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ispanya Harbinin Doğurduğu Yeni Ve Mühim Bir Vaziyet: 
• 
ltalya; Kadiksa Asker 

T rablusta Japonlar, Şanghayda 

ihraç Ediyor .. 
" 

Bu Haber ispanyanın Salahiyettar Şahsiyetleri 
Tarafından da Teyit Olunuyor. Madrid Dün 

de Bombalandı • 
Londra, 15 \A.A .) - Roy 

ter •janıına Cebelüttarıktan 
btldırildijine göre hemen 
her 160 Kad,kıa mühim 
miktarda ltalyan a1keri 
ç,karılmaktadar. 

Londra, 1 S (Radyo) -
ltalyao askeri kıyefettle bir 
Çok uker Kadikıa çıkmakta· 
dır. 

Madrld, IS (Radyo) 
Sallhlvettar ıahılyetler Ka· 
dık1a ltalyan aakeri çıkarı l 
Qaakta olduiunu teyit et. 
llıektedlrler. 

Madrld. l S (Radyo) 
Burün Madrl<I yeninden 

bombardıman edtlmtı ve 
tehrln muhtelif yerlerinde 

obüı~er patlamııtır. Fakat 
telef at azdır. 

G ENERAL FRn NKONUN FA~LI ASKERLERi 
ddetli bir mukavemetle püı 
kürtülmüıtür . 

Salamanka , 15 (Radvo)•
İhtllalcfler, Aıturya c"phe 
ılnde tlerliyerek muhtelif 
kaaaba ve tepe leri itgal ey. 
lemitlerdir 

Aragon cephesinde vuku 
bulan ı ı ddetli bir muhıu ebede 
ibtılllcller, 14 tank ve muh· 

te if mühimmat efe geçlrmlf 
ler ve cumhuriyetçi kuvvet 
lerl.,.rkata mecbur eylemlt 
!erdir. 

BauelonJ 15 (Radyo) -
Cumhuriyetçi lıpanya hükd 
metl~ harp 'eılrlerlni çalııtır · 

nııya karar vermlıtır. Eıir· 

ler, ıtmdilık yol itlerıode 

kullanılacaklardır. 

- 4Jlll5 -

Mısır ve İtalyan kuvvell11i 
arasmdı mü~im hareketler 

oluyor 
Pariı , 15 (A A.) - Roma· 

dan verilen bir habere göre 

Trablu, a süratle takviye kı

taatı gönderilmekte devam 

edilmektedir. 

Bir Londra telg rafına gö· 

re de Mıs ı r kıtaatının, Trab 

lus hududuna doğru mühim 

hareketleri görülmektedir . 

merika 
Konsolosunu ' bir Ermeni 

öldürdü 
Kudüı, 15 (Radyo)-Ame· 

r it anm Beyrut aeneral kon. 

ıoluıu4B. Marine, Amerika 

tebaasından Karayan adında 

bir Ermentoln paaaportunu 

•ize etmek iıtemediAJnden 

Ermeni kendiılnt beklemlt 
ve konsoloıhaneden çıkarak 

arabaya bınerken tabanca 
ile öldürmüıtür. 

Katıl, zabıtaca derhal ya · 
kalanmıttır 

Madrit, 15 (Radyo) -
t>nn Madrldin bombardım•· 
tıı nellcealnde bfr çok tele 
fat verllmt Ur . Bombardı-
ltıan esnaamıla halk telaıa 

düırnüı, ıaıkma dönmüıtür . 
Pek çek 6lü ve yaralı var
dır Sinemaların ve büyük 

Yugoslav Öğretmenler Arap Harf 
Başvekili Lon~raya vardı leri Kullanmıyacak .. 

Beynelmilel Mıntakayı 
Bombardıman Ettiler .. 

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

8 on on baş gün zarf mdı Japonlar. Sanghay cephesinde 
20 ~in ~işi zayiat verdiler 

JAPON ASKERLERi 
Londra, t5 (A .A. .) - Şane· edllemlyecektir. ÇGnkO bir 

haydaki Çin makamları Ja- çok noktalarmda batara ui· 
poo kıtaıının Şanıhay el· ramııtır. 

varanda ıon on bet ıün zar- Şimali Ç4n· Japoa Jutaa· 
fında yapılan muharebeler tının kuvvet kOlUyeıl, ~eki· 
eıoa11nda~ö)Q ve yaralı ola- nln cenubu •arbfılne 309 
rak yirmi bin ktıi zayiat kil t f d 1_ ome re meıa e e altn 
verdiklerini bildirmekte 
d Yı1anıhihl ltıal etmlt olup fr. 

Şanghay, 14 (Radyo ) _ Pekln.Hankov demlryolu bo. 
Şanıhaym Japonlar tarafın · yunca ileri hareketine de· 

dan bombardımanı eanuın · 

da bir bomba beynelmilel 
mıntakada,bir tramvaya dOı· 
müıtür. Zayiat çoktur. 

binaların önlerfoe d üf"D oh· 
'•ler, muhtelıf yerl.-rde bü 
lf\lı yangınlar çıkarmıthr. 

Bütün mahallelrrde, bom· 
b•rdırnannı ölüler ine teudüf 
~Unıektedlr 

Kültür bakanhğı öğntmenlerin taziyeti ile daha ya
kından meşgul olacak 

Tokyo, 15 (A.A.) - İlk. 
teırinln 12 inci günü Japon 
hava ftloları, Kouantua ey· 
aletindeki mühim ıehlrlertn 
ekıerlıinl bombardıman et · 
mittir. Japon tayyareleri, iki 
Çın ganbotunu Cantoıı aç· 
ıklarmda bahrmıılardır 

Cantonun 170 kilometre 
ıtmalinde kain Sklnchov ıle 
Caoton arasındaki 23 tataa
yon Japon tayya releri tara
fından0 bombardıman edll

mfttlr. Bu hat , Çinlıler ta· 

vam etmektedir. Tılnıılnl 

zaptetmıı olan JapQD mGf
rezeal dün Hopel ve Sban -
ıl hudutlarında kltn Nı. 

anrtzekvan ıehrlne varmıı 

lard1r . Çin kıtaatı, ChanılJ• 
dofru rical etmektedir. Di· 
ğer bir Japon kolu, Kaoyl· 
nln cenubu ıarlıdılnde Paıl· 
angl reçmlı bulunmaktadır. 

TO.rk- Yunan 

Heyetleri Meriç üzerindeki 
~ahsmalarma bıslıdılar 

Madrit, 15 (Radyo) 
!C'-rnhurlyetçiler bugün Sa 

~'"" Golove ani bir baskın 
r•Pnuıl ar, muhtelif mevzi 
erı ve kaubayı ltga l et
'blılerdir . 

d Şark cephesinde üç gün 
'"atn eden muharebe ne 

tıc~•lnde bir kaç mühim 
'-'e.,ki ele geçırılmittir Dün 
'•il d ertn bu me•kllerl ist ir 
~çln yaptığı taarruz ti · 

lzmitte 
lıtıııı mücafeıe teskililr
~'" ~ir yılda yaptı uı işler 
~ ~nkara . l S (A A.) iz 

c,'~ ~ılayet indeki aıtma mü . 
)ıtıeleıının çalııma ları ha 

'" ' nettcelerlni göıterm ı ı, 
>Q°'tlce teabit edilmiı olan 
'lttde 25 kamendeıki yüzde 
~,'h, dalak endesld de yüz 

d~ ellıJen yüzde dokuza 
tı-.Gıtür 

3ı~~rtadiye kadar vi layetten 
tıı, hektar bataklık tama· 
~, ~ lturutulmuıtur. Hu se · 

~~~ Adapazarında 3500 
~,le. t araziy i kap l ıyao 
~~te,,. bataklıfı kurutul 

~dar. 

H. STOY ADİNOZIÇ 
Londra , 15 ' Radyo) Yu 

goalavya Batbakaııı 8 . Sto · 

yadioov ıç , bugün bura) a 

1ıelm it ve karıı la nmıttır . B. 

Stoyadino vı ç, lngiltere Baı 

bakımı B. Çe mberlllynla ko 

nuıacak ve yarın Belgrada 

dönecektir. 

Kızı lırmak 
Ozerin~ek i ~etinKaya ~ÖP· 
rüsunün i nşaatı bitirildi 

Ankara 15 (AA ) 8af . 

rft d a Kızı lırmak üze rinde 

yenide n yap ı lan 254 metre 

uzunluğundal< i Çet inkeya 

1 
köprüsünün ioıaah bltmiıtır . 
Yakında açılacaktır 

Kültür bakan l ığı bütün 

okul öğretmenlt rinln vazi

yet leriyle daha yakından 

meıgul olmağa karar ver 

mittir . 

Ôğrend ı ğiınlze göre, öğ 

retmenler. okullard11 kartı 

laıtıkl 1' rı müıkül eri talimat· 

nama hükümler ı ne göre ye 

nebılmek ıçln arzu ett ı kleri 

malzeme v~ saireyi ıspı• k 

terlere bıldirmek ıuretile 

ve on lar vası tasiy l e temine 

çal ııacakla rdır . 

Hundan batka öiretmen 

ledn kusurları da yine 

alakadarlar tarafından teıı 

bit edı 1 ecektir . 

Bakanlık öğrelmt'nlere bir 
çok kolaylıklar yaparken 

öğ retmenlerden de bazı tey 
ler beklemektedir Bunların 

en batında öğretmenlerin 

gerek yanlarında ve gerekse 

okullarda ve dolaplarındaki 

e~yllları arasında Arap harf 

!eriyle yazılm ı t kağıt ve 

kitap bulundurınam a l . rıdır . 

Öğretmenler bunları ka. 
t iyen yazıp kullanmıyacak 

lar ' ı r . 

Emrin ft ksine h reket 
eden öğretmenler y akılacal< 

ani teft iıler le haklarında za · 
bıt tutulacak, ayni zaman-

da cezai hükümler de tat· 
bik edılecektır. 

Cezai hükümler, ıuçu ft 

leyenlere karıı pek ağır 
olacaktır . Tllfından bir müddet iıtimal 

Memurlar Arası da Bir; 
Anket Açılacak .. 

-----------------
Aldı~lar1 maaşla geçinemiyen, sıkmtı çeken memurlar 

için bazı te~~irler almması düşünülüyor, 
Hüku n et bir kmm me 

murlarm aldıkları maaıla ge· 

çlnmekte sıkıntı çektiklerini 

ve bug6nkü hayat tartlarıoın 

alınan maaıla tevazün huıule 

getirmedığinl görerek me 

murla rm geçim zorluklarını 

izale edebilecek bazı tedbir · 

ler almağa karar vermittlr . 

Henüz mahiyeti tesbit ed 

ilemiyen bu tedbirlerin itti· 

ha71 için memurların vazi 

yetlerln i bütün vuzuhiyle 
gösterecek bır anket hazır 

lanmııtır. 

Ankd varakaları Türkiye 

nin h.-r tarafında 31 i 'kki 

oun 937 cuma günü doldu 

rulacaktı r . A l ınan cevaplar 

derhal Ankaraya aönderlle· 

cek ve burada ıtat ti 

um müdürlüğünde kııa bir 

müddet içinde taanif edile · 

cektir. 

Bareme da bil memurlar 

için dört ıayfalık ıual vara. 

kalan hazırlaomııtar Bu va· 

rakalardan 200 000 a det ba 

ıtırı i acak, bu ay içinde bü · 

tün idare i.mJrltklerlne me· 

memur sayısı nisbetinde da 

fıtılacaktır . 

Sorulan malümatı muay-

yen müddet içinde mazereti 

o l maksızın vermlyen veya 

doğru olarak bildirnliyen 

memurlar 5 hradım 25 

l iraya kadar para ceu11 ve 

tki aya kıtdar hafif hapiı 

cez.ıulyle .cezftlandmlacaklar 

Ankara, 15 (A .A.) - Tiirk 
ve Yunan ıaliblyetll komtı· 
yonlan Meriç nehrinde etüd
lerlne ve bir kıamı da ite 
baılamıılardar. 

Bu hayırla baılangıç üç 
•ene ıç l nde nehirlerin taı· 

ma :armı durduracaktır. 

Kudüste 
Orf f idarı ilin edildi 
Kudüı. 15 (A.A.) - Dün 

akoam Ft ltıttnde lyddar · Ra· 
ıelea fimendtfer hattında bir 
tren berhava edil mittir. 

Kudüıte örfi idar• flln 
edtlrntıttr· 

_ _...,._.._., ....... 
Sporcular 
Manisaya 
Gidiyor 
Şehrimiz futbol mufttelltt 

Manlıa muhtelttl ıJe bir maç 
yapmak üzere buıQn trenle 
Ma1lisaya gideceklerdir . 
G~ler Maal.ada bir di 
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Fuara 
iştirak et ek üzere neler 

gönderildif 
Bundan bir buçuk ay ka

dar önce İzmir Fuarı~ı zi
ııaret eden bir okuyucumu. 
zun meklubunu neşrtlmfı 
tik. 

Okuyucumuz bu meklıı
bunda fuardaki Balıkesir 
kö~eıl hakkında bazı dilek 
Lerde bulunuyordu. Bu de 
fa şthrlmfz Ticaret Odası 

fuara ne ıekilde iıtlrdk 
edilmiş ve rıder gönderil 
mfı bulunduğunu aşağıdaki 

Jatırlarla anlatmaktadır. 
Okuyucumuıun me/..tubu. 

nu o vakit urbesl sütunda 
nasıl bitaraf/ıkla ne~rel mi~ 
ıtk bu satırları da ayni ıe 
kilde ducediyoruı: 

• * .. 
Enternaıyonal bir fuarda 

Balıkeılr vlllyeU namına 
Maarif ve Ha lkevi faaliyet 
ııraflil, görmek latlyen! ve 
fuar komltaamm lktteat Ve
kaletinden aldıfı direktif 
{izerlne ebadını teıbit ede 
rek latemtı oldulu· villyetln 
ztraat ve mOıtahıelltını 

canlandıran - airandlzman 
fotofrafları, fotofrafba ne 
reklamı, ıanan! Bir okuyu 
cunuzun, lzmlr fuarmda btr 

Bahkeıfr pavyonu, olmadıiı 
veyahut da fuardaki odalar 
pavyonunda Balıkeılr koıeıl 
bulunmadıfı halde buna alt 
yazdıtı. ve gazetenizin 9 
eylul 1937 tarih ve 1028 
aayılı nüıha11mn 2 inci aa 
hifeılnln 1 ve 2 fnci .oütunla 
rma dercedllen yazıya ce· 
vap v,.rm@yl bidayette zait 
görmüıtülr ... 

Ru yazıy:, okuyan bazı 
klmıelerin lzmJr fuarına vl . 
liyetimizden bJrıey gönde 
rılmedi mi? Sorguıu kl!rfı . 
unda kaldıjımız ıçln vili 
yetımlzden ıonderilmtı olan 
etyaların fuardaki odalar 
pavyonunda teıhır edilip 
edılmedijlnl ıalahtyetlt ma 

kamlıudan sorup iyice tet 
kik ettikten ıonra keyfiyeti , 
ıazetenlzln ayni ıütunların 
da tavzih etmek mecburl 
yetinde kaldık. 

lkttıat Vekaleti , 1937 yı 
lı lzmtr fuarır.ıda odalar ta 
raf andan teıhir edilecek eı 
yanın bir pavyon dahlJinde 
toplu o1arak teıhtrini tenılp 
eltili için fuardaki odalar 
P!\ vyonu kurulmuı, burada 
teıhlr olun.scak eıyanın clnı 
ve mıktarı teıbtt edilmtıttr. 

f.uara ittir ak ve neticeıt · 
nto btldtrllmeaioe dair lkti
ut V ckiletıntn itarı üzeri 
ne vilayetimizin her itinde 
olduğu gibi bu itinde de yük · 
ıek ilgilerini göıtermtı olan 
ıayın valimizin, merkezde 
teıkll etmtı o1duğu btr ko · 
mlta, faaliyete ıeçmlı kıaa bir 
müddet içinde yazı sahibinin 
ıöremedifi! Ve gönderllmeıl 
lnzumundan bahıettiğl! Aıa · 
iıdakt Uıtede ıörülen etya 
ları) haz1rlıyarak fuar ko 
miteıi emrine göodermiıtlr. 

İzmir TOrkoffı müdürlQ 
ille fuar komlteılne eıyala 
rkmızm tama men teıbtr edil · 
memeıl aebeblohı blldirtlmeıf · 

ne dair yazılan yazıya fuar 

komlta11 baıkanlıfından ve· 

.. ~ --

Kibrit 
Hasıl icat edil~i1 

Ôyle ıeyler vardır kt bu 
nu k im ica t elti ıı. caba? di 
ye dütünmeyiz btle Mesela 
hergün kullandığımız kibrit . 

Ki briti kim icat t- ttı? Bu 
nu. ancak bu ıual i ıorduiu · 

muz için düıünüyonunuz. 

Söyliyel ım: 

Kibritin icadını birçok 
milletler kendilerine mal 
etmek iıterler. Mea~la Ma
carlar geçen ıene , onlar 
için kibritin muc ı dl olan İr · 
lnftnin yQzüncü yıldönümü · 

nü kutluladılar . 

Fakat, Fransızlann iddia 
ıına göre, kıbriti icat eden 
bir Fransızdır . \ Şart Surv11 ) 
lamtndek i bu Franıız tale
besi. mektepte muallim kim. 
ya tecrübeleri yaparken 
böyle yanacak bir madde 
yapılabllecejlnl ıörmüı ve 
ve patlayıcı bir maddeye 
fosfor ilave ederek ilk kib
riti yapmııtır. 

rtlmlf olan cevapta "Ticaret 
odalarının eıvaları İkt1111t 
Vekllettntn tenılpleri mu· 
ctbince teıhir edllmiıtır. 

Malları teıhtr edtlmemlt tf 

cant oda11 yoktur Ancak 
mamullt ve meınuat cinı 

itibariyle ayrılarak yer yer 
teıhlr edıldiğinden bir tlca · 
ret odasının büUin mallarını 
bir arada görmek kabil de 
iildtr. Odanız etyaları da 
bu esu dairesinde tanz ım ve 
teıhir ed1lmi1tir. ,, Yolunda 
ıerdolunan mütalea da fuar · 
da k i odalar pavyonunda 
okuyucunuzun gördüaiü! Gı· 
bl bir Balıkeıir köıeıl bu 
lunmadığını ve gönderilen 
eıyalaran cinılerine göre yer 

yer teıhlr edilmit olduğunu 
mu vazzah bir ıurette gÖ&· 

termektedır . 

Fuarda leşlılr edilen v/la · 
yelimizln eşya listesi: 

50X60 Ebadanda vilayet 
zlrai ve hayvani varlık ve 
f aaliyetl gösteren ağrandız. 
man fotoğraflar 

Zeytinyağı ve sabun aı 

raf ikleri. 
Buğday baıağı demetleri. 
Buiday, bakla, nohut, ıu 

aam , arpa, burçak , yulaf, 
çavdar, kaplıca . 

Yün, yapalı keçi kılı . 

Pamuk, ipek kozası. 
Kett'n tohumu kendir ve 

kett:n elyafı 

Muhtelif ebadda ayn!ye 
ve a raba imalatına mahıuı 

kereıte numuneleri. 
Polamut, çam kabuğu, 

çam ıakız1, mazı numune · 
leri. 
Kaıar , beyaz, kelle p e y 

nirleri. 
Bal 

Ayvalık ve Edremit zey· 
tlnyafı ve ıabunlara. 

Konıerve ve aalamur ba· 
l ıkfarı, zeytin daneai 

Gıranlt taıı 

Balıkcılr ke çe ve deri 
mamullh . 

Edremit kok elyafı , ma· 
kine torbaları veaaire ma· 
muti.ta . 

Tütün numuneleri. 
Balıkesir Ticartl 
Oda8l Boşkiıllbi 

E. Çavuldur 
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Mi or 
M ıhraces i bendelerinin 

ilihesi 
{ Lüyıen ) ıamindekı genç 

kı z Pariı barlarında danı 

eder ıarkı ıöylerdi. Sazan 
it bulamadığı, aç ka ld ığı 

bile olurdu. 

Bır gece, y ıne barlardan 
birinde danı ediyor. Yaptı 

iı numara çok beğeniliyor 

ve danıöz alkııla r içinde 
sahneden çekiliyor. 

Sahneden inip maaalar · 
dan birine oturduğu ıaman 
yanına ııarlp k ı yafe tli bır 

adam geliyor. Giy ı nit l nde: n 

bir Şarklı olduğu anlatıla n 

bu adam danıöz kıza di
yor kt: 

- Efendim a ı z i y~rın ( . ) 
Otelinde beklıvor . Kaçta 
aelecei ınizi soruyorlar. 

Evveli meıeleyı anlamı 

yan danıöz ıııtkın ıaıkm 

bl\kıyor. Fakat ıonra adam: 

- Mıhrace hazretleri 
danıımzı çok beğendi. De· 
diiı zaman kendiıini çağı

ranın bir Hintli hükümdar 
olduğunu anlıyor. 

Erteıi ubab d anıözün 

teıbit eltili saatte evinin 
kapmnın önünde bir oto· 
mobil duruyor: 

Danıözü Mıhraceye ıö 
türecek ar•ba gelmlıtır. 

Danıöı{i çağırtan Mtıor 

Mıhracesi Yunraja.dır Lüt · 
yene diyor kı: 

- s~nelerdenberi ıizin 

rıibi güzel das eden bir rak· 
kase arıyordum . Nihayet 
ıeni buldum. Benimle b~ra 
ber Hindlıtana gelir miıl

niz . 

Hındfstan! Bin bir gece 
maaalla rının eıra rlı memle 
ket ı! Lüıyen gibt fakir bir 
danıö~ için bundan daha 
büyük saadet olur mu? 

Derhal kabul ediyor v e 

Hindiıt a nll gıtmek üzere 
ertesi günü onunla beraher 
yola çıkıyor. 

F a lcat , Parisli dan~öz Hin
diıtanda umduğundan p~k 

fazlasını buluyor. Hakikaten 
Mıhract nln Hindtatandaki 
sarayı o kadar muhteıem 

dlr kt bir fakır danıözln 

bunu tahayyül etmeılne bl 
le imkan yoktur 

Bundan, b8tka, ~üıyenin 
ani baıına ıelen ve haki 
katen peri maaa ' l a rını an · 
dıran bir hadile daha ol -
muıtur: 

Genç danıöz l1indtıtana 

ayak basar basmaz Mihrace 
onu veni bir kıyafete ıok 

mut ve yo la koyulmak üıe 
re, bir fllln üstündeki kôt · 
ke oturtmuıtur . 

Bu ıuretle btr müddet 
ıeçtlkten ıonr" eıki Partalı 
danıöz kendiılnl büyük bir 

ıarayın önünde buluyor. 
Bütün ıaray , donanmıı bir 

halde, yeni ıelenle rt bekle 
mektedir. Onların geldikleri 
ııörülür görülmez çalaıla r 
ve oyunlar baıl ıyor . 

Bu bayram ıenliii ara· 
ımda dansöz Hindiatanın 

güztıllik , 11hhat ve danı 

kralıçeıl i li.o edıliyor . 
O gündenberl eski Parlsli 

Danıöz Hındiıtan ahalfıl 

ve Mıhraceoin bendeleri için 
bir illhtır. 

@=============================================~@] 1 
~ 

@Jİ================================::::::;;::::::=========@Ji 

ai i Encüme i Ver-' 
diği Kararlar .. 

andırma-Balı kesir Şosasının 
Halk.evi önünden Gecen Kıs-, 

mına Parke Düşenecek •. 

Parke ile. döşene cek olan cadde 
Vilayet Daimi Encümeni saıanm Ha lkevl önünden ge· 

Vali B. Ethem Aykııtun riya · çen kıammın asfalt yerine 

setınd~ yaptığı toplantıda Kep. parke döıenmeıine, yeni hü· 
ıütten ıeçen S imav ve Kilyf! ' 
dereleri üzerindeki tki köprü 
nün ve Kepıüt · Dursunbey 
ıoaaaının tamirine, Manyas· 
ta 2130 lira ıarflle bir aafat 
Jıtaıyonu kuıulmaaına, Ban
dırma - Balıkeılr tltiaak fO 

kümet konağının ıu teıfaatı 

keıifnameılnin hazırlan· 

ma11 için nafıa da lre· 

ıine ha va le,ine ve diğer it 

ler ÜZf'rlnde görüımelerde 

bulunmuı karar vermiıtir. 

Ucuz 
S iğara satışı basladı. 
Köylü ıtğııralarınm bun · 

dan böyle ıehlrlerde de aa 
tılmaaına lnhiaarlar Umum 

Müdürlüjünce karar veril· 

diğlni yazmı§lık. 

5,5 ve 6 ,5 Kuruıa aatılao 

bu ı i ğaralar dünden itibaren 

ıebrimizdeki bütün bayilere 

tevzi edilerek aahıa çık1t11l

m11hr. 

B. Cavit Demir 
Mebuslarımızdan 8. Cavit 

Demir dün Bürhanlyeye ııt · 

mittir 
--==--'!ll!ır---

Posta hanede 
Şikayet 

Kutusu 
Şehrimiz Posta · Talaraf 

m6dürlüğü halkm arzularını 
yalnndan öğrenebilmek aıak· 
aadtle idareye bir ııkayet 
kutuıu koymuıtur Dileii 
olanlar dileklerini yazıp bu 

kutuya atacaklardır. 

Cunıhuriyet 

8 yramı ~ız1rhklanna dair 
çahşmalar 

Karadere Köprüsü Ye
niden Vaplld1.. 

Cumhuriyet bayramınm 

on dördüncü yılının ,ehrlm ı z. 

de büyük tezahürat 1a k•1t· 
lulanmaaı ıçın h ,ı z ı rlıklar 

yap ıl maktadır . K utlulama 
iı l er ınl ta nz ım etrr t k üzere 
ayrılan ko miteler fa alıyetle 

rine devam etmektedır. 

Süsleme v ~ a y dınl ıı. tma . 

balo komHeleri lı u müna -
ıebetle dün a li ı am Partid e 
toplan arak kendi yapacak 
ları itl eri ııörü ımüıler<lır. 

Her ıki kom ı te kendileri 
ot . ilgi lendiren itleri tam ve 
nokıanıız olarak yapmak 
için kararlar verilmiılerdir 

~.ı- • ~· 

Takdirname 

Alan i~i n ~iye mü~urü 
Btfadıçta öfretn.en Nazi· 

fln üç buçuk yaıındaki 
cocuğunu ve a yn i nahiyede 
Boınak llatice adile tanınan 
bir kadını öldüren1erl mey
dana çıkaran Savaıtepe na. 
htyeıi müdürü · '· Bılil Yal 
çınkaya ile; Y r. ğcılar nahi
yu t müdürü B. Hüınü He
klmoğlu eöıt erdlklt'fi bu rı: u 
vaffakıyetten dola y ı birer 
takdirname ile talt ı f edil 
mtılerdlr . 

Vılayetln takdirini kaza 
nan müdürleri tebrik ederiz 

eladiya Daimi Encümeninin 
toplantısı 

Belediye DRimi Encümeni 
dün Belediye Relıi B. Naci 
Kodanazm baıkanlığında top· 
lanarak ıehlr itleri üzerinde 
ıörüımelerde bulunmuı ve 
kararlar vermlıtlr. 

Bu mü~im yol üzerindekTni~liyat iJü ~ôprünün yapıl
ması ile emniyete ai·rmiş ~ulunuyor 

,, 

Bandırma, 15 ( Huıuııi) 

Burada civara ıon ailn'erde 
fazla miktarda yağmur düı 
müıtür . 

Yağmurun tiddetlnden ba 
zı otobüıler de yollar · 
dak i ıu ayakl arının ıell erle 

taımaaından zorluğa uğra 

mııla rdır Bu ara da Kara 
dere köprüıü aı ün yeniden 
yapılan iltııak ıoıHnım yüz 
metrelik bir kıamı yeni b ir 
menfez yapılmak üzere taı· 

!arla kapandı8ından otomo· 
biller menfezin Hğındaki 

kara yoldan geçmektedir. 

ler. ı'\ hı gündür faaılalarla 

yaian yafmurl arın te eirile 
bu adi yo l çok çamur bir 
hale gelmiıtır . 

Çarıamba günü buradan 
aeçmek iltlyen bir iki oto 
mobi l burada çamura aap· 

lanmıılar ve arkadan ıelen 
diğer otomobiller tarofından 
çıkRrıla bil mitler dtr . 

Bu aJı yola bir miktar 
taı dökülürse otomobiller 
daha ko layca ıı e llp geçebl 
lecek lerdtr. 

Ma'dm o' <luğu üzere Ka 
radere k6prüsü ekseriya f aa· 

cf•' 
la yağmur lu zamanlarda e1'' 
imi bir tehlike teıkll etrıı 

leydi eçil 
Kıı günleri ekseriya ~ef• 

vermiyen bu köprü bu de" 
eaaıılı bir ıekı lde yeol 

yapı lm ıotar . "e 
Bu ııuretle bu mühl~1 "8 t 

iılek yol üzerindeki nak ~te 
bu köprü ile tahtı em011 

a l ınmııtır . 

• 

atı' LiseyeMecc 
Leyli Talebe 
Alınacak 

be••b•: 
Husuıi muhaıebe leYlı 

na ıehrlmiz liıeslode t• 
k t ol•O 

olarak okutulma 8 ıe 
d6rt t• 

lebelere ilaveten 

be almacaktar . ıll" 
ecc•0 

Bu leylt ve 111 y•' 
hakkını elabtlroek ıçıo rıııılc · 

butuo 
dıma muhtaç b co 

fart · 11 
Türkçe Edebiyat. l 1.,cfe 

der• er · 
ğraf ya, Riyaziye k•ı•" 
yapılac~k imtihanı 

911
uet1 

mak ve Balıkeıir dır· 

dahllJnden olnıak 1''101 

' b 
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lngiliz Gazeteleri Avrupada Dönen Hadiseleri Nasıl Görüyorlar? Bahkesir Orman Baş 
Fikirler, Süngülere Bom· Mühendisliğindeu: 
halara boyun Eğmez .. 

Bolşevizm Harple Ortadan Kaldırılamaz. Esa
sen terakkiye Müsteid Her Memlekette Bolş e

vizm Aleyhine Bir Cephe Vardır .. 
t na iliz gazeteleri Muuo\tnln 

Berlln ziyareti üzerinde du 
rarak iki lider araıında ce· 
rey an eden görüımelerl Av · 
rupa ıulhü namına hayırlı 

btr hareket olarak görüyor 
lar. Faılst devletlerin bu 
lnünasebet 'e ıulh lehinde 
•öylediklf'rl sözleri memnu
ntyetle k.uıılıyorlar Japon· 
Yanın Çındekl harekatı me 
•eluınde ise efkart umumi 

}'eyi ve b ılhaua Amerikayı 

llllırtk gayretinde devam ed· 
IYor ~ ar. 

30 Eylul 937 tarihli Tım
eı gazeteıi Muısolıntn Al 
lnanyayı zlyarettne hasretti 
il baımakaleılnde tkı dik 

tatör ernıında geçen görüı 
lllelertn emniyet ve muvaf • 
f'"lyet içinde ıona erdığın i , 
bu ziyaret münuebetile mu 
htehf propağanda menbala· 
tından tntitar eden yersiz 
korkuların manasızlığının 
ttı~ydanll çaktıian• , makul 
bır mü~ah ı dın bt lak ı bu ıö 
,~ 

llfrnelerde ümıt veren pek 
çok ı e y aörülebıleceıını , es 
'•en her iki liderin de ıulh 
r~ Yeat lehinde idarei kelam 
etın~lerinin pek tabii oldu
~llrıu, Berltn Roma mih 

l
"er:ni dığer milletle r in k a lp 
er · •ne up1anacak bir maz 
r,k ıeklınde hazır 1amadıkla 
~1~• ılan etınıı olmalarının 
Utiin Avıupada . halli ken 

dı G rnılletlerl de dahıl olmak 
t~re büyük bir memnuni · 

Yctle ka ı ılandığını ve eaa 
~" l'lglherede Reich hükü 
ltıttt ile makül bir anl aı nıa 
:'Pıl~aaını terviç edenlerin 
' ıdrak tllıği vcçhi le 70 
~ilYon 'uk canlı bir mılletin 
il •rupa ve hatta bütün du 

Ya nızamında el bette uhde 
•ı-. \,k düıen rolü oynama k 
b kına maltk o ldutunu 
lldırtyor . 

ı,t8u gazeteye ıöre her mil 

' 

ltı gayri kabil içtinap ol· 
t'" . ıııd ~ almak mecburiyetinde 

lh llau meofı ve lflzumlu 
det'iat tedbirlerinin harlcln
hQ rıalliz bakımın an sul 
,, il rnuhaf azaaı için iki ee 
bı tart vardır. Hunlardan 
,
1 
'lrıctıt Avrupayı iki mu ha· 

tı~ trupuna ayırmaktan iç 
I~ S> etmek, iklnclal de po 
ı, 'kil ve ekonomi ıa hasında 
ı ... trı lbanaıiyle mütekabil 
... tı l t~, Yazlar vermektir . ngıl 
~1,~tıln bu ıa rtla rda n birin 
ttı~t trıuıırra ne inf n ede· 
Q. •tıe ve ıkincıstnde de en 
~tı 

''l\d •ahakf milletler ara 
~du' Yer alacaiına itimat 
\I~ ~bilir . Fakat boltevlzm 
t'~) dt_,, bir cepheye ııtı · 
tıbtt • vett bu fil rtlarda n hl· 
1~cı,~lrıt Parçaladıiı aibi ik 
"'ıs ıne de hiç bir hizmet et
~') 01'-uyor Muntazam bir 

't t'~• ve muntazam bir le 
1 llf y 
t~~tt e rnuhtedir her mem 
~)hı e eıasen bolıevlzm al 
-iti"' bır cephe vardır . Fi· 
~,,:t •Ch11ülere veya bom 
~~"ltll boyun eğemez Ja 

,, b 
uaGnkü hareLetle · 

rtyle Çinde nasyonalizm1 
mahvedebiliyorlar mı ; yok 
ıa canl andırıyorlAr mı? Harp 
ten ve içtimai karıııklıktan 

doğmuı ola n bolıevizm hu 
ple ortadan kaldırılmaz . ls 
paoyn ya h er iki tarafta n ya 
pı lan m üdahaleler, ya1mz 
İspanyoll arın halledebtlect>ğ l 
bu büyük mücadelenin büs· 
bütün uzatılması ve karıştJ -

. rılması , yine bu mücadele· 

nin yarattığı ıüphelerln ve 
teh likelerin günd" n güne ge· 
nif1 enmeıl ve bunun gibi 
daha birçok hadtıeler İngl· 
l izler ı n bolıevizm aleyhinde 
bir ct-pheye n ıçin girmedik · 
lerini kafi de ı e cecfe izah ed· 
e r. lngiltHe, dahi ' i rejimi 

ne olursa olıun, refah ve 
sulhü k e nd11lne gaye edilen 
her memlek et ile teırıki me · 
ealye hazır bu lunduğunu il 

an ediyor lngilterenln arzu· 
ıu, ancak batka m f' mleket 
lerclen sadır olabilecek olan 
bu imkanı buldukta n ıonra 

teır ı k i mesai planını tatbik 
edebilmektir. 

29 Eylu \ 1937 tarihli Da· 

tly Telegraph gazeteıl Ber· 
lln - Roma mihverinden 
bahseden baımakalea lnde 

Musso linin lo Berlini :ziyareti 
münasebeti!e iki l ıderln ver 
dıklerl nutuklarda bolıev!z 

mi telin ederken dığer t a r 
aftan ayni harftrf' tle su lha 
bağlı l ık h i ılerınl tebarüz et 
tirdıklerın i. mama fi Al · 
manya ı le ltalyanı n h içbir 
devlet ıSeyhıne ittıfak etme · 
mit olduk ltırıoı , ı ld liderin 
nutuklarının arkasında hiç 
bir gizli emel bulunmaclıiı · 
nı, ve yine aralarınd~ yap 
tak ları müıaverelerde Avru 
panın tçınde bulunduğu mü 
tkilatı arttıracak hiçbir mu· 
karreratıo alınmadığını teba -

rüz ettirdikten sonra logil
tereoin bu teminattan fÜp· 
heye dütmediğinl. esasen bu 
ziyare t mün1t1ebetıle yapılan 
bir ıürü tezahürat arasında 
iki reiıln pek mühim huıus· 

ları karar l aıtıracak ka 
dar uzun boylu husuıi gör 

Üfmt'lere vakit bulamanııf 
oldukla rı rn . binaenale\'h ge· 
rek Almanyanın , gerekte ft. 
alyanın vazlydlf'rlnde bu 
ziyareti müteakip h içbir de· 
ğlıikltk bek l enem i yeceğini , 

Herlin Roma mihverinin 
yeni bir ttuhad doğurmadı 
ğını . yalnız bu münasebetle 
bolıevizm korkuıunun izhar 
edtlmtı olduğunu kaydediyor 
ve diyor ki: 

"Herhalde çok temenni 
ed ı llr ki halyamn İnıiltere 
ve Fransa ile münasebetle 
rinln daha düzgün bi r hale 
airmeai yolunda bu huıuı 

hiçbir re akılyon yapılmıya 

caktır . H iç ıüphe yoktur kt 
Berlinde izhar e dil en ıulh 

arzuıu tamamiyle hakıkat 

Ur. f ütün ıarp devletleri 
bu arzuya bOyük bir hare 
ketle tıtırak t <lerler . Avru 

pa hava11nın yatıımaıı an· 

cak teırikl meealye bağlı· 

dır" 
29 Eylul 1937 tuihli Da· 

lly Mail gazeteıl Muuo ınt 
nln Berfin ziyaretinin "sul 
ha g iden yol,. ff'klınde bı

vir e diyor , Avrupanm bu 
iki mühtm devlet Adamının 

her türlü gerginliği izale 
eden ıöz 1 er ı nl 18. pk olduğu 

alaka ile dinlenmit olan 
kimseler.o birçok endrıeler 

den kurtulnıuı olduklarını 

kaydettikten ıonra bu ziya
ret dolay11tyle bir kat daha 
kuvvet bul nıut o1an Berlin
Roma m ihverinin Lcndraya 
kadar uzatılmuını görmek 
isted iğini, bu takdirde harp 
korkusunun pek uzaklara 

ahlmıt olacaaını, esasen iki 
büyük liderin de bildtrdlil 
aibi hiçbir devlet aleyhine 

kurulmuı olmıyao Alman -

İtalyan anlaımaaına dtfer 
devletlerin ittlrake davet 
edildiğini, Muuollni ile bir· 
ltkte her göründüitı yerde 
Hıtlertn kulakları aafırlaıtı· 

ran bir alkııla karıılanma · 
ıının da yeni Almanyanın 

liderlerine her ne kadar bailı 
olduklarına ıaımaz bir delil 
teıkil ettıiinl, milU kuvvet 
ve aakeri kudret bakımın · 

dan tamamlyle kemal dere· 

ceılne gelmiı olan Alman 

yanın tam bir müıavat hak - 1 
k ı nB m ill ik olduğunu, Av i 
rupa havaıının yatıımaıı 1 

için atılacak ilk adımın in ; 
tıille re ıle A lmanyA aratın · 

da bir doıtluk anlaımuı 

o'duğunu, böyle bir anlat · 
manın Avrupada her türlü 
korkuyu izale edecf'ği gıbi 

tlerirle ebedıyen yaıayacak 

bir bünyenin kuru l ması için 

temel vazifeıini görecf'iini 
b ı ldiıiyor . 

Uzak Şarktaki hidtaelere 
gelmce Japonyanın meırha 

metsiz iet!la hareketi loglliz 
aazetelerlnde ılddetlı akiıler 
bırakmakta devam edıyor. 

İnelliz aazeteleri bu meıe 
lede logiliz efkarı umumi
yeıini kazandıktan ıonra 

bilhaeaa Amerikayı hareke 
le getirmeye çalıııyor l ar 

Dıly Herald gazeteıi 29 
eylul 1937 tarihli aayıaıoda 
Mılletler Cemiyetınde elli ikt 
milletin Japoyaya vahıı ve 
gayri insani damgasını vur· 
duklarını . fakat bundao bir 
fa ydft haıal olamıyacajıoı, 

yalnız lafızda kalacak bir 
hükmün ite yaramıyacaiını, 
müdahalenin takbih ten her · 
halde daha iyi olduğunu 
ve Çin topraklarında aade 
ce ıi villerin bombardıman 
edtlmeıinln değil, aynı za 
man da bütün harbin önüne 
geçllme~I llzımgeldtjtnl btl 

diriyor. 
Japon barbarlığından bah· 

seden Newı Chronide 1ıaze . 

teıi 30 eyini 1937 tarih li 
nGsh&ıında Japonların Çinde 
ika ettikleri zulum hareket · 
lert aleyhindeki hl11lyatın 

ailnden ıüne artmakta ol · 

Ormanın ismi Cınıi Mtktarı Beher kental Bedeli Mecmuu MuYakkat teminat Jhale aünG 
Karaçam Kuru çam 2766 muhammen Lira Kurut Lıra Kurut 1 11 937 

enkaz bedeli 165 96 12 45 
odunu Lira Kuruı 

o 6 
Karııyaka Meıe kömürü 264 O 30 79 20 5 94 l · 11 . 937 

l - Balıkeılr merkezine nakil ve imrar edılmek kaydlfe merkez kaza KepıOt nahi· 

yeılne bağlı Nuaret köyü hududu civarında vaki Karaçam ormamndan 2766 ke11tal ka· 
raçam enkaz odunu ve lvrlndl nahl1eıl hududu dahilinde Karııyaka ormanından 264 
kental meıe kömürü ıerbeıt eatııa çıkarılmııtar 

2 - Beher kentalin muhammen bedelleri ve mu•akka teminatları yukarıda aöıterll 
miıtlr. 

3 - Satııları 1 1 t 937 tarihine raelıyan pazarteel günü ıaat on beıte Bahkeelr orman 
mühendiılıfi binasında müteıekkfl komlıvon huzurunda ıhalelerf ayrı ayrı yapı l mak 
üzere icra edilecektir. 

4 - Şartname ve mukaveleaame ıuretleri orman b~ımühencilsllflnde aörülebılfr . 
4 l 460 
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ıı•·····--····· ···~·· ····ı 
Akıl öğreten il LQREL HARDI 1 
Sabıkalılara 

Bir !i! VE 1 
G:..::~~ blrgün yeni 1 İ K İZLER : 
bir aazete çıkmaia baıl.yor. • • 
"Hayatımız ~ ıeminı taııyan it Türkçe Sözlü Ve Şarkıh Olan Bu Fi• • 
bu ıezete birdenbire halk • limi, Bu Akşamdan itibaren • 

İ HALI SINEMASIHDA 1 aru oda pek fazla tanımıyor. 

Bllha11a fÜphelt inıanların 

bu aazeteyl alıp okudukları 

11örülüyor. 

Bunun üzerine, polta ıa

zeteyl inceden inceye tetkik 

ediyor: Slyaal ve d1thlll ha· 

bcrler IOD derece tıOzel 

bir tekilde yazılm • ıtır . fa. 

kat, hiçbir ıüpheyl davet 

etmiyen bu yazılar araeın .ia 

diğer yazılar ıokuıturulmut 

tur ki bunlar da htraızlıua 

dutunu, matbuatta, hitabet 
kürsülerinde ve umumiyet 

ıtıbariyle h•lk aruında 

proteıto!arın gltaide daha 
büyük bir hacim aldı" larını . 

İngillerenin her tardından 
aktedil"n toplcıntılarda Ja 
pon barbarlığını durdurmak 
için lna iltere lıüktim< tinin 

önıt Y"k olma11 talep edildi· 
ğln i tebarüz ettirdikten ıon · 

"' News Ch•onlc\e ıazete 
ıin !n tertip etttjı hüyük 
m illi proteıto toplant11ında 

hitabet küraüıünOı Canter 
burı baıp tıkepoıunun ltgal 

edeceğini, diğer hatiplerin 
de memleketin dini , politik 
ve içtimai zümrelerinden 
seçileceilni ve bu toplantı 

daki makıadın Japon teca· 
vüzünü takbıb ile hükumeti 
harekete davet olduğunu 

kaydettikten ıoora Japan 
mallanna boykot yapılması 

için tavsiyelerde bulunmak · 
la beraber bunu teılrden 

hali kalmıyacağmı ve daha 
ııenit mikyaata tedbirlerin 
medeniyet dünyasında hü 
kumetler taraf mdao alınma · 

il aerektıjlni, Japonyaya 
tatbık edilecek akonomik 
aankılyonlarm bu harbi on· 
da dokuz durdurmak lm· 
kanını temin edeceğini, 

bundan baıka Japonyanın 
Çınde reva dördüift vahte· 
le ıöz yumulduğu takdirde 
aynı hareketin Avrupa· 
dı bat ıöstermutne de 
meydan verllmlı olacafını, 

muht4!mel mütecavizlere 
vahıetln para etmediği ııöı 

terılırae bütün dünyanın 

ölçüsih: bir emniyete kavuı· 

mut olacaiını ve Avrupa 
demokraelıl ıarkta bu ha 

• Zevk Ve Heyecanla Seyredeceksiniz ; 

•••••••••••••••••••••••••• 
bir bankanın na•ı' •oeyluin,adbe•n Dünkü un ve zahire f iatlan 
leceği, kanunun 

kurtulacak ıekllde naııl h:r· 

11zlık edılebi!eğl öjrettli 

yormuı! 

Yapılan tahkikatta bu 

gazeteyi çıkaranların da ıa 

bıkalı hıuızlar olduğu anla · 

ıılmııtır. 

ya ti me,elede bir zafer ka · 

zanabilirse - bu zaferin ka · 
zanmamaa• için hiçbir ıe · 

bep yoktur- bundan ıonra 

aarptf" çıkacak harpleri dö 
ğütmeden kuanabıleceğlnl 

bildirıyor . 

1 İı kteırin 1937 tarihli 
Oaily Mail gazetesi J4pon 
yayı ittıham huıusunda dı 

ğer ııazetelere nazaran çok 
daha yumuıak liean kulla 
Diyor, Japon hava kuvvet
lerinin Nankinde ukerl he 
dt>fleri bombardıman eder· 
keo bütün Hinalarına rağ 

men bu m4!yaoda ıivıl hal · 

lu da zarardide etmiı ol · 
duklarıoı, bununla beraber 

lnailtere, Franaa ve Ameri
ka. tarafından vaki olan 
proteetolara Japonyanın 

verdiği cevapta bu hareket· 
lerlnden f arlğ olacağının te
min edılmedljinl, Jdponya 

nıo noktai nazarını dalma 
anlamaya çalıımıı olan ln
ıiltere halkının Japonyayı 

bu harpte bazı uvgun1uz 
harp usullerine müracaat 
ettıjinden dolayı tahtle et · 
tıt ınl, Japonyanm hava 
harbinde kullandığı metod · 
larda tadilat yapmalı ıure· 

tiyle bütün dünya devletle 
rlyle ara11nı düzeltmek 
mecburiyetinde olduğunu ve 
diler taraftan manevi zarar 
heıal:a katılmaea dahi Nan 
kin . Kanton ve Hankow 
ıtbJ kalabalık ıehirlert tah 
rtp etmek yüzünden huıl 

olacak reakıtyonların Japon· 
yayı ekonomi ve finanı ba· 
kımından da zarard!de ede 
cettnl b ı l dl,. ınekle lktıfa 

ediyor. 

UNLAR: 

Aıaari Azami 

K. K. 

55 Randıman 850 860 
60 830 840 
70 " 760 770 
80 " 690 700 
Kırma ,, 490 500 

BUGDA Y PlY ASASI 

Sert buiday 4 625 - 4,75 
Yumuıak • 4,75 - 4,875 
M11ır 3, 125 - 3,25 
Arpa 3, 125 - 3,25 
Bakla 3, 125 - 3, 125 

"-----------, 1 LJOKTOR AHMET 1 
; 11KJ<.O YUNLU 1 
1 ÇOCUK HEKiMi 1 
ı İş Bat1kası yanın- 1 
1 daki muayenehane· 1 
1 sinde her gün saat 1 
1 (1.5-JB)e kadar has· 1 
ı talannı kabul eder. 1 
la.-----------~ 
mr······················~ ! TÜRKDILI ! 
: Pazarteelnden baıka her : 
: aün çıkar Slyaıal aazete .. : • • : Yıllıtı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıtı:400 : 
• s 3 • • ay111: ,, • • • • Günii geçmit ıayalar 25 • • • 
: kuruıtur . : • • : ADRES: 1 
: BALIKESiR TÜRKDlLI : 
~ ...................... .. 
:-······················~ 
~ Rontgen MülehassısL : 
• • 
i Salahuttin i 
• • 
İ Bu defa 11vrupa- i 
! da muvaffakıyetli ! 
i tetkiklerini ikmal i 
! ederek şehrimi- ! 
i ze dönmüş ve has- i 
! talannı kabuletme-! 
i ğe başlamıştır. i 
'-••n~•••••••••••••••••••' 



SAYFA: 4 
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PERMurir v11TERsoFTENER iSükrü Kaylar-Ahmet' IKokVeSömi Kok Türk 
p - 3 Modeli Su Filitresi s a r a ç o ğ 1 u ı i Ant r as i t i G e 1 d i ..• 

• • 1 Çiviciler arutuuıdakt 17 nuroarah dülıki.nımtzı 
ayni sırada 14 . J 5 nuuıarah dükkana naklettık. 

llPI' tiirlii iıı~aatın biitüıı 111alz~·nıt•lrri hil-
• 

lım~sa kt•ı·· ~l<', zinHll alatlaı 1, dt•miı·, çimeıı
to, lııı·da\at, lu· ı· elıalla ~u horulan, odun 
"' nıadcrı künıiirii sobalarırıııı ~~c·şitlfrj n1a
~<•z~ mızda bulu11ur. 
• 

Gerek topf n ve gerekse par~kente 
sur efııe tatış yapı/Jr ve bütün inşaat işle
ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir 

~ • Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -
•1 : lizda kul/anJ/". Kok Ve Sömi Kok Türk lf. 
' it ftntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh·I 
~ı 1 ven Fiatla SatJ/matad1r. 1 
ı !lif AHMET VE IBRAHIM CUMALI 1 
f il Çiviciler Ve Demlrciİe. Çarşısı 1 
t • Demir Hırdavat - Yapı Malları i 
t • Çiftçi Aletleri Alım Satım Evi 1 
t = ~-·· ........ •••E••···~ 

=--------·-~·.!9•••••····-~' I' ,., ~·1~J-~-..'l":ffe.'1W'>~~M,~ıı:•ı;ıııı~1 

~larak gazetecinizden ~ i K 1 S G E l I Y O R 1 
Size, tazyikli :ve tazyikıiz muıluğu bulunan, depo, 

çeıme ve tulumbadan' içtcek, yıkanacak, yemek pl

tirecek ve hl'ltti çameıır yıkayacak! tatlı ıu temin 
eder. ller muıluğa kabili tatblktir. 

Suyunuzun lezzetini boncak, hiçbır kımyevi mad 
de bulunmaz. Bu cihazlar va&ıtasi)le•mil}onleıce halk 
beklediği ilthahate kavufmuııur. Peoımutıt laboratu 
varlarmm ihtiraı olan bu ulacık cıhazları ılze iftt 
harla teklif ediyoruz. Emniyetle e ınız l~nıi ılze en 
büyük teminattır. Bize yazmaz: ıize posta le-diyeli bir 
adet gönderelim. 

Muhltinlzde bulunan hernevl ıuyun kirecini ala
rak lçtlir tatlı rn haline "o}ar. Sodayı evinizden ko· 
ğar. Mide, böbrek, mesane, baf1rsak ve d11 mar haa

talıklarına kar~1 1thbalamz1 korur. 

, 
29 Teşrineneı günü 

Gazetesini isteyiniz 
Ulus gazetesi 29 Teşrinevvelden 
yeni büyük makinesinde büyük 
cimde basdacakfl{. 

ULUS 

itibaren 
bir ha-

Her Gün 12 Sahife Çıkacakt1r. 

ı Ormaolar>mızı korum•'• j~ 

Maden Kömürü 
KullanJ/acak Diye ı; 

~ ~ t; Düşünmeviniz.. ~~ 
it. llerıiirlü J..öıııüı· r.. 

»
I yakan l..ullanışlı vt• ı1 her keseye Plverisli 

• • 
Zonguldak ve Halk il 

ı tipleriıııirki ~ob;.hırı ~ 
lf nkara, Hükumet, Kamutay hayatını ~ tictır(ltlwııenıizch~ hu- ~ 

en yakından tak ip Sinema-Dünya şuunu- 1 ıac k"'rnız 11 
Ç k b k D I B h 1 . ,, . ,. . I~ Ev 'kadını- ocu a ın11-ı~omanıar- a • O , uman ve .. wıs 

çe ve çiçek geniş Spor yaz!lan-Çocuk- ~ 
Kadın Magazin sahilelerıi 1 yapmıyan çok dayanıkh sömikok 

Zengin memltktt sahifeleri: Dıınya röportajları, ~ «Türk Antrasidi» de geldi ~ 
Balkan Antantı ve Sadıabad Paktı mukezluinden il. Yapı düz~nt içın lüzumu olan demlr. çimento. 'ıJ 
muntazam mektuplar, her gün bir hlkayt, Kültur, ~ çivi, cam gibi çeıttler de mağazamız da her yerdeO ~ 
Askerlik, Tayyartcillk, Havacıltk, Deııi:cılı~. Eko . it ucuzdur. ıl 

Kum sancılarıodanf rahahız o 1upla hayatı için 
avuç dolusu para ıarfile dağlardan~ lkireçıiz menba 
suyu arıyanlar artık Ameril<anın "Nevyoı k,, ıehrinde 
ıon model yeniL · icat edilen ve , İstanbul Gülhan 
lintahan~ıi doktorlarının uzun uzadiye yaptıkları 

tetkikat sayesinde muvafık ııelicelerl ~ide edildiğine 

dair verdıkleri rapor üzerine Hükümeli CumhuriyemJ
zfn Türk iyeye Hhaline müsaı de elliği ( PERMUl iT 
V ATER SOFTENER ] markalı ıu fi itresi aayesinde 
kireçsiz, temiz ve berrak ıu içmeoğe ve bu sayede 
kum hastalıklara lıtirabmdan ve inktbazmdan kur-

noml, Sanal, Edtbiyat, Köy sütunu, gibi balıülrr. · 1 En birinci boya yağları. boya malzemeıide tıc• ~ .. .. 1 ~~:~:.nem;zde ehven flat'arla ıotohr. Rı, defa d••~ )lı 

Balya asliye hukuk hUimliüinden: 1 Saraçlar Başmda DNfi/( ~ 
tulmağa muvaffak olacağınız gibi, verec~finiz ıu pa 
ralan da cebinizde kalu- ıı olacaktır . 

Bu~alet, dakikada ... bir litre ıu··. tahlıl ettiği gibi, 
kahve değirmeni' ceıan etiııdfrlır . Eağ, behçe ve te
nezzühe giderken yanınızda teıınar ve yemektHna11nda 
tulumba veyahut kuyulardan çıkardığuıız teze ıoğuk 
ıuyu filitreye koyarak yf'mek esnasında buz gibi kireç 
ılz. temiz ıu içm~ğe muvaffak oluraunuı Her keıeye 
elveriıli, fiatı ( 15 ) liradır.~ Toptan alanlara iıkorıto 

yapılır. Arzu edenlere reklamlardan gönderilır. Yazı
lan mektuplara derhal cnap verilir 

1. 
ahkesir Tapu Sicil 

Köyü 
Pamukçu 

Muhafızlığından: 
Cinsi 
Ev 

Hududu 

Sağı ve önü~yol, ıolu kır oğlu Meh 
met evi iken halen vereıeleri evi, 
arkası sahibi ıeret tarleaı . 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evin maliki 
hacı A ıınet oğlu hacı Abdloln. ik~n 315 de kar111 Atike 
ve evlatları Hasıın ve Hüıeyin ve Ayte ve Naciye ve Ha 
nife ve lıımail Hakkı ve Cafer ve lımBil haldnnda 332 de 
l<arm Rabla ve kardeıleri Hüıeyln ve Huan ve Ayfe ve 
Naciye ve Hanıfe~·e ve Cafere ve hacı Abdi oğlu Hasa 
nm da 333 de karısı Hava ve ·anası Medine ve evlatlara 
Necıp ve Hanıfe ve Atikenln de 335 de evlatları Hasan 
Naciye ve Har.lfeye ve Abdı oğlu Caferin de 337 de karı 
sa Havnye ve evlatları Halit ve Adil \'e Cevriye ve Hatı 
ceye ve Hasan kızı Kami lenin de 341 de ana11 Medine ve 
oğlu İbrah tme ve Haaan kızı Hatlcenın de koca11 Halil 
ve ev at ları Muharrem. ve H san Vf': Zeliha ve Na•me ve 
Hanıfe ve Hali~ <kızı Rabianın da 93::i de kocası Ahmet 
ve kardeıleri Hanife ve kendinden evvel ölen karcleıl ço · 
cuklara Kazım ve Şahabeddın ve Zelihayı ve C&fer kızı 
Cevriyenin de 934 de evlat ara Kazım ve Şahabeddın Ze
liha ederek öldükleri bıldirllml ve bunlardan hacı 

Fethiye madeninde Yörek edilmesi üzerine eıaa tl<i. 1 Ve H1rdavatçı ~ 
de Süleyman oflu Bahrfyelı metgihmızda da bulunma Hasan Cuma/J ~Ll:ll 
lımail yanında Muıtafa kızı dıfmız muhaıır tarafından ·~ 1't~~~~-~~~ ~~~ ., 
Senete: verilen meıruhattan anlaııl- --~-

lb h dd l b ............... ·----------··" ,, •1~ e ·~:.::.:: ,.,.;,:d~m.. :::,;:: ,::=.n e~~;:p ~:.:.: r.:.· r .E ... ·z···m·· .. ··e·· .. ·v· ··e·· ... K ... ·,· ·r···m···· ·~ !J, 
aleyhinizde açılan boıanma tebllilne mahakemece karar • c;I : 
davasının yapılmakta olan verilerek yevmi muhakeme t• '• 
muhakemeıinde davetiye de 12-11-937 cuma guou ti M t •• •• J, 
beblijinden sonra muhake · aaat 9 a ti!tk edilmlt oldu · != o o r u . . 1• 
meye gelmedliinb:den dolayı ğundan yevmi mezkurde .: p8 '' 
mahkemece gıyap kararı tıbatı vucut etmedıtıntz v, •: Palamut, bulgur ve tuz klfması, ar !J 
tebliğine karftr vertlmit ve ya bir velul göndermediğiniz !! ezmesi, mıslf klfması, öze, fi bakla, bur :•, 
gönderilen gıyap kararı bu takdirde muhakemenin il •• oftJ' ili 

defa iki.metalhınızı terk yabımzda devam edeceğı ·= çak, çavdar kırmalannı son sistem =· 
edip memleketinize gitti teblti makamına kaim ol :; rak meydana getirmiş oldu,qum afat/ar vo: :; 
ğlnizden blla tebliğ iade mak üzere ilan olunur. ·= sJfasile en seri ve en temiz olarak kırf71_8 =· 
Bahkesir Tapu Sicil I! yi veezmeyi ehven fiat!a i~~;z,üt eyfer1~

1

• i', 
•• dd sı , 

M h f 1 ..... d t: Deve Loncası Ca e :• 

Kazalı Ko"'yu_u a iZ ıgınHuduadu n: !L ...................... ~~:~:.:q.!~:.ı ... ~~:;~~ 
Mevkii •••••••wwwwwwwww www• - (1 

Balıkeılr Ziyaretli Acıalhat Doğu: Dere, Batı: İb · k k F ı 

::z:°r~:nKo~~:K:;.:: Satıhk Dü an, 1 r . 
Kıble: Eneç. E y r 1 Evıafı aaireıi yukarıda yazıla tarlftmn sahipleri Ziya· 8 a g..,.. V e V e ... 

retli köyünden Kara Ahmet evlatları Hüıeyin ve lbrahl- ~" 
bıtcıOIJ 

min 297 tarihlJ yoklama kaydile lntikalen namlarnıa kayt Aıağıdaki yerler aatılıktar. Taliplerin Ar• 
ettırerek bilahare 320 yılmdan önce iki kardeı aralarında Bay Ali Sadıka müracaat etmeleri. l ,,od' 
yaptıklara rizal taksim aoounda bu mahal İbrahim payına _ Eıki beledıye meydanında uncular ar••• 
kalarak bu kere bu mahal için İbrahim vereıt'leri namlarına d kk·n 1 

1 halen terzi İbrahlmln tfgalindeki kargir Ü a · ı' 
teecıl istedık erinden bu yerin mülkiyeti hakkında hir hak h Ol 
iddıaaınd& bulunanlar varaa 24 10 937 tarihine müaadıf Pa 2 - Kerestecilerde köıe batında Saatçi Et e 

zar.günü mahalline memur göoderilecekttr . İlin günü için kar1111nda fırın. 1,11111,Ja 

de tapu ılci l muhafızlığına veyahut mahalline gelecek 3 - İzmirler mahalluinde iplik f abrıkaıı 
memura müracaatlara ilan olunur G· b d il b ~ eri 8.~· 1'1•1 

avurun ağı iye anı an ag ve ev Y • 
1 

.,., 
4 Fazlo kuyuıund• t••• üılünde Şerenıe~ yeri'/ Abdı kızı Hanife talibi intikal olduğundan kardetl Hüıe · 

yin ile birlikı~ namlarına teıç i l edllmeılni iatedıklerinden 
tahkikat yapmak için 24 10 937 pazar günü mftha1line 
memur gönd erilecektir Bu yer hakkında bir hak lddiıum 
da bulunanlar vıırM bu günler içinde yazı ile tapu ıkil 
muhafızlığına veyahut mahalline gelecek memura müra
caatlara lüzumu ilin olunur. 

minin bağanm karımnda 4 dönüm'ük hai ve~ 

1< At<.&\ r-J 
lyeıl ve Ba~yazmanı: Halıkt>sir say lavı H. ~ 

Çıkarım Genel Direktörü: 1 UAT BlL'AL 

Baıımyerl : ll Baıımevl 

l 

lı 


