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Dost Ve Müttefik Devletin Hükumet Reisi Balkan Irkanıharpleri 
Sayın Misafirimiz General Metak· Ankarada Topla acak 
sas Dün Ankaradan Ayrıldılar .. 
General Metaksas Ankarada Bulundukları Müddet Zarfında 
Reisicumhur Atatürk Tarafından Kabul Edildiler. Başveka
let Vekili Celal Bayar Ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Ariısla 

Ankara, 21 ( A .A ) Dost 
•e müttefik Elen devleti 
htUıfımet reisi muhterem mi 

•tftrimiz General Me · 
1-ltııll ve refikaıı bu ak 
k1n huıuai trenle ıehra 
"1i&den ayrıldı ve lataayon· 
d, tneratlmle tf'tyl edildiler. 

Ankara, 21 (A.A.) - Doıt 
~· müttefik Elen devleti 
llcCirnet rehl sayın mi 

l\firhniz Ekıelanı Gene 
~ti Metakıaa ve refikası 

'1 gün öileden evvel 
btıı müe11e1eleri ve bu me· 
~lada askeri fabrikalar ve 
s_'blye okulunu gezdiler. 
\ tt ı 3, 30 da Anadolu 
~l6bünde Genel Kurmay 
ikanı Maraıal fe•zl Çak · 

'" ve refikası tarafından 
~eflerine bir öğle yemefi, 
- 'l 17 de Dahiliye Vektll 
' Parti Genel Sekreteri 
~lcrü Kaya ve refikası la
fından bir çay ziyafeti 

~''ildı 
RESMi TEBLIG: 

'-~tıkara, 21 (A.A.) - Elen 
'1 f\'ekilt Ekıelanı General 
, •ttkıaa Ankarayı ziyareti 

Görüşmelerde Bulundular. 

GENERAL Ml:.TAKSAS 
oiden müıahede fırsatına 
buldular. 

İki d o ı t ve mütte 
fik memleket devlt:t adam. 
ları iokiıafmı umumi sulh 
üzerine eıaala bir ıurette 

faydalı olduğunu gös· 
termit bulunan Balkan 
Antantı Paktına bağlılıklarına 

birkere daha müıahede ey· 
leyerek iki memleket tara 
fıodan takip edilen ideale ve 
ikı memleketin müıterek 
menfaBtlertne h~r noktadan 
mutabık bu lunan bu styue· 
le davamı kararlaıtardılRr. 

iki dost ve müttefik mem· 
leket devlet adamlarım. Yu· 
naniatan - Türkiye tarafın· 

dan takip edilen beynelmilel 
ıiya11~t ar111• rıda mt \ ' CUI tam 

mütabakata çok büyük bir 
memnuniyetle gôrüımüıler 

ve iki memleketi birbirine bağ 
lıyan Balkan Antantı Paktının 
aralarında samimi ve doıta · 

ne münasebetlerin icapları· 

na tamamile tevafuk eyle· 
diğini birkere daha mü · 
ıa hede etmtılerdlr 

Almanya ile Lehistan 
Arası Açılacak mı? 

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

Alman Polisi Lehli Bir Kadını Tevkif Etti 

Bu kadmm, Berlinde balta ile idam edilen casuslarm 
suç ortağı ol~uğu iddia ediliyor. 

•••••••••••••••••••••••••• 

~ İngiltere i 
• • : ~~ : 
i Kudüs müftüsünün seya- ~ 
i haline müsaade etmesini i 
• • 
5 fransadan rica etti ! 
• • 
~ Irak hariciye Hzirini müftü : • • 
: Ilı görüştü ; , 

Kudüs, 21 (A.A.) - FHtı· 

tinde yeniden kargaıahklar 

olmuıtur. lngllfzler Suriyede 
bulunan Kudüı müftüsünün 
Mmra ıeyahatına müsaade 
edilmemeıini Franıadan rica 
etmlıtir . 

Şamda bulunan Irak ha 
rictye veziri ~turl Pata müf · 
tü ile ıörüımüt ve Suriye 
hariciye nazmnın ziyafetin· 
de söylediği bır nutukta, Nuri 
Paıa : 

" Araplar milli bir hü · 
kümetle Fılistınin Arap ca
miasında uhdesine düıen ro 
lü oynamak üzere hür ve 
müıtakil olma11nı bekliyor
lar.,, Demiıtir. 

-
Antant eı kamharplerila hiılı ~te Romanya başvekili 

8. Tataresko ~a memleketimize gelıcek 

lstanbul, 21 ( Huıusi ) -
Batkım devletleri Erkanihar· 

biyei Umumiye Reisleri, An· 

kArada mutad toplantıya it· 

tirak için yarından itibaren 

memleketim ize gelmeğe 

batlıyacaklardır. 

Yuoanhtan, Romanya ve 

Yugos'avya Erl<anaharbıyei 

Umumiye Reisleri, buradan 

Ankaraya hareket edecekler 

ve Cumhuriyet bayrftmımıza 
kadar orada lcalacaklardır . 

Dost ve müttefik devlet 

ler Genel Kurmay Baıkan · 

ları. gerek ~ urada ve ge 
rekse Ankara da büyük me · 

raaimle karıılanacaklardır. 

İstanbul, 21 (Huıuıi) -
Romanytt Baıvekllt B. Ta
taresko, Cumhuriyet bayra
mımızda Ankarada bulun· 
mak üzere pazarteıl günü 
Köstenceden bir Romen tor-

lran 

MARAŞAL FEYZi ÇAKMAK 

pldosuna binecek ve fıtaa · 
bula hareket edecektir. 

Karadenizde bulunan fır

tına o güne kadar ıGk6net 

bulmazsa, B. Tataresko tren· 
le gelecektir. 

ltalya 
Hariciye naznı dün istın- Libyayı 80 bin kisilik bir 

bula geldi kuvvet toplıdı 
Ankara, 21 (A.A.) - lran 

hariciye nazırı bu • sabah 
latanbula gelmlt ve mera 
simle karıılanmııtır. 

~''•ında Türkiye Reislcu· 
fı llt\l Kamll Atatürk tara 
~ lld,., kabul edildi ve Baı· 
:~il vekili Celil Bayar 
t' liarlctye Vekili Doktor 
~•fı&c Rüıtü Aras ile 
ı'tlln ve doıtane görüıme 

Bundan bir müddet evvel 
Lehistanın en eski ve büyük 
ailelerinden birlline mensup 
olan Kontes Valopolskanın 
casus olduğu iddiasıyle Ber· 
imde tevkif edildığini, ve bu 
hadlıenin Leh1&tanda büyük 
bir heyecan uyandırdığına 

yazma§hk. Hugün gelen. Fr· 
ansazca "Parla- Soir,, gaze· 
lesi, büyük bir ali.ka uyan· 
daran bu hadise hakkında 

aıağıdaki malümat vermek· 
tedir: 

ntes Vtlopolıka, Pariı aergi 
sini ziyaret etmek üzere Var · Belçika Bir Nota Vererek 

Londra. 21 ( Radyo ) 
İtalyanın Libyaya gönderdiii 
kuvvetlerin, altmıı bin kiti· 
ye baliğ olduğu ıöyleniyor. 

Bunlardan baıka 20 bin ki· 
ıtllk bir müıtemleke kuvve
ti daha Libyada bulunduğu 
anlaıılmaktadır. 

ide hulundu. 
~ ~l doıt ve müttef(k memle
ı't devlet adamları görüıme· ,,, 
ı,1 eınasında 1rerek beynelml 
ıııı ~eselelerl ve gerekme· 
tıı '~etlerini doğrudan doğ· 
~,~' ali.kadar eden meıele . 
~, tetkik etmltler, dostane 
~ti beynelmilel münaaebet 
)~~tılrı mesut inkiıafım bü· 

bir memnuniyetle ye 
f irmı altı ya§larmda. genç 

ve güzel bir kadın olan Ko 

1 
~demi Mü~ahale Komitesinde 

~Panya işlerinde Tam 
~ir Anlaşma Hasıl Oldu 
,~~n.ra - ltalyı murıhhlsları gönüllülerin geri çe~il
ııını, kontrol için ispanyaya ~omisyonlar gönderil-
~ 

mesini ka~ul ettiler. 
1. ,,, 
ıl'tı •, 21 (A.A.) ispanya 
\~~e Ademi müdahale ko

~l~ "'" dünkü taplaotıımda 
~\~~~"halyan murahhasları 
t!I,._ qlerın geri çekilmeıine 
~ı 1~•dan evvel lıpanya 
·°'1ı tarafa muhartp hu 
~l ~erılıneıl huıuıundaki 

•tinden vaz1reçtlklerioi 

~ler ve ıönNlülerlo 

geri çekilmesini kontrol ıçın 

ispanyaya komisyonlar gön 

derilmesini kabul eylemlıler 
dir. 

Komite tekrar toplanacak· 

tar 

ingaliz mehafili dünkü top

lanh netlceıinde büyük me· 

mnunlyet ıöıtermektedir. 

===::ıı,~v====;~:=: h~=:,:~=~t .=:~7=~=~a=~· Japonyayı Dokuzlar Ko 
Negüsün . nferansına Davet Etti .. 

Ha~eşistanla hiç bir alilası 
kalmamış 

NEGÜS 
Londra, 21 (Radyo)- Ha·~ 

beıistan İmparatoru Negü· 
sün. Adis -Ababa radyo mü· 
eueıesi ale~ hane ikame et 
tiği dava, bugün sona er 
mittir 

Mahkeme; Negüsün, artık 
Habeıistanla hiç bir alakaıa 
olmadığına kuar vermiı ve 
dvayıa reddeylemlıtlr. 

İngiltere, Amerika, fransı sel iri eri Jıponyanm bu t~k
lif i kı~ul etmesi için tdşebbüslerde bulundular 

Bürüksel, 21 (A..A ) - Bel
çıka hükumet Japonyaya 
bir nota vererek Uzak Şark 
vaziyetini det • tkık etmek ve 
ihtilafa nihayet verecek dos· 
tane çareler• araıtırmak 

Üı;e re Bürükselde bu ayan 
otuzunda top 1anacak Dokuz 
Devlet konferansına iotirake 
dftvet etmlıtır . 

AyniHmanda lngiliz Ame 
rika ve Fransa sefirleri de 
Japon hariciye nazırını zi 
yaretle bu da ve ti kabul et 
meslnl tavsiye etmtılerdir 

Şanghay, 21 (Radyo) 
Şaoghayın cenubunda. iki 
gündenberi baılayan muha 
rebe, tlddetle devam ediyor. 

Jııpon kuvvetleri, Çin cep· 
besini yarmak ve dütmanı 
ricale icbar etmek için ka-
zanan ıimaltnde büyilk kuv· 
vetlerle yükleniyorlar. 

Tokyo, 20 (Radyo> Mos · 
kovadan alınan haberlere 
göre. B. Stalin. dıı Monğo· 
Ustanla Rusya arasında mev 
cut muahedeyi feıhetmeğe 
karar verm tir. 

Bu takdirde, dıt Mongo 
liıtan derhal Çinlilerle bir 
le§ecek ve Japanlar aleyhi · 
ne harbe ittirak edecektir 

Şanghay, 21 (Radyo) -
Japonya lehine casus ' ukları 
sabit olan iki yüz Çınlinin 
muhakemesi bitmiı ve h~p 
si ıdama mahküm olmuıtur. 
Casuslar, Honanın muhtelif 
kau.balerında kurıuna d ı zil
mlşlerdir. 

Tokyo, 21 (A .A.) Te· 
blığ: Şimali Çiode Pekın 
Hankov demiryolu üzerinde 
bir Japon kıtuı zırhla tren
le düımanı takib etmtı ve 
19 ilkteırJnde ıaat 16 da 
Hopel ve Honar eyaletleri 
hududunda Shunteanan 59 
kilometre cenubuada kain 
Ferglochl ıehrinl lfgal 
eylemtıUr. ,, 

Sharat eyaletinde 18 ilk· 
tetrln sabahı Taiyuanın 70 
kilometre ıtmallnde kain 
Hsiokovchen ıehrinl iıaal 
etmit olan Japon orduıu 

Gerek İngiltere ve gerek
ıe Fransa, İtalyanın bu ha
zırlağana kartı Afrikadakl 
hudutlarına takviyeye karar 
vermtılerdlr. 

Amerika da 
Bir tayyare 3000 matre 

yü~sekliUen düştü 
Nevyork 21 "Unitrd Afr 

Llnes,, hattı üzerinde çok 
feci bir tayyare kazası ol. 
muı ve 16 yolcuyla 3 pilot 
ve makinist, ölmOıtür. 

Tayyare, 3000 metre yük· 
seklıkte, karla örtülü dağlık 
bir mıntaka ya dütmüıtür 

Kazanın sebepleri hakkın· 
da, henüz hiç bir malumat 
yoktur. Tayyare Şeykle Sel-
tek Sıti araıındaki tabii yo
lun 30 kilometre dııında 
bulunmuıtur. -------vzilerlne karıı biraz taarruz 
hazırlamağa baılamıılardır. 

Seiyltan eyaletinde Paoto· 
vu tıgal etmiı olan Japon 
orduıu ileri hareketine de
vam ederek t 7 ilkteırinde 

Paotovun 30 kilometre ti· 
mali ıarblllnde 
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SAYFA: 2 

B·raz ikkat Gerek! 
Önümde muhtelif kitaplar ... Hepstni birer bırer açıyor, 

göz gezdiriyorum. Hepsınde bir kelime başka fekilıle 
yazılmış. insan bnzı kelimelerin ne şekilde yazılması icap 
ettiğinde tereddüde düıüyor. Bir verdekl "mektep ,, . 
bakıyorsunuz: dığer taraftn "mekteb" olmüş. 

Çı.u§ıya çıkıyorum: Tabelalnrda çeşit çeıit yazı şekilleri 

Artık bunlarda harflerin bile yalnı~ olduğunu görüyoruz. 
Velhasıl, bu kabil hatalar en ehemmiyetli bir yazımızdan 

tutunnuzda; en ehemmiyet izine k&.darkilerde bol bol tesa
düf ediliyor. 

lıte, bugün bu dikkatsizlikler yüzünden; dünyadaki 
bütün lisanların en kolay yazılış şeldine sahip olen güzel 
Türkçemizi bozuk yazmakta devam edip gidiyoruz. 

Almanca, Fransızca veya her bengi bir lieanın yazılı 

ımda bir cemi ve cins mutabakatının noksanlığı yanhı 
telakki edf!iyorda Türkçede, neden bir kelimenin muayyen 
birkaç kaideye tabi olan ıeklini muhafaza etmiyoruz? 
kısacası. Buna "Laübalilfkn denir. 

Artık bu laübalillğe bir son vermek lazımdır. 
Biraz dikkat gerek! . 

Türk ye 
Hap 
San yii 

Dünyada harp sanayii 
mevzuu hakkında uzun bir 
makale neşreden (" Polıtika,, 
Belgrad, 12. 10. 1937) Türk i
yede harp sanayii hakkında 
§U satırları yazmaktadır: 

.. . Küçük devletler arasın· 
da Türkiyenin teıkil ettiği 

mi al gayet ıayanı dikkattir 
Osmanlı imparatorluğundan 

azami derecede geri kalmıo 
ve tabii bir ekonomi eahibi 

bulunmuş olan havaleyi te 
varüs eden Türkiye tedrici 

bir surette zirai ve endüst 
riyel bir memleket halini 

almııtır Endüstri bakımın 

dan geri kalmış olan mem· 

leketlerde endüstrileşme hü 
kumetin yardımıyle inuvaf 
fakıyeth neticeler vermiıtır. 

Bir memlekette endüstri 
inkişafı ne kadar geç baı · 

larsa devletin yardımı da o 
kadar çok ve mebzul olur. 
Bu yüzden yardım tarzlnr· 
ında değişiklikler görülmüş 

tür. Netekim Japonya dahi 
devlet endüstri müesseseleri 
vücude getirmiş ve bunlar 
işlemiye başlayınca hüku· 
met taraf mdan bedel muka 
bilinde hususi sermayelere 
terkedtlmiştlr. Bu suretle fn 
şaattan mütevellit zarar teh· 
ilkelerine katlanan devlet 
olmuıtur. Türkiye ise bu k -
darla da iktifa etmemiştir . 
Türkiye bazı endü tri şube· 
lerıne müteallik olan fabri 
kaların inşası hakkını sırf 
kendine hasretmiş ştmendü 
ferler gibi öteden beri mev -
cut olan endüstri müe151ese
lerlnt de satın almıştır. Bu 
suretle yeni bir ekonomi ti 
pi vücut bulmnktadır ki, in 
ki~af esnasında lbu yeni tar 
zın da bazı tadilatn maruz 
kalması zaruridir.fakat harp 
ekonomisi bakımından td 
kik edılecek olursa bu eko

nomi tarzının, harp lhtiy ç. 

Kemal Demiray 

A isababada 
Bi Düğün 

Habeşlstanın fethinden 
sonra or.aya umumi vali ol 
an mara~al Grazianinin kızı 
Kont Gualandi ile e\ lcnml~ 

ve düğünleri Adisababada 
yapılmıotır. 

Bu suretle, Habeflerin es 
ki merkezleri ilk defa ola -
rak hır Beyaz düğünü gör· 
mü§ o uyor Bu duAün de 
zencilerin de çalıp oynadık· 
lan ve al ylar tertip ettik 
leri haber verilmektedir. 

!arına mukabele husuımnda 

en kolay bir surette tadıli 

mümkün olan tıp olduğu 

görülür Devlet, memleket 

sanayiinin heyeti umumıye
slııi elinde bulundurduğu ta 

kdirde, lüzum halinde işine 

devam ederek imalatını harp 
ihtiyaçlarına tahsis edebilir. 

Japon sisteminin İtalyan 
ve Türk sistemleriyle müş· 

terek tarafları vardır. Japon 
yada bir tarafta, Türkiye· 

de olduğu gibi, kuvvetli bir 
devlet kapitalizmi vardır, 

diğer tarafta da bu serma. 
ye, balyada olduğu gibi, da· 

ha ziyade harp endüstrisin
de çalışmaktadır. 

Japonya endüstrisinin harp 
bakımından organizasyonunun 

haiz bulunduğu kıymetin de 
recesinl gösterec k olrrn bir 

harp bRtlamış bulunuyor 
Sulh zamanında yapılmıf 

bulunan organizasyonun yal 
nız cılız bir nümuneııinden 

ibarettir Japon hükumeti. 3 
eylulde müzakere edilen bir 
kanun projesi hazırlamış ve 
bu kanun layihası ahkamı 

ile tam manfuiyle harp eko· 
nombi tesis olunnni§tur. Dev 
le

0

t ekonomide kendisine dik 
tatörce haklar te is etmek. 
tedlr; şöyle ki, şimdiye ka· 
dar ekonomide kendi arzu 
larına göre hareket etmf§ 
olan faktörler devlet organı 
haline ifrağ olunmaktadırlar. 
Hususi hak nr l11kat olun 
mamakla beraber hususi fa· 
aliyet ve hareketler mene· 
dilmektedlr ,, • 
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Bo~ları seı n a~ının ölu~ü ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
f ·ransada geçen gün bir 

demir yolu ü er nde tr im. 
dm cesedı buldular. Tren 
zavallı kadını raylar üzerin 
de parçalamış ve orada hı 
rakmıştı .. 

Bu bir kaza mıydı? ilk 
evvela akla gelen budur. 
Fakat kadının birisi tara· 
fından öldürülmü ve sonra 
hadıseye bir kaza süsü ver 
mek için, oraya getirilip 
trenin tekerlekleri altına 

bırakılmış olması da ihti
mal dahilmde idi. 

Kaza kurbanının kim ol
duğu derhal anlaşıldı: Bu o 
civardaki kasabada, münze· 
vi bir hayat yaşıyan bir 

genç kadİndı Madam Re 
nard ismindeki bu kadının 
ıahsiyeti hakkında malumat 
edinilınce ölümünün bir ka· 
za eseri olduğu fazla kati 
yetle ortaya çıktı. 

Franıuz kadın tAirlerinden 
bayan France Lambartin 
anlnthaına göre, bu kadın 
kendini şiir ve hayal dün 
yasına vermf~ marazi bir 
tipti. Bilhassa meşhur Fran 
sız şairi "Bodlar .,ı tapınırca· 
sına seven madam Renard. 
bu marazi tiıirin şlirlerile 
adeta aklını bozmuıtur: Ge-
zip yürüdüğü yerde onun 
tlf rlerini okur, ve o ıiirler· 

deki kahramanlar gibi ya 
tamağa özenirmiş .. 

-Bir gün, iyi konuıtuğu 

bir arkadaıı olan bayan 
Lamberte demiş ki: 

- eirgün kendimi öldü-
recek olursnm, yüzünıün 

hiçbir l ara nlmadan olduğu 
gibi kalmasını isterdim. 

Yine kadın §airın anla.ttı 

ğına göre, madam Renard 
geceleri karanlıkta kırlarda 
ve dağ baılarında dolaşma· 
sını severmiş. 

Bu knzaya da böyle gece 
l" arısı demiryolu üzerinde 
gezerken uğradığı anlaşılı 
yor. _ _.. ....... _,, ..... 
Alm 
Lehist narası 
cılacak , ı? 

(Baştarafı birinci sayfada) 
Berline geldiği sıradn 1 Alman 
resmi makamları Kontesin 
üzerinde şüpheİI evrak bul 
duklarını ileri sürerek onu 
casus\uHa itham etmişlerdırı 

Berlinln resmi mehafiltnde 
ıöylendlğine göre, Kontes 
Vılopolskanıo, 193:> te ber
linde balta ile idam edi 
len iki kadın casu un · suç 
ortağı olması ihtimali mev · 
cuttur. Berlin siyasi polisi 
evzubahs ikı kadın casusun 
idamından evvel, bunlarm 
ortaklarını ararken, l~itı iç
inde bir de asil bir Lehli 
kadının bulunduğuı u öğren
mf , fakat kim olduğunu 

rneydana çıkaramamıştı. Leh 
resmi makamları, Alman se· 
f areti vasıtasıyle bu hadise 
h kkmda malumat istemi~ 
ler ve Kontesin. üzerinde 
gayet mühim bazı evrak bu
lunduğu ıçın tevkif edildiği
ni ve tahkikatın ilerlediği 

cevabını almı§lardır. 

Bu hadısenln, çok büyük 
akisler uyandıracağına ve 
b lki de Lehıstlmla Alnıan 
ya arasmda siyasi bir ger
ginlik doğuroceğınn muhok 
kak nazariyle bakılmakta 

dır. 

Bir Kilo Kömürü Yüz Paraya, 3 
Kuruşa Almak Mümkün Olacak. 

1 

rş h c e 
Valimiz bu ~ususta yapılan işleri YE mdan ıa~ip ve 

tet~ik e~iyor ar 
Valimiz B. Ethem Aykut 

gerek ıehrin ve gerekse 
mülhakatın odun ve kömür 
ihtiyacı ile yakından alaka 

dar olmaktadırlar. 
Şehrimiz orman baımü

hendisliği ve kazalardaki 
orman memurlukları orman 
mıntıkasındaki köylüye ve 
diğer kanuni evsafı haiz 
bulunanlara son gün 
lerde külliyetli miktar· 
da odun ve kömür ruh 
satiyesi vermiılerdir. Ruh
satname verilmesine bir ta
raftan da devam edilmek 

mür yüz paraya, üç kuruıa 
kadar satılabilecektir. 

Valımlz 8. Ethem Aykut 

alakadarlara icap eden 

emirlerL verdiği gibi, bu hu 

susta yapılan itleri de ya

kından takip ve tetkik et· 1 

mektedtrler 

Buna nazaran gerek kö · 
mür, gerek odun ihtiya-

cının yakm bir zamanda ön· 
leneceği muhakkaktır. 

Be • 
ıye 

o 
itapları bu ay tamamla

yacak 
Mektep kitaplarının onu

müzdeki ay sonuna kadar 
yetittlrilmesi etrafında ya· 
pılan çalıemalar sona ermiı 
ve b tün hazırlıklar bitmit 
bir vaziyettedir. Talebe bu 
aydan itibaren istediği bü· 

tün kitapları tedarik ede· 
bilecektir 

Bakanlık ilkokulların he. 
sap ve hendese kitaplarının 
bu yıl gene kitap listesinde 
bulunan kitaplardan okutul· 
masını kabul etmiıtir. Yal· 
nız bazı kitaplar bu liste 
den çıkarıl mııtır. 

Bunların arasında Hasan 
Fehmi ve Mehmet izzetin 
hendese kitapları vardır 

" 1 -
tedir. Vekaletin ilan ve mu 
kaveleye alt muameleleri 
kısaltması, pazarlıkla ıhaleler 

yapılmasına müsaade etme· 
si itlerin kolaylatmasına ve 
müddetin kısalmasına büyük 
yardımı olmu§lur. 

• i Top ca 

Haber aldığımıza eöre önü 
müzdeki hafta içinde şehre 
küllüyetli miktarda odun ve 
kömür gelecektir. 

Belediye gerek odunun, 
gerekse kömürün ucuz bir 
fiatla; maliyet ftatile satıl

masını da temin edecek ted· 
birlere baş vurmaktadır . 

Buna nazarım bir kilo kö 

Parti i~are ~eyeti toplandı 
C. H. Partisi vilayet idare 

heyeti dün saat 17 de Vali 
ve Parti Başkanı B. 
Ethem Aykutun riyasetinde 
toplanarak parti işlert üze
rinde görü§müşlerdir. 

in~isarlarda tayin ve 
nakiller 

inhisarlar Başmüdüriyet 
muhakemat şubesinde memur 
Kemal le flan Yenice kazası 
inhisarlıır memurluğuna, on· 
un yerine 70 lira ücretle Is . 
tanbul lnhisarlarından Celal, 
münhal olan Bandırma sa 
tış memurluğuna Bafnıüdü

rlyet satış muhasibi Mehmet 
Ali , yerine de n k
len Sındırgı muhakemat me· 
muru Tevfik tayin edilmiş 

!erdir 

Ba ırm - ı esir şosa
sın~a ' ptınl ca menfezler 

Şehrimizle Bandırma şo · 
sasının muhtelif yerlerinde 
10 kadar betonarme fer 
betona tahvil edilecektir. 

Menfezler ihale edtltr edil 
mez işlerin yapılmasına der
hal batlanacaklır 

H mamda ~a~aret etmiş 
Gündoğan mahallesinden 

Nazif oğlu arabac~ Hamza 
nın eerhoolukla Nezafet ha
mamında Kayabey mahal 
lesinden Emine hakaret etti 
ğinden yakalanmıştır. 

Umumi meclis teşrinmnınin ~irinden iti~ ren 
toplantılarma başhyacak 

Belediye daimi encümeni 
B. Naci Kodanazın reisliğin 
de toplanarak şehir iıleri 
üzeruıde görütmüıtür . 

Encümen 936 yılı hesabı 
katilerlni tetkik etmft ve 
şehrin mahrukat ihtiyacını 

önliyecek tedbirlerin alın
masına dair görütmelerde 
bulunmuştur. 

Belediye umumi meclisi de 
pazartesi günü saat 15 de 

a ış 
Y ğ satanlar hak~m~a ta

kibat yapıhyor. 
Mahlut yağ satanlar hak· 

kında ş ddetli takibat yapıl
maktadır. Bu gibiler umumi 
hıfzıssıhha kanununun J 68 ci 

ve Türk ceza kanununun 
398 ci maddelerine göre 
cumhuriyet müddeiumumi
Jiğı ne verilmektedir. 

Karaman köyünden Meh
met oğlu Ahmet, Mehmet 
oğlu Mustafa, Okçukara ma. 
hallesinden Rıfat kızı Emi · 
ne, İzmirler mahallesinden 
Recep kızı Fatma lcarır•k 

yağ sattıklarınden yakalan 
mıvlardır. 

- -
,lke inin vereceği temsil 
Halkevi temsil kolu Cum· 

huriyet bayramında w Cum· 
huriyel Doğarken" adlı bir 
piyes oynıyacaktır . M. Gö 
z lan tarafından yazılan bu 

piyesin dekorları hazırlan 
maktadır. --

l~cvi Başkanlığm~an 
2 Teşrinsani salı gqnün· 

den itibaren Fransızca kur-

sumuz faaliy~te baılıyaca· 

ğından ders almak arzusun

da bulunanlarm llalkevi 
sekreterliğine adlarını yaz 
dırmalarını rica ederiz. 

yedinci devre mutat teırinl· 
sani toplantısını yapacaktır· 

Bu toplantının ruzname· 
sinde ıunlar bulunmaktadır: 

Belediye reisi 936 yılı me 
Mi ve icraat raporunu ok&J 
yacak, aynı yıllın kati heıaP 
cet veli erinin tetkiki ve e"· 
rakı varldenin müzakereıili1 

müteakip toplantıya aon "e· 
rilecektir. 

Daimi 
Encümen 
Kararları .• 

Dün toplanan vilayet "" 
imi encümeni Balıkesir - f;dlı 
remil yolunda yaptırılat•. 
yedi bin liralık yol tarıılr" 
tına istekli çıkmadığıJld"" 

dd 1 d·dif1e' on gün mü et e tem ı . ııı 
vilayet aygır deposu ıÇ 
bir damızlık aygır mub•Y' . 
asına, yeni hükumet kort• 

h" ' ğına nafia dairesince .,. 
zırlanan keşlfname ı1I p' 
ciblnce su tesisatı '!" r· ..,e 
tırılmasına. Erdek rr"· 
kez ilk okulunda 500 

1"tt• 
lık tamirat yapılmasın• 

ra r vermiıtır. 

O yak atmış . c1e 
Ues•11 

Dinkçiler mahe salar 
oturan Konakpınarın ele 
lügözle köyünden 

8111
ko· 

Mehmedin karısı Hat~~~rıjiJ· 
casının kendisini dog ıııe 

rııe' 
nü tikayet etmesi 
tahkikata baılaomıftır· 

T o at atımşlar de" 
tıeslıJ 

Anafartalar ınaha e .Alı 
H .. eyin ~ l Ethem oğlu us - 0 tt 

t ·ı serlıOf dt 
met oğlu sma• lf e&lll 
rak Dinkçiler ınahtt f:ıtıifle 

N b kıZ1 e dolaşırken u k8 h" 
ye ve Mehmet o~lu ıar ,e 
ci T 18.ta tokat otrııı§ıord•r· 

b l ornut rı 
hakarette u u bBfltt 
Haklarında takibata 

mııtır. 

l 

b 
lı 

tı 
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Komünizm Ve Anti Komünjzm Çarpışıyor.. p i 
UmumiHarbin Çıkmasın· KavbolanGenual Miıarin 
d K • • M f t • d ı nsı tev~if ed ıldi a.n ımın en aa 1 var ır Eski Rus orduıu~a men 

tıup bir genernlin Peristen 

Unıumi Bir Harbe Varmak Gayesini 
esrarengiz bir surette kaçı 

Takibe- rılması üzerinde • tahkikat 
hala devam etmekte ve he· 

denler Milletleriİkiye Ayırmak istemektedirler. 
Bu Tehlike Nereden Geliyor? 

Timpul gazetesi (s-10 937 
Filistin Şarki Akdenizln 
anahtarı baı\ığı ahanda neı 
rettıği bir makalede ezcüm 
le ıöyle diyor 

"Akdeniz ~ meselesi daimi 
•urette muallakta kalamaz. 
Bu hesabın görülmesi saa · 
linin hulul ettiğine kani bu · 
lunan Londra ile Paris, Mu· 
•oliniye müıterek bir nota 
Rönderdller Fakat Duçe bu 
tıa yaoaınıak istemiyor. ltal 
h, Galear adalarındaki Is 
l>anyadaki ve Fa1takı bu
Riillkü vaziyetin düzelmesini 
llıla iıtemiyor. Fakat Mu 
•ohni biliyor ki ergeç bu 
l'rleselelerln halli icap ede
cektir. Runlar arasında Fi 
lııtın meselesi de vardır. 
f afist matbuat Fransız İngi· 
lıı nota11 hakkında birteY 
hzmıyor. Yalnız Stanıpa 
hzetesi Filistin meselesine 
dllir mühim bir ya7.ı yazdı. 

Malümdur, ki Fılıstın Bü 
Yük ~rıtanya için hususi hır 
ehernmiyeti haizdır Şarki 
.\icdenizin anahtarıdır. Sü
~eyf kanalı için bir nöbetçi 
~esabesindedir. İtalyanın, 
liındistana giden deniz yo-
1'-nu tehdıdc baıladığmdon
beti Londra f'ılistlni Hindls· 
l'na gidecek hava yolu jçln 
bır üssülhareke yapmak is 
t· 1Yor. Bu, derhal İtalyanın 
"'zarı dikkatini celbetti. Bu 
'ebepten do'ayı islam alemi· 

~e Yaklaımak ist~di lngil 

1
erenio. mezkur ha valide ço 
"'makta devam· eden anlaı· 

\ . 
lllaroaz'ık "üzerine nüfuzu 

~ . 
d'Yıflamağa baıladı. Aylar· 
'nberl devam eden bu ha 

teltetıer üzerine lngiltere 

't'h bir komisyon gönder· 
~ek mecburiyetinde kaldı. 
~lltellıgence service, mezkur 

1~
01tıiıyonun raporlarında bu 

b lilaı hare ketlerinin men 
~1llrına dair birçok malu· 
) \t gördü. Bari rodyosunun 
d'S>tığı bazı neşrlynt Lon · 

~~nın hatta Parlsin protes 
' 1 nı celbelti. 

lır ~ilahıua Lord Peelln tek· 
1 h 

d- \lzerine ıöyle bir çare 
~:•Gnüldü: Ayrı bir Yahudi 

ı .. 'Ytı b1r Arap hükumet 
~tı t 
& esııı . 

"ı u karar hiçbir tarafı 

lı,~~tıun etmediğinden Fi
ı,t "e bırçok aslc:eıi kuvvet 
'r11 h sevkedildi. Araplarla 
"ı,1 udiler arasında çarpıı 
~Gf~~ tlddetle devanı etti. 
~.1 \l camide kapalı kaldı . 

e, t f f tıt, 1 • ara tan ransanın ıt -

~~: A01erlka&1ndan bazı 
lıt~ ':ıenesiz hareketler be· 
~., eRe baıladı. lakin bun 
~., f'taukabil fngilizler ve 
1, b~•ııtar tarafından ıtddet· 
t~til~ 4lkaülamel hareketine 
'~ı, l. Bu hareketlerden de 
'llt~~' 1'tağı veçhile ne in· 
lııı.. er 
'"'tı) •e ne de Fransızlar 

' 'ı •ııd vermeğe taraftar 
\ "-~ler. İngiltere Filistin 

- kuvvetle yerleıtl. 

Ve hareketleri bastırmak 1erln hariçten aldıkları kuv
hususunda fevkalade tiddet· vet üzerine dahili harp mü 
le hareket etti temadiyen uzamıştır. Buna 

ltalya, elan Milletler Ce- bınaen Sovyet komiseri 
miyeti azasından olduğunu ademi müdahale siyasetine 
tahattur ederek gözlerim itıraz ederek Milletler Ce 
mezkur müesseıeye dikme· miyetinin ve yahud lspan 

ğe ba~ladı . Faşist taktiği yanın iatıklalini temin et-
§imdi; filıstindekt lngilız me · mek istiyen devletleril\ mü 
zalimi üzerine dünyanın na· dahalesini istemiştir. 
zarı dikkatini celbetmek Is fıte iki zıd telakki: 
temektedir. lngilterenin Fi Sovyet Rusya İspanyaya 
lıstıo üzerindeki mandasım verdiği tiddetli notalar ile 
layikile tatbik edemediğine müsellah bır müdahale ze 
dünyayı ikna etmeğe çalııa· minı hazırhyabilmek ıçin 
rak mezkür havali ye Sar İtalya ile bir ihtilaf çıkar · 
havzasında olduğu gibi bey mak istedi. Fakat bu nota· 
nelmılel bir kuvvetin getirıl· ların neticesi boı çıktı Şu 

rasını ilave edelim ki rıbu 
meıini dü1ünmekted1r. Mu· 

notalar Franıanın muvafa · 
soliı;ıi bu suretle İngilterenin 
Filiıtinde bir hava ü11ülha katini almaksızın gönderil· 

miştir. Halbuki Rus)a ile 
rekesi yapmasına manı ol Fransa arasında aktedilen 
mağa çalıımaktadır · ademi tecavüz pakta muci I 

Lakin İngiltere ile Fransa· bince Fransan:n evvelden ha-
nın son zamanlardakı mu berdar edilmesi liızım idi. L, 
vazi hareketleri daha çabuk Europe Nouvelle bu hususta 
kati lesirlerını göstermeğe ıöyle diyor: - Sovyet zt 
bcıılamııhr. Onların müs memdarlan kendi maluad
temlekelerdekı aksülamelleri larını Fransaya bıldirmekten 
de ayni ıekilde olacaktır . sakınmııtır . Bu tarzı hare 
Duçe füphe etmemelidir ki. ket nezaket kaidelerine uy 
imparatorluklarmı denizle maktBn çok uz"ktır . Fransa 
rio ııerbesllsini ve ispanya· ile. Fransız - Sovyet paktı 
om lıtıklalini muhafaza et mn akdinden sonra yaptığı 
mek istiyen bu il<i büyük bütün te~ebbüslerden Sov 

yet diplomasisini haberdar demokrasiyi karıısında gö . 
recektir . t tmeği hiçbir zaman ihmal 

etmemivtir 
Universul gazetesi (7, l O. 

Sovyet notasının diğer f e 
l 937) Komünist manevrala · 

na bir ciheti de Fransayı 
rı ve sulhün kurtarılma11 düıünülmiven bir vaziyete 
adlı makalesinde ezcümle sokmak olmuıtur Sovyetle · 
ıöyie diyor: rin diğer bir teıebhüsü de 

"Gerek İspanyadaki dahi · Vıı.liınıiadaki komünist l span 
li harp. gerekse uzak ıark yanın Cenevredekl delegesi 
taki Çin-Japon harbi, umu va11taslyle Milletler Cemi 
mi barı~ için tehlike tefkil yetinin lspanva işlerine mü· 
etmektedir. Bu tehlıke nere· de.halesini istemek olmuştur. 

den geliyor? Muhariplerden Fakat bu da reddedilmiştir . 
birisine yardım etmek sure· Fransa ile lngllterenin, 
tiyle umunıi bır harbe var İtalya ve Almanya ile an · 
mak gayesini takıp edenler laıarak İspanyaya karfı ta-
milletleri ikiye nyırmak is- kip ettikleri ademi müdaha· 
temektedirler. Bugün ıkı le sıyaıetl, Sovyet manevra-

larına kartı en muvafık bir 
ideolıjl çarpıımaktadır. K o · 

siyasettir. 
münlzrn ve antikomünizm 

~~~-
Umumi harbin zuhurunda 

kimin menfaati vardır? 
Fransa hariciye nazırı 

Delbos ıki ideolojlnın çar 
pışmada olduğunu tasdik et 
mittir . Lakin ıu suali de irad 
etmiıtir : Bu sebeplerden do· 
layı Milletler birbirl t! riyle 

çarpışacaklar mı? müşlırünt · 

leyh bu suale menfi cevap 
vermiı ve büyük devletlerin 
İspanya itlerine ademi mü
dahale s i y a s e t i n d e 
israr e t ın e k suretly 
le Mıller Cemiyeti paktına 
riayet edildiğini ve bu ha 
reketleri ile harbin tavsiine 
muhalefet edildiğini söyle
mi§tfr. 

Sovyet hariciye komiseri 
Litvinof ise bu noktai naza 
ra tıtirak etmemiştir . 

Müıarüni leyh Cenevrede
ki beyanatında İsf:?anyaya 
ademi müdahalenin husule 
getirdiği ıu netict"ler üze 
rinde lerar göıtermiıtlr: Aıi· 

Yap :ıcağı işi bilmiyen vali 
Çinlilerin, dine saplanıp 

ne geri felsefeli insan olduk· 
larını biliriz. iıte misal ola
ralt güzel bir fıkra: 

Bir gün, Çinde d.emiryolu 
vapma.k üzere Avrupalı bir 
ıirkc tin mümessilt o arazi· 

nin valisine gidiyor 
- Falanca. yerde size bir 

demiryolu yapmak istiyoruz, 
diyor. Bu yol şu ika ıehri 
birbirine bağlayacak v~ ti -

caretteki inklıaflarına bü· 
yük yardım edecektir. Bu· 
gün arabalarla iki günde 
glttliinlz yolu terenle dört 
saatte katedeceksiniz. Bu su· 
retle büyük bir zaman ka· 
zanacaksınız. 

Çiolı vali bu harikulade 
şey kar4ırmda hiç sükuneti· 
nl bozmamış ve gayet basit 
bir ıekllde: 

Peki ama, demit bu 
kazandığımız zamanı ne ya 
pacağız? 

nüz kati bir neUceye varıl

mı§ bulunulmamaktadır. 

Genera 1 Millerin hadisede 
suçlu görülen karısı da tev
kif edilmişti. Diğer taraftan 
kadının ıwukatları generalin 
evvelce general Kutyepofun 
kaçırıldığı gibi Rus 'ar tara· 
fından kaçırıldı~ım ileri 
sürmüşler ve bu arada Pa 
rlıte Sovyetler Bırliği elçi
liği tarafından kiralanmış 

bulunan bir evde· araştırma 
yapılmasını Jstemiıleı dir . bu 
ev, general Millerin gizli 
olarak çağırıldığı yerin ya· 
kınındad1r. 

Fransız adliyesi, bu bina· 

nın Sovyet elçiliğinin siya· 
neti altında olup olmadığını 
ve içerde l>ır ;ıraıtırma yap 
manın kabil olup olmıyaca · 

ğını hariciye 
sormuştur 

General 

nezareUnden 

Millerin karısı 

ıon günlerde Fransız cum 
hurreisine yazdığı bir mek 
tupla Lu binanın ara4tırıl
maaı için henüz karar ve
rllmediğıni halbuki bu hu 
susta acele edilmesi lazım · 

geld . ğini ileri sürmektedir. 
Kadına göre bu evde koca· 
sını kaçıran Rusları meyda· 
na çıkaracak vesıkalar var 
dır . 

Generalin kansı cumhur 
reisinden ıstediğı tahkikatın 
yapılma tavaHulunu rica 
etmektedir. 

ibi ya 
TariMen ıvvelti devre it 

bir iskelet bulun~u 
Sibiryada İrtiç ırmağı kı

yılarında. toprak sathından 

üç metre derinlikte tarihten 
evvelki devre ait bir insan 
iskeleti bulunmuıtur. 

iskelete nazaran, bu 
adam, fevkalade uzun boy· 
ludur. Kafatasının arka ta-
rafı yassı dır . Alt çene çok 
kuvvetli ve dışarı doğru çı · 
kıktır. ve o.ı eltı kuvvetli 
dişlerini hala mu haf aza et 
mektedir Çok uzun olan 
kollar, d iz kapaklarmdan 
aıağıya kndar uzanmakta 
dır. El ve ayaklar, bugün· 
kü insan el ve ayağ ndan 
bir buçuk misli da ha büyük 
ve geni§tir 

Zamanında, bu adam her 
halde öldürülmüı oiacaktır. 

Zira ka fata ında bır m ızrak 
SBplıdır . Bı r eiınde uzun bir 
taş, dığer elinde de bir yay 

tutmaktadır. lııke letin yanı 
başında bir kemer , sekiz 
ok, ve bir az ileride de, pi
ıtrJlmiş topraktan tezyinatlı . 

küpeler bulunmaktadır 

Yaylar ve mızrağın ucu, 
artistik bir surette iılenmlş 

kemiktendir. 
Gerek bizzat iskelet, ge· 

rek bilhassa iıkeletin ya.nın

da bulunan etya, bu ada · 
mın. devrimizden çok evvel 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

SAYFA: 3 

it . 'Hl'lffi ID!I iti: 

HAlK Sf NE \~AS INDA 

Senenin Güzel Fılimlerioden Pola Vesley ve Cari 
Ludvingin Çevlrdıkleri Mt!ıhur Eser Büyük Ve Cazip 
Bir Mevzua Dayanan Bu Fılim Seyredenler Üzerinde 
Unutulmaz Hatıralar Bırakacakhr . 

it • • • • Y AllALI IiUŞ 1 
Istırap ve yoksulluk içinde tahsiline dtvam etmek il 

'fstiyt•n bir genç kt::lll romanıdır. f'nwlık şüphe ve • 
• kıskançlık karşısrndu yüksek bir zadenin ve temiz • 

bir sevginin btitlin /msusiyeller/11/ ifade eden bıı fi. it 
llm sizleri saatltrct heqecarı ve zevk içinde bıraka 
caklır. • • • , 

Aynca Veni Dünya Havadisleri • • SUVARE SAAT 8 DE • lf l!IHOHilDflıMJ~MlllMIBI • •• ••• 
D fte ta • 

• 
Bir ıenelik bedeli icarı Cinsi Mevkii 

30 lira Dükkan Karaoğlan mahallesinde 
Yemişçi sokağında f ev· 
kani dükkan 

36 
Tahtani dükkan 

Yukarıda evsafı · yazılı hazineye ait dükkanların bir 
senelik kıralanmaları 16 1 O 937 tarıhinden ıtibaı en 15 gün 
müddetle müzayedeye vaz edilmlttir . Talip olanların 1 
Teırinsani 937 t arıhine müsadıf pazar günü saat 15 de 
yüzde 7 ,5 pey akçelerJle defterdarlık daıresinde bulunma. 
ları ve dıt ha fazla malumnl iııtiyenlerın de milli emlak 

müdürlüğüne müracaatları . 

f t • 
• 
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Mevkii 
Üıte 3. oda altta 

Numarası 

34 
Satı~ bedeli Müıtemılatı 
480 Börekciler 

2. Oda ve bir methal mahalleıl Ta

Yukanda evsafı ya zıh e v müzayede ve 

detleri içinde talip zuhur etmedığlnden bir 
pazar. ığa vaz edilmiştir . 

buk sokağı 

temdit müd
ay müddetle 

Talıp olanlarla pazarhğın icra kılınacaiı ~6 1 l ·937 
tarihine müsadlf salı günü saat 15 de yüzde yed i buçuk 
pey akçalarile defterdarlık dairesinede müteıekkil komis· 
yona ve daha fazla malumat almak isteyenlerinde mılli 

emlak müdürlüğüne müracaatları. 
4 1 469 

1 Balıkesi " 
Al 

skeri Satın 
a omisyonundan: 

Kor birliklerinin ihtiyacı için 9 ton kuru üzüm 6 ikin 
et te§rln 937 cumartesi günü saat 10,30 da açık eksiltme 
suretlle ıhale edilecektir Muhammen bedeli 1900 lira, ilk 
teminatı l 42 liradır. lsteklılerio ıartnameıi ni görmel< üze· 
re hergün ve eksiltmeye iştirak edeceklerinde vakti mu 
ayyeninde teminat makbuzlaril~ kor satın alma komisyo· 
nu baıkanlığına müracaatları . 

46 1 

s erik 
S b sinde • 

• 
Yüksek ehliyetoame yi haiz olupta kuıa hizmete tabi 

olanlar 2 · 2 Teşrın 937 günü yedek subay okulunda 
bulunmak tize re 1 • 2 Teşrin 937 de sevk olunacak· 
!ardır 27- 10 937 Tarıhlne kadar vnziyet lerinl tesbit ettir· 
mek üzere şubeye gelmeleri ilin olunur 

yaıamış olduğu hakkında 

tam derecede kuvvetli bir 
kanaat vermektedır . 

Helen, Semipalatinık mü
zeıi mütehassıs memurları, 
bu iskelet ve yanında bu 
lunan etya üzerinde derin 
tetkiklerde bulunmaktadır 
Bu ilk tetkiklerden sonra 
iskelet raporla birlıkte, daha 
yüksek ilmi heyetlerin tet
kikine arzedilecektir. 

P'•••••• se •••••••••••• .. 

! TÜRKDİLI : 
• • • Pazarteıinden baıka her : • • : gün çıkar. Siyasal gazete •• • 
: Yıllığı: 800 Kuruı : • • • Altı Ayhğı:400 : 
i Sayuı: 3 ,. : 
: Günü geçmiı sayılar 25 : . : 
• kuruıtur. • 
: ADRES: : • • : BALIKESiR TÜRKDlLI : 
... •••••••••••••••••••• ~ .ti 
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SAYFA: 4 

v·ıaye Daimi 
Encümeninden: 

Ba lıkeslr - DursunbE'y yolunun 26 ıncı kilo. 
metresindeki Kille ve Sımav köprülerinin tamiratı 

11 lll 9j7 tarıhinden itibaren 15 gün müddetle a çık ek

sıltmeye ~onmuıtur 

2 Bu ııın keıif bedeli 9 ı 83 lirn 75 kuruı, mu vak · 

kat temi natı 68Y lıradır. 

3 - Bu i~e alt şortneme ve evrak ıun'ardır: 
A Eksiltme prtnnmf' ıi 

B Fenni tartname 

O Mukav .. le örneğı 

E Keşif cetveli ve teferruatı 

F - Nafia i ş\eri fPraiti umumiyesi 

İatiyenler ou kf'tifname ve evrakı vilayf't nalmi f'D
cümen kaleminde veya nafta müdürlüğünde: göı ebilirlH. 

4 - ihale 4 l 1 937 tarihine raslıyan perıembe günü 
nat ı 5 de vilayet makamında müteıelkıl daimi encü-
men tarafından yapılacaktır. 

5 - Ekıiltmtye girebilmek için nafta vekaletinden 
1937 yılı için ahnmıt müteahhitlik veıikaaı ve bu ite 
ehliyetini lıbat edecek veıika veya Balıkeıir nafta mü · 
dürlüğünden eksiltmeden en ıon ıeklı gün evvel müra
caatla alacağı veılkayı ibraz edenler girebılirler 

6 - latekltlerin yukarıda yazılı gün ve ıaatte muvak 
kat teminatına malıandığına yatırdığına dair makbuz veya 
banka mektublle vlllyet daimi encümenme müracaat et· 
melerl tlln olur 4 - 1 - 458 

Defterdarlıktan: 
Mahalleal 
Aygöı-en 

Satıf bedeli 
300 

Sokatı Teıbit No. 
321 

Müıtemilat 

Tapu No. 
1 

Yukrıda 2 aıağıda 2 bir mutbah 
Bir miktar avlu 

Yukarıda evıafı yazılı ve hazineye alt evin temllken 
sahtı 16 IO 937 tarihinden itibaren 15 giin müddetle mü . 
zayedeye vaz edllmlıtir. 

Talip olanlar miizayedenln yapılacağı 1 teırtnlıaoi 937 
tarihine müsadtf pazartesi günü saat on beıte yiizde yedi 
buçuk pey akçalarını defterdarlıkta mütt>fe\. kil komlıyona 
ve daha fazla malılmat almak lıtiyenlerinde milli emlak 
müdGrlütüne müracaatları. 
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Defterdarlıktan: 
Mevkll 

Sanhlıar tahta 
pazara ıokağı 

Cinai 
Dükkan 

1 · Senelik bedeli icarı 
18 Ura 

TÜRK.DiLi 

. _, 
PERMUTIT VflTERSOFTENER 

P - 3 Modeli Su Filitresi 

Size, tazyikli ve tazylluiz muslvğu bulunan, depo. 
çeıme ve tulumbadan içecek, yıkanacak, yemek pi
tirecek ve h"tti çanıaıır y,kayacak tath ıu temin 
eder. Her musluğa kabili tatbiktir. 

Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir klmyevi mad 
de bulunmaz. Bu cihazlar va1ttaatyle milyonlarca halk 
beklediği iltlrahate kavuımuıtur. Peımutit laboratu 
varlarınm ihtiraı olan bu uf acık cihazlara ıize lfti 
harla teklif ediyoruz. Emniyetle a l ınız. lfml ıfze en 
büyük temtnathr. Bize yazınız ıiı:e posta tediyeli bir 

adet gönderelim. 
Muhttinlzde bulunan hernevi ıuyı.ın kirecini ala · 

rak içi1tr tatlı ıu haline koyar . Sodayı evinizden ko· 
far . Mide, böbrek, mesane, bağınak ve damar baa~ 
talıklarına kartı ııhhalınızı korur . 

Kum sancılarından rahahız olupta hayah ıçın 
avuç dolusu para ıarfile dağlaı dan kireçıiz menba 
ıuyu arıyanlar artık Ameril4anın .. Nevyork .. ıehrlnde 
ıon model yeni icat edilen ve İıtanbul Gülhan 
haatahaneal doktorlarının uzun uzadiye yaptıkları 

tetkikat sayesinde muvafık ııet ı celer elde rdildiğir. e 

dair verdikleri rapor üzerine Hükumeti Cumhuriyemi 
zin Türlciyeye ithalıne müuıede elliği [ PERMUl iT 
VA TER SOFTENER ] markalı ıu filitresi sayeıinde 
kireçsiz, temiz ve berrak ıu içmeğe ve bu ıayede 

kum haatalıkları iıtirabından ve inktbazından kur
tulmağa muvaffak olacaiınız gıbi, vereceğiniz su pa
raları da cebinizde kalır 'f olacaktır. 

Bu alet, dakikada bir litre ıu tahlil ettiği gibi. 
kahve değirmeni ceaametindedtr. Bağ, bahçe ve te
nezzühe giderken yanınızda taıınır ve yemek esnaııuda 
tulumba veyahut kuyulardan çıkardığınız taze ıoğuk 
ıuyu ftlltreye ~oyarak yemek eınasında buz gibi kireç
ıiz , temiz su içmeie muvaffak oluraunuz . Her keıeye 
elveritli, fiah ( 15) liradır. Toptan alanlara iskonto 
yapılır. Arzu edenlere reklamlardan gönderilır . Yazı· 
lan mektuplara derhal cevap verilir 
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t··------------------w··-··e:= 
.Şükrü Kaylar-Ahmet 
t • • Saraçoğlu 

Yukarada evaafı yazılı dükkanı bir sene müddetle kt · 
ralama~a müzayede ve temdit müddetleri içinde talip zu · 
bur etmf'diğinden bir ay müddetle pazarlıia konulmuıtur. 
Talip olanların pazarlığın icra kılmacağı 16 Teırlnıan 
937 tarihine müaadlf ıalı günü saat 15 de yüzde 7,5 pey 
akçalarile defterdarlık daireıine gelmeleri ve daha fazla 
malumat almak lıtlyenlerin milli emlak müdürlüğüne 

müracaatları. 

t Çiviciler areetaeındakl 17 numaralı dükkinırnı:ı• 
Balıkesir Vlldyeti Umumi Acerıltsi: Hav- t ayni 11rada 14 · 15 nurnaralı dükkana naklettik. 
randa Mcırıijalllracı Hüsnü Kabyaoğlu • ·ı 

lahkesir Ticaret Ve 
Sanayi O~asm~an: 

Balıkesir Vilayetinin Sın · 

dırgı kazasında Camii cedıt 
mahallesinde ( 18) numaralı 

evde oturan Türkiye Cum
huriyeti tabauından olup 
Belediye karo ısında ( 1) nu· 
maralı dükkanı ikametgahı 

ticari ittihaz ederek 9ı.9 yı· 
landanberl bakkallık ticareti
le tıtigal ettiğini beyan eden 
İzzet oğl u Nasırın ünvanı 
ticnretı bu kcrre ( lı.zet oğ. 
lu Nasır Dinçer ) olarak tea
çtl edildiği gibi bu unvanın 
imza ıeklıde Türkçe mühür 
yazısile ( N. Diıaçer ) olarak 
ticaret ka ııununun 42 inci 
maddesine göre Balıkeıir Ti. 
caret Ve Sanayi Odasınca 

936 ıicil say111na kaydedil . 

dili ılin olunur. 
tıa_ 

• llt"'r türlü inşaatın bütün malzemeleri bı -
'-••••••••• • ~ hassa kert·ste, ziraat alatları, dPmir, çiıuen-

~ to, hırdavat, lıer el.atta su boruları, odu•• 4 1 471 

Bahkesir Orman Baş 

Ormanın ismi cinıl 

Çörtken Meıe kömürü 
Yumaklı ada çalı .. ,, 

miktarı 

kental 
768 
997 

Mühe disliğinden: 
beher kentalin 

muhammen bedeli 

lira 
u 
o 

kurut 
30 
30 

muvakkkat teminatı 

lira 
17 
22 

kuruş 

28 
44 

1 - Bahketir merkezine nakıl ve imrar edılmek kaydtle merkez kaza Savaıtepe 
nahiyesine bağlı Hıdırbala köyü hududu civarında VAki Çörtlen ormanmdan 768 kental 
meıe kömürile Konakpıoar nahiyeai Baynt köyü civarında Yumakla ada çala 997 ken 
tal meıe kömürü ıerbeat ıatııa çık~rılmııtır 

2 - Beher kentalin muhammen bedeli 30 kuı u~ yüzde 7 ,5 muvakkat teminatları yu· 

karda göıterilmiıtır. 

t ve maden ki>ıuürii sohalarınm ctlsitl(•ri oı3"' ' 
• ğazaruızda hulurıur. .. · t • t Gerek topt n ve gerekse parakente ' 
• surellle !atış yapJ/ır ve bütün inşaat işle' 
ı ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir· . --·---~-------~--~-----~ 
Doğum ve Çocuk BakımeıJi • 

Baş tabipliğinde~: 
k ol~0 

Köy Ebe m ektebi tale-belerl tçln yaptırılaca oıılii 
kat gri renk keten talebe robu, 30 kat gri renk y ptO• ,.,. 
talebe robu, 30 adet ıiy~h kumlu yün kuınaıtan e ;le 
30 cift ıiyah ayakkabı, 30 adet kaıket; açık ekıtltOl 
16 gün müddetle ihaleye çıkarılmııtır . ar11b' 

Talip olanların 27 il) 937 tarihine rutlıyan çarf ıtl el 
• ~raca 

günü saat 14 te doğum evi baıtaba betine mu 

3 - Satııları 27 10-937 çarıamba günü saat 15 de Balıkesir 
binaaında müteıekkil komılyon huzurunda ıhalelerl ayrı ayra 
edilecektir. 

meleri ilan olunur. 

orman Batmüht!ndisliği:\ 4 - 1 -4~ 
yapılmak üzue icra \ . Al<Al'I iyesi vel3atyazmanı: Balıke-sir aaylavı H. K ~ 

4 - Şartname ve mukavelename suretleri orman 
Ç k G l D k - - C"UAT BlL' AL Başmühendisliğinde görülebilir. ı arım ene ire toru: C' 

4 1-447 8a11myeri İl Baıımevl 


