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Yeni Kabi e Hakkı. da 
Dolaşan Şayialar .. 

&Qşvekdlet V ;k;t; Bugünlerde 
'(eni Kabine İşile Meşgul Olacak 
b li Celal Bayar taraf mdan Dahiliye Vekili B Şükrü 
t~ 'Yın ıonlannda kurula· Kayanın yeni kabinede de 
f 'k olen yeni kabine etra· mevkilerinde kalacal..ları 
ı'lld, muhtelif ıaylalar do: ileri ııürülmektedlr. 
'tQı,lctadır . Bır ıayladan ibaret olan 
t lGrlc Hava Kurumu Bat ~, bu haberlerin ne dereceye 
~ Ilı Fuat Bulca ile lı Ban. 
'•ı \J M-d- _ 13 M kadar doğru olduğu henüz 

'"' mum u mu · u . malum değildir . 
~,11ller Eritin ve Ztraat Ve· 
l ett siyasi müsteıarı B. Baıvekalet vekili B. Ce · 
'tl~hainio yeni ke.btnede va- lal Bay arın bugünlerde ka . 
~' e lllacakları, Kültür Ba · bine f§lle meıgul olacağı 
~ 8 . Saffet Arık anla, anla§ılmaktadır. , ===ı 

~adrit Bombalanıyor .. 
Şehi.rde Bir Çok ölenler Ve 

Yaralananlar Oldu. 
~ ı~1 'drıt, 14(Radyo) - Mad 

\dl\ bombardımanı netice 
t e bırçok ölenler olmuf 

1
, • lienıan heryerde ö\enle. 

"e ~~k hrahlara tesadüf edil· 
tedı Q r. 

t~lll~•~lon , 14 (Radyo) -
\~~I '1riyetçl lsparıya, mer
\.,.,'fll buraya nakletmek ta 
)~I %dadır . Nazaretlerln 
I~~ ~~ttlesı için muhtelif bü · 
~ı 1tıelar tahliye edtlmtı-
~ 

:ııı.'tı, l 
.. ~il 1 4 (Radyo) - lh 
~' erın, Gıhoo yo'u üze 

ilerlemekte olduklnrı 

ve Çezade Ta2amiresle Kol
yada ve San Martino kasa· 
balarını fıgal ettikleri haber 
verilmektedır. 

Leon cephesinde de Lazbar· 
deras kaaaba11 zaptedilmlf· 
tir . Her iki cephede As 
turyahlarm büyük bir mu· 
kavemet göılerdlkleri bildi 
rlliyor. 

Parfs. 14 (Radyo) Cum-
huriyetçi İspanyaya mensup 
tayareler, Aragon cephesln 
de 24 aaatllk bir faaliyet 
eösterernk Franko hava fi· 
( Sonu ikinci sayfada ) 
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RUS 1 Sona Eren Manevraların Dün Kıritiği Yapıldı. 

Maarif komiseri azledildi Manevr(:llardan A ı 1 nan 
Moskova, 14 (AA)-Tu 

Ajansının bildirdiğine göre, 

Maarif komiseri Bubnov 
umumi talim ve terbiye için 

hazırlanmıı olan plana atı 

tematik bir surette mulialif 

h~reket ettiği için azledil-
mittir. 

Yerine L~ntngrad icra 
Komitesi reisi Turine tayin 
edtlmiıtır. 

-~ 

Haile Selasiye 
A 

ltalya Davası 
Parla, 14 (AA.) - Tıca· 

rat mahkemeıt Hatle Sela 

ıiyenfn İtalya hükumeti 
aleyhine açmıı olduğu da· 
vanın rüyetınl 15 gün son· 
raya bırakmıştır Bu dava 1 

Haile Selaslyenln sahtp ol · 
duğu Fransız · Habeı de
miryollarının sekiz bin his· 
sesine alt temettüü hakkın· 
dadır . 

Hususi 
idarelerin ~u yll ~ülceleri 

ne kadar? 
iç bakanlık buıud idare· 

lerln 193 7 büdcelerl yekun
arını teblt etmlıtlr. Huıusi 

ldarelertn büdce yekunları 

geçen ıeneye nazaran 1 .438. 
886 lira f azlasiyle 39 1 42. 
880 liradır. Bu paradan 5. 
490. 917 lirası idare ve he
sap itlerine, 10.570.560 11-
raaı yol itlerine, 12 906. 787 
liraaı kültür ıılerine, 1.321 . 
118 ltraaı ziraat ve baytar 
hk işlerine, 2.664 949 lirası 

sağlık işlerine, 6. 170.549 it 
raıı da mütenevvi ve müı· 

terek tılere harcanacaktır. 

Netice Çok Kıymetlidir. 
Bu Muvaffak Ne ice ile Türk Milleti 

Haklı Ol rak Öğünebilir .. 
Yü~sek savaş kabiliyeti taşıdığmı bir daha ısbat eden Kahraman Ordu; büyü~ müş

küller önünde de vazıf esini yapmaktan bir an geri durmad1. 
fzmir, 14 - Manevraların 

kritiği bugün yapılmııtır 

' Askerlerimizin manevra 
devamınca göllerdlkleri kah · 
ramanlık ve fedakarlık her 
türlü takdirin fevkindedir. 
Mehmetcikler tabiatın her 
türlü maniaları önünde per· 
vuızca vazif elerıoi yerine 
getirmekten bir an geri kal 
mamıılardır. 

Her kıta verilen vazifeyi 
baıarmak, gösterilen hede 
fe" Yarmak için en müıkül 

ıartlara karıı koymuılardır. 

Askerlerimiz Çok tiddetli yağ· 
murla taıan dereleri sular 
lçtne gömülerek geçmlılerdtr. 

Türk orduıunun Garbi 
Anadolu manevralarından 

elde etUil netice çok kıy. 
metlidir Bu netice ile Türk 
milleti ne kadar iftihar ehe 
yine azdır. 

Fransa 
Yugoslavyı dostluğu beş 

yıl daha UZBtll~ı 
Belgrat, 13 (A.A.) - fran 

aa ile Yuğoslaya arasında

ki doıtluğa hakem ve uz 
laıma muahedeıl beı yıl l 
müddetle yentlenmlttlr . 

MANEVRALARDA MEHMETCIK V AZIFE BAŞINDA 
Manevralara ltiirak eden ı mak fizere birer manevra 

bütün davetltlere hltıra ol· madalyası ~erllmtıttr. 

Emniyet Mensuplarına 
Verilecek Cezalar .. 

Emiyet mensuplarma inzi~all cezalan ica~etliren fiil 
ve hareketlere dair nizamname projesi ~ı~ul olun~u. 

Devlet ıôraaı; emniyet etmek etmek, vazife eına-

Almanya- Belçika Ade 
mi Tecavüz Misakı .. 

(l~e e~ilen· ~u anlaşmaya o·öre Almanya. tecavüz ~a
linde Belçı~aya yar~ım edecek 

genel dlrektörlüiünce ha- 11nda vazife harici baıka 

zırlanan "emniyet teıkil!tı tılerle meıgul olmak, her 
mensuplarına verilecek in- hangi bir yol, mahal ve ıa· 
zıbati cezaları icap ettiren h11 soranları cevapıız bırak · 

fiil ve hareketlere dair ni· mak tevbih cezaıını mucip 
zamname.. projesini kabul olacaktır. 

etmlıUr . İı sahiplerine, halka ve 
Nizamname yakında yük- meılek arkadaılarına fene 

sek taadjka arzedılecektlr. muamele yapmak, her hanıı 
Projede in:dbat komisyon· bir ite atd evrak ve doıya · 

larlyle poliı divanları tara· vı zayi etmek, mezuniyeti 
f ından inzibati cezaları müsaadesiz 15 gün kadar 
icap ettiren fıll ve hareket· geçirmek, on güne kadar 

Berlin, 14(Radyo) Al · 
manya ile Belçika arasında 
imzalanan ademi tecavüz 
miaakınıo metni, bugün ga 
zetelerde inttıar etmtıtir. 

Almanya-Belçika muabe 
desi, üc; maddeden ibarettir. 
Buna nazaran, Almanya, 
Belçikanın yeni bir Lokarno 
akdedllinciye kadar kendi 
topraklarım her türlü veaa· 
ite müracaat etmesini ve 
topraklarının, hiç bir veçhi · 
le baıka bir devlete karadan 
denizden ve havadan geçit 
olmasına rıza gösterm<> mest · 
nl kabul etmektedir. 

Almanya, timdi olduğu 
gibi istikbalde de Belçika 
aleyhine hiçbir hareketle 
bulunmamağı ve Belçika 
ya taarruz vukubulduğu talt· 
dirde İngiltere ve Fransa 
tarafından taahhüt edl(diii 

veçhtle Helçikaya yardım 

etmeği ta hhüt etmlttir. Şu 
ıartla ki, Uluslar ıosyeteıi, 

Almanya aleyhine bir karar 
ittihaz eder ve Belçika bu 
karara lttirak eylerse, mü 
nakit muahede, otomatikman 
mefsuh addolunacaktır. 

Berlin siyasal mehafıli, 
Almanya ile Belçika ara · 
11nda imzalanan bu muahe· 
yl gayet ehemmiyetli addet
mekte ve Belçlkanın. Ulus 
lar Sosyetesine müracaat 
etmeden Almanya ile an 
laımaaı keyfiyetini, fevkiıl· 
ade bir hadise olarnk tela 
kld eylemektedir. 

Almanya Hariciye Naza 
reli, netrettlğl resmi bir te
bliide ltalyanın, müzakere 
lerin devamı müddetince 
bütün teferruattan haberdar 
edildiğini illn «ylemittlr. 

ler ıöyle sıralanmaktadır: maaı katını mucip olacaktır. 
Vazifede kayıtsızlık, fn . fzınılz olarak vazlfeılnln 

tizamsızlık göstermek, vekar buluoduiu belediye hududu 
ve meıleki terbiyeye uygun dııınıı çıkmak, resmi ıtlih 
olmayan, gerek yollarda, ge· ve cephanesini ihmal yüziln· 
rek karakol dııı vazifelerde, den kaybetmek kıdem ten
polis için yapılacak talimat zilini mucip olacaktır. 
ile yasak edilecek tavır ve Amtr ve mafevklerlnl ta· 
hareketlerde bulunmak, si· vır ve hareketleriyle iılih · 
lih, elbiıe ve techlzatım f af etmek, karakol içinde 
kirlı tutmak, mücbir sebep veya vazife baıında arka
ler olmaksızın saç ve traıı · da§larına hakaret etmek, 
nı uutmak, lulık ve kıyafe· nokta, devriye ve nöbette 
tine bakmamak ihtar ceza· uyumak, her hangi bir suç 
ııoı mucip olacaktır. karıısında vazife görmekten 

Amirinin tenbihlerine rla· çekinmek terfiln bir devre 
yet etmemek verilen vazifeyi geclkmeılne sebep olancak· 

mümkün olan müddet zarfında tır. 

yapmamnlc, umumi Hırsızlık, sahtekarlık, em-
dı~ında huıu8i içkili niyeti ıuilıtlmal, cürlm taı· 
tılara üniforma ıle 



SAYFA: 2 

Sulh üzerine 
., 

ana ge en 
Tehlike ... 

Atlnada çıkan L.- Meua 
ger d' At hen er gazetesi yazı· 
yor: 

40Yunanfıtan ıle Türkiye 

arasında bir ittifak teklini 
almtf bulunan Türk - Yu 
nan yakınlığmın Eğede te 
ılı eylemft bulunduğu vazı 
yetin ne derece lıtlkrarlı 
o ldutunu görmf!k için Ma 
reıal Fevzi Çakmağan Ati· 
naya yapmıt olduğu kısa 

ziyaret yent bir fırsat teıkil 
etmektedir. 

Bu vaziv~t yalnız 
hetten, Milletlerin 
tekimftlO gfbt en 
bir gaye için iki 

bir cl
pasifik 
yükııek 

mtHetin 
miiıterek olarak vQcuda ge· 
tirdtklerl maddi ve manevi 
menbaların daha 11kı bir 
Ahenk içinde yer bulmaları 
cihetinden, bir değltlklik 
gGıtermlt ve bu da tt-kA
müle doğru olmuıtur Sul
hün kıltnçlarm gölgfl'sinde 
olduğunu sövltven ıark hlk· 
metinin ifade ettiği manavı 
anlamamak imkansızdır. 

Eiter Türkiye ile Yunanistan 
bu hikmeti unutmak iste
mit olsalar idi cıhanda olan· 
ları ihata eylemekte olan 
herıey bunu haltrlatacak ve 
bu hikmetin naalhatlni em · 

ıı-uııuı • 

poze edecekti Dünyanın ve 
bilhaua Avrupanın bugün 
içinde bulundukları vaziye· 
tin ıebeplerlol münakata 
etmek birıey kazandırmaz . 

En dolru hareket Hzlyetl 
takdir etmek ve hareket 
eylemektir Sulh üzerinde 
kanat germft olan tehHke 
lerl takdir etmek; mümkün 
hi.dlıeler kar1111nda hazır 

1ık111z yakalanmamak için 
harekette bulunmak, 

Türk - Yun n dostluğu· 
nuo ilk imza edildiği za -
mantarda iki memleketin 
pasifik arzulannm bunlarm 
~ulh içinde yaıamalarını te · 
mine kaf ı geleceği tasavvur 
edilebilirdi Fakat artık bu 
huıuıta hayale kapılmıya mü
ıaade olunamaz. Beyoelmı . 

lel karıııklıkların haricinde 
kalmak kararı yalnız ahlaki 
eaaılara dayandığı takdirde 
pek de kıymet ifade etmez 
Her memleket kendi emnl · 
yetin\ kendiılnl hürmete ta· 
yan kılan bOtün maddi tart· 
lar ile ihata eylemek mec· 
burlyetlndedlr. 

Bu hiç de harp taraf· 
tarhfı değl\dlr. Btllkls bu 
umumi tartları lyf bir ıu· 
rette kavramıt olmak manl-
11na ıellr. 

Bu milletler nezdinde ve 
onları ihata edenler nezdin· 
de ıulhün prenslpl olan 
kuvYet duygusunu yaratmak 
ve mu haf aza etmektedir." 

Unut~anhğm en garibi 
Unutkanlık hısanlar için 

tabii bir haldtr; fakat unut· 
kanlığın en nihayet bir de· 
receıl vardır Hele Amui· 
kalılarm ıu yazacağımız te· 
kilde unutkanlıklarına akıl 

ermez! 
Birletik Amerika banka · 

larında tam 180,039,000 do
lar mevduat Yardır Bu pa 
raların bir luımı hesabı ca 
rilerden kalma küçük pa 
ralardır, fakat 65 tane be · 
ıer milyonluk mevduat var• 
dır ki bunları aahipleri unut· 
muılardır. 

Meseli Nevyork beledlye 

relıl Laıardiyaoın da bu 

Kür süz 
uvafı akiy t 

Olur u? 
Nıurettin Hocanın "kür

küne ıkram htklyesi,, meı· 
burdur. İt1tlyan tiyatro mü· 
dürlerld e bu hakikah çok 
iyi aolamıt olacaklar ki, 
yeni bir temsil verecekleri 
zaman " 15 artist gelmlttlr. 
Bu ertistlerin temsiller için 
beraberlerin de 25 bavulda 
800 kilo elbıse ve takım 

getlrmfılerdır!" ıeklinde ilan
lar yaparlar . Hatta. Franıa· 
nan en maruf bir arti&t böy
lece hareket etmediği için 
halktan da rnğbet görme· 

mittir. 

Mehrace e mele! 
Htndiatnnın zengin mehra· 

celerindnn birisi Londraya 
gelmııttr. Bu mehracenln 
adeti üzerinde para taııma 
mak imi Yaphğı masraf· 
lan, arkaamdan gelen adam 
ları öderlermtı! 

Bir gün hu mehrace yal· 

nız batın• gezmeğe çıkmıı 

tar. Kendisini , aatığı astık, 

kestiği kestik olan Hindiı 

tanda aanmıı ve bir otobü. 
ıe blnmiıtir 

Otobüs biletçlııl para iste 
yince aklı batına gelen me· 
hrace paral!l olmadığını 
ıöylemlttir . Biletçinin ihta -

rına rağmen de otobü ten 
fnmemlı, bu yftzden gürültü 
çıkmııtır. 

Mehracenfn haline acıyan 
bir amele bilet parasını ver · 
mit ve meseleyi kapatmıthr 
Mehrace bu lyıl lAi yapan 
adama: 

- Ben zengin bir mehra
ceyim. Bana iyilik ynphn. 
Adresini ver ki, sana bor 
cumu f azlaslle ödiyebileyim 

Demlıtır. 

Amele gülerek: 
- Ben de Belçika kralı

yım, demiı, fakat ısrar üze· 
rine adre inini vermlttir. 

Amele, bir deli tle karıı 
laıtıfına hftkmetmtttl· Fa
kat ertesi gün adresine meh
race tam 500 lnlliltz lirası 
gönderince ıaımp kalmııtır . 

ısmet ~u 
logllterede Karlayo aahil· 

!erinde balık avına çıkan 
bir balıkçı . kısmetin büyük 
bir cilveıile karııl nımııtır, 

Balıkçı nın attığı ağlarda 
bir tane olıun balık çıkma

mıı, fakat büyük b ir mah 
faza çıkmıthr. 

Bu mahfazısda yarım mtl 
yon frank kıymetinde mü 
cevherat varmıt. 

Do torl nn ~asın gelenler 
lngilterenin Sıhhiye Nazı

rı Sır Klkley Yut bütün in 
giliz doktorlarının yeniden 
üniversiteye devamını arzu 
etmektedir. 

Sıhhiye Nazırına 1ıöre, fen· 
ler ve bilha11a hbbi eıaslar 
üzerindeki terakkller pek 
büyüktür. Bu yeni vaziyet . 
lerl btlmiyen bir doktorun, 
doktorluk etmesi doğru de

ğild ir . 

Nnırın bu kanaatinin ne 
kadar doğru olduğunu dü 
tünmek bize ald değildır 
Bu hususta beyanı mütalea 
•ocak bay doktorlarındır ---
cetvelde lıml vardır. K~ndi· 

ılne yapılan ihtar üzerine 
bundan 18 ıene evvel ban. 
kada bir heaabı cari açtıiını 
hatırlamıthr. 
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Ciddiyetle Durulacak Bir Mesele 

Soğuk a er b 
• 
şe e .. 

Vilay 
m 

Ta a 

• • •• 
ız e ı aç -

• 
lhtiy çl 1 

. a ıyor .. Odun ve kö ür bahah .. Birmcıt şrinm ortasm~a ol~u
ğumuz ~af de hal m büyü~ ~ir kısmı ışhk mahru at mı 

temin etmiş değil~ir. 
Dört bet gündenberl de ı 

vam etmekte olan tlddctli 
klbat yapmaktır. 

Vilayetimize ısrilen 131 hane göçmene ha van, pullut 
veriliyor. Evler de yaptnıl cek. 

Bu yıl vilayetimizin muh -

yağmurlardan ıonra dün ha 
va birdenbire soğumuıtur. 

Birlncıteırin ayı orta11 ol · 
duğu halde mahruhatmı te · 
mln edemiyen tehir halkı· 
mo mühim bir ekseriyetini 

kıı tehdit etmektedir. 

telif yerlerine göçmenler 
mııttr. Mubnyaaya devalll 
edilmektedir. 

Sert sert esen rüzgar tam 
manblyle &onbahar mevsi
minin geldiğini, kıtın yaklaı· 
hğını hiseettirmiıtlr. 

Soğuklann baı1aması bu 
yıl her yıldan daha farkla 
olarak hemen herkes tara 
fmdan endiıe ıle ls arıılan· 
maktadır. 

Qdun ve kömür pahahh 
ğının bu endııeyi doğurmak· 
ta oldulunu tabii flaveye ha· 
cet yok Halihazırda kıthk 
odununu temin edebilmiı olan 

İhttkfırla mücadeleye ça 
latan belediyemizin bu ite 
el atncnğma ve kııa bir za
manda halledeceğine inanı-
yoruz. 

a 

yerlr.ıtirtlmtıttr. 

Çıft mevsiminin gelmesi 
do lay11ile bu göçmenler için 

çift hayvanı ve pulluk mu · 

bayaa edllmeğe baıtanmıı

tır. 

Bu göçmenlere yüz çift 
hayvan ile yine bu miktar· 
da pulluk alınacaktır. 

Şımdtki halde J 2 çift, çift 
hayvana ile 12 pulluk ahn· 1 

Her göçmen ailesine aY · 
rıca 40-50 dönüm toprak da 
verilecektir. Şımdlye kadar 
bu göçmenlerin mühim bir 
kumına arazi vertlmtıtir. 

Bu yurddaılara ayrıc• 

·At •• u 
•• 

elbise, ayakkabı ve 
ı iate bedeli de dağıtılmakta· 

1 

dar. 131 Hane olan bu göç· 

menler 600 kadar n.OfuıdaP 

1 aileler pek azdır. Kömürae 
hıçte i htiyacı karttlıyacak 
tekilde değildir. 

Bundan ba,ka bir araba 
odun 6, 7, 8, lira; kömürün 
ktloıu da kömürcülerin 
elinde 5, 6 kuruıtan 

ibarettir. Her aile baıın• 

bir tipte evl"r lota edile 

cektlr. 

EvlerJn inıaatına yakınd• 
baılanacakttr 

Cum~uıiyet meydam genişlBtil~i. Amt 2 8 birinci 
teşrinde merasimle açılacak Göçmenlerin her btrltıf' 

anıtı dikilmek üzere faali- araba da temin olunmuthır· 
yete geçtlmtıtir. 8 Münir Vilayet, yerleıttrilen ıöÇ· 
Hayri tarafmdan yapılan bu menlerin bütün fatlrahat ~e 
anıtın hazırhkları ikmal 

1 ihtiyaçları ile yakandan tlıt· 
aıağı delildir. Bu veziyet 
dahilinde pek az b!r yekun 
lıtiına ediliue tehirin mü'1im 
bir kmm halkı baılıyan so 

Balya, J 4 ( Hususi ) -

Balya cumhuriyet meyda· 
m tanzim edilmektedir Bu 
meydan önünde bulunan ha· 
rap poıta telgraf btna11 yı · 
kılmııtır. 

edılm1ttir . lenmektedlr. 

fuklar önünde haltlı olarak 
endite ve dü§ilncededlr. 

Bize kalırsa odun ve kö 
mür bugün ma1iyel fiahna 

hiçte ntshet edile iyecek 
bir fiatla satılmakta, böy 
lece ihtikara meydan veril 
mektedir. 

Dört yüz kilo bile ıelmi· 
yen bir araba odunu 6, 7 

Belediye tarafından evvel· 
ce cadde üzerinde yaptml
mıt olan beton bina, posta 
haneye tahılı edilmiştir. 

i:ıkl binanın yıkılmaalle 

meyd~n bir hayli genltlemiı· 
tir. Bu meydana bir Atatürk 

• 
hra üzerinden alarak fakir, 

1 
, pe 1 

hattA orta halli bir ailenin 

dahi kııhk mahrukat lhti ı ...,. 
yactoı teınin edebilmeıi ko· K L • b' 
lav bir iş olmadığı muhak 1 umaş ft8rarnamesı n ay 
kaktır. YapılaClik bir ıey • t • k 
varta o da odunun hakiki sonra menye e gırect 

Kaideıl yapılmakta olan 
anıt 28 birinclteırınde me. 
ras lmle açılacaktır. 

Bundan baıka bu kaza 
merkezinde birde çocuk 
bahçeıi yapılmaaı kararlaı 

tmlmıt , bu huıuıta f aallyete 
aeçilmııtır 

--... ~-
Bağnıp çağırmışlar 

h r· Tahıln, lvrlndili Mu • I< 
rem ve Sefer ıerhoı olar• 

e· Dinkçiler mahallesınde g 
nel evler civarında bai1r•P 
çağırdıkları görüldüğündtO 
ber üçü de yakalanmıılardır 

• 
1 

c 

• 

e re Mü .. 
di ece·k .. 

Müteakip Yıllarda 3 Milyofl 
maliyet fiatım teshil et 1 lpel<li meaucatın standar 
mek ve 1.\tana da makul bir dize edilmesi için geçenler· 
tekilde kazanç ayırdıktan de iktisat vekaleti tarafın
sonrn araba v e Y a k f l o dan neıredileo kararname 

Hayvan Mücadeleden 

üzerinden oduna, hatta kö
müre muayyen bır narh ver· 
mek ve narh harici ıatıt ya 
panlar hakkında tiddetle ta-

Mebuslar 
Şehrimize 
Geld.ler .• 

Btr müddettenberi Mar. 
mara mmtıknsında tetkıkler
de bulunan mebu"larımızcJan 
8 . M Cavit Demirle, B. 
Hayrettin Karan dün teh· 
rlmlze dönmü~lerdir. 

Bu tetkiklere i~tirak eden 
B R hml Selçuk SusığırJık 
ta, B. Osman Nıyozi Burcu 
Gönende kalmıı. B. Cemal 
Esenerle, B. Vasıf Somyür~k 
lı'llanbula geçmişlerdir. 

f ~r mit Hava Kurumu mu
~ sipliüi 

Edremit, 14 ( Huıuııl ) 
Kaza Hava Kurumu muhasi · 
bi Sadık zimmetine para 
geçirmekten ıuçlu olarak 
tahtı muhakemeye alınını -
tar . 

Hava Kurumu muhulpli· 
ilne Ruhi Naci Saidıç ve· 

Gecirilecekt ·r. 
bir ay ıonra merlyet mevki 
ine girecektir . 

Bu kararnameye g ö re 
harc ıalem ipekli kumaılar, 1 

krepdöıen, krepbirman , krep· ı 
damur, krepjorjet, krepma 

roken ve krepseten olmak ı 
ü"'ere altı tipe ~ynlm kta-

dır. 1 

Bütün ipekli kumaılar 1 

badema kararnamedeki ıekle 
uygun, yani muayyen genff. 
ilkte, muayyen ağırlıkta ve ' 
muayyen kalitede o 'ecakhr. 

Kararnameden evvel imal 

cdilm·ı ve tlccarın elinde 
bulunan ipeklt k'Jmaılar 

ancak ticaret odası tarafın· 

dan vurulnıut bir damg1t ile 
p iyuaya sahta çık rılablle · 
cektir. Aksi takdirde bun 
dan 11onra plyaaada eski ıe 
hildc imal edilmı, ipekli 
mensucat aörüldüiü takdir 
de derhal müıadere edile
rek sahibi hakkında kanuni 

, 
Z iraat Vekl leti yenı ve 

mühim bır mevzu üzerinde 
çalıımıya baelamııtır: İnek

ler arasında hüküm süren ve 
ve ayni zamanda, insanla ra 
da geçen verem hastalığına 

karıı bir mücadele açılmıttır. 
Bu mücadele için, veka 

letin baytarlık ıı ' eri uıuum 

müdürlüğü esaslı ve t'!ferru 
atlı plan\armı hazırlamııtar. 

Bu planlara göre, ilk ola 
rak. Çubuk -Ankara, Anka 
ra Eııkiıehir güzergahları 

nın 20 metre derinlfgındeki 
uhada mevcut ineklerle 
devlet mile&1eselerinde nıev· 

cut bütün inekler ve kara 
ıığırlar tüberkulün tatbiki 
suretiyle verem mücadelesi · 
ne tabi tutulacaktır. 

Bu plandaki tatbikata 
52,000 hayvan dahil olacak· 
tır. Bu planın tatbiki teırl· 
nfsanin la birinci günü bav· 
hyacak ve 1 ıubatta bltmit 

takiba t yepılacakttr . 1 olacaklar. 
--------~--------·~--~ rılmııtır ikinci plana bütün ıehir 

Memlekf't tılerinde iyi ve kasabalardn mevcut olan 
çalıımalara ıörülen Ruhi Na inekler dahtldtr. 1938 Senesi 
et Sağdıca yeni vazlf esinde kıtında bu plana göre de 
muv ff aklyctler dileriz. mücadele teıkilatının elinde 

bulunan 96,837 inek o:ıe'. 
buri tüberkulün tatbiki ııJ 

ııtol 
retiyle tüberkulüz 110 e.bl 

"• f P. nazarından araıtsrma• 

tutulacaktır . 
1 

.. ,. 
- - ıJ Uçüoçü plan bütuo 1ııt1ır 

kiyedeki ineklere t•rfl ölle 

ve müteakip yıllarda b Of 

usulü dahilinde en aı c:ltO 

milyon h ayvan mocadele 

geçirilmit olacaktır. ,. 

İnek veremine karfleıı!' 
Pılacak lU mücııd!!le 

vef' 
11nda arazlı görünen bikl ,.,. 
hut tüberkulün tal ,.,., 

retıyle aksülamel aö•;:,e" 
meklerin mazarr"ll •·I• ... .,ıı-

d ıx.er ı .. 
insanlara gerek 5 tıtlt• 

' f dıtec::e 
re karı• bertara e 

sin, 
ir ~a~kalm çetmece 

den çalınan para~a··· 
Eğe mahnlleslndeP editl• 

yln oğlu Cemal ,Ah"1 bole 
l ·11deP ·tı' Altteyl fıl mahal eıı ce•1 

kal Ali Rızanın çekrflt ıcJd 1' 
den 15 lira çaldıi~ t• b'f 
olunduiundao tahkı ' 

lanmııtır. 

t 
t 
d 
) 

' ) 
I· 

f. 
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akip Eettiği Siyaset: 

Her Tarafta S ilah ız nma Yeri e, S ilahlana
rak Emniyet Altında Olmak G si Vaziyete 
Hakim Bulu uyor. Dünya Milletlerin ·n Sılah-

lanmasın Umumi Bir akış .. 
Cthan 

kuvvet 
tan 

harbi Avrupanın 

vazlyetmi baı 

aıağı değtetir 
dt İmzalanan ıulh anla 
ltlalariyle muvazene temın 

edilmek iıtenlrken tamamiy· 
le bunun aksi bir hak11ız.hk 
Yapıldı Bundan dolayıdır ki 
•ulh ve anlatma havaaı ye· 
rinı kin ve intikam; refah 
•e teklmül de yerini, ıukut 
• e ıaıkınlığa bıraktı Yeni 
karaatalıklar, isyan ve harp· 
lerj hazırlıyan her türlü 
tartlıır bu ıulh diktalariyle 
Yaratıldı. Bundan dolayıdır 

k ı kargaıalık ve isyanlar 
1920 den itibaren baılamı ı , 
barp fıe, aene aynı ta rihten 
J\ vrupanın kapılarına dı kll
lll iı nöbet beklemektedir . 
Vaziyet bu ıekilde olduktan 
•onra, ıi ıahlanmanın tahdi
dırıe çalııınc.k da beyhude 
ldt. 

2 Şubat 1933 de Rrltan 
h . mümeuili Hendenonun 
teııliği altında a çı in" "Si 
1'bları a7a ltma konferAnsı" 
da bu meıeleler etrafında ki 
ı;-ranaız ve Alman göruıme 
1erinin bir çatıımaaı halini 
'ldı 

Almanya umumi bir ıu. 
tette ıtli.hların azaltılmaımı, 
t ransa ise, kendi e m niyet 
r,ktörlerıni belirterek enle . 

ttı&ıyonal bir ordu tesisini, 
' Ulhun org nize edilmesini, 
hn ı mevcut kuvvet niıhet · 
lerın ın Milletler Cemıyeti 
t,ttfından garaoU altına 
' lınmaaını lıtiyordu. 

Uzun müddet süren bu 
~ilcadele, nihayet Alman · 
,, llın 16 mart 1935 tarihin · 

•de, Yani hıçbir netice elde 
~derneden tam on yedi y ıl 
tlcledıkten sonra, ·Vereay 

'tıdlaımaaını, bır taraflı 
111 
d ''•k bozmaalyle ıona er -
i 8undan ıonra meydann 

h ' t en h a va içinde si l ahların 
d'hdid t akla bile: getırilmez· 
,1· Her tarafta ıilihsızlığın 
,~ 'İne Iİ ahlanarak emniyet 
, tında olmak gayesi vazı 
ı,'~e ha kim oldu. Yani ıl 

h ıulh . 

lransa ve Çek anlaşmasın-
~ dan sonra: 

ı.. '•nıa ve Çekoslo\•akya· 
'« ltı it 
~I Uıya ile yaptığı askeri 
ı,h~flnalar yeniden bir ai

te .''11 ınn dalgası meydana 
t ırd ı B R )' 

1 
undan baıka , us -

'~ 936 ağuıtoıunda ordu 
~ltQll •ulh mevcudunu yük 
~tr~I; Alınanya iki yıllık as 
~'t it lrlükelletıyeti tatbikine 
~t 'r ~erdı : Fransa ıle İngıl
t,:' •llahlanmalc l çın har 
~t 'tıak üzere büyük para 
lı~ 'Y•rllrak silahlanmak 

tlııı k 
~il u vvetlendirdtler; bu-
1~1 dlltkaıından faılıl mec 
ttı, ~e ienit ölçüde ıtliıhlan 
'ıll ltarları verdi. Bunln-
~~e 'r'•ında bilhassa lngll
f~"d ~Pey geri kalmıı oldu 

'~ ' 11 
kat kat fazla çalıı 

1 htıırlanmak mecburi-

yetin i duydu l talya - Ha bef 
harbi İngiltereyi tayall kuzn 
davet ett i. V a ziyetin ciddi 
ve teh likeli oluşu, küçük 
devletleri de müdafaa vazı 

yet i erini g özden geçirmek, 
all ii h larını t a mamlamak zo
runda bıra ktı . 

Ya ıamak azmi kuvve tli 
tçten sağlam olan her dev
lete karıı f edakarhktAn çe

klnmlyenl müdafaa terbiye 
ıl görmüş her millet, hiç 
delilse emniyeti için lazım 
olan asgari hadde bir silah 
lanma arzusunu taıır. 

Bu silahlanma, mfldafaa 
poletikasındakl vaziye te . 
komşulardan gelen tehditle 
re, sınırlarının emin olmıyan 

vazıyetlerlne , mültef ıklerıne 
ka rıı gırilen teahhüt ere ve 
nihayet enternasyonal vazi· 
yete be ğlıdır 

Endüstri ve ham madde 
meselesi, yavaı yavaş yahut 
derhal s i ah altına davat 
&ibi askeri b zı fart ar , 11-

nırfarın tahkimı meıele11I, 

demir ve kara yolları ağla

rına ve nakliye "'asıtalarına 

do~ru yürüyüf, . Lıu ailahlan 
mıya müsbet olarak tesir 
eden amtllerd lr 

Devletin; ekonomik ve hu· 
ıusiyle fınanııal vaziyetı, 

m illet in askeri zarurd v 
ıhtıyaçlaı ı ka vrıyama y ı§ ı 

ve buna benzerleri silahlan 
mıyn menfi ola rak teıir 

eden amlllerdir. 

Silahlanmanın istedilf şartlar. 
Bu cihetler göz ooune 

getirilince , silah lanma mese· 
leıınin sadece bır askeri da 

va olmadığı derha l anlaşa 
lır . 

Silahlanma ifi, modern 
ha rp gibi , herşeyi ıamıl top 
yekün bir davadır. Bu ı ti 

barla, bu meselelere bütün 
milletin alaka göatermesı 

IAzımdır. laka göıterilmeıl 
hiçbir sur ,.tle bir harpci 
zl hniyelı. harp taraftarlıBını 
ifade etmez 

S ı lah lanma ya h izmet 

eden ve techizat ve harp 
malzemesine tesirli olan bu 
günkü t~ kniğe göre ı ılahla . 

rın cios ve nevileri bütün 
devletlerde hemen hemen 
aynıdır . 

Bugünkü silah ve teçhi 
zat vaziyeti, harbın ıhtiyll ç 

ve zaruretleriyle, müteco 
vlz müd rıı faıı ve müıavl öl 
çlde hizmet etmeğe ça lııan 

teknik arasında devam ede 
gelmekte olan mücadelenin 

bir neticesidir Hilcum ıilah 
lrtrındaki h er ileriltk, ve 
bu l uı elde mevcut müdafaa 

si lahının daha kudretli b ir 

ıekl l almasını mucıp olmak · 
tadır . 

1914 de, bütün ordular 
teknik vaziyetin o günler -
d t- ki derecesine göre n is\:)eten 
daha bn ıit orga nizasyon 
ve techl zııt la cephelere yü· 
rüdülcr Bu ordu( r , piyade 
süvari ve topçu 1ıibi, anane· 

vi üç silahtan mürekkepti· 
ler. 

Topçunun kudret ve kuv 
veti makineli tüfeiin kor · 
kunç bir kabiliyet göıter 

meıi, p iyadeyi mevziın içine 

tıkdı; bu vaziyet karıısında 

bu mevzileri a ımak , si lahın 
hedefi kudretine rağmen, 

harbı akıcı bJr ıek le sokmak 
için, tekn ikçi çareler a ra 
mak zorunda ka l dı. 

Daha cihnn harhmda. fa 
kat asıl harpten sonraki 
devirde tank ve ta yyere 
ıayeılnde harbın hareketli 
bir ıekle ıokulııcağ ı kanati 
ne varıldı. 

Hınterlanddakt endüstri 
merkezleı lne, nıkeri malze · 
meyi hazırlıyan mevkilere 
tesırli olmak suretiyle mu
harebe meydanındoki mu 
~affakıyetin kısmen tamam 
lannıası ve do la yııly l e har. 
hın kati neticesine varılma - ' 
ıı düıünülmektedlr. Ananevi 
üç silaha, ayrıca, tank, tay
yare ve bir ı:ürü huıuıi ıf 

lah katıldı 
Ordular, eskisine göre çok 

türlü ıekillerde tertip ve 
terk ip edilmeğe baılandı. 

Rugünkü günde, harp halin 
de iken b ir tümen vaıatt ola· 
rak 12.000 ıla 15.000 eri 
8000 illi 1 O 000 tüfeği , 20 
bin ı l a 60 ufak ça pta topu 
tla 40 ı la 60 sahra topu 

vardır J 
Süvar; tümenin yer ine 

gcçmlı olan sürAtll tümen 

yahut "h~fıf tümen" kam· 1 
yonlarl sevkedilen piyade 
tRburlarından, motörlü lop 
cudan motosikletli kıtalar 

dan , hafıf tanklardan, ve 
bazı hallerde, bol makineli 
tüfeii olan iki veyR üç ıü 
vari alayından mürekkeptir. 

Yeni silahlar yeni buluşlar · 
Bu arada yeni ve modern 

a keri birli k olarllk 1 motör 
leıt i r i lmiş , muharebe ve zır · 

hlı teıkilleri kayrledilebılir 

Bu teıkillerin bölüklerinde 
30, taburlarında 10, alayla
larında 250. li valarında 400 
lla 500 tank vardır 

Motörlü bir kıta ile tanklı 

bir kıtanm birleımeıinden 

meydana gelen teşkile zırh 
lı tümen adı verılmektedir. 

Gerek kara, gerekse deniz 
muharebesinde gittikçe da

ha ziyade ehemmiyet alan 
ha va ıılahı kısmen de kıta 
larla irtibat halinde kalarak 
mrıl< lneli tüfek , top yahut 
bom ba veya torpil ile kara 
ve denizdeki hedeflere kar 
fi teslrlı olmaktad ır . 887.ı 
memleketlerde husuıi kıta · 
la r ve doiay11lyle hava pi· 
p iyadesi halinde terkip ve 
te~k ı l edilen ve paraıüt ile 
yere inen birlikler fevkala 

de ehemmiyet kazanmak
tadırlar . Belli baıh bazı 
memleketlerin ordu teıkllat· 

lar1 ıu ıekild~dir . 

Sovyetl r Bi rUğ i 
90 Piyade, 23 süvari , 24 

zırhlı tümeni, 30 tayyare 
Hvaıı, 2 deniz t ayyare liva-

Hükun et 
Merkezlerin ·n 

Nüfu u 
Avrupadaki hükümet m er

kezlerinin nüf u&u hakkında 

yeni bir istatist ik neırolun 

muıtur: 

Bu fslatlıtlğe göre; Lon 
d ra yine birinciliği, Paris 
de ilıinct llfl almaltt dı. 

Londranıo nüfusu 8 mil 
yondur. Parhln ise 5 mil
yo~. Üçüncülüğü 4 milyon 
nüfusta Berlin alıyor. 

Bundan sonra 3,5 
milyon nüfusla Moakova, 
2,830,000 ile Len ingrad, 
1.876 000 ile Var~ovn . bir 
milyon 200 bin i le. Roma 
gelmektedir ---------
sı, 6 100 8,00 l taJ yare, ha· 
zarda 1,5 milyon harpta 10 
milyon er. 

f r nsa: 
35 Ordu ve sömürge tüm 

eni, 5 süvari tümeoı, 5 zırh · 

lı tümen, ve 30 deniz filo 
ıundan mürekkep 2 hava 
kolorduıu Takriben 4500 
taok ve 7000 tayynre 

Hazarda. 680.000, h arpta 
6 milyon er. 

Almanya: 
36 Piyade tümeni, 1 dağ 

livası, 2 suvarı tümeni, J sü . 

vari livası, 3 zırhlı tümen, 
Almanyanın hava donanma 
ıındtikl tanare mevcudu 
2000 tahmin ed!'mektedir. 

Hazarda 800 000. harpta 

2 000.000 er. 

italya: 
31 Piyade, 3 süratl ı , 4 Alp 

ve 2 tane ha tnn aıağı mo 
törf,. tml§ tümen. 400 tank, 
3300 tayyare . 
H.ızn rda 45.000 harpta 

9 .000.000 er 
Çckos!ovakyanın hazarda· 

kı ordu mevcudu 200.000 
ha rpt a 1 500 000 erdir 
Yugoılavyanın hazardakı 

ordu mevcudu 160.000, har 
pta 2.300 000 erdir. 

A usturya: 
7 Tümen, 1 müstnkll lıvfl, 

süratli tümen; . . 
ISVIÇre: 

9 Piyade tümeni, 4 dağ 
livası; 3 hafıf liva ınır mu 
hafazıısına mahsuı mütead 
did livalarla müstahkem 
mevki kıtalan ileride iki 
misline çıkarılacak olan la 
viçre hava silahında 150 ta 
yyare vardır Manevralar 
münasebetiyle si :ah n ltına 
alınanların nıiktarı 25 C. 00 
ile 36 000 l\raaındadır Harp 
te 400 000 k itlllk bir ordu 
çıkaracak kudrettedir. 

Harp halınde umumiyetle 
bir milyon nüfus, vasati bir 
hesapla bir Ulmen er cephe· 
ye gönderebılmektedlr. Kü· 
çük devletler bu miktarı 
"tmak mecburiyetindedirler . 
Büyük devletler bu n11betln 

aıağııında kalacaklardır. Kü· 
çük ve aynı zamanda mü 
dafaa polıttkaları bakımın· 

dan elverlıli bir vaziyette 
olmayan devletler , daha ha
zarda iken tümen mlktnrı 

çoğaltmak zorundadırlar 

Misal olarak İsv içre ile So 
vyotler Birliği gösterebilir; 
J 70.000 000 nüfusu olan 
Sovyetler 115 tümen , 
4.200.000 nüfusu olan lııvtç 
re lıe 13 tümen çıkarmak 
tadır. 

SAYFA: 3 

L 
'E 

i ·zLER 
Türkçe Sözlü Ve Şarkılı Olan Bu Fi· 

limi, Bu Akşamdan itibaren I! 

LK Sf NE ASINOA 
Zevk Ve Ht yecan/a Seyredeceksiniz • 

~ ~ ~~- -~~~~-~~~ 
Bin liraya 
~ ra an saç 

Büyük Nafıa tıleri müte· 
ahhldi Wilyam Kenny Is 

minde çok zengin bir ad m, 
geçenlerde Nevyorkta öl 
müştür Bu z engin müteah 
h id, garip adetle rile büyük 
şöhret k6zanmıştı Wılyam 

ampul kafa lı ıdl. Başmda 

ancak birkaç te l saç bulu 
nuvor ve bun l ftrı büyük bir 
itina ile muhafaza etme~e 

çalışıyordu . Bunun için Nev
yorkun büyük berberle rin· 
den biri dai'Tla müteahhidin 

bu birkaç tel ıaçmı göze
tirdi 

Bütün dünyada büyük 
naf in itleri deruhte eden bu 

müteahhid bezen Par sde, 
bazan da Londrada bulu 
nurdu ve her bulunduğu 

meml kette 11açlarını h ç bir 
berbere emniyet edemedi 
ğinden ıkide bir Nevyorka 
telefon ederek berbe ı ini 
maka s ve tarağmı alıp h e
men nezdıne gclmeğe davet 
ederdi. 

Bir merak lının yaptığı bir 
hesaba göre müteahhidin 
ampul kafosırdaki b lrkl\ç 

saç telinin her tarRnmıısı 

bin liradan fazla bir p araya 
mal oluyormuş! 

1 

1 

Pı of es ör atil mi, değil mi?, 
Amerikada , Profesör Vıl- ı 

yam Klerınçer, )' eğenlni 

katle tmek suçıle muhakeme 
altına alınmıı fak at kafi de 
lali elde edilmeme i haaebile 

niye 
Meınurlanna verilecek 

cezalar 
( Ba§tarafı birinci ıa} fada) 

nii, iftira, lhfilaa. irtişa, ıa 
lahlyetini, nüfuzunu, ıah&i 

m enfaati için veya dostluk 

ıebebiyle ıüthtimal etmek 
hakikate uygun olmıyan 

rapor vermek, zabıt tanz im 
etmek, borçlanıp ödeme· 
meyi iliyad etmek , meslek· 
ten ihracı muc p ol caktır. 

Cezalor memurlar kanu 
nunun umumi hükümleri 
dairE>sinde verilecektir. ...... 

ikizlerin marif eli 
Preğda Alekıandr ve Ka · 

zimber Susaıkl adlı iki ikiz 
kardeı vardır. Bu iki kar· 
deı birıbfrinln tamamen ayw 
oldlr Hunlar daha küçük 
iken ancak elbiselerinin ren
gi ile a yırd edilirlerdi. 

Alek ondr geçen ıene ken· 
disinl 50,000 Franga a i ğorla 

eltirmlıtı. Knzimber de ev 
len mlı fekat beı BY sonra 
ölmüıtüt . 

Ô lüm insanlar için tabii 

bir akıbettir. Bunun için 
A leksandr ile dul yengesi: 

- Ne yıızık .. Kendisini i

ğorta ettirmit olsaydı f ena 
olmıyac ktı! Dediler. 

FRkat yenge zeki bir ka 
dındır . 

Bunun kolayı var. Öle-
nin Alekıandr olduğunu 

ıerb ıt bırakılmasına karar söyliyel lm . ikinizin arasında 
verilmiolir. Ademi mesull hiç bir farlc yoktur; bu su 
yel ka rarı alan profesör, bu suretle 50,000 frank alırız! 
kararı kabul etmemiı ve Demtıttr. 

) e~enınin ha1d1'i kati l ı ~ey 1 Bu fikir Aleksandr da 
dana çıkarılıp da kendı na- mülayım görülmüı ve böy!e 
mu u temizlenmeden hapis- hareket etmitler 50,00U fran 
hllneyi terketmlyeceğıni bil· gı almıılardır 

dırmııtir. Tuzun yeni ~ir ~erameti ,. ...... ...... , ...... .. 
: TÜRKDİLI i 
: Paznrteıinden baık her : 
• 1 • • gün çıkar Siyasa gazete .. • 

Tuz, ucuz ve bol bir mad
de olduğu halde insanların 
gıdaları üzerinde en hakim 
bir maddedir . • • 

: Yıllığı: 800 Kurut : Birleşik Amerika zandan· 
: Altı Aylığı:400 : larından birisinin müdürü 
•. Sayı"'I '. 3 : ı, b k k " tuzun yeni lr erametlni eı • • ı : Günü geçmiş a y ı l ar 25 : fetmlttir. Mahbuslara ü stüs 
: kuruştur . : te beş, on gün t ussuz yemek 
•. ADRES·. •. yidirilırae en azgın haydut· • - ı • 
: BALJKESİR l'URKOIL : lar birer kuzu gibi uslanır 
S.e•••••••••••••••• •• ..1 larmıı! 

o11··········11
• •• ....... .. M d · 

; Ilonlgen Mütehassısı : a rıf 

Salahattin Bo balanıyor 
Bu defa ff vrupa- · (Baı tarafı birinci sayfada) 

f'L lolarile çarpıtmıılardır. 
da muva ıak ıyetli lhıtilalcilertn iddiasına gö-

tetk ik lerini ikmal re, Franko tayyareleri cum· 

e de re k şehrimi- : huriyetçllere alt 18 tayyare 

ze dönmüş Ve has- : d01iirmü1ler ve ayrıca altı 
• t yyare de aakatlıyarak, 

talannı kabuletn1e :

1 

bunları ıhtıla lci ispanya top 

ğe baş/an11şfır. i raklarına ln meie icbar eyle 

...•• .. •• • • •• •• • • • • •• •• •••' 1 mitlerdir 
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29Tışrınmıı günü ilkişoıarakgazeııcintzdın., . !ŞükrUKaylar-Ahmetl :KokVeSömi KokTürkll• 
U L U S 1 S a r a ç o ğ 1 u ı 1 Ant r a s i t i G e 1 d i ..• . . • 1 

G 
t Çiviciler arastasındaki 17 numaralı düU<anımızı t 

azeteSİDİ isteyiniz t aynı sırada 14 . ıs numaralı dükkana naklemk. t 1 Her Cins Soba Ve Ocaklıkta Ve /v1aı -
! Her türlü inşaatın bütün nıalzenıeleri bil- ! • l!zda kul/anı/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk il. 

Ulus gazetesi 29 Teşrinevvelden itibaren • • ~ ~ • ha~sa kcrt·ste, ziraat ahhlaı·ı, demir, çimeu- t .~ flntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-=. 
yeni büyük makinesinde büyük bir ha- • • m •• lo, hırdavat, her ebatta su L>0ruları, odun •1 * ven Fiatla Sal!lmatadır. • 
cimde basJ/acakt". m 1 f ve maden kömiirii sobalarının çtışitl('ri rna- t • 

L U S • 1 AHMET VE IBRAHİM CUMALI 
ğazarnızda~bulunur. ! Gerek toptan ve gerekse parakente • Çiviciler Ve Demircile. Çarşısı 

Her Gün 12 Sahife Çıkacaktır. • • Demir-Hırdavat- Yapı Malları • , ! suretiıe tatış yapJ/ır ve bütün inşaat işle- • • Çiftçi Aletleri Alım Satım Evi ! 
!inkara, Hükumet, Kamutay hayatını • F' ı • • ~ 

en yakından tak ip Sinema-Dünya şuunu- 1 ri taahhüt olunur. ıat arımız ehvendir. S •••D•••&••••••••• ••••: 
Kadın Magazin sahifeleri 

Zengin memleket sahifeleri: Dunya röportajları , 

Balkan Antantı ve Sadıdbad Paktı merkezlerinden 
munta:am mektuplar, her gün bir hikaye, Kıillür, 
Askerlik, Tayyarecilik, Havacılık, De11i:cilik. l:.ko· 
noml, Sanat, Edebiyat, Köy sütunu, gibi bahl~ler. .. • 
Vil~yet Daimi 

Encümeninden: 
1 - Eksiltmede buluna• müddeU temdit edilen Balı

keılr - Edremit yolunda Çengeloğlu mevkllndekl yaptı 
rılmakta olan ameleı daime evlerinin ikmali tnıuına lı · 
tekli çıkmadığından 4.1 O 937 tarihinden itibaren 4 11 ·937 
tarihine raıtlıyan perıembe günü saat 15 ıe kadar bir ay 
zarfında pazarlığa bırakılmııtır. 

2 - Keılf bedeli 442 lira 70 kuruıtur. 
3 - Bu ite alt keılfname ve evrak ıunlardır. 
A Ekılltme ıartoamesl 

B - Tahlil fiyet cetveli 
C - Mukavele örneği 
D - Keılf cetveli 
H - Mesaha cetveli 
lıtekliler bu keıtfname ve evrakı Balıkesir Vilayeti 

Daimi Encümen kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde gö· 
rebilırler . 

4 - isteklilerin 4 1 l -937 tarihine kadar her toplantı 
günü olan pazartesi ve perıembe günleri saat 15 de Vi. 
layet makamında müteıekkll Daimi Encümene gelmeleri 

Encümeninden: 1 orm•nıarımızıko•um•~ 
it. için odun yalnlmıyBcak, 

- bunun için ne yapacağız? 
lometreleri araaıoda taıları ihzar edilmtı bozuk k11man es-

1 - Bahke11lr-Edremlt yolunun.75+000-82·476 ncıf ki- 1 
aalı ıoıa tamiratı 30-9-937 tarihinden itibaren • 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur 

2 - Bu tıln keılf bedeli ( 7 449 ) lira ( 85 ) kuruı 1 
muvakkat teminatı ( 558 ) lira ( 'i4 ) kuruıtur . t:g; 

3 - Bu lıe .. ait ıartname ve evrak ıunlar: it.. 
A - Ekılltme , ıartnameıl ~ 
B - F eon1 ıartname it. 
C - Keılf cetveli 1 
D -- Mukavele örneği 
H - Nafıa tılerl ıeraltl umumlye11l 1 
lıtıyenler bu keılfname ve evrakı vilayet daimi endi· ~ 

men kaleminde veya Nafıa müdQrlüğünde görebılirler it. 
4 - İhale 21 10 937 tarihine raılayan perıembe günü ~ 

saat 15 de vilayet makamında müteıekktl daimi encilmen it 

Maden Kömürü 
KullanJ/acak Diye 
DüşDnmeviniz .. 

flertiirlü kö nıür 
yakan kullanışlı ve 
her keseye elveri~li 

Zonguldak ve Halk 
tiplerindeki sobaları 

ticaretlıaııenıiuf~ hu
iac(.ı ksmız .. 

Duman ve 
. 
IS 

tarafından yapılacaktır. 

5 ·~ Ekılltmeye bu aıbı itlerle uiraıtığına datr Balı
kesir Nafıa müdürlüğünden laakal sekiz gün evvel vesika 
alanlar glrebtlfr. 

1 
1 
1 
1 
1 

yapmıyan ç o k dayanıkh sömikok 1 
«Türk Antrasidi» de geldi '11 

Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, ~ 
~ çivi, cam gibi çeıttler de mağazamız da her yerdeıı ~ 
~ ucuzdur. '71 1 En birinci boya ya ğlar1t boya malzemeıide uca '
~ rethanemfzde ehven flatlarla satılır . Bir defa dene· '1J 

6 - l11teklllerln yukarda yazılı gün ve saatte muvak 
kat teminatlarını ma1sandıfına yatırdıklarına dafr makbuz 
veya banka mektuplarile vilayet daimi encümene müra · 
caatları ilan olunur. 

4 - l - 438 
ft. yloiz. ~ 

Komisvonundan: . Ve Hırdavatçı 1 
Balıkesir Askeri Satın Alma 1 Saraçlar Başında Demir 

J ı Hasan Cuma/J /; 
_______________ 4_-__ ı __ 4_5_s __ ı Suıığırlık garnizonu ihtiyacı olan 90,000 kilo un kapalı ·~~~~~ , ~~A»lit~~ 

1 
O
• k• ~· f • 1 1 zarfla eksiltmeye konmuıtur Tahmin edilen flatı 12, 150 j .. , 

ilan olunur. 

Sovyetler 
Birliğinin 
Dış Ticareti •• 

1937 Senesinin Kanunu -
ıanl ayı bidayetinden Aius· 
toıuna kadar geçen müddet 
zarfında, Sovyetler Birliği· 
ntn dıı ticareti, geçen 11e . 
nenin aynı aylarına nl11bet 
le 163. 700.000 f azlaslyle 
1 .929.200.000 ruble tutmuı
tur. 

Bu miktardan 1 O 16 600 
000 rubleıl i h r a c a t, 
912.600.000 rublesi de it · 
halattır. 

>ı"U uuı • 

Geçen senenin aynı ay
larına niıbetle, bu sene, pa· 
muk ihracatı 41.200.000, 
kereste 28. 100 000, otomo· 
bil n a k l i y e vasıtaları 

15.900.000 m a n g e n e z 
ı 5 :ioo.ooo, kimyevi gübre 
8.500 OGO, her nevi makine 
ve teferrüatı 8 400.000, kürk 
6,800.000 ve elektrik ma · 
klnelerl de aynı zamanda 
1 .300.000 ruble fazlalaımıı· 
tır. 

İthalatta iıe , makineleri 
55.400 000, demir 22.500000, 
kürk 1 l. 700.000 elektrik 
makineleri g .900.000. gemi 
8 900.000, endüstri makine · 
4 .500 oOO ve kimyevi mad· 
deler de 4.3 )0 .000 ruble 

nzalmı~tır. 
Sov1•etler Birliği ihracatı· 

un u un ve za ıra ıat arı l lk l ----·-·----A·-----------e .. lra, 1 teminatı 9 2 lira 25 kuruıtur . Eksiltme 25-1 Teırtn' t:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :• 
1 UNLAR: 937 pazarteıl gfinü •••t ıo,30 da Suoıtırlıktakl komlıyon 41: E z m e Ve K 1 r m a =· 

da yapılacaktır İıteklilerln münakasa saatinden bir saat ı; iı' 
evvel teklif mektuplarlle Su11ığırhk ukeri aatın alma ko · t• M •• •• : 
mlıyona müracaatları. ti o o r u . . =, 

Asgari Azami 

K. K. 
- •= : 4-1-443 • P. /, b 8 .. •! a amut, ulgur ve tuz kJrması, arp :, 55 Randıman 850 860 

60 830 840 .. 
70 

" 
760 770 --------------- ~i ezmesi, mısır kJrması, öze,fi bakla, bur"' iJ 

t: çak, çavdar kırmalannı son sistem ola-- !' 
ıs rak meydana getirmiş oldu.i}um afatlar vır !J 
•! sJfasile en seri ve en temiz olarak kırrn_a- :: 
~: yi veezmeyi ehven fiatla taahhüt ey/eflf/1· i• 

80 .. 690 700 

Kırma" 490 500 

BUGDA Y PİY ASASJ 

Sert buğday 4 625 4, 75 
Yumuıak ,, 4,75 - 4,875 

Vil~yet Daimi 
Encümeninden: 

Mısır 3, 125 - 3,25 
Arpa 3, 125 - 3,25 
Bakla 3,125 - 3,125 

1 - Eksiltmede olup müddeU temdit edilen Balıkealr
Edremit yolu üzerinde Ergama mevkllnde yaptırılmakta 
olan tamiratı daime amele evlerinin ikmali lnıaıına lıtek

nın yü-z-de_2_5-,3-ü_n_ü_z_l_ra_a_t_, li çıkmadığından 4 1 O 937 tarihinden itibaren 4 • ] l . 937 
tarihine rastlıyan perıembe günü saat 15 ıe kadar bir 

maddeleri. geri kalan kıs· d ay zarfın a pazarlığa bırakılmıth· 
mını da endQıtri maddeleri 

letkil eylemtıttr. 

İthalAta gelince, bunun 

da yüzde 7 ,3 ünü l11t1hli.k 

2 -- Ketlf bedeli (1601) lira (99) kuruıtur. 
3 - Bu ite ait keıifname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartoamesi 
8 - Keılf cetveli ve evrakı 

maddeleri, geri kalan yüzde • C - Tahlil fiyat cetveli 
D - Mukavele örneği 
E - Mesaha cetveli 

92, 7 ini de endüstri levazı 

mı. teıkfl etmlıUr. 

Sovyetler Birliğinin dıı 

ticaret muamelelerinde, 

ehemmiyet itibariyle ilk 
mevkide İngiltere, ondan 

sonra da ikinci mevki de 
Amerika Blrletlk devletleri 

gelmektedir. 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

.. 

istekliler bu keılfname ve evrdkı Balıkesir Vilayet Dal· 
mi Encümen kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde göre
btlirler 

4 - İsteklilerin 4-11 937. tarihine kadar her toplantı 
günü olan pazarteıi ve perıembe günleri saat 15 de Vi
layet makamında müteıekkll Daimi Encümene gelmeleri 
tliin olunur. 

4 - l - 455 

A ı EKRE 

•= ADRES· =· .. . . ., 
•= Deve Loncası Caddesı :, 
ıi Motörcü İsmail ...... -Ü 
··········································;.;;...,.., 

S~t~~k--Oükk·an~-F~ r ı (1 
• 

Bağ ve Ev Verı .. 
Arabec:ıol 

Aıağıdaki yerler satılıktır . Taliplerin 
Bay Ali Sadıka müracaat etmeleri. d,. 

11taıtO 
1 -- Eski belediye meydanında uncular ara 

halen terzi İbrahimln ifgalindeki kargir dükkan· 

2 - Kerestecilerde köıe baımda Saatçi Ethelll 
karıııında fırın. dş pırı 

3 - İzmirler mahallesinde iplik fabrikası ya 

Gavurun bağı diye anılırn bağ ve ev yeri. B . uıt · 
r ·~ 4 - Fazlı kuyusunda ıoıa üstünde Şere01et 1 eri· 

minin bağının karımnda 4 dönümlük bağ ve e~ 

İyesi vel~aıyazmanı: Ba1ıhellir 11aylavı H. KAl<.A,!_. 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'A~ 

Basımyerl : İl Ba11mevl 

' d 
d 


