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Manevralar En Hararetli Safhasında Bulunuyor /talyıın Cevabı Üzerine 

Dün Çok Çetin V.e Ciddi İngiltere- Fransa Ha-
Mısır 

Çarpışmalar Oldu.. re kete GeÇtiler .. 
Bununla ~araber Prana hu~utlınmn ıcllmısı ile ispanya. 

HukOmıti ordu va hudutların 
, tıkıiyısi için mühim bir tıh· 

sisıt kıbul aiti 

Takviye Edilen Kırmızılar Bugün ya gönderilecek malzemenin Frınsadın geçmesini inail-
Büyük Bir Taarruz Yapacaklar.. taranintmipadaceöi anlasılıror. 

Kahire, 12 (AA.) - M111r 
hük4metl ordu ve hudutla
rnı takviyesi için bir mil· 

Söke Ve Nazilliyi İşgal Eden Mavi Kuvvetlerin 
Motörl(J Vasıtaları Aydına da Girdi .. 

lıaıir, 12 (A A.) - D\ln , 
._,\'I taraf taarruzu devam· 
et11aı1ur. 

Paris, J 2 (A.A.) - lıpan· de ihtimal haricinde deiildır . 
ya hükumeti kendi 1aflarm- Huıuıi f abrlkalar lıpanyaya 
daki yabancı gönüllüleri lı · malzeme ıöndereceil ıtbl, 
panyadan çıkarmaia ve bu tranıtt malzeme de Fran· 
mak1atla beynelmilel bir te- aadan geçebilecektir. 
ıekkülün müdahaleılnl pren- Tatbiki ııraya konacak 
ıfp itibarile kabul ettiğini olan bu teıebbüı6 lnglltere· 
resmen lnıiltereye bildir- nln tasvip edeceil söylenl· 

yor. 

yon on dört bin llrahk mun· 
zam tahılıat kabul etmlttlr. 
Y enlden taburlar teıkıl olu
nacaktar. 

~ 

İtalya 
T rıblusı durmadın ııker 

saYkadiyor. 
Londra, 12 (A.A.) - ltal· 

ya Trabluıa yenld•n 5400 
aıker yollamııtar. 

Son 6ç haf ta içinde 16n 
derilen asker miktarı 25 bin· 
dır. . ........... . 
Ve.zo 
Yanardağı 
Faaliyette 

8. T atıresko bir söylavindı Raıınyamn hııkıılı doıt 
geçinmek niyıtinda olduğunu söyledi. 

GENERAL FRANKO 
ti , derhal mukabil bir teb · 
liğ çıkarmıı ve Sovyet ıefa· 
retban~ıintn bahıeltiğl dela· 
ilden İngiliz hükumetinin ha· 

( Sonu üçünçü ıayf ada ) 

Nan si 
Silah f ıbrik111 yandı 
Pariı, 12 (Radyo) - Nan . 

ıt de bazı hadlıeler olmuı 
tur. 

Bu hadtıeler hakkında 

henüz malumat ııelmemlt 

olmakla beraber, oradaki 
ıilah fabr ı kaaınırı, bir kun 
dakcılık neticesinde tamamen 
yandığı 1&1lenl1or. 

Bükref, 12 (Radyo) - Ro 
man1a Baıvekili 8. Tatareı 
ko, buıün Tranıilvanyanın 
Rademaro ıehrlnde mübtm 
ve ıiya1i bir ıöylev vermlt 
ve ezcGmle ıunları ıöyle
mltlir: 

- Hudutlarımız, kaya ve 
demirden mamul kuvvetli 
bir çemberle muhattır. 

Romanya bu~ derece kuv
vetli oiduğu halde , :herkeıle 
dost geçinmek emelinde bu-

lunmakta ve hayati menfa· 
atlarile lhenktar olmak ıar· 
tile her ıulh teıebb6ı6n0n 

diler devletlerle teırtklme· 
aal kabul etmektedir. 

RomanJa hükumeti, ken· 
di hudutları içinde bulunan 
akalltyetlere her ıuretle yar· 

dım etmeğe ve bunların her 
türlü haklarını tammafa, 
onlara tam bir ıerbeıttyet 
vermeğe amadedir. 

Üç Verginin Birleştiril
mesi için Tetkikler .. 

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

Kazanç vargiıinin art11rdıııı ra bu~rın. muıızını 
ıergil,rinin kızınç vergisi için ıhnmısı tetkik olunuıır 

Kazanç verglılnln bir mi· 
ktar tezyldlle buhran ve 
muvazene vergilerinin de ka. 
zanç verılıl içine alınmaıı, 

bu ıuretle 6ç verılnln blr
leıtırilmeal tetkik olunmak· 

tadır . Mamafl buhran ve 
muvazene vergilerinin büı· 
bütün ilga edlllp edilmlye 
ceil de tetkik olunmakta· 
dır Bu takdirde kazanç ve· 
rglılnln temin ettlil bir ln
ıım muaf lyetlerla llıaıı ic•p 

edecektir. 

Kazanç -.erıiıt muafiyet· 

lerl bir k111m müe11eaeler 

için azami klrı temin ettir· 

mekte, fakat memleket için 

fazla bir menfaat ı&ıtermek

tedlr. Bu muafiyetler kaldı · 

rıhna buhran ve muvazene 
vergllerlnln en mGhlm kar 

ııhlı bulunmuı olacaktır. 
Maliye vekllett bu huıuı 

ta tetkikler J•pmelatadar. 



SAYFA: 2 

.. ------... ---1 Türkiye Ve 1 
1 yrlbancı Gazeteler: 1 .. ___________ .. 
La TurCJuie 
Ke aı·sıe 

Bu sütunda sıra!l düşllik
;e yabarıcz gu:elelerin Tür. 
kiye lıakkwdakJ fikir ve 
mıllalaalarzm 11ueceğlz. 

Journal deı Debatı gaze
tesi yazıyor: 

"Ankarada Dahlltye Ve· 
kileli Matbuat Umum Mü· 

dürlüğü tarafından neıredi· 

len "La Turquie Kemaliste., 

mecmuası bugünkü hükumet 
tarafından Türkiyeye veri· 

len hamleye mahsus olmak 

Ü7.ere mükemmel bir nüıha 
neıretmi§tir. 

Türkiyeyi hali "De enc
hantee., lerln geri kalmıt 

romantik ve pitoresk mem
leketi ıananlar için bu nüı· 

ha haklJd ve yeni bir k .. ,,f 
demektir 

Mecmuadaki yazılar Ka
mal Atatürk ün bazı sempa · 

tik sözlerini iktibas ile bar 
la maktadır, 

Romanya hariciye nazırı 
Vıktor Anteneske ile konuı 

malarmda ıef, milletler ara· 
11nda mevcut tesanüdde Is· 

rar etmekte ve demektedir 
ki: "Milletlerin saadetini arzu 

etmek dolay;aJyJe kendi sa· 
adet ve asudeğialnl arzu et 

mek demektir .. Biz, tabii, 
kendi menf aatlerlmize te· 

mas eden her şeyi dikkat 
nazarında bulunduracak ve 

ooa göre hareket edeceğız, 

fakt ondan ıonra da dünya 

ıle alakadar olacağız ,, 

Bu mecmuanın bu nüsha 
sıoı t zyin eden resimlere 

bakarken Türklyenln maz 
har oldu u hayrete değer 

inkııaf ve Kamil Atatürk 
tarafından vücuda gdlrilen 

e er hakkıod bir fıkır edı · 
nllmektedlr. İtte meıelii, 

gözünüzün önünde "Türkı· 

yeue elif ıenelık resim ve 

hevkeltraolık tarihi, vardır. 
Genç Türk reuamhğının 

ak demizme nasıl mukabele 
ettiği ve nHıl bizim empre· 

siyonizm ekolümüzün ve 
harp hareketinin bütün en 

modern artJstık cereyanlara
om tesiri altında bulunduğu 
ıörülmeldedır. 

Son zamanlarda Ankara
da t slı olun o tiyatro mek-

tedi hakkındaki enteresan 
makale bize, buıünkü Türk 

milletinin ıüzel sanatlara 
verdif I ehemmiyet hakkında 

arzuya tayan hütün nıalu· 
mali vermektedir. 

lıte .. Türkiyede on 

ilk ıeker endüstrisi,, 
sene

hak · 
kandaki makale ve reıimler 
dahi diktatörün sarf ettiği 

ıayretlerln yalnız güzel sa 
natlara münhasır kalmadık· 

laranı, ayna zamanda Türki· 
yed~ hakiki bir endüstri te· 

alılne dahi muvaffak olduk 
larmı göstermektedirler, 

Bu nüshayı, insanı te hır 
eden çocuk resımlerf ve fev· 
ka ade güzel manzaralar 
tamamlamakta ve Türkiye 
nin güneıli yüzünü tanıma· 

mıza }'ardım etmektedirler " 

Yıldızlar n 
aş 

Arz üzerinde bir çok it 
siz veya tuhaf işlerden zevk 
alan lıaolar vardır. 

Hollivot iıtthbarat büro· 
ıuna her gün binlerce mek 
tup gelmektedır. Bu mek
tupların hepsi de filan veya 
falan yıldızın yafını sorroak 
tadır. Fakat bunlara cevap 
verilmemektedir Mama fi 
yine yıldızlardan bir kısmı

nın yaılarını bildiriyoruz: 
F onyn Hamla 25. Simone 

Simon 23, Klark G !ile 36, 
Klodet Kolmer 32, Jan 
K.ravfort 30, Rober Taylor 
26 yaııudadır 

or unç ~ir snl 
Adliye ve ubıta teıkiliı 

tının son 88uda çok mükem 
el bir oekıl aldığını inkar 
mümkün değildir. fakat 
bir çok ctnayetlerln de c~ 
zasız kaldığı muha. k kaktır. 

A vustralyadn Al oy ıeh 

rinde bundan üç sene evvel 
sokakta genç bir kız mak
tul olarak bulunmuıtur İlk 
tahkikatta ne cinayetin fai.ı 

ve ne de lnzın hüviyeti an· 
laıılama mışt ır 

Kızın cesedi tahnit edil
dikten sonra büyük bir fite 
içine konmuo ve Sıdoey 

tıbbıye mektebinin labora 
tuvarlarıne yerle tirllnıiotlr. 

Cesedi bulunduğu zaman 
kızm üzerinde ipek bir pi 
jama vardı Bu sebeple" ipek 
pijamalı kız,. adıy e anılan 

bu zavallının hüviyeti Ame· 
rlka, Avrupa ve Avu&tural
ya zabıtasının mesaisine rağ 
men ha1a anla~ılama.mııtır. 

• • 
yn roz oemı ı 

Evet, Selanlk civarında 

bir Aynaroz manastırı ver· 
dır ve bu manastırde asır 

lardanberi de !.<adın yoktur. 

..ılmdi bir de lcadınaız ge 
miden bapsedebilirlz: 

Maruf si nema artiatlerln • 
den Erol Flin, denız spo 
runa çok meraklıdır Ge
çen sene mükemmel bir ko· 
tra yaphrmıo ve tamdık· 

larmdan bir ço~uou bayan 
larile birlikte ilk seyahate 
dev et et mfotir. 

Erol Filo bu sene geçen 
ıeneklnden çok mükemmel 
bir kotra daha yaptarmıı 
fal<at ilk seyahat davetinde 
kadınları istina etmi§tlr 

Anleıılan, aeçen sene 
adınların mevcudiyeti adam 

cağızın pek hoıun gltmcnıft! 

Anıerr da Tür~ m llann 
r --~et v r 

Son zamanlarda Ameri 
kadan memleketimizdeki ti· 

caret odalarına bazı mühim 
mektuplar gönderflmlttir 

Hemen hepsinde mühim 
f lrmnların tmznları bulunan 
bu mektuplarda Türk ihra 
cat mallarının bilhaH ham 
maddelerinin Amerika pi· 

· yasaaınd genıo mik)·aıta 
sürümünü arttırmak arzu 
sunda olduğu blldirılmck 

tedır . İhracat mallarımızın 
bir lu mı, Müttehit Ameuka 

devletlerinin bazılarınca ta 
m men meçhul o'duğu için 
firm lard&n alınan mektup 
lar ehemmiyetle l<arıılan 

mııtır. Bu cümleden olarak 
derhal ıc beden cevaplar 
16nderJlmi1Ur. 

TORKDILI 

lns 
)iV 

ar 
nla 

Ve 

insanların hayvanlarla 
münasebetleri çok eskidir; 
Mıliiddan üç esır evelinde 
insanlar at kullanmıılardır 

Az sonra sığırlar, koyunlar 
ve tavuklar, ehli hayvanlar 
sarasına girmiılerdir Kediler 
bu urnlarda henüz vahtl 
ve tehlikeli hayvanlar ara 
ınnda olduklarından ancak 
miladdan sonra dördüncü 
asırda ehltle§tlrilmiılerdir. 

Halli o~un o~a krah var 
HoHivodun yıldızları ara· 

sanda bir de taçsız kriı.h var
dır; bu kral, Hollivodun mo 
da kralı Bay Adolf Moncu 
dur. Bu zatın ise daired 
dolap derneğe imkan yoktur 
bir elbise müzeıl demektir. 
Çünkü tam 167 kat elblıe 
vardır. 

438Y şrn~aöl üş! 
lngilterenin Lık ıeri ha· 

lkından Ceymts Robenson 
adında blrbi 438 , yahut 
43 yaıında ölmüotür! Hal 
bukı hakıkatte bu adam 
1788 de ölmüı ve mezar 
taşına 38 yaıında öldüğü 
için aılesl Robensonun me 
zar taıını tashihe l<arar ver· 
mııtır. Taştnn 8 silinmiş ve 

Ahmr en gozetilece esasi r 
Baıvekalet vilayetlere şu 

tamimi göodermtıttr. 
"Gerek bütçe kanunları 

ve gerekse diğer mevduat 
ile tatbiki icra vekilleri he 
yetinin tasdıkına mütevak· 
kıf bulunan kadrolar taıdJk 
edildikçe hiçbir suretle hiç 
bir kimsenin istihdam edil 
memeıi evvelce tamim edil· 
diği halde bazı dairelerce 
bu tebliğe riayet edilmediği 
Maliye Vekaletinin tezkere· 
sinden anlaıılmaktadır. 

icra Vekillerl Heyetinin 
tnsdlkına iktıran etmeden 
hiç bir suretle memur çalıı 
hrılmaması, akıl takdirde 
kadrosu alınmadan çalııtırı 
lan memur fstıhkaklarının 
bunları btihdam edenlere 
tazmin ettirileceğinin ala~a 
darlara ehemmiyetle emir 
ve tebliğini rica ~derim a 

Çif e K 
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H BEi Ll51i 11 J 
e iVağmu Ver--
d iği Zarar .. 

Doludan Yaralananlar Oldu. 
Edincik Bir Müddet Seller 

J c in de K a l d ı .. . 
~ 

Birkaç güodenberl ıehrl· j 
mtze ve vilayetin muhtelif I 
yerlerıne bol yağmurlar 

Yd8makta devam etmekte· 
dir. 

Bazı yerlere, btlha11a ova 
köylerine bu yağmurla bir

likte dolu da düımüıtilr 

Au arada Edincfğe de tld
detli yağmur yağmııhr. Na· 

hiye bir müddet için seller 
içinde kalmııtlr 

Yine bu nahiyenin bazı 

köylerinde yağmurun ıidde-

Unden tarlalar ve bağ 

lar bir bayii zarar görml~-

c e 

tür 
Yolların btr kHmı da seller 

yüzünden harr.p olmuıtur· 
·bi Dün de yazdaiımız gı 

Ova köyü tle Çandır araaın· 
da fazla ve büyük dolu düt 
müıtür. Bu dolulardan ,,,.. 

ralananlar bile olmuıtur. 

Nişanlısını 

Kacıran , 
Delikanlı .. 

Muhtelif yerlerde üç kıt 
kaçırma vaka11 olmuıtur· 

Sa· M. Kemalpaıaya bağla 
lb· rı Mustafalar köyünden 

Lla· rahim kızı 17 yaıındakl P 

sol tarafa bir 4 ılave edil •ı •ı ·,. U 
mtıtır. Fakat btr müddet 

sonra 8 tekrar meydBna I - --- • 

ttce Dursunbeyln Refatre 
köy~nden Salih oğlu Naıif 
tarafından kaçırılmııtır. 

B ndarmanın Ergili kÖ" 
yünden Mustafa otlu fdeh· 

kı· met, bu köyden Behcet ~~k:~a v:ıd~~~e:s;zneun ça~~s 1 Tehlikeli Gö üldüğünden Yara. 
meğa baoıamııtır. j lın Kolu Hastahnede esildi. 
Boşizıer meU -h gidiyorl r Alibey nahfyeelnln Şevke 

Kanadadakl beılt kardet 
ler malumdur. Geçenlerde 
bunlardan birlsı ha.stalanmıı 
fdı son haberlere göre be 
şlzler mektebe baılamıolar· 
dır. Daha do~rusu bir ço· 
cuk yuvasına d*"vama bnşla
m1§lar ve henüz kağıt, ka· 
lem, kitapla alakadar değil· 
lerdlr. 

ı 

men ~a yeni bir 
Amerikamn Madi11on ıeh· 

rl çocukların" Cadı geliyor" 
dl)'e korkutulmasını bir ka 
nunla yas k etmiıtır 

Ru kanunun ihdasına se 
bep ailesi efr dı daima "Ca 
dı geliyor! ., Diye korkutu 
lan on yatında bir çonuğun 
intihar etmesidir 

Yıne esimi paşa işi 
Mısırlı Nesim! paıanın 17 

yaoında bir A vuıturyalı dıl· 
berle evleneceğini ve ken 
disinln 70 Yll§ında o duğunu 
yazmıştık. Bu izdivacın ni
kah formalite 1 yüzünden 
bozulduğunu da btldirmfıtık. 

tiye mahallesinden Muhar· 
rem o lu Ahmet Çataltepe 
adı verilen yerde çlf lesini 
karııtırırk n tüfeji alet l· 
nııttır 

Sol kolundan yaralanan 
Ahmet; tedavi edilmek üze. 

Dün bir toplantı yapıldı 
Dün saat 11 de Parti ı 

iıyönkurul Baıkanı Vali B. 
Ethem Aykutun baıkanlığın
da Partide bir topl otı ya 

pılmııtar 

llçeyönkurul Baıkam B. 
Hılmi Şeremetli tle kamun 
baıkanlarının bulunduğu bu 
toplantıda bir tepin.anide 
ba !ayacak olan ocak ve ka 
mun kongreleri hakkında. 
görüşülmü§, bu hususta ya 
pılmaıı gerekli hazırlıklar 

etrafında B. Ethem Aykut 
alakadarları tenvir etmtıler, 
diğer Pertl itlerini ve failli 
yetini gözden geçirmtılerdir 

• 

re Edremit belediye haata· 
hanesine alanmııtır Fak t 
tüfekten çıkan s çmalarla 
ağır yaralanan Ahmedin 
kolu kesilmlıtir. 

urumu ayıtlau yeniliyor 
Türkspor Kurumu, tetkill· 

tınan kulüp ve kulüp üyele 
rlnfn tescıllerinin yenılenme
slne karar vermlttl· 

Bu sebeple ıehrlınlzde ve 
kazalarımızda mevcut spor 
te ekküllerinde bu yenile
me ielne baılanm•' bulun· 
maktadır . 

Bu kulüpler sporcuların 
fotoğraflar ile, f itleri doldu 
rup bölgemiz merkezine 
göndereceklerdir 

Bölge de bunları Türkspor 
Kurumu umumi merkezine 

gönderecek ve bu auretle de 
spor kurumları vo ıporculn 

rın kayıtları yenllenmiı ola 
caktır . 

Sporcular 1 

zı 14 yaıındakl Esmayı; Ki· · 
.. ... IJ .. 

reç nahlyeılnin Babo koY\ 
den Mehmet oflu Me 

" . Jı•I met de bu koyden nııan 

Şehriyeyi kaçlrmıttır. 
1 11. 

Kız kaçıranlar yaka 8 

mıılardır . ~ 

Meb slar 
~ 

T etki~leri bitirdiler 
rı· 

Pazar aünü Marmara mı • ı· 
takasına giden mebualarırtı• 

B· dan 8. Ca vlt Demir. 
0 

Hayrettin Karan, B 0••11 ıı. 
hıtJ' NJyazi Burcu, B Ra r 

E e• 
Selçuk, R. Cemal seP 

S ııır · 
B Vasıf Somyürek uı dek 
lık, Manyas. Gönen, Er 

bil' 
havalfıjnde tetkiklerde .. " 

k01 
lunmuılar, buralardaki 

k b•l1' ve nahiyeleri gezere 
la görüımütlerdtr. 

6 
B Hayrettin Karanl•~,i: 

Cavit Demir bugün ıe Ô' 

mlze, 8 Rahmi Selçukııer 
Suıığırlığa dönecektir. D cfır· 
iki meburnmuz da BaPkttr· 
madem lstanbula geçece 

-Son alınan h berlere gö 
re mesele yeniden yoluna 
glrmlotlr Neslmi p ıa, müs
takbel kayınpederine hoı 
görünmek için, bütün ser 
velini 17 yaıındaki M rl 
Hoppere bahıetmi tir Bu 
s rvct 3 mil)•ar frank imiı. 

e 
V gaz mu~ veleleri yeni 

sarl ra göre yapılıc 

M • 
nısaya 

Gidecekler 
; Sıhhat memurları ar:s10'

1 

Fransız gazetelerine göre 
bu para, Marinin bab• 11nı 
t tmfn edecek bir miktar 
dadır! 

Yeni bir ş er p ncar1 n vi 
Şeker endüstrisi ilmi tet · 

kıkler Enstitüsü, bir lfaç ıe. 
ker pancarı nevi arasında 

yapılan o~ılar neticesinde, 
yuvarlak biçimde yeni bir 
nevi meydana. gellrml§lır 

Yuvarlaklığı dolayıstyle ma· 
kine ile toplanmau çok ko 
lay olan bu pancarın teker 
miktarı da f azl dır 

M liye vekaleh gaz ve 
benzin fiatlarmın bir ka 
nunla mdlrilmesinden dolayı 
mevcut mukavele hükümle 
rlnin de tadili lazım geldiği 
hakkındaki noktalnazaranı 
diğer vekaletlere bildirmiş
tir 

Maliye vekaleti bu mütn· 
leasında fiatların indirtliıi 
nln piv sa değlotklıklerlnden 
hasıl olmayıp bir kanunla 
mecbui kılındığı söylenmek · 
tedlr 

Gaz ve benzine alt mu 
kavelenamelerln yeni usul 
ve ıartlara göre tadili için 
müteahhltlP.re daireler tara-
fından teklifler yapılacaktır. 

Geçen hafta Manisa fut· 
bol muhteliti ıehrimlze ge 
lerek muhtelitlmlzle bir maç 
yapmı§tı. 

Şehrimiz sporculara bu 
ziyareti iade maksadıle cu· 
marte&i günü Manisa ya ıi 
decekler ve orada bir maç 
yapac8klar, gece de Hortlak 
adında üç perdelik vodvili 
temail edeceklerdir. 

Ta~ ir etmi 
Martlı mahalleıind~n Ah 

met oğlu tieıanm lıu mahal 
leden Feyzullah oğlu Eyup 
la karısı Fahriyeye haka· 
ret ettiği ve bıçak çektiil 
ıthayet olunduğundan tah 
kikata baılanmııtır. 

tayini r 
j ıııet 

Doaumevl katibi 
9 

&J' 
ı atı 111 

55 lira ücretle a) n Y rtı''' 
temetliğıne, yerine de A 1.,ıe· " .. kAt r 
ya ı ıhh3t müdürln.u 5•"' 
rinden Ali ayni ücrel~~dııll'~ 
dırgı sahhat memuru d rıtJll 

Ban 1 

1 2 lira maaf l1ı l "t.ıflş 
ıur 1.lıs seyynr sıhhat men 

d 1 ııtlr · naklen tayin e 1 m 

Bir köyde bir v tanıame~ 
' ndı lf ~a· 

E3 e\<et 
Bandırmanın er dOıt 

d 
• 1 • evinde , 

yün en Sev ncın t ıo" E• ıı ,.. 
yangın ç1kmı1tır 6fld"' 

nro ıı men yandıktan 80 

riUebilmtıtır 

• 
f 
f 



t 

..,, 13 BiRiNCİ TEŞRiN 9J7 
LG±mt& &S 1 

Bolş vizm Av p 
Tehdit mi Ediyor? 

• 
yı 

• • 
Macar matbuata buaün 

baılıca mevzu unu teık il 
eden Mu11olininlıı Almanya 
•e1ahatanı ve Berllnde Mal 
felde yapılan büyük bir 

fevkallde tezahürata mev· 
tuubahsederek ıöylenen nu 
hllrların faılzm fle Naayo · 
Jooat ıosyallzm arasındaki 
larıılmaz tesanüdü tevsik 
ile Roma Berlin mlhverı · 
~•rupa muvazeneılnln bir 
Unıuru ve bolıevizme karı• 
bir müdafaa cephesi olar1tk 

"'uhaf azası için Muasolini 
•e Httlerin kati karar ve· 
•ıimlerinl gayet müeaslr bir 

t•rıda ifade ettlil hakkında 
~I kanaatin her tarafta um 
Uıa.i oldufunu kaydetmekte· 
dir. 

Bu neıriyata aöre: Mua 
lolıni Hitler mülikatı hak 
~•rıda evvelden tefeül ve 
t•hmin edilen ıeylerin ve 
'-auhte\ıf kombinezonların 
~lçlıği meydana çıkmııhr. 

e aarp devletlerine bir 
leltlıf yapılmıı ve ne de 

.\irdenlz lıpanya problemle 

~ h~kkıoda herhangi yeni 
ir ~arar teblif edtlmıı de 

ıtı' 1 dir . Mu110 ininin h11lya 
il he Almanya arasında yeni 
hiçbir anlaınıa yapılmadığı 
1tlc:kındakl beyanatı beynel 

IQllt) matbuatta tebarüz 
ttıırıt mektedır. 
~acar gazeteleri Berlınde 

•a ı Y enen nutukların beynel 
"-11,ı matbuatta!<i ak•slerini 
ta -ı;lece telhis etmektedir 

~lınan gozPtelerl büyük 

:llotuda harf erle her iki 

I e•let recü ünün sulh uzu 
, .. 1 

nı ve bolıevlzme karıı 

~6ıterek mücadelelerınl te· Q,,.. 
llı ettiriyorlar Bu me-

~Qda Völklscher Peobach 
r aazeteıl ezcümle ıunları 

,,lı1or: 

ı. Bu iki büyük devlet miiı 
d telcen kendi azim ve ira 
• elerı ve kendi kuvvet ve 

11~•ıt,1arı ile A vrupanın ye 

11 
temellerini emniyet altı· 

1' illa bilecek vazı yettedlr· 

~· Kendi bünyelerane uy· 
~Q bır lnkılipla yeniden 

>.,'"la doğan iki millet 

--
0
•ilova ve Cenevrenht ça 

~ llrdan yapılmıı putlarını 

1 '
1delerlnden uzaklaıtırmak 

Çıll 
ı,1 teflerinln sötlrrlne ke 

et ederler. 
[) . [> 
~ e eutcıche Allgemeine 
~ ltı1nı ıazetesl de ezcümle 

tle diyor· Q . 
~l U iki nutuktan sonra 
ı_. '-'an ltalyan münasebet 
lll~Qden aydmlatılmamıı, 
"':hem ve vuzuhsuz hiçbir 
~iti' l:almamııtır . G~rek 
~ er, gerekıe Mu11ol 1nl 
~~fından pılkolojik mebde 
&._ tllıına temas edllmiıtir. 
·~ lıokta bizim için kara 
,1 "lerlmizde Alman milleti 

'' tll&yık ve tazibe ltalya 
I._~ 1ttırak etmesiyle baılar. 
--,~' için de bu pıtkolojık 
t935d~ noktası Almanyanm 

""k de ltalya &leyhlndcki 
-- •iyonlara lttlrak etme· 

'•I d 
1 

11 e mündemiçtir. 
t,ı -, l Yan matbuatı Alman 

ı.1 t,lYan telakki ve nok-

~t) ""zllrlarmda ki ittlrak ve 

~lfın ıöylenen nutuklarda 

stııel bir tarzda ifade 
lıaı tebarlz ettirmek-

tedir. 

Corriere Della Sera dl 
yor ki: 

Duçeofn ve Führerin nu 
tokları bu sefer mOphem 
ve ıki manili değildır. Bu 
nutuklardan biri diğerini 

teyit ve tam elmi§ ve her 
tkl memleketin siyasal lali 
kametinio yalnız umumi 
hatlarda beraber oldukl arı-
m göıtermekle kalmayıp 

aynı zamanda müteferrik 
meseleler de her tki rehbe 
rln tam bir mutabakat ha 
linde olduklarını meydana 
çıkarmııtır. 

Hem bu mutabakat yal 

nız negatif değildir, yani 
italya ve Almanya dünyad& 
kendilerine muarız ve mu 

hasım olan kuvvetlere karıı 
müıterek müco dele açmak 
ve müdafaa yapmak lüzu · 
munu idrakte birleımit ve 
anlaımıı ol~akla kalmamıı 
lardır. Bu mutabakat aynı 
zamandl\ müııbet ııahalarda 

ıamildlr, medt>ni cemiyetin 
ve milletler arasındaki mü 
na ebetlt>rln ielahı plan ve 
proğramında da bu iki mil 
let birbirine mutabık ve 
hem fikirdir. Bu plan yer 
yüzündeki milletler artısı nda 

müıterek bir hayat ve me 
eai birliği yaratmak tecrü· 
beılne matuf en iyi ve mü 
1alt ıartları ihtiva eden m(h 

Hhane bır plandır 

Popolo d'ltalia gazeteııi 
,öyle diyor: 

Düçe ve Führer söyledik 
lerJ nutuklarında her iki 

milletin müfterek meıei ve 
müısterek mücadele vazife
lerini izah etmtıler ve bu 

iki memlekette yepılan in· 

kılabın neticesi o'arak yeni 
bir ıü\ılizasyona müntehi 
olan yol üzerinde her iki 

milletin beraberce yürüme
leri lüzumundan bahsetmlf 
lerdır. halya ve Almanya· 

nın güttükleri müıterek 

beynelmılel polettka bu ou 

tuklarda açıkca eöste~ilmiı · 
tır Her iki mılletin doatlu
fu yalnız kelımelerie lf ade 
edilmekle kalmayıp haki 

katle ef al ve tatbikat ile 
de tahakkuk ellirılecektfr. 

Ecnebi hükumetler ltnlya 
ile Almanya arasında gı zli 

bir politika.dan bahsedemez 

1 ler. Çünkü Almanya ve 
ltalyamn maksat aıfittülde ri 
hedef ve gnyeler bu nutuk· 
)arla bu yabancı devletlere 
vakıt ve zamanlyle gösteril 

mit oluyor. 
Bu nutukla rın söylendiği 

içlıma hıçbl r vakit unutul 

mıyacaktır 

Nutuklar Parlate hnylı so 
ğuk karıılRnmııtır. Gazeteler 
umumiyetle vaki ıntizar hl· 
lifma olarak Muasolınl ve 
Hıtlerin Avrnpa meseleleri · 
oln hallı için yeni bir 
yol ve usul göstermedikleri 
fikrindedirler. Echo de Pa · 
rlı nutukları kifl dencede 
vazıh bulmuyor. Bununla 

beraber bu gazete "Heılıevlk 
aleyhtarı mukaddee ittifak" 
arlcaınnda dört devi t paktı 

politikaaınm tahakkuk etti 
rilmek iatentldigl fikir ve 

kanaatindedir 
Oeuvre gazeteıi Roma 

Berho mihverinin ba2.1 me. 

us o 

Taya e 
Pıyangosun~a kazanan 

numualar 
Dün çekilen ta yare pi · 

yangoıunda kazanan numa
ralar: 

25 000 
LiRA KAZANAN 

3482 
Sonu 482 ile biten bilet· 

ler biner ltra mükafat ala
c aklardır. 

10 000 
LiRA KAZANAN 

33056 
3000 

LİRA KAZANAN 

17898 
19278 

1846 
1500 
22675 
33207 

1000 

2ı.877 

38785 

11701 16660 21038 
19278 33207 38785 

2 DO lira Kazananlar 
23573 36531 36998 26936 
6739 13962 8944 10926 

26741 29313 31579 24410 
20262 17277 35211 21902 
15513 26970 3l89 19247 
l 7371 11530 l 085 \ 
5770 3369 35801 18895 

29200 29348 3482 

Sovye ler 
irhğ' n~e ~astah~lar azah or: 

Sov yeller Birliği halkının 1 
sıhhi vaziyeti, hızlı ve dev 
amit bir ıurette lyileımekte 
ve hastalıklar nlsbeti evvel 
ki hal ile kıyaı kabul el mi · 
yecek bır ıurette szalmak 

tadır. 

1926 dan 193G ya kadnr 
J O sene içinde mesela kau 
çuk endilıtrlıi iıçılf'ri ara 
ııında veremli mıktan yüzde 
7915, ayakkabı endüatri&in 
de yüzde 7 1,6, kimya end 
üatristnde yüzde 59,2, tıpo 
graflar arasında yüzde 
57, 1, pamuk eodiıshlsın· 
de yüzde 69 5 ve dığer en. 
düııtrilerde de aynı nısbet 

Jerde azalmııtır. 
Çarlık Rusva1mdn trahom, 

durmadan ilerlemekte ve 
ıahaNnı geniıletmekte idi. 
Kalmuklarm ve Tatarların 
bilha11a muztarlp olduklara 
bu hutal ık . 1904 senesınden 
1913 ıen ıılne kadar geçen 
dokuz sene içinde yüzde 60 
fazlalaım1ıtı. Halbuki, bu· 
gün, Teırinievvel inkilabın 
dan sonra geçen 20 sene 
zarfında, trahom haatalı~ı 

Tatarhtı:ında yüzde 89, Ça 
vuıistanda vüzde 61 ve Kal
muki,.tanda da yüzde 75 
azalmııtır. 

TORKDILI SAYFAı J 

Faşist ispanya Lideri General Franko Bu adaı ~im~ir? 
Ka 1 M cbu A 

arı 1 
' 

H·z e e Tabi Tu u ... 

Londrada siyah bir oto 
tle mütemadiyen dolaıan ıl· 

yah elbiseli bir zat vardır . 

lstedi~t Kibi gezer, lltedlii 
yere girer, halli 11tedlil aa 
atte Vındııor sarayına ve 
Bat veki.1et dairesinin evrakı 
siyasiye mahzenine bile rırer. 

ltalya, l panyaya Yeniden 
15,000 Asker Gönderdi. Kral mıdır? 

Hayır (Baıtarafı birinci ıavfada) 
berdar olmadığını bildirmlı· 
Ur. 

Parls, 12 (Radya) Havae 
Ajansının verdiği haberlere 
göre, Asturya cephesinde 

G. Davllanın kumandnsın· 

daki ordu, Emol gölünü geç· 
tikten sonra Syera Koma· 

donka havaltıinl temizle· 

ml§ler ve Aıturyalıları püs 
k6rterek, Tankott lato ıeh 
rlni zapteylemfşlerdir. 

Aaturyalılar . bu muhare 
bede büyük zayiat vermlı · 

lerdir. 

lhtilalciler, Enifyeııtonun 

cenubunda da ilerlemlıler 

ve Endones köyünü lıgal 
eyledikten sonra. öç koldan 
Gthona doğru yol Rlmı§lar 

d.r . 

Sen Jrın Doloz, 12 (Rad 
yo) Cumhuriyetçi lspan · 

ya hüküm~u . muhalifl~r hak-. 
kında tiddetli tedbirler alm-
masını kararleıtırmııtır. Bu 

cümledf'n o1mak üzere eski 

baıvektl LMgo Kaballero
nun da takip edilmesi ve 

anerşfııtlerle bfrlf'~t'rek hü 
kumet nle) hıne t hrikatta 

bulunduğu sabit olursa, ya
kalanarak harp divanına ve· 
rilmeııl takarrür eylemfftfr 

Paris 12 (R rlvo' - San 
tanderden alınan haberlere 

göre; Aııturya cepheatnde 
şiddetli ve çok l anh muha. 

rebeler oluyor. 

lhtıliılciler, Santiyaneıı ve 
frtgcnayı lfgaltfttn sonra, 
Sela nehrinfn flmal sohtllnl ---... ······ 

Yeni bik kulüp 
Varıovada bit' "intiharda 

muvaffak olamıyanlar kulü· 

bü., teşktl edilmiştir Bu ku
lübün müessisi, keodlainı 

astığı halde, bir müddet 
sonra ip n ltopma ı ıle ö 'um · 
den kurtulan r~a> Grabovar· 
kidlr. Müessis: 

- Ô ümden kurtulan ve 

inlıharı okfm kalen bir ada 
mm haletı ruhıyesıni bizden 
bavka bir kımıe anhyamaz • 
Demekted ir 

Kulüp tartnamesine göre 
aza, macernlarını hilafsız 

olarak anlatacaklar ve bir 

da hB da intıhara teıebbüs 

edemlyeceklerdir. 

~··• ~• •••••• e •••••••••\ 

: Ronlgen Mtilfhassısı : 
r 
l 

• • • • • • E • • • • • • • • 

Salahattin 
Bu defa flvrupa

da muvaffakıyetli 

tetkiklerini ikmal 
ederek şehrimi- : 

i ze dönmüş ve has- i 

temizlemiıler ve Alblyerl 
mevkilni zapteylemlılerdir . 

General FrRnko topçu 
b.ıtaatlle tayarelerl, Konkal· 
de Onia istihkamlarına doğru 
yürümekte ve Glhona yak· 
laımaktadır . 

Gederal Davilliinın ku. 
mandasında bulunan bu kı· 

taat, üç koldan ilerlemek· 
tedır. 

Salamanka, 12 (Radyo)
İhtilalciler Aıturya cephe· 
ııinde [Rivadeııella 1 IJmamnı 
ifgal etmit1erdlr. 

Bu mıntekada, ayrıca 8 
köy zaptedilmiı ve cumhu- · 
rlyetçilerle vukubulan mu
harebede her iki taraftan 
beş yüz ktıideıo fazla mak 
tul düımüıtür. 

Leon cephesinde de tid· 
detll muherebelerden ıonra 

Torna ve Pıtoneı kasabaları 
ıhtılalciler tarafından iogal 
edilmiıttr . 

Baraelondan alınan ıon 

haberlere göre, Cumhurl 
yetçl ispanyada bazı anar 

tlıtler tevkıf edilmiılir. 

Napoli. J 2 (Radyo) Huğ 

Baıvekil midir ? 
Gene hayır. 

Yoksa .. . Entcllicenı ıervlı 
ıefi midir? Hayır. . Hayır ... 

Hayır! .. 

Şu halde kimdir?. 

Ev~ ela haber verelim ki, 
bu adam lngilterenin eıkl 
ailelerinden birine menıup· 

tur . Adı Miııter Con Valton· 

dur. 

Valton ailesi 171 O sene· 

atndenberl krallığın ııçancı 

yanlıı değil, yani fareci ba
ıııııdır. İngiltere farelerini 
imha imtiyazı mahsusuna 

maliktir. 

Bay V altonun maaıı yük
sektir. Serveti de kafi de
recededir, fakat ne erkek 
ne de kız varisi yoktur. Bu 
imtiyazı mahıua ölümü ile 

lnhl1al edecektir. -------
da y dolu bir lspanyol va· 
puru, buraya gelmiı\tr. 

Vapur. mürettebatı, lı· 
panyaya gitmek istemediğin· 

den vapuru bırakıp a tmtı
tir. Buğdaylar, vapurdan 

alınmııtır 

~······ 11111111111 1111111111111~11111111111~ 
1 Ba/Jkesirin Sanat ve Yeniliği Seven 1 
1 Sif Yll'/ Halkına: MÜJDE 1 

1 HA.LK SİNEMASI 1 
1 Yeni iesl al 11e yepyutl bir disiplinle işe •aıltyor. 1 
1 Mm ssesemfz en so11 model SESLl MAKiNE getiri 1 l mlşlir Net bir ses ve lrnuvelll bir projeksiyon altrn- ! 
1 da &enenin en yeni fillmlerlni, en kıymetli arllstlerln 1 
1 yıiksf'k san ıt C$eı Jerlnl seyredeceksiniz. ı 

Halk Sinemasını Bir aile yuvası ha-l /ine getirmeği kendine vazt!e ed1nen mü- 1 
1 essesemiz sizi memnun edebilmek için 1 

1 hiç bir fedakarhklan çekinmiyecektir. 1 
1 Kısacası : ALK Sf H[MlSI Sizin Sinemamz oıacaktır .. I 
1 Sınemacılığın her gün değtıeo bütün yeniliklerini 1 
1 göz önünde bulunduran müe11esemiz bu hususta bü- 1 
I' yük bir tltbltkle hareket etmeil bir borç bilir. ,ı 

ilk açılış gecesini ŞARIL BUV A YYANIN Büyük 
ı bir eserile süsiıiyoruı. 1 

i SANGHAY i 
1 flşk. ihtiras, Enterika ve heyecan fili- 1 
1 mi başta Şarl Boyer gibi bir sanatkann 1 1 rol rJldığı bu filim hakkında her türlü rek· 1ı l ıamı ıüzŞ~r gf '{;oH.A y I 

Son zamanda adı sık ııık aeçeo Şarkın bu eararen · 1 
giz memleketinde çevrilmlt ve ayni zamanda kuvyet- 1 
li bir mevzua dayanan bu filim slzı teıhlr edecektir 1 

1 Sinema bugün bir medeniyet icabıdır. Ve bir ıh- 1 
1 tiyaç haline girmlellr. Ayni zamanda bir kültür vaaı- 1 
1 tasıdır . 1-tALKIN iSTiFA DESiNi Kendı menfaatinden 1 
1 çok üııtün tutan müe11eıemlz, fiatlarını hiç bir aile 1 
1 bütçeıııni ııarsmıyacak kadar UCUZ tutmuıtur. 1 

Yeni sifilis vakaları da, 
bütün memlekette, 1913 ae 
nesi rakamlarına nlsbetle, 
yüzde 85 bir tenezzül kay-

! talannı kabuletn1e-: 
: ğe başlamışf/r. i 

: Duhuliye 10 Birinci 15 Balkon 25 ı 
1 Çarşamba günü gündüz yalnız bayanlara: 1 
1 HALK GÜNÜ H[R YER (10) KURUŞ 1 
: Gecesi Umuma Her Yer 10 Kuruş ı 
1 TALEBE MATINALARI: Cumarteıi Saat (l 4,30) da 1 
1 PAZAR GÜNÜ ÇiFT MATINA: Birinci Mauna 12,30da 1 

detmltlir 

haf ılde zannedıldiğlnden çok 
fazla kuvvetli ve tahripkar 
blr birlik teıl<ıl ettiğini yaz 
makta ve diplomatlardan 
yalnız A vuııturya ve Macar 
elçilerinin merasime davet 

• • •••• • ••••••••••••••••••• 
edilmif olmasını dıkkate ıa· 
yan bulmaktadır. 

Pettt Journnl dahi her iki 
devlet adıımının kendi ara· 
larında yaptıkları gizli kon 

(Sonu dördüncü aa yfada) 

1 ikinci Mattna 15,30 da 1 
1 Her Yer ( 7 ,5 ) Kuruştur. 1 

11111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Balıkesir Orman Baş lş··:·k··:·K·---1-----A--h .............. t ;•K •• k ..... V s~·~K·•·k-T .. ••k•I 
ühend· sliğinden: :i u ru ay ar-.. met İ • o e ~m~ o u.r 1 . 

Ormanın Miktarı kental Cinai Beherken Muhammen ı· s a r a ç o g 1 u t 1 Ant r a s 1 t 1 G e 1 d ı .. i 
ismi 2614 kuru me · talin b~deli t t • 1 

Mancılık ~ Çiviciler araata11odakl 17 numaralı dükkanımızı t 
ıe ankaz Lira K

8
r. t aynt sırada 14 . 15 numaralı dükkana naklettik. • Her Cins Soba Ve Ocak/ıkta lle Maı -

odunu • 
1 - Balıkesir vilayetinin Savaıtepe nahiyesi hududu ı Her türlü inşt~atın hü~lün nıalzeı~ıele~i bil- ~ • fJzda k~~Janı!.lr· __ Kok. Ve ~ômi K~k Türk i 

dahilinde vaki Mancılık devlet ormanının bermucibi keıfi • ı hassa kcl't>Sle, z11·aat alatları, dernır, çııueıı- • • ff ntrasJfı Komurlerı Tecımgemızde Eh-1 
tesb it edilmıı olan 26 l 4 kental kuru ankaz meıe odunu • . 1 d l b b J d t ı. 
31 16 sayılı orman kanununun muvakkat 6 ıncı maddesine • to, ıır avat, ıer c atta su oru arı, o Ull • •• ven Fiatla SatJ/maktadır. I~ 
tevfikan 2490 eayılı ihale kanununun 41 inci maddeılnin t \'C maden kömürü sobalarının çeşitleri lll3- • 

• • AHMET VE IBRAHIM CUMALI 
E fıkrasına göre 21-10·937 gününden itibaren 20 gün müd · t ğazamızda bulunur. • • 
detle açık artırmaya konulmuıtur. t t • Çivlciltr Ve Demircile. Çarşısı jJ. 

2 - Artırma 21 ıO 937 tarihine ras1ıyan perıembe g6 t Gerek toptan ve gerekse para kente ! • Demir- Hırdavat- Yapı Malları 1 
DÜ eaat 15 de orman müdüriyeti dalreıfnde ıatıı komil • suretiıe tatış yapJ/1r ve bütün inşaat işle- ; • Çiftçi Aletleri Alım Salım Evi ~ 
yonu huzurunda yapılacaktır. · t hh .. t J F · ti h d. • m t rı aa u o unur. ıa anmız e ven 1r. • •• ~ •••• ~.~ ••• ~ =•~~: •• ~ •• ~ 3 - Beher kentali muhammen bedeli 8 kuruıtur. • • ~ ,_ M • ~ mJW m ""'. 

4 - Taliplerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate alçala· t W.!9_Wwwwwwwwwwww=".•••••••.!ll'.• t ~~- .,~~~~~~~. ~~~~·ı 
rlle ihale günü satıı komfıyonuna müracaatları. 

5 - Şartname ve mukavelename suretleri orman mü - K s G E L 1 y o R dnrtyetınde aörülebılır. 4 
-

1 
-

435 29 Teşrlnlevnl günü ilk iş olarak gazeteclnlzden 1 1 
Doğum ve Çocu~ Bakımevi Ulus Gazetesini isteyiniz il Ormanlarımızıkoruma1c 1 

Baştabipliğinden: için odun yakılmayacak. I 
K l bunun fçin ne yapacağız? 

&y Ebe mektebttalebe eri için yaptırılacak olan 30 Ulus gazetesi 29 Teşrinievvelden itiba- 11 
kat grı renk keten talebe robu, 3o kat gri renk yünlü ren yeni büyük makinesinde büyük bir " Maden .Kömürü ~ 
talebe robu, 30 adet ılyah kumlu yün kumaıtan manto, it. Ku/JanJ/acak D i y e ı 
30 clft siyah ayakkabı, 30 adet kasket; açık eksiltme ile hacimde basıracekt1r. 1 Düşünmeyiniz .. 
16 gün müddetle ibaleye çıkarılmııtJr. u ı h •• 12 h •t }I 

Talip olanların 27 10937 tarihine rastlıyan çarıamba us er gun sa 1 e 1 llerfiirlü könıür ~ 
~:~:ris~~;n 140t:n~;,ğum evı baıtababeune müracaat et· çıkacaktır. il yakan kullanışlı ve 1~ her kese-"·e el verisli 4 - ı - 446 .J • 

---- Zonguldak ve Halk 1 
f t d 1 kt Ankara, Hükumet, Kamutay hayatını en yakından takip " . a r 1 a n: 1 tipleri ııdeki sobaları ;J 

Mevkıı cınıı No: •u Satıı bedelt Mn1ıemııaıı Sinema - Dünya şuunu • Ev ka- « ticaretlıaneıııizde bu- '.ılı 
Börekçiler mahallesi dını - Çocuk bakımı - Roman- ~ lac,tksmız.. 1 

Tapuk ıokağı ev 34 480 lira yukarda 3, it. () · ]J 
alta 1 oda lar - Bahc, e ve çiçek geniş Spor ~ , uman ve ıs. yap- ~ 
ve 1 bodrum it.. 'ıt 

Yukarda evsafı yazılı ve hazineye ald evin satııı tem . yazıları - Çocuk - Kadın - Ma- 1 unyan~çok dayanıklı «Tiirk Antrasidi» ude ~ 
diden 15 ·10 937 tarihinde icra lulınacaiından talip olan· ~ hulunacaktır. 1 
laran yüzde yedtbuçuk teminat akça1arlle, 15- 10 937 tart · gazİn sahifeleri fl. Yapı düzent için lüzumu olan demir, çimento, 7J 
hine müııad lf cuma günü Hal 15 de Defterdarlık dafrealn Zengin rneınleket sahifeleri; Diinya röportajları, ~ çivi, cam gibi çeıttler de matazamız da her yerden ~ 
de müteıekkıl komisyona ve fazla malümat tstlyeolerln de dJ!. ucuzdur ı 

Balkan Antantı ve Sadıabad Paktı merkezlerin- ftt Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. it En birinci boya yağlam boya malzemeıide uca 
den muntazam mektuplaı·, Jıer gün bir hikaye, ~ rethanemizde ehven ffatlarla satılır. Hır defa dene 1 

Olşev.zm Avr payı Kiihiir, Askerlik, Tayyarecilik, Havacılık, De- it. yiniz. i 
~ Saraçlar Başında Demir nizcilik, Ekouonıi, Sanat, Edebiyat, K<>y sütunu, it 

hd. mı· Edı·yor? gibi bahisler. Ve H1rdavatçı 1 
(Baı tarafı üçOncü sayfada) 
uımalarda A vuıturya ve is
panya hakkında bir anlaı· 
ma elde edebilmek için h~
yll zorluk çekmif olmaları 
ihtimalini ileri ıürüyor. 

Malin gazetesi Mu11ollni· 
nln icabında silaha &arılmak 
lazımgeleceAI hakkındaki 

beyanatına b6yük bir ehem 
mlyet vermekte ve Berltnde 
ki merasimin sanki bir Mı 

11r Firavununun yabancı bir 
hükümdarı misafir ediıl gl · 

hl geni§ blr debdebe ve th 
tııam içande y pılmıı oldu· 
ou l<eydetmektedlr. 

Londra gazeteler( de Ber 
!indeki merasim ve nutuklar 
hakkında etraflıca neşriyat 

Dünkü un ve za~ire fiatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 

K. K. 
55 Handıman 850 860 
60 830 840 
70 760 770 
80 ,. 690 700 
Kırma,, 490 500 

RUGDA Y PiYASASI 

S ert buğday 4.625 4,75 
Yumu~ak ,. 4,75 - 4,875 
Mısır 3, 125 3,25 
Arpa 3, 125 - 3,25 
Bakla 3,125 3,125 

• • • .., 1 Hasan Cuma/J ~ - ·~~~~~J . vrJt..I~ ~~~"'' yapmaktadırlar. Daily Tel ~~ • ~_.,., _......,...... ---------·--------------e=•, graph gazetesi İtalya ve Al· 
•···········································•·•• : manyanın Orta Avrupaca da .: E v K •• 

tf'triki mesai etmelerinden Mevkii Cınsı Bir ıenelf k ··.=.=: Z m e •e• ••' r m a !=,=ı· 
İngiltere için endiıeye mahal bedeli icarı müıtemilatı .. 

olmadığını yazmaktadırlar. Sahnlsar M. Tahtapazarı Dlkkan 18 lira .·.·= M o t o r u . . .·., 
r•••••••••••••• ••••••••.. Haff aflar ,, 36 ,, • 
! TÜRKDİLI i Balıkpazarı ,, 48 " t: Palamut, bulgur ve tuz k1rması, arP8 !, 
İ ::::,~:!~~;;a,:;~~:e~:.~ ! Börekçiler M. Nimet 

50
· ev 

84 
" ~~~: ~;r ~~~· ı; ezmesi, mısır kırması, öze, fi bakla, bur il 

: Yıllığı: 800 Kuruı : rum ve bir antre f: çak, çavdar kJTma/annı son sistem o/B"' :, 
: Altı Aylıjı:400 .. : Yuk_arda evsafı yazılı ve hazineye aid gayri ~enku~le ~i rak m_eydana u_elirmiş o/du,qum afat/ar va:!~ 
: Sayısı: 3 ,, : rln muzayedeıı 15 10-937 tarihine kadar on gun mud- f: sJtasJ/e en sen ve en temiz o/arak kırma :p 
: Günü geçmit sayılar 25 : detle uzatıldığı cihetle, taliplerm müzayede günü olan t: . . h 1 .,. .. J jf/1· •, 
: kuruıtur . : 15 10·937 tarihine müsadlf cuma günü 15 de yüzde yedi. t: yı veezmeyı e ven ııat!a taahhut ey er ! 
: ADRES: : buçuk pey akçalarile defterdarlıkta müteıekkil komisyona t: AL>RES: · :ı 
! BALIKESiR TÜRKDILl ~ ve fazla malümat almak ıstiyenler•n de Milli Emlak mü- ! Deve loncası Caddesi ij 
'-••••••••••••••••••••••~ dürlüğüne müracaatları. .: Motörcü İsmail ,: ;;,;;.;;.;..;;..;;..;;..;.......;.. __ .;..;..._....;;..;.,;;;;;;~----- .. ···~it 

alık esi OrmanMBu·· ahşe d. ı·..... d . ·s~t~hk;·o·ükita~~;F~~~~ ~ 
Ormanın ismi cinsi miktarı beher kentalinıs m~~~~t le=~· a g v e E v Y e r 1., 

ArabacıoJ ' 

Çörtken Meıe kömürü 
· Yumaklı ada çalı ,. ,. 

kental 
768 
997 

muhammen bedeli 
lira kurut 
o 30 
o 30 

ltra 
17 
22 

kuruı 

28 
44 

1 - Balıkesir merkezine nakil ve lmrar edilmek kayd•le merkez kaza Savaıtcpe 
nahiyesine bağlı Hıdırbala köyü hududu civarında vaki Çörtlen o rm&nından 768 kental 
meıe kömürile Konakpmar nahlyeıi Baynt köyü cl varıncia Yumaklı ada çalı 997 ken· 
tal meıe kömürü serbeat aatııa çıkarılmııtır 

2 - Beher kentalin muhammen bedeli 30 kuruş yüzde '/ ,5 muvakkat teminRtları yu· 
karda gösterllmlıtir. 

3 - Satııları 27 ıo .937 çarıamLa günü saat 15 de B~lıkesir orman Batmühendfsliğl 
binasında müteıekktl komıiyon huzurunda ihaleleri ayrı ayrı yapılmak üzt:re icra 
edilecektir. 

4 - Şartname ve mukavelename suretleri orman Baımühendiıltğinde görülebilir. 
4 1-447 

Aıağıdaki yerler satılıktır . Taliplerin 
Bay AH Sadıka müracaat etmeleri. .,d11 t••' l -- Eıki belediye meydanında uncular araıı 
halen terzi İbrahimln işgalindeki kargir dükkan· 

2 - Kerestecilerde köte bııımda Saatçi EtheP1 
karş1&ında fırın. rıdtı 

. yaıt• 
3 - İzmirler mahall~sinde fplık fabrikası 

Gavurun bağı diye adılan bağ ve ev yeri. . ıtıl 
4 Fazla kuyusunda ıoıa üıtür.de Şeremetli 8"~1. er· 

minin bağının karımnda 4 dönümlük bağ ve ev Y 

iyesi ve Baıyazmanı : Balıkesir saylavı H. KAi<~ 
Çıkarım Genel Direktörü : FUAT BİL'AL 

Baıımyerf : il Basımevf ---


