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Araplar, lngiliz K a r a -
ko 1 u n u B a s t i 1 a r .. 

--------------------------
~amda taıek~ül eden büyük Arap komitesi ~ütün 

dünya Araplanmn yardımmı istedi 
Kudüı, 20 (Radyo) fJ. nelmilelMmr eksprealnl ber · 

listlnln her tarafında hüküm hava etmek istlyen gizli bir 
•lben kargaıalık, gündcngü · ıebeke ketfedilmiştir Bu 
ne biraz daha artmakta de ıebeke, ekıpreıi uçurmak 
•anı ediyor. için muhtelif höprülere bom· 

Mahalli hükümct, her ne balar yerleıtırmiıtl. 
klldar geoit tertibat almıı Zabıta, bombaları bulmuı 
lıe de tethııçilerln, faaltve · ve büyük bir felaketin önü 

Yuna 
Krah ya~mda londraya 

gidecek 
Belgrad, 20 ( Radyo) 

Yunan Krala S . M. ikinci 
Yorglnin yakında Paris ve 
Londrayı ziyaret edeceği 

Atlnadan bildirilmektedir. 

S. M Kral, lklnclteırln 

bidayetinde yola çıkacaktır 
Kral seyahatte bulunduğu 

müddetce, Veliahd Prenı 

Pavlo niyabet vazifesini ifa 
edecektir tine mani olamamııtır. ne geçmiıtlr . 

==============:=-=======--........ ==-----================-8 u gün Haliliye kasabasın 
d, bütün telgraf telleri ke 
•ilaıtı ve bazı bedeviler fn 
ttllz karakollarına hücum 
ederek, aakerlerln ıilahlarını 
•lınıılardır. 

A. Müdahale Komitesin 
de MüzakerelerDurdu 

Mahalli hükumet, müna 
lc,litın emniyeti için yollar· 
da tertibat almıttır. 

Rus murahhası gazetecilere müzakerelerin bir çı~maza 
girdiğini söyledi. 

B lg· r 
...... 

Kr h Avrupa seyyahatma 
çıkıyor 

Belgrad, 20 (Radyo) 

Londradan heber verildiğine 

göre, Bulgar kralı Horis, 

yakında bazı Avrupa mem· 

leketlerini ziyaret edecek 

ve Londraya gidecektir. 

Kral Borlsln Londra zl · 

yareti , lngilterf'nin son za 

manlarda Balkanlara kartı 

göslermeğe baıladığı alaka 

ile ilgilidir. 

Kralın Londraya yapacağı 
ıeyahati mevzubahseden in 

giliz, gazeteleri, bu ziyare 
tin mütenekkiren almakla 

beraber ılyase-i mahiyeti 
haiz bulunduğunu yazmak
tadırlar 

ı Teşviki Sa ayi Kanu
u Ve Fabrikalar .. 

Memleket da~ilinde ~ur uf acak f a~ri~alınn istifada 
edecekleri muafiyetler tes~it olundu 

Hükumet, memleketimiz
de kurulacak f abrikalann 
teıviki sanayi kanunu hü. 
kümlertne göre istifade ede 
cek 'erl muafiyetleri, tatbl . 
katta bir kolaylık olmak 
üze toplu bir halde tesblt 
etmittir. En az on beygirlik 
bir muharrik kuvvetle itli· 
yen ve imalatında bir sene 
içinde en az ısoo gündelik 
miktarında ııçı çalııtıran 
ve birinci sınıf addedilen 11 · 

nai müesaeseler fU kolay· 
lıklardan ve muafiyetlf'rden 
istifade edeceklerdir. 

Müeueseoin kurulması 
için l:elediye hudutları dı . 

ıındakl devlet arazisi tefviz 
edllebtlecek arazi 1ah11lara 
aid ise istimlak olunacakbr. 

Tethftcilerfn, bundan ıon · 
r, tiddetle cezalandmlma- Loodra, 20 ( Radyo ) -
ltrı ve köylerinin, Ltdada Ademi müdahale komıteıi, 
hpıldıiı veçhile dinamitle bugün saat 16 da Hariciye 
bil vaya uçurulması takarrür Nazırı B. Edenin r iyasetinde 
eJlemııtır. toplanmı§tı r . 

Eıkı Kudüıte, askeri ted· b Toplantı, akram sa at ı 9 
lrler alınmıt ve oradaki b 

\' uçuğa kadar devam etmlı 
•hudllerln, herhangi bir d 

i alya Habeşistana 
A ele evkedecek .. 

ltalya ltbyaya gönderdlITTuvvetlerle bir ~olurdu 

Sınai müesseseler ve müı· 
temilitı tesis ve ln1a11 için 
iktiza eden arazi belediyeye 
ve devlete aid oluna ıah · 
lacaktır. Bu kategoriye gi
ren müeueıeler bina arazi 
ve kazanç vergileriyle bu 
vergilerin hususi idarelere 
ve belediyelere ald munzam 
keıirlerinden muaf olacak· 
lardır. Belediyeye ald ruh-
1atlye resl~leri bu müesae· 
selerden ahnmıyacak ve mü· 
e11eselerde vücude eetlreR 
ceklerl tlrketlerln hl11e ıe· 
nedleri ve tahvilleri damıa 
resminden muaf tutulacak-
tır. Müıteml lat ve teılıat 
için bu müe11eselere lüzum· 
lu olan ve vurd içinde bu
lunmıyan intaat malzemeıl 
imal atın zarflarına lazım 

olan iptidai maddeler. her 
türlü makine ve bunların 

yedek parçaları gümrük ve 
buna ek resimlerden muaf 
olacaktır . Bu müe11eıelerln 
inıaat malzemesi vapur ve 
ıtmendlferlerde yüzde otuz 
tenzilatla oaklonulacakhr. 

· teş~il etti t iıe e hıç bır net ice verme 
ltrruza hedef olmamaları 

t mittir. 
eıntn edilmıttlr. Küdüsle 

ti Müz 1kere esnuında, bazı 
1 •ar kasabalar arasında it~ 
•-ekte olan trenler müıel · münakaıalar olmu§ ve te 

ilh kıtaatın mu haf azaıı al 
landa dır. 

ferruath Almanya ile Fran 
sa delegelerı arasında lhti 

,. Filiıtinin büyük bir vari · laflar ba,gösterdığınden, b ir 
"'lanı tetkil eden turizm, 
'°" hidiaeler y6zünden ıön 
~Gıtür. Haftalar var ki, tek 
lr ıeyyah gelmemlıtir. 

ka rar verilememiftlr . 

Komite riynselinden neı 

redilen re!mi bir tebliğde, 

8eyrut, 20 (Radyo) _ kati bir karar verilmediğin 
Ş,IDda yeniden letekkül den bahsedilmtı ve komite · 

~den Filistin büyük Arap nin, yarın (bugün) tekrar 
0nıltesl, esu nizamname toplanacağı bildirllmiıtir 

B. EDEN 
delegeleri , Fransanm noktai 
nazarını tasvip ettlkletinl ve 
baıka bir söz söylemek lü. 
zumunu hiaaetmediklerlni 
söylemiılerdir, 

Ntt pol i, 20 < Rad)'o ) - Lt 
burga vapuru ile lib}aya 
1000 asker gönderilm t ıtir . 

Hu kuvvetle rle 20 lncı ko 
loı du mc vcud ıkına\ edil· 
miş bu lunma kta dır 

Roma. 20 (Radyo) ltal· 

•iııı defittlrmlı ve bütün 
dGnya Araplarının bu cemi 

Rus delegesi, matbuat A. Eden, müzakerelerin 

ya nazırlar mecliai, bugün 
B. Musaolinlnin riyaseti al· 
tında toplanmıı. bazı kanun
ları tetkik ve kabul eyle· 
miıtlr. Bu kanunlar araaın 
da, müteveffa Marlrnnl için 
bir gün ayrılması ve o gün 
Markor.i hakkında İtalyanın 
her yerinde ihtifaller yapıl· 

:ete lntinp edebilmesini 
'cııın eylemlfUr. 

Fihsun müftüsünün Süri· t•de oturup oturmıyacağı, 
0 ndra ile Partate görüıül· 

mümeasılerlne verdiği beya · · hitamında vaziyetin nazik 

nalla, Fransız delegesinin olduğunu beyan eylemittir . 
beyanatından müteeaalr ol -

'-'ektedir. 

Filistin mnf tüıü, Pari Su · 
~llr gazetesinin bura muha 
dlrırıe 1 beyanatta bulunarak 
enıııttr ki: 

- Fılıatin için hiç bir 
teltlıhal kabul etmiyoruz, 
;~ılyetin düzelebilmesi için 
b lıttne mutlak surette tam 
ı lr latiklaliyet verilmek li · 
t 

1'-'dır. Akıl takdirde, bü 
bGn Arap dünya11 ıükünet 
'-1 •ırııyacaktır.,, 

~hlre,20 (Radyo) - Bey· 

dulunu söylemiı ve müza 
kerelerin, bir çıkmazda bu 

lunduğunu beyan eylemiıtlr . 

Londra, 20 t Radyo) 
Ademi müdahale lcomitesl 

nin bu günkü içtlmamda, 
Portekiz murahaası B. Mon 

teylro , hudutlartll\ yeniden 
kontrol konmasını ve gerek 

General Franlrn ve gerekse 
Cumhuriy"tçi ispanyaya ka-
yılsız ve ıartsız muharip 
hakları verilmesini latemtıtir. 

İsveç ve Çekoslovakya 

Almanyada Yeniden ihdas Edilen 

Müstemlekat Nezaretine Ri
bentrop Gitirilecek •• 

llıııınyanın Londra]om~Viyana sefirleri arasında 
da değişiklik yapılacak 

d P,rlı, 20 lRadyo) Berlin 
eQ l ta " •nan son haberlere 

"Ete Almanyanın Londrıt 
d lrı Von Ribentrop, yakın· t: it Berllne alınacak yeni 
ı~~ il edilecek olan Müstem· 
~t nezaretine getirilecektir. 
~ 0 n Ribentropun yerine 

dt Roma ıef iri olan Yon 

• Haaelen tayin edilec~ği ve 
onun yerine Viyana sefiri 
Yon Papenln gönderileceği 

söyleniyor Bu suretle mün· 
hal kalacak olan Viyana 
sefaretine de 8 . Hitlerin sa 
mimi arkadaşlarından Ko · 
lonel Von Primel tayin edi 
leecktir 

Cumhuriyet Bayramı 
için Büyük Hazırhklar 

----------- -
Balıkesir Cumhuriyetimizin 
14 ncü Yıldönümünü Büyük 

Tezahüratla Kutlıyacak 
Cumhuriyet bayramını kut

lulama hazırlıkları büyük 
bir f aallyet içinde devam 
etmektedir 

Ak§am da bayramı kut 
lulama komiteleri yapılacak 
itler üzerinde Partide umu · 
mi bir toplantı yapmıılardır. 

2Y Btrınciteplnin bu yıl 

F ans 
Er~am~ar~iye Reisi Parise 

döndü. 
Parls, 20 (Radyo) Fran· 

sa erkanıharbiyel umumiye 
reisi General Gamelen bu
gün öğleden sonra Bükreş . 

ten dönmüıtür. 

diğer yıllardan çok da.ha 
parlak kutlulanmesı içın dol
gun bir proğram hazırlan · 

maktadır 

Bayram münuebetıle o 

gün §ehrln muhtelif yerleri 
ne taklar ve 14 ncü yılın 

mana ve de~erini canlandı
ran sütunlar dikilecektir Ge 
ce de şehir bol ıııkla aydın · 

latıl acaktır. 

Bayramın devam ettıği 

üç gün zarfında Halkevi 
hopar1örü vastaıile nutuklar 
söylenecektir. 

29 ocu gün Cumhuriyet 
bayramında yapılacak top 
lantıyı müteakip büyük bir 
geçıt resmi yapılacaktır . 

Ayol günün gecesi de Şehit 
kulübünde bir balo verile
cektir. 

masına dair de bir kanun 
vardır 

Mecltı , Habetlstanda bir 
İtalyan mıntakası teıkil edil · 
meııini ve buraya allelerile 
beraber a mele gönderilme· 
sini kabul etml§. ltalya ile 
Yemen arasında akdolunan 
son anlatmayı tasvip eyle · 
mittir. 

Roma, 20 lRadyo) - ltal. 
ya<la nüfusun her gün art· 
tığı teabtt edllmittlr. Eski · 
den bir milyondan çok nok 
san olan Roma nufusu, tim 
di 1,236,000 kifiye baliğ ol 
maktadır. 

Vehabiler 
Maverayi ~eria hu~ut mu
~af ızlanm püskürttüler 
Kahire, 20 (Radyo) - Am· 

mandan alınan ıon haber · 

lere göre, Maverayi Şeria 

hudutlarmdaki Vehabiler 

bazı mühim mevkileri i§ial 

etmişler ve Maverayi Şeria 

hudut muhafızlarını püskürt 

müılerdir. 

ili .,_. 

Muharrik kuvvet miktarı 
on beygirden az olup da 
imali.tında çalıttırdıiı lıçt 
1ıündelikleri mıktan en az 
1500 olan veya bu miktar 
1500 den az olup da mu· 
harrlk kuvveti 1 O beyıtr 
olan veyahud lmalltta ça. 
lıt hrhğı tıçiler ıay111 gOnde 
onu geçip de muharrik ku~ · 
veli bulunmıyao müe11eaeler 
tklnci sınıf addolunmakta· 
dır. Bu sınıfa dahli olup da 
imalatının nevi itibariyle ik· 
tisadi faydaları kabul edil · 
mit olan birinci ıınıf müe1. 
ıe1elerin muafiyetlerinden 
iıtif ade edecekler ve ayrıca 
lüzumu olan her nevi ma· 
kine ve alit ile bunların ye. 
yedek ve tecrld parçaları 
gümrük resminden de lıtı . 
f ade edecektir 

Muharrik kuvveti on bey· 
glrden az olup imalatında 
ıenevl çalııtırdıiı tıçi gün· 
delikleri 750 yl geçen mü 
esaeseler üçüncü sınıf addo 
lunmaktadır . Bu müe11eae. 
ler yedek ve tecdid parça-

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Rusya 
Prens Pol 

f ransız ~omünistlerinı pro
f a~ri ordu kuman~am ol~u pağan~a için para göndermis 

Belgrad, 20 ( Radyo } -

Romanya Kralı Karolun ira· 

desi ile Yugoslavya saltanat 

naibi Prens Pol, Romen 

üçüncü hudut taburu fahri 

komutanlığına tayin edilmiı · 

tir. Malum olduğu vechile 

Kral Karo!, ikinci hudut 

taburu komutanıdır. 

Pariı , 20 (Radyo) - Ma · 
ten gazetesi; ıon in-
tıhabatta Rusyamn, pro 
pağanda için Fransız komi · 
nistlerine iki milyon 850 
bin frank gönderdiğini yaz. 
makta ve t:abık batvekil 
Leon Blumum, komünistler . 
le teıriki mesai etmekle 
mağlup olduğunu kaydet · 
mektedlr. 
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Balıkeslrden yağmurlu ve bir yandan da mütemadiyen zumu olan her nevi makine 
kapanık bir havada ayrıl- dötetiliyor. Aralarında ağaç\ar ve aletleri gümrük resmin 
dık. Savaıtepede yuzümüze ve çimenler için muntazam den muaf olacaktır. Bu gi-
gülen odun yığmlarına, So aralıklar bırakılmıf, gentı bi müesseaelere lüzumu olan 
mada ıiyah yüzlerini muhab yaya kaldırımlara plake tuz, lapirto, patlayıcı mad 
betle ıeyirettığimiz kömür f abrıkaaımn çıkardığı dört deler 8fttıt fiatlarından da 
lere hasret ve tıtlyakla içi köt• plikelerle kaplanıyor. tenzilat yapılacaktır . 
mizi çektikten sonra, Kırka Cumhuriyet bulvarı asfalt Tezgah veya elle her ne-
ğacı geçtik. Akhtsarda hava yapılmak üzeredir . 100 Bin vi dokumacılık, halıcılık, tri 
açıldı ve Maniaaya oldukca liradan fazla bir paraya mal kolaj, urgancılık dantela 
düzgün bir hava içinde gir- olan ve içinde bütCln mo· cılık ve bunun gibi iıler ya· 
dik . dern tesisatın mevcut olc.!lğı pan İfçileri bir bina içinde 

Maniaanın mükellef istaa Kız Enıtitüıü ve 150 yataklı toplu bir halde çalııtıran 
yonu büyQk bir kalabalıkla Memleket Hastahanesi Cum müeueıeler dördüncü sımf 
dolmuttu. Şehir bandosu bl· huriyet bayramında açılacak addolunmaktadırlar. Bu mü 
zi karııladı . . Ônde bando, binalar meyanındadır Hele e11eseler kazanç vergtainden 
arkada aıra sıra kafileler Memleket Haatahaneal.. O gümrük resmi hariç olmak 
hareket ettik . Gece karan ne güzel ve ne temiz mü üzere müeHesenln imalatına 

lık . Uzun yoJlar 1reçiyoruz. 
Yalnız hluediyoruz ki ayak· 
larımızın altında muntazam 
bir bulvar uzayıp gidiyor. 
Bet ay aonra bu caddelerin 
1ründüze çevrileceğini bize 
müjdeliyorlar. Otelde biraz 
latirahattan sonra Halkevlne 
gidildi. 

e11eae . 
Halkevloio güzelliğini ev· 

ve muamelatın zarflarına 

lazım olan iptidai mftdde· 
lerle y~dek ve tecdid par· 
çaları resminden muaf ola 
caklardır, Bu müeneseler· 
de çalııan veya bunların 

mevzuu olan itleri yapan 
tıçiler de ayrıca kazanç 
verıtsınden muaf olacaklar· 

dır. 

~==========================================~ 

Bir Bardak Sudaki Fırtına! 

Bir Tü kü Bir Delikanhnın Ölümüne 
Sebep Oldu .. 

™' '*"*". 

Oelikanh-Bu türküyü söylemeyin1 Oıye haykırdı. Karsısmdakiler susmayince ta
bancaya sanl~ı ve ateşe başlad1. 

Balyanın Hacı Uüaeyinler 
köyünde dün gece bir türkü 
yüzünden kanla bir vaka 
olmu~, bir kiti ölmüı. bir 
kjtl de ağır surette yaralan 
mıthr. 

Yaka ıöyle olmutlur: 
Bazı köy delıkanhları köy 

odasına toplanarak kendi 
aralarında eğlenmeğe bl\tla
mıılardır Atr aralık delikan. 
lılar hep birden bir türkü de 
tutturmuıla rdır. 

kardeılme yakılan bir tür · 1 

küdiir . Susun aöylcmeyin 
onu .. 

Diye bağırmıştır . 

Delikanlılar, Salıh haykı· 

rırken türklye birkaç saniye 

fasıla vernıiılerse de türkü· 
yü böyle yarıda bırakmağı 

kendilerine yedirememişler 

ve tekrar hep bir ağızdan 

ıöylemeie devam etmiılerdir. 

Salih bu vaziyetten büa 
bütün hiddetlenmit ve: 

ta yanan çıralar da söndürü· 
lüverince zifiri karanlıkta 

herkea birbirine girmiıtlr 

Bu esnada ~ali ı de öteye 
beriye kaçmağa , üzerine ıal· 
dırmağa çalıtanların üzerine 
ateı etmeğe devam etmiıtır. 

Bazıları fırsatını bulup 
kapıdan kaçmıılardır 

Gençlerden Ahmet oğlu 
Ademle, Hüaeyin ağır suret· 
te yaralanmıılardır. 

Hasan yarasının teairiyle 

Türkünftn söylendiği eana - Suaacak mıaınız? Yokaa çok geçmeden ölmüıtür. 

da birdenbire kapı ııddetle ıuıturayım mı? Diye taban· Diğer yaralı memleket 
açılmış ve içeri pürhiddet caya aarılmıt ve karıısında hastahanesine getirllmittir · 
Mehmet oğlu Salih girmiı oturan dehkanhlua raatıe Bir türkü yüzünden kaP Ne güzel bina, ne modern 

teıisat .. lnaan imreniyor. Sa
lonu büyük bir dinleyfcl 
yığını ile dolu bulduk. Ma. 
nlıa mebuau B. Kazım Ne.
minin konferansı varmıf. 

Sayın mebusun ve büyük 
maarifcimizln {Yurddaılarda 
Birlik ) mevzuunu taııyan 

konferansını zevkle dinlf'dik. 
Sayan Prof eıör sözlerini tu 
suretle bturd i: 

velce aöylemittim . Parti bina11 
da bunun yanında yapılıyor. 
Belediye binuı yıktırılarak 

yerine Atatürkün muazzam 
heykeli konacaktır. lnıaatı 
ecnebi mütehassıslara veri 
len atadın teavlyeıi ya· 
pılmııtır Yakında lnıaata 

batlanacakhr. Vali: 
- Manlsayi bir apor mer · 

kezi yapacağım ediyor. 
1 

Ur Salih: le ateı etmeğe baılamıttır. döken Salih de yakalanmıf 
1 Mussolininin sinemacı oğ u Bu türkü benim kız Derhal oda karıımıı, ocak l tır . 

- Sözlerime nihayet ve· 
rlyorum. Senim gibi karın 

ları aç olan misafirlerimizi 
daha fazla aıkmak fıtemem. 

Şehir kulübOnde yenen 
yemekten ıonra gece lstira 
hat edildi. 

Erteai günd Maniaanın ha· 
kiki yüzünü gördük . Mani· 
aaya kuı bakıtı bakkıncl:l, 

insan (enerjinin) kitaptaki 
manaıaoı daha iyi anlıyor. 

Bize diyorlar ki: 

- Maniıada yangından 

sonra hemen hiç bir tey 
yapılmamııtı . Bu gördüğü 
nüz ıeyler bir ıenenin içine 
sıjdırılmııtır . 

Buna imanımız var Türk 
de, asırları on bet ıenenln 
içine aığdırmadı mı? 

Neden Maniaa bir ıenede 
bu güael çehreyi almasın? 

lateğlo, azınin, elinden ne 
kurtulur? Eaki zamanın re
dingotlu pmrık valial yerine 
timdi golflü, kaba apor 
kunduralı İf adamı olunca 
tabii itler tıkırında gider. 

Kiminle konuıtukıa, ki 
minle temas ettlkıe yedıııln 
den yet mitine kadar herkes 
Manlsaoın çalııkan valiıi 
Doktor B. Lütfı Kırdara 
hayran ... 

- Ah .. Diyorlar. .;u 
vali birkaç aene evvel baıı · 

mıza ıeçıe idi. O zaman 
aiz Manisayı görmeliydiniz. 
Mamafi önümüzde seneler 
var. Lütfi Kırdar baıımız · 

da bulundukca Maniaa bir 
A nupa ıehlri olacaktır 

Manisa halkına hak ver
memeğe imkan yok. 

Yeni ManiHnın Halke · 
vlndekl müce111em modeline 
bakıyoruz. Şehir bu eaaı üze. 
rlne hazırlanıyor. Şehir mun· 
tazam adalara ayrılmıı, bü· 
Uin sokaklar parke döıenmlı, 

.ııuııua • 

ealıkeairlaler baıta gay:n 
Vali 8. Lütfi Kırdar oldu 
iu halde bütün Manisalı ar 
kadatlarından gördükleri aa · 
mimi hüsnükabulden müte· 
ha11iı olarak Manigadan ay 
rıldılar . 

/v1. Gözalan 
.. ~-

63Vaşında 
~len kum vasiyetnamesi 

Bundan hır müddet evvel, 
Amerikanın Bruklin ıehrin · 
de, Lulz Mears adında 6 j 
yaılarında bir kız öldü. Bı 
raktığı vaatyetnamede, ka · 
tiyyen cenaze merasimi ya-

pıl mamasını ve vücdunun 
bazı eıyalariyle beraber gÖ· 
mülmeılnl istiyordu. 

Eıyaları ıunlardı: 

Baba11 tarafından yazıl· 

mıf olan yirmi cilt hatıra 

defteri; annesinin mektup 
larım ihtiva eden kocaman 
bir sandık; küçükken giydi 
ği mavl kordelalı beyaz 
önlükle kırmızı çorapları; 
çok aevdlği köpeğinin taa· 
ması, anneainln bastonu ve 
küçOkken okuduğu üç cıld 

titr kitabı .. 

Mamaf 1 bunda ıaıılacak 
bir ıey yok. . Elbet ıhtiyar 

kızların da bazı kaprialerl 
olacak. 

Fıravunlar da kıymetli 

eıyalarını, kendileriyle be· 
ra ber mezara götürürlerdi. 
Eski Hindliler ile, öldükten 
sonra, kendileriyle beraber 
diri zevcelerini de yaktmr 

lardı 

Düğün veya cenaze ~aıeti 
loıilterenin Bradfort ıeh 

rinde çok garip ve emıalıtz 

bir hadise olmuıtur. 
Harold Rober adh henüz 

30 yaılarmda bulunan bir 
adamla 23 yaıında bulunan 
güzel Edit Akrad adlı bir kı · 

zın düğünü takarrür etmiı 

tir· Bu adamla kızcağız tam 
yedi ıenedenberi ıevtıtyor 

1 B. Muasolinlnin ikinci oğ Pamuk Mahsuıu·· Pı·yasa.ya lu Vittoryo Mu11olini ma· 
lum olduğu üzf're Hollivut· 

· ~·g:~~;~::.~~~~::~~~~:: i N a s ı 1 G e t i r i 1 e c e k ? .. 
Mamafi: 

_: Ayrupada bir harp 

çıkmak ıhtimli var mıdır?. 
Sualine~ 

- Bilmiyorum, babama 
aorunuz! 

Cevabını vermlıtlr . 

Halen ispanyada olduğu 
sanılan kardeıint takip edip 
etmiyeceği auvlıne karıı da: 

- Hayır . Ben ainema yı 
İapanyada harbe tercih ede
rim! Demlttlr. 

Vtttoryo Vatlngtona geç· 
miıttr iki detektif de 
k mdisini bir en bile terket 
memektedir . 

Pamuk Balyalarında Karışık Ve Islak 
Pamuk Bulunmıyacak Her Balya 

200 Kilo Sik/etinde Olacak .• 
Pamuk mahsullerimizin 

nef aıetinl mu haf aza için 
ambalaj l arının temiz ve mun· 
lazam yapılması haKkındıı 

ittihaz edilen umumi karar 
ıehrimiz ticaret ve sanayi 
odasına bildirilmiştir. 

Oda bu karardan pa · 
muk ticaretile ittlgal eden 
tüccarları haberdar etmiştir. 

Vilayetimizin de memle 

~eecte~:~r~ı) olarak kabul edı- Bayan Ma~~ule Baysal ~on 
Bundan fazla olan dara· • • 

lar iki mialt tenaill icap et Ultll 
tirecektir. 

7 - Her pamuk balya 
sının üzerine ufki bir çtzgl 

çizilerek üstüne pamuğun 

çıktı~ı bölge, altına da pere· 

Birkaç gündür ıehrirnııde 
. e· 

bulunan Atatürkün hemt11 
1 

lerl Bayan makbule Bayııt 
\faU dün Buraaya gttmtıttr. S 

ve C . H Partisi baıkanı 

Karpuzun kerametil 
Nevyorkta büyük bir ban· 

ka yanmııtır. Bankanın bü 
yük kasas•na o gQn 8ahibi 
tarafından bir milyon dolar 
konmut idi Kasadaki para
ların kül olduğuna hükme · 
dilmtıtı. Fakat kasa açılınca 

1 ketteki pamuk mıntakasıoa 

dahıl bulunması ve bu kara-

selendiği fabrikanın ilmi ve 
markası ile perue numa · 

rası yazılacaktır . ( Bu 
yazı balyanın bir kö 

Ethem Aykut. Belediye Rel· 
si B Naci Kodanaz, Emniyet 

Müdürü 8. Salt Ôzgür, Do~· 
tor B Kamil Seılioğlu, 

paraların hiç bir ıey olma ı 
mış bir halde yerinde dur 
duğu hayretle görülmüıtür . 

Bu hadisenin aebebt ise, 
ıu imiş: 

Veznedar o gün t1ahn al· 
dığı büyük bir karpuzu da 
kasaya koymut bntunuyor-

1 
muı . Bu karpuzun rutubeti, 
kasanın içindeki paraların 

ysumaaına mani olmuıtur 

larmıı Bunun için düğün 

hazırlıkları fevkalade tekıl. 
de yapılmış ve balayı seya 
halt için de bir çift birinci 
mevki bilet satın alınmıthr. 

Fakat, düğün günü saba. 
hı 1renç kızın boğazında had 
bir tltihap görülmüı , dok-
torlar bunun kuıpalazı oldu. 
iu teabit etmiılerdir. 

Sarfedllen gayretlere rağ 
men, Edtt kurtulamamıı ve 
ölmüıtür. Böylece düğün 
davetiyesiyle gelenler, Edtttn 
cenaze merasiminde hazır 

bulunmak mecburiyetinde 
kalmıılard1r! 

rın blr çok ziraatçı ve köy· 
lümüzü alakadar edeceğini 

dütünerek bu mahsulün pi
yasaya getlrlldiil ıu zaman 
da ehemmiyetine binaen bu 
kararı aynen yazıyoru1: 

1 - Pamuk balyalara ıs · 
lak ve karııık olarAk kati 
yen pereıelenmiyecekttr. 

2 - Balyalara islim, çe · 
kirdek kırığı ve su atılmaya· 
caktır. 

3 - Balyalarda eski çu· 
val kullanılmıyacak, temiz 
ve sağlam kaneviçe ile ya 
pılıp , yeni çenberle bağla 

nacaktır 

4 Balyaların aiırhğı, 

(alivre) ıatıılara esatı lefkil 
etmek için iki yüz ktlo sık 
letinde olacaktır. 

5 - Pereae paraaı bu 
kararla ka ldırılmıı. olmaaın · 

dan pereaelf balyalardan 
dara tenzil olunmıyacaktır 
( Balya darası pamuk ye
rine verilecektir. ) 

6 - Bir balyanın kane · 
viçe ve çenberlerinln darası 
4.5 klJo eıas olarak tesbit 
edilmlıtir. ( Bundan fazla 
daralar nihayet 250 grama 
kadar toz, toprak ve rutu 

ıesine, mümkün olduğu ka· 
dar l<üçük olarak yazılacak
tır) 

8 - Yedinci maddede izah 
edildiği ıekllde marka ve 

numaralanmıı balyalarm ıh 
liva ettikleri pamukların bor· 

sa satııına müsaade oluomı 
yac1t.ktır . 

9 - Markasız b"I yaların 
sa tııı vulrnunda a hcı , keyfi· 
yeti borsaya ve hona bulun 
mıyan yerlerde ticaret ve 
sanayi odalarına derhal ma· 
lümat vermek mecburiyetin 
dedir . 

1 O - Pamuk bal yalan pe· 
reselendiğl fabrikalarda, ya 
but alıcı ve aatıcınm mağa
zasında ticaret ve aanayl 
odaları ve borsa memurları 
vuıtasile kontrol ettirilebilir. 

11 Yukarıda yazılı mad-
delere 111uhallf hareket eden· 
ler odalar kanununun betin. 
ci maddeaine lıtio aden ce 
zalandmlacaklardır . • 

Bu gibiler hakkında Türk 
ceza kanununun maddelmah. 
ıusuna tevfikan oda tarafın· 
dan da ayrıca haklarında 

takibat yapılacaktır . 

Sadık Deniz tarafındıtll 
uğurlanmııtır 

B. Hayrettin Karan aitti 
Bir müddettenberi viliYet 

d bulU çev<esinde tetkikler e B· 
nan mebualuımızdan ı 

ı 0 bU 
1-ln yrettln Karan ata t 

har~ke yolu ıle Ankaraya 

etmlttlr. 

Tayin dl· 
t yin e Şehrimiz Uıesine a lll 

len Adana İngilizce mu" t' 
f . e ba 

mi B. Hilmi vazi eııP 

lamııhr . 

Bir gün ~apse ma~~om obl~~ 
t \le 

Avukat B. ;\.hme Je"' 
ki111D 

nin Karatepe rnev kO" 
b ... d .. - çalarken 
agın an uzum ıa· ,.ka 

rucular tarafından Y 1.,de" 
h ı • eıı •· nan Vicdaniye nıa 8 

' t•' . h t ıııÇ 
izzet oğlu Esat met 0~ h•J" 
muhakemesinde bir guıı f ırıı 

8 ırıı. 
se ve mahkeme 01 ittir· 

dil Ol vermeie mahkılm e 

.. 
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~dini Korumağa Çalışan Çin Nasıl Bir Memlekettir? 

Japonlar Şimali Çine Ni· 
• 
ilerliyorlar .. • 

çın 

Çin, Gelirinin Yüzde 20 Sini Daha Ziyade 
Şimal Ayaletinden Almaktadır .. 
Japonyanın Gözü de Buradadır .. 

Japon harp bakanlığı ta · 
rafından 300.000 nüsha bu· 
hrılap Japonyaom her tara 
fına dağıtılan bir broıOrde: 
aelecek harplaran birer .. si 
lihla kuvvetler, ekonomik, 
kudret ve ideolojik müca· 
dele,. aenfonhl olacaklara ya· 

ıılıdar. 

Fr.kat Tokyo günün birin 
de bütün kuvvetlerini ıtmali 
Çıode harba ıokmak lazım 
teleceğfni dütOnmüyordu 
Çünkü, Aıya kıtasının bu 
lloktaaımn kontrolu daima 
ltuantung ordusunun gızli 
•erviılerinln salahiyeti dahi· 
lırıde olan btr it gibi telik 
lcı edılmııtt 

Japonya tlmali Çinin mu 
kadderatım idare etmek hu 
•uıundakl azmini teyid ed
erken, oraların. geçld bir 
ltkım amirler olan Çinli ge· 
'-~rallt-r tarafmdan idare ol· 
t.ınrnasına aldmt etmıyordu, 
Çünkü hakikatte bütün bu 
R~rıera ilerin harekat ı nı i hıtm 
eden kend isiydi 

Tokyonun tatbıklni dütün · 
dGğü plinan ana hatlarını 
'rılamak için b ir harıta ya 
b•kmak yeter. 

;ımılf ~ınin stratejik ıham
miyeti 

Aıkeri kurmay daima, As· 
ta kıtaaına hakim olmak 
tçırı timaldekl bet eyalete 

~kim olmak gerektiğini id 
la etmfıtir. Bir Rus·Japon 

~arbını göz önünde tutan 
apon askeri tahstyetlerl. 
l\tıabarovık istikametinde 
Cepheden yapılacak bir ta· 
'truza hiç bir zaman yana· 
IQıamıılardır. 

Bu tahaiyetler, Uzak Şuk 
!'kı_ hususi Sovyet orduıunu 
ecrıd etmek için Moğolıs 

t,tJdan Baykal gölü 11Uka 

Qletırıe çevrilen bir hareket 
t'Prnaiı dütünmüılerdır Bu 
~\.lretıe, Hopel, Çahar ve 

t t.ıeyuandan eeçerek tar~ 
t'tJ garba doğru uzanan bır 
0Prak terıdl, ıkı gayeye ht · 
:ıııet etmeL tedir- Çini Sov· 
etter Birlığinden ve Man 

~111kuodan ayırmak ve Tient 
rı - Pekin Kalgan t ehirle 

s'lrıırı letkil ettiği müselleıi 
1°"Yetlerln nüfusu altından bu· 

1
11
"'" dıı Moğolıstana kar 

kı btr hareket üsaü olarak 
t.ıltarımak . İıte geçen sonka-

'-t.ın . .._ ayında bılinen ve Tay 
1• gazeteıl tarafmdan lfta 

'dı ~ (l ıerı plan budur ve bunun 
t ıerıne Tokyo hiç bır pro 
<>ıt&da bulunmamııtır. 
Şllrki Hopeide Japonya 

::kitleme politikasını örte· 
adamı bulmuıtur Bu 

'da çt.ı rn, 1926 ya kadar Man 
'i rtde faal bir ajan General 
1) lrı Ju Kengdlr Bu general 
, tarthde Kuomlntanga gl

,:~ek, Çın hükumeti taraf
ı &n Yara reııni memuriyet 
ttle J di .. d aponya nez ne gon· 
.._erılrnıttır 1934 de Tangku 
) iit•rekeılnden sonra onu 
'lalden ıımali Çlnde ve Ja· 

ponyanın sadık doıtu olarak 
buluyoruz. Şimali Çinin mu· 

1 htarlyetl fikrini yaymakla 
tmegul olan bu adam, ancak 
47 yaıındadar ve tahsilini 
Tok yodaki Vsida üniveraıte 
sinde yapmıthr. Onun ıarlii 
Hopeldeki kukla dAveti Ja-
ponya ya her ıeyden önce 
Tangku ve ŞankaykuandAn 
Mançukouya giden demiryo 
lunu kontro l etmek imkanı· 
nı vermittir. 

Bu tı. Japon planmın ılk 
tahakkuk ettirdiği itlerden 
biriydi. Sonradan bu "kont 
rol,, u Hopein heyeti mec 
muasına ve Sueiyuana da 
teımıl etmek mevzuu bahtı 
tı.Hepei - Çaha r polıtik kon · 
seyinın reisi olan General 
Sungu Nankinden ayırmak 

kabı l olunca , iyi bir adım 

atılmıı olunacaktı . Bununla 
beraber 1936 yılı ıonuna 

kadar Japon kurmayının ge 
neral Sung nez.dinde yaptı 
ğı teıebLüs! er iyi karıılandı 

Uza~ ~ar~m lavrensi 
Bu itler olup bıterken. 

kendisine "Uzak Şarkİn Lav 
rensi,, adı takılmıı olan Ge 
neral Dohiharada ıarki Ho· 
peide bulunan l angku ıeh · 

rlle Tiençin arasında mek ı k 

dokuyor ve aıağıdaki f ık ri 

gerçeklettirmeğe çalıııyordu 

Hopel ve Çahar içm bir tek 
idare organa kurmak , Gene· 
ral Yin Ju Kenle General 
Sung·Şe Yuırnın aralarını bu 
ıarak Mançukuoyu onla ra 
tanıtıp Japonya ıle askeri 
bir ittifak lmzalBttırmak. Hu 
son ıkı şart yerine geldıkten 
sonra generaller bütün ti 
mali Çınde hüküm ıürebl 

leceklerdi. 
Dairende geçen 9 ılkka 

nunda neıredil ip büyük bir 
gürültüye sebep olan bır mü· 
lakatta, General Dohihara 
timali Çinin muhtarı yete ka 
vuıacağı günün yakın oldu· 
ğunu aöyledi Bir k aç ay 

sonra Tokyoda yüksek aske
ri şura az11lığına tayin olu 
nan General Dohihara Ko · 

enno Tonno adlı bir mecmu· 
add , Japonyanın vazifesinin 
ne olması lazım geleceğini 

ıöyle izah ediyordu: 
"Bazı kimseler Çindeld 

Japon aleyhtarı hareketin , 
Japonların tahakkünıüne 

karıı bir reaksiyon olduğunu 
iddia ediyorlar Bu yanl ııtar. 

Bu hareket, Şang Kay Şekin 
iı batında bulunma11nın ve , 
Japonyanın milli vazifesini 
gerçekleıtırememeei için dö 
ndürülen Sovyet, Amerikan 
ve İngiliz entrikalarının ka 
çınılmau imkansız bir netice
sidir Jsponya, tarihin in en 
büyük vazifesi kar1111nda 
buluomaktadar Japonya ide 
alini gerçekleıtirmeğe mu· 
vaffak olabilecek mi? Bu, 
Japon milletınin ıebatkarlı· 

ima batlı bir ittir. 

Pekin - Moğolistan ~emir
yolunun e~emmiyeti 

Japon aıkeri ıahstyetleri 

bu ilahi vazifeyi realiıt fi 
kirlertni azaltmıyan. bilakis 
kuvvetlendiren büyük bir 
ciddiyet ve misttıizmle icra 
mevkıine lcoymuılardar. 1936 
da Pekin Tiençın bölgealn 
de nüfuzlaraoın muntazam 
yerleıtiğini gôrt'n Japonlar, 
bu topraklardaki faaliyetle 
rini daha ıleri götürüı lene 
buralarda ciddi menfaatleri 
olan İngilizleri gücendlre 
ceklerint ve belki de, Ho 
pe ı·Çahar konseyi rC!fıl ge 
neral Sungla gayet ustalıklı 
bir ıekilde yaptaklan görüı· 
meleri Nankln nazarında 

ıüpheli bir vaziyete sokaca
klarını dütündüler . • J apon 
kurmayı , Japon müfre7.ele
rini baıka taraflara yerleı· 

tirmeği tercih etti Pekin -
Sueiyuan hattının son istaa 
yonunun yanında bulunan 
Paoıu, onlarm itine elverir 
görünüyordu Japonlar ayrı · 

ca, Pekinle Şanıl arasında . 
ki muvasalayı kesme!< için 
Tatunga yerleımeği de de 
ned ıler Çaharda KR 1gan ıeh · 
rf de Japon kıtalarının top 
ladı,darı bir merkez halini 
aldı . 

Netice itibariyle llek ınden 

baıl ayıp Pa otuya gitmekten· 
se, Tokyo aym yolu makuı 
iatikamette yBpmak imkan 
larını araıtardı. 

Fakat Suiyuan valısi olup 
Japonlaran yardım ettikl~rl 

Moğol muhhrlyetlerlni ye
nen General Fu Tıo Yinin 
enerjisi aayeslnde, J11ponla 
rın b'u hesaplarmın çok nlk 
binane olduk l arı anlatıldı . 
Bu, Dohiharanın ilham et 

tiği politikanın uğradığı ilk 
cıddl muvaffa kiyetsizllk ol · 
du Bu hadisenin vahimlıği 
heıaba katılmazsa, temmuz 
bat langıcında Pekinin gar 
bında cereyan etm •ı olan 
had.seleri anlamAk imkan 
sızd~r . 

General Sung To~yoya mı, 
Nankine mi ta~i olaca~1 
Japonya bu itlerde ancak 

Hopeie güvenebilir ve gene-
ra l Sungun üzerine düımesi 
lazımdır. Fakat daha 1936 
da Tokyonun telkinlerini 
dikkatle dinliyen bu gene-
ral bugün Çınin milli bi rleı· 

mesi kartısında düıünceye 
dalmakta ve Japonyadan 
yana geçmeğe tereddüd et
mektedir . Tokyonun Sun · 
Se · Yuanın ıahıına mutlak 
bir itimadı olduğuna ınan· 

mak, onun istihbarat aervis 
lerlnln değerini küçümsemek 
olur Generalin mazbl onun 
sadakatinin emin bir kafill 
değildir 

fakat 1934 den beri Ho 
pele geçmtı olan General 
Sung bu aefer Japonlarla 
iyi geçlnmeği tercih etti Bu 
anlaıma ne kadar devam 
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ettı? lıte, ılmali Çınde bu· 
lunan Japon ordusu ıefleri
nin soruıturduklan ıey de 
bu idi. 

lıin iç yüzünü bi ld irdik · 
lerl içio, Çinin ı ı maldeki pa 
yitahtanı memleke tin müte 
baki k11mından tecrıd etme 

ği düıündüler. Fengtaiyl iş 

gal ederek Pekinin sahille 
alakasını kestiler; Lu kuşlo · 

ya yerleımeğl deniyerek de 
Pekin · Hankeu dem ryolu · 
nun kontrolunu elde ettiler. 

Beş şimal eyaletinin göz 
~amastuan zenginliğ i 
Japonlarm ,ımali Çindekl 

ilerleytılerinin ıtratej ık ıe 
beplertnl gözden geçird ik. 
J<1.ponyanm buralardaki ya 
yılma isteğini. ekonomik ıe· 

bepler de kBmçılama lıta 

SAYFA: J , 
29 Teşrlneneı günü ilk iş olarak gazetecinizden 

ULUS 
Gazetesi11i isteyiniz 

Ulus gazetesi 29 Teşrinevve/den itibaren 
yeni büyük makinesinde büyük bir ha
cimde basJ/acaktlf. 

ULUS 
Her Gün 12 Sahife Çıkacaktır. 

!inkara, Hükun1et, Kamuföy hayatını 

en yakından tak ip Sinema-Dünya şuunu
Ev kadını- Çocuk bakınn-Romanlar-Bah
çe ve çiçek g{:niş Spor yazJ/an-Çocuk
Kadın Magazin sahifeleri 

Zengin memleket sahifefrrl: Dunya rüporlajlan, 
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~ İKİZLERİ Görmiyen/er n İsran üzerine ~ 

~ 1 Bu Akşam İki Filim Birden = 
il GiZLİ POLiS ve LOREL - HARDI ~ 

dır . Ç in gazeteler inin heı 

şımal eyaletinin elden git 
mesln in, bütün milli ekono· 
mik bün yeyi ıarsacağıoı hay· 
kırmaktan geri durma d ık la 

rı göz önünde tutulursa . Ja· 
ponların bu ite gösterd ıtde · 

rl a 'aka daha fyl anlaşılı.-. 

Şura !lını unutmamak gerek· 
Ur ki, timali Çinde 83 mil· 
yonluk, y:lnı bütün Çinin nQ 

fuıunun hett" birini teıkil 

eden bir kütle vardır. Be 
her mtl murabbaına 200 ki 
ti düıtüğüoe göre, nüfus ke· 
saf eti en fazla olan yer, 
memleketin bu k11mıdır Şl· 

ma i Çinde ekilmi§ toprak
ların mesahası 31 O milyar 
movdur ki bu miktar bütün 
Çtndeki ekllmit topraklArın 

yüzde otuzunu teıkıl etmek 
tedlr . 

it Fiatlar Yalnız Bu Geceye Mahsus 01- • 
Si mak Üzere Her T araf 10 Kuruştur. ~ 

1.ı SUVAR[ SAAT 8 0[ il 
'• m 

Şimali Çin J ekt buğda y la· 
tlhsalatı mecmu istıhsalatın 

yüzde 30 unu, pirinç iıtıh 

sa l atı vüzde 63 ünü, keolin 
istibsalatı yüzde 5 J ini, darı 
istıhaalatı yüzde 37 ıini, fıs 

tık istihsalatı da keza yüz · 
de J7 sini teıkı l etmektedır. 

Pamuk ve yüne gelınce, 

bunlar da flmal eyaletlerin 
de ön p landa bir yer tfgal 
etmektedirler . 1935 de bu 
mıntakadakı pamuk htihsalatı 
umumi istıhBa l atın yüzde 34 
ünü yün itlıhealatı lıe yüz 

de 90 nını teıkil etmekte 
idi. Dokuma ve iplık end 
üıtrileri de timaldekl en 
mühim endüstriler araıında· 
dır. 

Hopei , Şantung, Şansi. 

Sueiyuan ve Çahar eyalet· 
leri, kömür bakımından çok 
zengindırler ve umumi is 
tihaa l atıo yüzde 45 ini ver 
mektedirler . Çtnrleki kömür 
ihtiyatları yüzde 54 ü ıtmal 

de o lmak üzere 348 milyar 
ton olarak tahmin edilmek
tedir 

Demir fıtıhııalatı Hopel 
ve Çaharda mühim bir mlk · 
tara bulmaktadır ve Çinin 
demir ihtiyatlarının yüzde 
46 ıı Hopal, Çahar, Şang 
tung, Sueiyuan ve Şanst eya· 
Jetlerinde bulunmaktadır 

Ve nıhayet Çin, gelirinin 
yüzde 20 alni bu bet tlmal 
eyaletinden almaktadır. 

• • •• -~-~ ~--~~~~ . ~•• s ~ 
Kazakistanda Bereketli Bir 
Tabii Sonbahar 
Zenginlikler 

Kazaklatana jeolojik tel · 
kikler için çalıımağa giden 
müteaddıt heyetler, burada 
bir çok mühtm faydalı ma 
denler keıfetmit ve yerlerı 
ile mikdarmı tesbit eylemiş

tir. 
Bu yaz, cenubi Kazakla· 

tanda Kara · Dağ silsiles in in 
timati ıerki kolunda mühim 
bir fosforlt damarı bulunmuı 
ve Cergazgandakl bakır ma . 
denlerinde yapılan j eolojik 
tetkikler, burada 3.500.UUO 
ton cevher ihtıya tı mevcut 
oldutunu meydana çıkar 

mıttır. Burada, yakınlarda, 
büyük bir kombina yükse

lecektır 

Kazakııtan Cumhuriyeti 
dahilinde, 100 milyon ton 
cevher •enginliğinde demir 
madeni damarları de teıplt 
olunmuıtu. Karsak Pay 
civarmda kain demirli ku -
artz depoları da hususi 
bir ehemmiyeti haiz 
bulunmaktad ı r , Ztra bu mm · 
takada ayni zamanda man 
ganez madeni de keıf edıl· 
mittir. 

f çum mıntakası ile Kar· 
sak Paya 120 kilometre me· 
ıafede l lu·Dai silsileıinln 
garp sırtlarında ayraca kalay 
madeni de, mühim m iktar 
da olmak üzere, keıfedilmlt· 
Ur 

Karaganda kömür hav:za· 
sı dahlıiode, ilmi heyetler, 
korund, wolfram ve kurıun 
madenlerı d e tesbit ey lemiı. 
lerdir 

Z engin hububat hasad ı , 

yüksek paTO uk, sebze ve ye
miı istihsal i ve niha yet ha y· 
van yetiştirme bahsinde lia · 
ydedilen inkışaflar dola ymy· 
le, Sovyetler Bir lığ ıntn bOtün 
kolkhoz pazarlar ı fe vl.alade 
bir akın ve aynı derecede 
mütenasip bir faaliyet kay · 
dev lemektedir 

Ukranyada, Bielorusyada 
Kafkasyada , Ural. Kırım , 

ve Sibiryada, R S f S R 

nin merkez mmtakalarında, 

nihayet bir kelime ile mem 
leketin her tarafmda , kolk. 
hoz pazarları ve clvarlarm. 
dflki bütün sokaklar. araba· 
lar ve kamyonlarla doludur 
Pazara g"len hububr. t , et , 
süt, sebze, yemiı . yumurta 
vesaire . pazarın istiap ha d 
dini geçmektedir . 

Memleketin muhtel ı f nok 
talarında kaydedilen malu· 
mat bunu sar•h surette iaba t 
etmektedir: 

Birçok ıehi rlerde Hğır eti 
mevrudatı , bu aene, iki mla 
line çıkmııtır . Tavuk ve pi 

liç satııı, Voronejde yüzde 
1 O, Krikoy Rogda yüzde 60, 
Gorki de yüzde 80 fa da 

laımııtır Süt satııı , geçen 
( Sonu Dördüncü Sayfada ) 

leningrat mmtıkasm~a ~oğum 
Lenlngrad ıehri dahilinde 

1937 ıeneıin ln tik sekiz a yı 

zarfmda, geçen t'enenln ay· 
nı aylarına nazaran iki mis 
li olarak, 65 627 dolum 
kaydedilmittir 



SAYFA: 4 

Be eketli Bir So bahar'' 
, . . · .. ~ ... · ·. . . .::. 

PERMUTİT VllTER SOF TENER 

P - 3 Modeli Su Filitresi 
(Baı tarafı üçiincü sayfada) 
seneye nlıbetle bu sene, 
Harkovda yüzde 25, Novo· 
sibirskte yüzde 35 ve Çelia· 
binskte yüzde 80, bir te 
zayüt kaydetmiştir. 

Ko khoz pazarlarmda bıl· 

bassa hububat fiatları, gıt 

tikçe alçalmaktadır. 
Geçen 11eoelerde olduğu 

gibi, bu sene de, Sovyetler 
Bırlı~infn bütün ıehirlerlnde 
ve kaza merkezlerinde son 
bahar pazar ve panayırları 

tertıp olunmaktadır Her ta
rafta, pazar yerleri geniıle 
tilmekte ve yeni yeni pa vi 

yonlar loıa edilmektedir. 
Pazar ve panayırların ha· 

kamyon, 200 piyano, 100 
bisiklet ve baıkaca bir çok 
cep veya kol saati dikit ma· 
kineııi gramofon ve radyo 
ıımarlamışlır. 

Hu senenin huı;usiyetleri 

arıuında kolkhozcularan ge
çen ıenelerle kıyas kabul 
etmıyecek derecede fazla 
miktarda inşaat malzemesi 
istemeleri keyfiyeti h bar üz 

ettirıl""bıltr . 

Bütün bunlar l<0lkhozlaran 
iyı mahsul aldıklarına ve 
refahlık sevfyelerlnin faz 1a
la1trğına bariz birer delildir. 

Dünkü un ve za~ire f iatlan 
len açı : mıı bulunduğu bir ı--------
çok yer!erde muameleler 
hacmınan geçen ıenelere nfs 
betle mühim fazlalıklar ar · 
zetmekte oldulu kaydedil 
mektedlr. 

Kolkhozcularm ıatan alma 
kabiliyetlerinin, bu ıuretle 
yapılan fazla muameleler 
dola yıslyle, fazlalaıma11 ne · 
tlceııln"de kolkhozcular ve 
kolkhozcuların satın aldıkla-

55 

60 
70 
80 

UNLAR: 

Asgari 

K. 
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840 
770 

700 
rı •ıya miktarında da, bin- Kırma ,, 490 500 

netice, büyük bir tezayüd BUGDA y PlY ASASI 
kaydedilmektedir. Ukranya 
kolkhozcuları, bu ıene için, 
daha ıtmdiden, 400 milyon 
rublelik muhtelif etya ıılpa 

Sert buğday 4.625 - 4, 75 

Yumuıak .. 4,75 - 4,875 

Mrııır 3, 125 3,25 

Arpa 3, 125 3,25 
Bakla 3, 125 3, 125 

rlı etmıolerdtr Geçen ıene 
Ukranya lııtıhlik kopperatl 1 
fi, köylerde, 235 milyon 

rublelik eşya ıahıı yapmııtı . ,-----------, 
Bu ııene fıe, yalnız üç ay ı ' DOKTOR 11HMET 1 
içinde, Ukranya kolkhozları 1 ı flKKO YU/YL(J il 
kooperatif vuıtaaiyle, 1 55 1 1 
vaion nal ve çinko, 100 : ı ÇOCUK HEKiMi I' 
vağon jnıaat çiviıf. 210 va ' ı /ş BaJJkaj/ yanın- :ı 
ğon çimento, 33 vağon ko l ı daki muayenehane- 1 
ntrplik, ve baıkaca, 72, 700 1 . .. 1 

000 metre pamuklu, 6.500.rOo 1 Sinde her gun saat il 
metre yünlü ve 5 450.0C 1 (15-JB)ekadarhas· I 
adet de elbiııe, palto ve 18- 1 talannı kabul eder. 1 
lre aatm almııtır . L. ... 

·-----------Odeaa mıntaka11 kolkhoz · 1 
cuları, 825 otomobil v e l'••••••••••••••••••••••,I 
1 000 kadar blılklet ııatan ] Ronlgen Mtilehassıst : 
almıı ve ayrıca 975 otomo· : : 
bıl ile 20.600 tane de btıık· : Salah<ıttin • 

• let 11marlamıılardar. : 
Kolkhozcuların, memnunl- : 

• yetle, ha111atan, pahalı elbt· • • sel er, ipekliler, dikit maki· • 
neleri muıtkı aletleri ve 
radyo makineleri aldıklara 

Bu defa flvrupa
da muvaffakıyetli 

tetkiklerini ikmal 

Size, tazyikli ve tazyil-ısiz rr uıl l• ğu bulunan, depo, 
çeıme ve tulumbadan içecek, yıkanacak, yemek pi
tirecek ve hlltta çanıaıır y1kayacak tatlı ıu temin 
eder. Her musluğa kabili tatbiktir. 

Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir kimyevi mad 
de bulunmaz. Bu cihazlar va11tealyle milyonlarca halk 
beklediği istirahate kavuımuş 1 ur. Peımutlt laboratu 
varlarınm ihtiraı olan bu uf acık cihazlara ıize lfti 
harla teklif ediyoruz. Emniyetle a l ınız. lmıi size en 
büyük teminattır. Bize yazınız ıize poıta tediyeli bir 
adet gönderelim. 

Muhltlnizde bulunan hernevi suyı.m kirecini ala· 
rak içilir tatla ıu haline koyar. Sodayı evinizden ko
ğar . Mide, böbrek, mesane, bağınak ve damar haa · 
talıklarına kartı 11hhahmzı korur 

Kum sancılarından rahahız o1ı· pta hayatı için 
avuç dolusu para ıarftle dağlar dan kheçılz menba 
ıuyu arıyanlar artık Amerilıanın "Nevyoı k,, ıehrfnde 
ıon model yeni icat edilen ve İstanbul Gülhan 
hastahanesi doktorlarmm uzun uzadlye yaptıkları 

tetkikat sayesinde muvafık neticeler elde edildiğine 

dair verdikleri rapor üzerine Hükümeti Cumhuriyerni 
zin Türklyeye ithaline müsaade ettiği [ PERMU1 İT 
VA TER SOFTENER ] mark ah ıu fllitresi sayesinde 
kireçsiz, temiz ve berrak su içmeğe• ve bu ııayede 
kum hastalıkları istirabmdan ve inklbazından kur
tulmaja muvaffak olacajınız gibi, vereceğiniz ıu pa
raları da cebinizde kalo ıt olacaktır. 

Bu alet, dakikada bir litre ıu tahlil ettifl gibi, 
kahve değirmeni Cl"l!81JlCtiDdedfr. eağ, l:ı1-ıhçe Ve le · 
nezzühe giderken yenmızda taıınır ve yemek esnaımda 
tulumba veyahut kuyularden çıkardığınız taze ıoğuk 
ıuyu fılitreye koyarak yemek eınaıanda buz gibi kireç 
ıfz , temiz su lçrnt'ğe muvaffak olursunuz. Her keseye 
elverlıli, flah ( 15) liradır . Toptan alıınlara hkonto 
yapılar. Arzu edenlere reklamlardan gönderilir. Yazı· 
lan mektuplara derhal cevap verilir 

2 J SİRİNCl TEŞRiN t,J', 

: ..................... _ 
.KokVeSömi KokTürkl 
1 Ant r a s i t i G e 1 d i. .1 . -= Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -1 
li l!zda kullanı/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk • 
11 flntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-1 
~ ven Fiatla SatJ/matadlf. • 

~ AHMET VE IBRAHIM CLIMALI 1 1 Çlvlc/Ler l'e Demlrcile. Çarşısı ~ 
Demir - Htrdavat- l'apı .Yallan * 
Çiftçi Aletleri Almı Sat11n Evi i 

* • •• •• • •• ••••••• 

Ormanlarımızı korumak 
için oc'un ye&cılnı)ecelf, 

bunun için ne vapacağız? 

Maden Kömürü 

~~~~~~ 

KullanJ/acak D i y e il a Düşiinmeviniz.. ~ 
it. Heri ürlii kömür )J} 

1 iı:~aı~e::;~!a':'.~~:ıri:;; 1 
it. Zonguldak ve Halk "ıl 
~ ıiplerinıieki >ohaları ~ 
it. ticaret ha ıwnıiultt lıu- ~ 

ı l•ıc;~~:~ ve ıs 1 
yctpmıyan çok dayanıklı sömikok 1 
«Türk A_ntrasidi» _de geldi ~ 

Yapı duzcrıt için luzumu olan demir, çimento, 
çivi, cam gibi çeıitler de mağazamız da her yerden ( 
ucuzdur. j 

En birinci boya yağları, boya malzemesidc tıca ~ 
rethan~mizde ehven fiat larla satılar . Bir defa dene· il 
yiniz. ~ 

Saraçlar Başında Demir 1 
Ve ffırdavatçı 1 
~=Cu=~~I 

~Sük-~K~;ı;;:;h;; 
• ! Sarac;oğlu 

kaydolunmuıtur . 
Dnlepropetrovık mmtaka. 

sın da kolkhozcular, ıimdiye 
kadar 200 otomobil, 3.000 

ederek şehrimi
ze dönmüş ve has- i 
ta/arını k abu/ etme·! 
ğe başlamıştır. i 1. 

• Çiviciler arastasındaki 17 numaralı dü&ckinunı~• Balıkesir Vildyeti Umumi .Acenltsi· Hav- ı· 
ayoi sırada 14 · 15 nuıoaralı dükkana naklettik. ' 

randa Munfjalııracı Hlisrıli Kalıyaoğlu t lltw tlirlii iu~aatm biitiin nıalzrmelPri hil- ' 

.1 2 hassa keı·.-ste, ziı·aat alatları, dPmir, ciıucn, • • •••• Ol 88 •••••••••••••••••• 

Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komsiyonundan: 

Orta okulların Mayıı 938 sonuna kadar ihtiyaçlara 
bulunan en çok 7000 kilo ııade yağanın ikinci eksiltmede 
de teklif edilen ffatlar haddi layık görülmediği"'1en, ka. 
nunun 43 ncü maddeıine uyularak ekıiltm~nln bir ay 
içinde pazarlıkla bitirilmesine karar verilrniıtır. Pazarhkla 
lhaleıl 5 Teırinsani 937 cuma rünü ıaat 14 de yapılaca
ğından. fsteklllerin teminatlara ile beraber muayyen gün 
ve saatte Kültür dlrektörlüğün .Jekı komisyona müracaatları 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

40 lncı alaydan 340550 ıayıla bot ayniyat teıellüm 
makbuzunun birinci ve ikinci parçaları zayi olmuıtur. Zu· 
hurunda hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kepsüt Belediye 
Riyasetinden: 

Kepsüt belediyesine ait Çukur ağıl merasının kıılık 
otlakıyeıl ile belediy~ kırathaneai eski ıartlar altmda 937 
ikinci teırln ayının (6) mcı cumartt>si günü akşam Hat 
(lO) de icara raptı için ihalelerinin yapılacağı ilan olunur. 

5- 1-465 

Balıkesir Tap Sicil ıl ı to, lıırdavaı, her ••hatta su boruları; odıırı 
• ve~ maderı kfimiirü ~ohalarırnıı ct'sith·l'i nıa-
~ ğazaıuızda buluuur. 

4 
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Muhafızlığu dan: ı 
t Gerek topt 1n ve gerekse parakenfe 
: suıet11e !atış yapıhr ve bütün inşaat iş/e-

Vilayeti Mevki 
Balıkeıılr Kara yer 

Cinai 
Bağ yeri 

Hudutlu 

Doğu: Bakırcı Arif, batı: 
Yol, poyraz: Ara bacı oğlu 

Nafiz veresesi, cenuben: 
Pulcu Nuri 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı bağyeri Martlı 
mahalleııind~n hacı lsmaıl kızı ve yüz baıı ömer karısı 
Fatma Müveddetin atadan intikal eden ve tAksim cihetine 
müsteniden 30 40 sencdenberi senetsiz ve nizasız ta 8arruf 
ve ziraatında tken mart 932 de ölümlle evlatları General 
Kemal Balıkesir ve Şehver Bilal ile ken<linden önce ölen 
kızı Hıkmetln evlatları yüzbaşı Mustafa Rifat ve Sabit 
ve Süreyya ve Galip ve Şevket ve Hasibeye kaldığından 
bahisle namlarına tesçll edilmesi istenildiğinden tahkikat 

yapmak için 28 10 397 günü mahalline memur gönderı
lecektir Bu yer hakkında bır hak iddiasında bulunanlar 
varsa bu günler içinde yazı ile tapu sicil muhafızlığına 
ve yahut mahalline gelecek memura müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

t ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir· 

•' ·--------------.. ·-~---~~-
Balıkesir Askeri Satın Alma 

Komisyonunda": 
k pılı 

Suıığırlık garnizonu ihtiyacı olan 90,000 kilo un 3 tSO 
zarfla eksiltmeye konmuıtur Tahmin edilen fietı JZ. 111 
lıra, ilk teminah 912 lira 25 kuruıtur . Ekııiltme 25· 1 1~; 
937 pazartesi günü aaat 10,30 da Susığırlıktaki ko111i•Y t 

. bi •'' da yapılacaktır isteklilerin münakasa ııaatinden r 
1
• 

1 a .. o 
evvel teklif mektuplartle Susığ1rlık aıkeri ııatm a rn 
misyona müracaatları 

4.1 -443 
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