie alaJ 
•• Nakla1• taburuadaa la· 
zumu kadar •Gfrezeler •• · 
rllerek fener alayına ııtlrak 
ettirilecek ve Pt1ade alaf 
kıtlHı cl•arı•tla toplantlık· 
tan ıonra ıaat 20.30 da laa · 
reketle ( Paıa Cami, Mllll· 
ku••etler oaddeıl - lıtaıyo• 
_ V alt konajı Kuaplar 
•ahalleıı - Hoktmet .. .ı. 
deal - Kolordu kararılhı 
fıtlkaaetlntie bir t•r 1apa
rak fener ala1ına allaaret 
••rllıcek, bando fener ala· 
Jına ııttrak edeHktlr. 

9 - GGncllz •• ıec• aı
kerl ıa:ııbatıa tak•lreıl lçla 
bir ıubaJ •• bir ma•ıa •r 
Merke:ı ~. emrla• Alay 40 
elan ••rllecektlr. 

ı O - Kıılalarda ılatiGs 
•• ı e c • aı
kerlerla ef lenceıt lçla pro· 
lramlar tertip edılecell Ye 
Zafer 8a yramının mlaHı er• 
lere 61rettlecakttr. Btlba11a 
yemeklerin de lauıuıl lllr 
ıurette tertlb• faıe he1etle· 
rlnce dOıG•ll•elıdır. 

8 1 )iesir askeri satın 
aa;oıa komisyonundan: 

K.GtahJ• garnlson1arı lçla cemaa 
1 - a.1a1ıııtr ~~o 1ZJ8 i• 291 o kilo mulatelıf maki••· 

55000 kıla beoıl~SO kıfo lıtOpll ıalla alınmak üaer• ka• 
motor yafları •e k aulmuttur 
palı urfla elulltnıeY•i bo 

110 
••••f~eola muhammen hedel-

1 ak 1a ' en 
2 A ınac ııonu için 7235 lira Ye Ktıtah1a ıarnl-

lerı Bah~eılr ı•~ı~a 50 kurut olup cem•• 15188 lira 50 
ZOQU IÇID 7953 

rıuru3ıtur M vakkat teminatları BahkHlr ıarelzoau 1~2• 
- u 596 Ura v 

542 lir& 63 kurut, Kiltabfa ıuntzonu içi• 
1 3g J 15 kuruıtar. 

kuruı olup cem•• l •r• 
0 

• ... ı J 1 ele Balılreılr 
4 - fbal••• 5.9 939 ••" : :,0 .. 18.ıa 1apalacalıtar. 

S t D Alma Koml•JOD 
Kolordu • 1 ti 1 Jıtaabul, Aalıara le•asım lmlr· 

1 E•ı•f •• ı•r ar r 1 
- 1 k .. , Kolordu Satı• Alma ~o•lıJon aranda 

Ulılerı ile 8• J • Oo 6rllebalir. 
P•r•ııııı: v• her 1 1 l 

6 _ Her ıkt ••rnısoaa ald ltbu J•I •• ben:ıla er lçla 
birden tekhf kabul edıldlfl ıtbl Küta~J• ıaraızoDu tçla 
arrı. Balıkeılr a•rDl:&OBU için ayn . yapılacak tekhfler de 
(sabül edtlecektfr. 

ıtaca ııaıf muamele memur• 
SaJAhaltlD d6rdGncO 11aıfa, 
beıtncl 11nıf beıap memuru 
Mf'hmet Emin d6rdlncO ır 
nıfe, betl•cl 11nıf heaap me· 
muru Şeykf dlrdGneG ıını· 
fa, betlncl ıınıf imam Alı 
dördüncü 11nıfa, b•ı•ncı 11• 

u.f tüfekçi Abdullah Azmi 
dördüacO llD fa terf ı eha 1 
lerdır. 

7 - TaUplerto belli belgeler •e mu•akkat teminatları 
ha•I teklif muektupları•ı thale Halinden en ı•t lllr ıaat e••e· 
ita• kadar komlıyoaa makbuz muke.blll teıltm etmeletf ltlzu· 
mu tlln olanur. (Poıtada ••ki geclkmeler muteber de· 

ııld!• ) •-1-:144 
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r---------- -------------~ RADYO 1 B A L I K E S 1 R 1 
--..;~ 1 AKIN~t:<IT "!EVi 1 

- A•lARA RADYOSU 

1

,

1 
Günlük - Haftalık - Aylık - Biitfın 

1
• 

GllZETE vt MECMUIJ lan 
D•lga Uzunluğu: I ARAOIGINIZ HER KlTABI 1 

1U8 •. 113 Kca.120 Kvv. ı ı AKIN KİT AP EVİ nde 1 
T.A.Q.19.74•. 1519SKcı. 20 KYv. ı l 1 
TAP Hulabıltrıinlz 

• . .31,70a. t465Kcı. 20 .Kvv.

1 
I, 

. \KIN KİTAPE\'İ 

~:.~0' :::.~:~şa7;;, 
1 

ÇA Si ŞU BES 
1 Tftrlıı ml•ifl · Pi 13.00 

Mı•lelcet ıaat ayarı, ajanı 
•e met~erolojl haberlerl, 13 

15-14' 00 MOzlk (Kar11ık 

pr•lr•• - Pi.), 19.00 Prof 
r••· 19.05 Müzik (Oda mü· 
zlfl - Pi.), 19.30 Tlrlı mü· 
alil (Faaıl h~uu 20. 15 Ko 

1 80 Ağustos 1 
1 1 1 ZAFER' Bayramında 1 

1 
Açıhyor il 

Guıte, mecmua, kttep çeıttlertal; bayanlann en 
ıon elbise modellerlnt: 

1 Buradan temlıı edebtllratD!11 1 

1 

Vilayet m tbauı Türkdllı nıatbaHı adı elt ı rdD g ft zeh•m l'-11 duo rdt< fuıllyete 
5 geçmfıtlr. 

- 14 Seneden b rl muntazaman çıka ve luullerlne h izmet eden e<TÜRKDILI» 
bu ıuretle d h genlf ltir f kilde çahıma a baıhyor . 

ııı«tth« a 1 

Ueuır:, temiz ve ı6ratle erkt'lln lhUyaçlarına uup •Ntcelı, h ı t'ıl 

edece-k bir ıekle konulmuıtur 

nun 

Reımi ve buıuai mOuıuelere a ld defter ve her türlil cedveller, makbuzlar, ~ 
davetiyeler, k rlvlztlH, zarf •e kljıt baılıkl rı, zarif t ekil e tabP dıllr • 

Kitap •e mecmua baaılar, clltyapılır. 

Turkdili matbaası 
n•ıaaa, 20 30 Memleket ••· ı ı Her nevi cilt işlerinizi 1 
al ayarı, ajanı Ye meteoro· A.'- Kıt . 

1 1 
k l k 1 Her yerden elparlı kabul eder Ye fııteotldfil ı k ıld~ ha zırla r . 

aın aptıTıne vu n a - memnun a ca ıınııı:. = . 
lojl hat.erleri, 2 0 so Türk Ba/Jkesir - Edremid caddesi No: 22 11 Dıkkat : Motbaa ltlt!rlle ollkadrtr her tür Ü rnuha hc111t ç b u r.dıea mü· 
•lzlil: Okuyan: Muıtaf a L raca at edılmelldlr: 
Çaflar, Çalanlar: Vecibe ---------------------.---
Daryal, Cevdet Çatla, Ke s t Ça ... ~ Türkdi/i matbaası· Ba/Jkesir il 
ma I Nı yazı Seyhun, Ref tk 1 1 om ' g ~llllOlllllUlllOHllftlIDIJllllllllllftl\UfllllJn!lllllllRlllllllllllllllllllll\llllllllllllll~ll\llllllllllnilllltlllll\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfillllllllllllllllllllOllllHllJlllll~fW 
p ., ... ' 1 

- Oıma n be' Dar sun bey Alaca m D. orman lllJllDilffflflllllUlllllUIUffUllllllllfillnlllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll[JJlllllllllllllllllllnii'UlllllllllllllllllnlllllllllllllUlllfilllllllllllllllllllml~ 
Ntıaburek Peıre-.t, 2 - Zt ~ ::; 

r• Paıa Nııaburek J&rülc iş/etmesi TeVİr amiı·Jiğınden: ij 
Hmal (E1 161 ne acep) 3 l - Dursunbey dnlet orman ııletmuı lıtuyon depo · ;;;:; 
- Zl1a Paıa Nfıaburak tar- ıuada lıUfde mevcud (158) adeJe muadıl 94 metremıkip S§ 

kı (Bin zeban ı61lenln) 4 (303) deılmetremlki.bı çam tomruju açık arhrma tle Hlı 
- Zı1a Paı• Kemaa takıl· Iıta çılcarılmııtır 
ml 5 - Zt1a Paıa Nııab•- 2 - Tomrukları• ayrıca baı kcıme payları menut ve 
rek ıarlu (Meıtlnazım kim kabukları ıoyulmuı olup hacim k bukıuz orta kutur (b:e 
h'lyGtU!ı S - Ziya Paıa rlnd*n iaeaaplanmııtır. 
Nııalturek ıaı: Hmafıl 7 - 3 - Tomruklarfl alt utıı ıartnamC!al Balıkesh orman 

Ralaml bey Hicaz ıarlu (Ak· ~••lrıe mldtr10i6 •e Durıunbey revir lmlrllğlnde 16rüle-

ıam erdi yine ıular karar. itilir. 

dı) 8 - Dallll Zade ŞehDaz 
ıarkı (Etmedla Itır llhxa 

Tomrukların beher metremlklbının muhammen bede 
il ( 13) lira (35) kuruıtur. 

1 
• uz 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami c dd sinde 
Her türlü kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 

min edebilirsiniz. 

te ... 

ek tep defteri - iıap - ier çeşit ô.ğıtl r lh1a) 9 - Şemıettln Ztya 
Şehaaz ıarlcı (Denfzln dal· 

ıa11nı} 10 - Sedat Şehnaz 
ıu aemalli, 21 .30 Haftalık 

4 - l.teklılerln yQzde 7,5 muvakk•t pey alcçalerile 
4 9 139 p zarteıt ılnti aaal 15 de Duuunbey revir lmlrllit · 
ne mtlracatları ilin olunur. ıııınımrnııınıııııııınııııııııınınıııııııuıuııııııııııuıııııııııııııııııııııınıııııııııınııuıııııı ıııınnınıuıııııııııııııııııııınııııııııııııuıınıııııııııııııııııınıııııııııınıınınııı~~ ,., 
Balıkesir askeri satan 1 11ı- ~~ ~~~'?t ~-~, ;~~~~ ~~ 

poıta kutuıu. 21 45 Neıelt 

pllklar · R. 21 .50 Müzik 

(Melodiler) 22. 00 Müzik 
(IC.lçülr erkeıtra, Şef: Ne
cip Atkın), 1 - Haaı Ma· 
l•Ener Serenad 2- FHderl· 
kaen Groenland ıfiltl 3 -
HaDaa Llhr Tempo tempo 

(Calop) 4 - Curnlk Rak
ıeden kalbler 5 - Dellbeı 
Menba italet ıaıu 6- Bruı · 
aelmanı Felemek ılltlnden 

(4ık Calo) 7 - Celerhir• . 
Taylor Afrika ıüttl 23.00 

Sea ajaaı haberleri, ziraat, H 

ham Ye tahvılAt, lcamblye 
nukut boraeıı (flat) 2:i.20 
Mliaık( Cadtani - Pl. ) 23. 
55 · l-4.00 yarıakı proi-

ahna koınisyonnndan: ~· Sayın hen şehr e ıı 
1 - K6tah1ada yapılacak 2 ad~t cephanelik kapalı ~ 

sarfıa elutlt~eJ• kooulmuıtur. ~ ..,., • 

2 - T hmio edilen bedel -4872 lıra 24 kuruıtur. li. fltatürk caddesindeki şubemde !Jyva/Jk ve Edremidin nefis 
J - Mınakkat te1nlaat 365 ltra 42 kuruı olup tı top· zeytinyağ ve sabun/an toptan ve para kente safı/Jr. 

landır. f 
3 Senetlt•n ht~ı·i acarııa~ı huluııdu~mu meml('kelin Pil rn~u·u .. - ihaleıl 4 g 939 paurtesl ;6nü aaat 11 de Balı · • 

keaır Kor Hlın alma komtıyoounda yapılacaktır. fahı·ikatörii Edrenıidli Karagözoğlu Ali Hizn BP~ fahrik:ısıuın 
5 - hın, keıtf, fenni Te lıuauıl ıatnameler Balıkesir «KAH MAHK.\» f'tı llCfİ!'\ saf ve tabii Zf'VIİuva~ VH ~ahurılarırıı, na ... 

Kor ıalln alma komllyoDuDda her g'1n ıörillebt l ir. .. ' ' 
lıkesiı·iu ucfıs ıere'.' aı-..lrlarıııı ~aıısa arz f•llim. 6 - Elulltme1a ıtrebllmeil için bu ıtbl kıymette in • 

, •• t ı,ıera yaptıklarına daır eblıy.t vea•k .. 1 tekuf zarfına Sayın hemşehriler ·me b tld;r :r m. 
İtonulmaaı liu dır . 

Taltplerlo belit belieler Ye 5 et maddede yAzılı Har içlen yapllaca sipuişler~e de ~er tnrlü olayhk göstenlir' 
ehltyet -.eı l ~alarını Te mu•akkat lemlDallarını havi telclıf A D R E S : 

7 

· 1 Balıke!'\iı· E~at B.akkali··'. •'. i ~ahihi_ Barıdıı·rııalr E~:.ıı Akar:-;ıı. ltne kadar komlıyona ınakbuz mukalttll teıltm etmeleri 
ltızumu tlln olunur. (Postada Taki geçlkmeler muteber 2 - Bandırma ~ubt• .., ı Alalurk caddt'Sllldt' ~ağ ~ahun satış yerı. 

mekhıplarını ihale Hatlndeo evvel en ı•ç bir 1aat eTve 1 
rraın;::---:--.---.:----=-...,;d;:e::j.:.:.lld::.:;:lr, 4 - 1 245 ~~~~ ~~~~~. ~t.\ni.'llMlıl" 

Balıkesir Asker'i Satı 1 Ralıkesiı· ı\sk(•ri S< tı ll;ılık.esiı· s .. er'i Sc f 11 

1 
1 

, 
Alııı<t K.<)Dtisyoıııındaıı: i\lnı<t 1 t)DlİS)'"C)t tııı<l«tı : 1 ııı ,. oıııis)rt•nt ı aı•;. 

"" p" 1 - Suııfnlık btrlJklerlnln ıhtıyeçla11 olan 225 ton 1 - B"lıkeılr btrltldcrlnln lhtıy11çları olan 500 ton - Balıkes•,.de yap lncf\ k ıkı ede t ct'pbanelık 
odu• açık elulltmeye konulmuıter odun kap it Hrfl ekılltmeye konulmuıtur. zarfla ekı tltnı15ye konulmuıtur. 

l - Talunln edilen bedel 1687 lıra 50 kuruştur. 2 .:... Tahmin edllen btdelt 5000 liradır· 2 - Tahmin edilen bedel 5160 iıra 62 kuruttu'· 
10

,r 
3 - M11.Yakkat teminatı 126 lira 56 kuruıtur. 3 - Mu•akkat temlnah 375 liradır. 3 Munkat temin tı 387. lıra 5 k ruı olur Jf 
4 - ihale 6.9 939 ~arı••"• ı&n saat 11 de Balıke· 4 - ihale 2 g 939 cumarreıl ıüD6 ıaet 11 de ah tandar. 

o,ıı· 
ılr ·Kor Satın Alma Komlıyonu bınuıatla yapılacaktJr. lcHlr Kor Satın Alma Komlıyanu bınuıad ynpılacaktır . 4· lhaleıl 4 g 939 pazarte.I günü ıaat ı 7 de 

5 _ l•ıaf •• ıartlar her 1tı. komlıyonda ı6rGlebtlır. 5 - Evaaf ve ıartlar her 10n kemlıyonda eörülebıllr k 1 K l k d 
.. u eı r or atın ma omlıyonun a yapılacaktır . I lı" 

6 - TaUplerl• belit belıeler ye mu•akkat teminatla · 6 - Taliplerin belli belııl r ... muvakkat teminatla 5 -- ilan, keııf fenol "Ye huıuıl ııut amel r Bs ı 
rlle l.irltkte mezkür ıü• Ye 1aatte komlıyoaa müracaatları rıoı ha•l teklıf mektuplarım ihale ıaatındeo en ;eç bir bilir· 

1 4 250 
1aat evveline kadar komlıyoaa m k uz mu ahili teelım ılr Kor ' "ho almn lfoınlıyonund h~r güo görüle ,.,. 

ftzumu illa olunur. - 1 - ~ E._ l eli~ 
etmeleri lüaumu ılan olunur. (Poatad n ı gecikmeler u uı tmeye gir bllmek için bu ılıbt kıyısı f•'' 

Ha lıkesiı· Askeri S<ıtııı 
Alma KoıııisJronundaıı: 
1 - Su11iırlılı btrlJklHI hay•anatıoıo Jhttyaçları olan 

160 to• 1aman açık. elulltmeye konulmuıtur. . 
2 - Tabmla edllea bedeli 2400 liradır. 
3 - Mu•akkat teminatı 180 ltradır . 
4 - ihale 5 .g.939 1ala ıOnl aaat 17 de Baİıkeılr Kor 

Sah• Alma K.emlı1onu btnaaı•cla yapılacaktır. 
5 - [vuf Ye ıartlar ~er ı&• lcomlıyenda görllebtltr. 
1 - Taliplerin ltellt ltelıeler -.e llİw-.alıkat temlaatla 

l f 71•' muteber deflldir.) 4 - 1 - 252 ıut itleri yaptıklarma dair e lıyet ve11lcaaı tek ı 

(;öııen Saı·ık())r Nahiyt•si 
BeledİJ1(~ lli)rast•tinflen: 

Sarı oaldyesl beledlyeılnce y•phrılacak mf!abt ha bine · 
aıaın 1153 lira 68 lrnr•ıluk kısmı açık ekı itmeye konu. 
muıtur . 31 8·1938 Perıembe eüafl ıııat 1-4 l e thalest ya 
pılacaktır . 4 - 1 - 258 

rtle birlikte meıı:.kür ıin Ye Halt• lr•mla1ona tlracaatları 
lizumu tlla eluaur 4' 1 211 

konulmau llzımchr. f' 
1 1 altplerln belli bel;eler ve altın~ı rnaddede .,/ 

zılı ehliyet vesikalarını ve muvakkat t•mlnatları,,ı 
1 

•" 

1 •• s ı ,ı tek lf ektuplarını ihale aaaUnden eo ı ç bir ,.,, ı 
velin kadar kemlıyona akbuz mukabili teıllOJ etı.ı 1eb'' 
lüıumu llln olunur. (Po.tada vaki geçlkmeler "' 
deitldır . 

Ba11ldıfı yer: Türkdlll mat'9aaaı - lalı ılr 


