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Yiğit Ve Kahraman Ordumuzun 
__ __;:=-----------------------------------------

.......................... 

i Fransız i. Vilayetimizde Yeniden 
Vapllan Eserler .. Aydın Manavraları iki • • . ~~ . 

i Er~inıharbiyı Reisi Ro- i 
Gün sonra Başlıyor. 

• • i mınyınm ıs~ırl ııziyı- i 
• • • • tini te t~ik ediyor. i 

Valimiz son gezllarindı yaniden bir okulun, bir ~öy ıdı
ıımn ıçılısım yaptılar ıı bir ~öprünün tııılini ıttllır. 

Vekiller Heyeti Yarın Manavra Sahasında Bu
lunacak. Orgeneral F ahrettin Altay Dün İstan

buldan lzmize Hareket Etti. 

Timea gazeteılnde okun
dufuna göre Romaoyada bu
lunan Fransız erkinıharbiye 
reiı l general Ga meltn, Ba .. 
nal vilayetine · ııderek , Ro. 
manyanın en büyük ıilah 
fa br;ka11nı ziyaret etmiıtir. 

Valimiz B. Ethtm Ay · 

kut miilhakata her çıkııın . 
da köylerde, nahiye veya 

kaza merkezlerinde eluerl . 
ya bir yeni eıerin küıadını 
veya temelini elleriyle at· 
maktadır. Valimizin viliye 
tın bu bayındır lık ltlerlle 

yakından t l gı lenmeal , köy 
lüyü her fınatta teıvik et 
mesl bu bayındırlık f aallye
tloln ıOnden güne artma11 
na, yer yer yeni eserlerin 
; ükıelmealne vey" baılan 
m1111na amil olmaktadır. 

lttanbul, 7 (Huıull)- Ay· 

•• lllananalaranda bulun· 
~k &sere Birinci Ordu M6 
9tttıı Orıeneral Fahrettfn 

"'-ü'' refakatlaranda Trak · 
h muml Mnfettııı KAzlm 
beta1c, Korıeneral Sabit No
''- •• Cemli Cahlt bulun· 
~u halele inanı vapurlle 
....are hareket etmltlerdlr. 

• • . . ... . 
llıı ına ıonra , yani bu 

'Jaaa 10 nunda ıarbt Ana· 
~Q manavralara baıhyacak· 
ltt. 

Aydına varmıı olacaklar. 
Manavralar 1 :.S t~ırtnev · 

velde ıona erecelstlr. 
Ayın d6rd0nde ulrer if 

rlrahat edecek, erteel 16nü· 
de bOyOk bir ıeçltreıml 
yapılacaktır . 

Bu ıeçltreımlnl m6teaklp 
ordu tarafından Germecikte 
300 klılhk bir ziyafet verl
lecelıtlr. Bunu Belediye ile 
Partinin kumandanlar ıerefl
ne verecekleri ziyafetler ta 
kip edecektir 

Manavraya yüzden fazla 
Maqavralarda bulunacak yOluek ıahslyet davetlidir. 
~ Vekaller Heyeti yarın 86y0k Şe f, Vekiller Hey 

rKo·~·y;···v~~;~~~···'i~=··ı 
1 kenderuna Vardı... ! 
l lillıtlır cemiyeti iıkınd11undı yapılacak intihıhatı ! 
ı ~ıntrıl için bıı kisilik bir komisyon tayin elti i 

GÜZEL ISKENDERUNDAN AIR GôRONOŞ 
~ ~nlcara, 7 (A.A ) - Tür· ıonra Sancaja ııdeceklerdir 
..:• h111anlarlle Hatay ara- Cenevre, 7 (A.A.) - Mil 
e...~' Jenl teılı edilen mun· Jetler Cemiyeti asamblesi 18 
~ Yapur eeferlerlnln il· net içtima devreılnl don bl· 
' Japan Konya vapuru tlrmlıttr . 

C lılsenderuna varmaıtar. Vaıtnıton , 7 (A.A) Mıl -
'-. etaeYre, 7 (A.A]-Millet- letlf!r Cemiyeti asamblesi 
~Cemiyeti konıeyl lıken· tarafından Japonyanın Çın · 
9' • Sancaflnda yapılacak deki hareketin i takbih eden 
,• .. tıbabata kontrola me· karar ıuretlnln kabulO üzerine 
"'la olmak üzere Belçikalı, Milletler Cemiyetinde bulun 
'- ı.'tadah, lnılllz, Norveçli mı yan Amerika Rır leı i k hü 
~ .. Çrell beı klıllik bir ko- kiimetlerl asamblenin bu 

0ıa azaıı tayin etmlıtlr. karartna ittiraklni göller· 
r on bil' llkteırıac:le mek için bir beyanname 

...-caıd.., •• .._...,tmlttlr. 

etinden baıka 86yük Millet 
M~cllılnden 12 kltllik 
bir heyet, Askeri Şara, Ge· 
ne\ Kurumay erkanı manav 

ra larda hazar bulunacaklar· 
dır. Manavra sahuma ıiden 
yollar motörlli. atlı ve pi
yade, topçu kıtalarıle dolu · 
dur. 

Kahraman Mehmelcikler 
geçtikleri her yerde bal· 
km alkıılarıle karıı•anmak· 

tadırlar . 

B ükreıte hükumet tarafın· 
dan resmen karıılanan f ran 
11z erkinıharblye relılnln 
makaadı, Romanya ordu 
manavralarında bu lunmaktır· 

General Gamelın , ayni 
zamanda Yugoslavya ma· 
navra l arında da bulunmuı· 
tur 

Fransız er kanıharbiye re 
isi, tepinievvelln 17 ıine 

kadar kalacafı Romany6da, 
aıkerl ıeraltl etraflıca tetkik 
edec•ktlr. 

B. Ethem Aykutun bir 
k aç ınn evYel vlliyet çev· B. ETHEM AYKUT 
resinde bir tel kik ıezlılne ' iırhktan G6nene kadar te · 
çıkblını ve bu ıezlnln Suıı· ( Sonu ikinci eayfada ) 

Vugosla\I Kabinesinde ltalya ispanyaya Veni 
Ta d i 1 at Vaplldı.. Kuvvetler Sevk Edecek 

Yuaaslav amtılarinin B. ftİyıdinaıiç tarafından·teıkil lıpanııdıki itılıan kuniaİi bıı kuıındanı ba 111-
ıdilen yıni kıbinı hı~tmdı yazdı klan.. ılı ıtrıf ındı aıroıııt azarı Rıııyı ııldi 

Belırad, 7 (AA) - Yu Parlı, 7 - lıpanyada aıl · ı Frankonun bir lut harbine 
ıoıla•ya radikal birl ı fl fır · lerle birlikte harp eden it- alrmeılnl aıllertn ıaltp pi 
kaamın naıiri efkarı olan alyan kıtalarının baıkuman meıl bakımıadan teblllrell 
Samopraya gazeterl, baı - danı General Terruzzl Ro- 16rdGIOnQ anlatarak Fran· 
mal;aleıini pazartui günü maya gltmlttir. koya ıüratle takviye kıtala-
kabinede yapılmıt olan ta Söylendliine göre, bu ıe ra 16nderllerek 6nllmllzdeld 
di lata tahılı etmiıttr . lıı Franko için ltalyadan bir iki ay içinde kati bir 

"Kabinedeki tadilltın ma · takviye kıtaları ıiinderllme ıalıbet kazanma11 lmklnla-
ni11,. Onvanh bir makalede siyle alikadardır. ltalyan ıe· rını temin etmek llzımıeldl· 
bu ıazete, bu tadilat kabi- neralt Mu11ollnlye lıpenya ilnl ı6ylemlıtlr . General Te· 
neyi yeni bir takım itler dakl vadyeti izah etmıı, ( Sonu OçOncO eayfada ) 
görmeie hazırlamak mak · 
sadtle yapılmıı oldutunu 
yazmaktadır. 

Kabinedeki mevkilerini 
terketmlı olan hokamet er · 
kinının yerine doğrudan 

doğruya halktan gelen ve l 
binaenaleyh hokametl mil · 

B. STOYADlNOVlÇ 
lelin lbtiyacatandan iyice 
( Sonu üçünçü sayfada ) 

Dünya Sulhunu Tehdit 
Edenlere Açık İhtar .. 

Amırikı Raiıicumhuru sôrlediği bir nutu~tı sulhu te
min edecek çareleri izah elti. 

Parlı, 7 (A.A) - Ruz· 
veltln nutku hakkında mü 
talealar ıerdeden Le Jour 
ıazeteıl diyor ki: 

Epoque ıazetealnden: 
"Son sözün kuvvetten ba 

ıka bir kanun tanımamakta 
olan devletlere kalıp kalmı · 

yacafı ıualtnı ıormakta ol 
an ıulhperver milletler, bed· 

Şehir Haritası H azı r
larimağa Bashyacak .. 
Çayderesinin Kanalizasyon 

J, i de Baıladı. 

"Bır nutuk, ıulhu ıbli.l 
etmeie çahıan devletlere aç · 
ıktan açıla yapılmıı bir ıh 
tardır. Bu nutuk, 1919 dan 
buıüne kadar Blrleıı k Ame 
rlkada teıekkOl etmlt biitün 
hükumetlerin battı hareke 
ti olmuı ol~n tam bitaraflık 
ılya1etl ile alakayı keemek
tedır. 

blnliie dliımek üzere idiler. Şehlrlmlzln barlta11 6600 
( Sonu 6çünc6 Sayfada) lira keılf bedeli ll•erlnden 

rafına düıen ve ıebtrln ya
rııını ikiye ayırarak ıeçen 

Ruzvelt, Amerika milleti. 
nin aaudeilslnl temin etmek 
için infirat ılyase tinln kafi 
olmadıjanı beyan etmiıttr . Bu 
sözler, yeni d6nyada pek 
b0y6k aklıler baııl edecek. 

--=----... ====ı=====ı 627 lira tenzil edıLınek ıure -

To k Yada tile 5973 liraya belediyeler 

Müthis bir ini ili~ ıldu 
Londra, 7 (A .A) - Tok· 

yonun en büyük barut fab· 
rikuında mülhit bir in· 
fl lak olmuı ve bu fabr lka· 
nıo civarında bulunan diğer 

fabrikalardan da ciddi haear· 
• .. ı..,.lll· 

imar fen heyetince m6te-

ahbit Raılt Tufrula ihale 

olunmuıtur Bu haritanın 

ahnmaıına yakmda baılana · 
caktır 

Şimdi müteahhit tetkik · 
lerde bulunmaktadır. 

~ıydereıi kınılizııyınu 

Çaydereılnln 11h•ı bir ıekle 
ıokulmaıı iti 10,514 liraya 

llç müteahhide parça halinde 

ihale olunmuıtu. 

Bu kanallza1yon iti bir 

hayli tlerlemtıtlr. 

Bu dere lçtnde yapılacak 
lnıaatla akan plı ve lafım 
ıuları bir kanala alınacaktır. 

Bu ıuretle ıehlrln ııhharı; 
nı tehdit edea ı.,._ auları 
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HA ERl · ış Tic r i i ı , Gö 

"ği Ge iş 
Eve me S e ile Ver Vi a e imizde Venid n -~--- ----

Oıs ticar t ye~Onu, zltı ~yhk devresi it\barile 932 ~en 

Değiş irme işle • 
1 • • 

~eri en yü~sek hı~dine varmıştu. 
lstatfstik umum müdürlü tı ayına göre 3 5 mılyon 

ğü; son kanun - haziran ay liraya yakan bir fazlalık 
1arı dıı ticaretimize aid ra görü lmektedir . 

kamları toplu bir halde Altı aylık dıt ticaretimi 
nepetmittlr. Birçok yeni zln ülkeler itibarile bölün· 
anlaşmaları..;' yapıldığı bu meıi, son senelerde ihraca 

Oahilivı Ve~aleti bu husust ~; na~il muameleleri ha~
kmda vilayetlere bir tamim gönderdi 

m ddet iç nde, dıt ticareti tım ızın azalmıt olduğu mah 
mızln aldığı seyir, çok dik reçlere doğru yavaı, fakat 
kat değer bir mahiyettedır. emin bir ihracat inkitafı 

Dış tica retimizin 1936 da olduğunu aödermektedir. 
gösterdiğı geli§me seyri, bu 
senenin ilk altı ayında daha 
açık bir ıeki l de devam et 
mıştir Bu , altı aylık ilk 
devrede dış ticaret yekunu 
(ıtha l a.t ve ihracat kıyme t 

leri mecmuu) 1936 nın ayni 
devresine nisbetle yüzde 
20 2 gibi mühim bir nisbet 
dahilinde artarak 85 567 000 
liradan 102.918000 li~aya 
yükselmiştir. 

Bu suretle dıı ticaret ye 
kunu, ille altı aylık devre 
ler itibarile 931 denberl en 
yükıek haddine varmıı bu
lunuyor. 

Tic ret mu azenesi 
ilk altı aylık ticaret mu

vazenesi lhranatımız leh ne 
6,900 000 Jiralak bJr farkla 
kapanmııtır. 

ihracat ve iı~alatm seyri 
Altı "Ylık ihracatımı 

zın son beı ıeoe 

nin ayni devreleri ihra-
catından mühim bir nlbette 
fazla olduğu görülmektedir. 
Geçen senenin ilk alta ayına 
göre. 33,9 mılyon liralık 
bir ihracat fazlaıı mevcuttur 
ld, yüzde 33.9 niıbetinde 
bir inklıafı ifade eylemek 
tedir. 

t{u nisbet, nisan sonunıla 
yüzde 54.5 iken ihracat fa 
aliyetinin azaldı~ı son iki 
ayan tesJrile duımOı bulun· 
maktadır. 

İthalat kıymeti itibarile 
de geçen senenin bJrh1cl al· 

Gerçekten, 1936 ıenai ilk 
altı nyına olıbet!e bu sene
nin ilk altı aymda vaki 
13,9 milyon liralık ihracat 
fazlaıım bir çok mahreçlu 

1 

arasında bölünmek ıuretile 

ıon ıenelere göre bariz bir 
hususiyet arzetmektedir . Bu 
vaziyet, geçen senenin ilk 
alta ayma niıbetle ıhracatı 

mızın arthğı batlıca mem · 
leketleri ve artan nisan so 
nunda 15 2 mılyon liraya 
kadar yükselen ihracat faz. 
la11, bundan ıonraki 

iki ay için de bir taraftan 
ihracatın mevılm dolay11ile 
azalmasından, diğer taraftan 
ithalatın nlsbeten inkiıaf 

etmit bir seyir takip etme· 
sinden dolayı Haziran so 
nunda 8 3 milyoa lira azal · 
mıt olarak görülektedtr 

Aıağıd~kı tablodan da 
anlaıılacağı gibi aeçen üç 
senenin ilk ahı "y ları ıo · 
nunda ıhracahmız lehine 
bir fark elde edilmemlt ak · 
ıine mühim ithalat fazlası 

kaydedilmiıti. Bununla he 
raber sene ıonları itibarile 
ticaret muvazeneıl, bııhlı 

mevzuu senelerde de mü 
himce farklarla (1935 de 
7 .O, 1936 da 25,2 mılyon 

lira) muntazaman lehimize 
kapanmııtır. 

Aııfağıdaki tablo ıon altı 
senenin Haziran sonları iti 
barile lthlllat ve ihracat 
kıymetlerile ticaret rnuva 
zenesi durumunu ıöıtermek
tedlr: 

1000 Türk lirası 
1937 

lh 54 909 
ltha. 48.009 
fark +6 900 

1936 
41 007 
44 560 
3.553 

1935 
34 161 
43.392 
9 23J 

1934 193~ 1932 
28.409 37.413 43 463 
4 l .922 34.065 39.608 

. 13.513 +3.348 +3.855 
Mtktarlıumı gösteren aıa

ğıdakl tabloda açıkca görül· 
mektedir: 

Haziran ayına aid ihracat 
rakamında gösterdiği veç 
hile Almanyaya ihracatımız 
azalmıı bulunmaktadır. Bin 
netice Almanyanın ihracatı· 

1,000 T.L. 
3003 

Evlenme ıuretile yapıla· 

cak nüfus ve yer değiftirme 
itleri hakkında Dahiliye Ve· 
kaletınden vilayete bir em 
lr gelmiıtlr Talimatnamenin 
Evlenmeler f ıkrasınm ( B ) 
maddeıinde yazılı evlilikte 
kadının erkeğin yanma nak
li esas olduğundan bu nakil 
için muhtar ve ihtiyar hey 
etlerinin veya belediyelerin 
verdikleri pulıuz evlenme 
ilmühaberlerinin kafi olduğu 
ve bu i 1mühaberler üzerine 
bir taraftan evlilik mueme 
leİI, diğer taraftan yer de 
ğittirme muamelesinin bir
likte ikmal olunacıtğJ hak-
kındaki kaydın bazı nüfuı 
idarelerince yanlıt tefsir ed · 
ildiği görülmüıtür. Hattd bu 
muamele, ayra kazalar hal. 
kından olan çıftlere de tef 
mil edtlmııur. Talimatname
de kayıt, bir nüfus memu · 
runun, memuriyet havzası 

Köyüne yeni ve iyi ~ir 
içme suyu getiriliyor 
Karaman köylüleri iyi 

bir içme ııuyu getirmek üz 
ere teıebbüıe giritmiılerdir. 

Yapılan araıtırmada Çı· 

narlıdere suyunun köye ae· 
tlrilmesi muvafık 1ZÖrüldü
ğünden bu hutuıta çalııma 
lara baılanmııtır. 

Çınarlıdere suyunun ıeh· 
rimizdekl Yeni ıuyun evıa · 
fını taııdığı anlaıılmııtır. 

Bu suyun köye kadar ge· 
tiril mest iti 1l20 liraya bir 
müteahhide verilmlttlr. 

Amele faaliyetine devam 
etmektedir. 

On, on bet ıüne kadar ıu 
yun köye gelmeıi iti ıona 
erecektir. Bunun için bo. 
rularla diğer malzeme l tan 
bu1dan gelmlctir. 

Sıhhi ve iyi bir ıuya 

kavuıacak olan Karaman 
köylQler büyük bir ıevinç 

içinde bulunmaktadırlar. Memleketler 
Almanya 
Relçika 
ltalya 
lngiltere 
Çekoslovakyft 
lsvlçre 

2 00~ 
1 828 
1 778 
1 552 
l .093 

mızdakl hisaesi 1936 nın f uı1.oı maçı 
ilk ayında yüzde 50,8 ıken U 
1937 Haz.ıran ıonunda yüz Ayvalık Akanıpor futbol 
de 43,4e iamittir. takımı ıehrimize gelerek pa 

• zar günü ldmanbirlii:.i ile bir ihracatımızın ülkeler iti· • 

dahilinde müıeccel çiftlere 
alddir. 

Tarafları bavka baıka ka · 
zalar halkından olan evlen 
me muamelelerinin teıctlin 
de kadmın kocasının yanma 
veya erkeğin kadının hane 
ıine, yahud tamamile baıka 
bir haneye nakli için öte 
denberi olduğu gibi pullu 
bir değlıtırme ilmühaberi al
ınması lazımdır Yer değlt 

tirme suretile nüfuı artıı 

ve ekıilitlerinin tstatistıklere 
teıirl vardır 

llmühaberlere tescil aıra 
11nda beı kuruıluk harç pu 
lu yapııtırılacaktır. 

Ayni kaza dairesinde bu 
lunan nakli muameleleri, lı 

tatistlkler üzerinde bir artma 
ve ekılltme arzetmiyeceği ci 
betle bu gibiler için ayrıca 
yer değiıtlrme ilmühaberi 
alanmatıına lüzum yoktur 

Miisadere 
Edilen silahlar 

He şakilde sat ı l ı c ık .. 
Taıınmau yasak olmıyan 

silahlar araıında bulunan av 

tüfeklerinin 2637 ıayılı ka· 
nunun 4 üncü maddeıl mu· 
clbince hükumetçe ·uabt ve 
müsaderesi halinde askeri 
fabrikalara gönderilmek üze· 
re Milli Müdafaa Vekaleti 
emrine verilmeıl evvelce te 
bliğ edılmitti. Maliye Veka

letinden vilayetlere gelen yeni 
bir emirde aıkeri f abrikala· 
ra izabe edılmek üzere an 
cak hurda olan malzemenin 
ıevkedileceği ve kullanılma· 
ğa elveritli av tüfeklerinin 
satılmalarının muvafık ola· 
caiı bildirilmittir. Satılmak 

1 üzere Maliyeye devrolunan 
' av tüfekleri teslim alınarak 

'2490 sayılı kanuna göre aa· 
ı tılacaktır. 

Bir tayin 
Mülga Kepıüt Ziraat mek· 

tebl eıki muallimlerinden 
iken Devlet demlryollarına 

geçen Edip bu defa 
terfian Devlet demiryolları 

Balıkesir 3 ncü tıletme mes· 
ul muhasf pltğine ta yln edi Rusya 

Frans 
Amerika 
Avusturya 
Yunaniıtan 

İsveç 
Brezilya 

954 
913 
381 
205 
179 
100 

harfle dağılıtı huıuıunda • _m_a_ç_y_a_p_a_c_a_k_tı_r_. -----
kayde değer olan diğer bir zı memleketlerin hl11elerl lerek gelmlf, vazifeıine bat 

nokta da 1937 nin ilk altı azalmıı, bazılarının çoial. lamııtır. 

.+ 
69 

14057 
İhracatın azaldığı mem -

155 + 13902 
Almanya gerek ihracatı 

mızdald ehemmiyet ııraaı, 

gerekse geçen seneye göre, 
satı~ miktarı itibarile ba§ta 
ıelmekte be de bu vaziyet 
1937 takvim ııenestnln bav 
larında bu memlekete vaki 
11: ... acatın ehemmiyetinden 
değerli olup ıon aylarda 

ayında bazı memleketlere mıı bulunmaktadır. 

vakf ıhracatın 1936 nın se· Almany.adan ithalat. kıy-
nelik thrac1ııt kıymetini te met itibarile 700 bin ltra 
ca vüz etmlı olması ve dl kadar fazla olmakla bera 
ğer bazı pıemleketlere de ber yü:zde itibariyle biraz 
gene 1936 nın ıenelik ihra geriiemiıtir İkinci derecede 
catına yakın ihracat bulun- g e l e n Amerika ithalatı 
muı olmamızdır . ( 2,81 J,000 lira fazla ile ) 

ithalata gelince genel ola 7,380,000 lira)'a vararak 
rak 1936 ilk altı ayına nis· geçen ıeneye göre çok fark 
betle 3,5 milyon liralık hir lıdır ltalya zecri tedbirle
fazlalık arzetmekle beraber rin kalkmıı olması neticeıi 

memleketler arasındaki in bu ilk altı ayda geçen ıe-

kl11amı itibarile geçen ıene· neye röre 3 2 milyon lira· 
ye göre mühim farklar göı- hk fazla ithalatta bulunmut· 
termektedlr Gerçekten ba- tur. 

--~-

Kız 
Kacıranlar , 

aka landı 
Kepsüciün Camicedit ma

hallesinden Ali kızı 15 yat 
lıı.rındaki Melihanm bir haf· 
ta öiıce bu mahalleden lı· 
mail oğlu Ali Osman ve ar· 
kadaıları tarafından kaçırıl

d•ğını yazmııtık. O zaman 
danberl takip edilmekte olan 
Oımanla arkadaıları dün 
yakalanmıılardar. 

Yapıl n Eserler .. 
--------~-~~~~~~-

Valimiz son gezilerinde yeniden bir o~ulun, bir ~öy o~a-
smm açıhşmı yaptılar ve ~ir ~öprunün temelini attılar. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

madi ettiğini yl'lzmııtık. 

Pazarteıi günü ıehrlmlz 

den Suıığırlığa giden Vali 
miz oradan Göbel nahiyeıi 

halkanın daveti ile bu nahi 
yeye gıtmtıler ve burada 
halkın büyük bir fedakar· 
hkla vücude eeUrdtkJert ilk 
okulun açıhşmı yapmıılardır 

Açılma töreninde Suıığar 
lık kaymakamı ile birlikte 
kalabalık bir halk bulun· 
muıtur. 

Valimiz burada köylüleri, 
baıardıklara bu itten dolayı 

takdir etmitler, Cumhuriyet 
Türkiyeslnde maarifin ehem
miyetini, büyük rolünü teba· 
rüz ettlrmiıler ve köylüle. 
rin candan sürekh alkıılan 
ara11nda ıözlertne ıon ver
mitlerdir. 

Gönende ~öy odasımn açıhşı 
Valimiz bundan ıonra Gö · 

nenin Bujdaylı ( Kavak) 
nahiyesinde de ihtiyar he· 
yeti odasının küıadmı yap· 

~ 

mıılardır. KöylülerJmiz bu· 
rada köy odannı çok güzel 

Mebusların 
Gelmeleri 
Muhtemel .• 

İki gün önce Ayvalık ha 
valisinde tetkiklerde bulun 
mak üzere gittiklerim yaz · 
dıtımız mebuslarımızdan B. 
Doktor Va11f Somyürek. B. 
Cemal Esener, B. Hayrettin 
Karanla B Osman Niyazi 
Burcunun bugün ıehrimfzc 
avdet etmeleri muhtemel 
dir. 

Smdngıya gittiler 
Mnunen ıehrimizde bulu 

nan General Kemal Balıke 
ıirle, iki gün önce gelen 8. 
Cevdet Kerim İncedayı dün 
Sındırg1ya eitmitlerdir. 

. 
Kadın 
Erkeği 
Yaraladı .. 

Dinkçiler ma ha ile sinden 
Halil kızı Fatma metreıi 

Ali oğlu Arifle liavıa et 
mittir. Fatma; Arifi bıçakla 

yüzünden yaralamııtır . 

Daya~ atmış 
Dinkçiler mahallesinden 

1ıeyyar kurabiyeci Kadir oğ 
lu Ahmedin Halalca köyün· 
den Hasan oğlu Hilmiyi döi· 
düiü tikayet olunması üze· 
rine ıuçlu yakalanarak ad
llJ•Y• verllmithr. 

bir yapı halinde yükseltmit· 

lerdtr. 
B. Ethem Aykut · hu tö 

rende de çalııkan balkı böy· 
le bir yapı vücude getirmek 
husuıunda göıterdikleri gay
retten dolayı övmütler ve 
Atatürk Türkiyeılnin her ceP 
hestndeki yeniliğin değerioi 
canlandırmıılardu. 

Hayırsever ~ir yurddaş 
B. Ethem Aykut Göneıı 

den a vdettnde de, yani bu 
ayın 6 ıncı çarıamba ıüoÜ 

, Bandırmanın Ômerköyünde be 
ton köprünün temel atmaııııı 
bizzat yapmıılardır. Bu be· 
ton köprüyü Süleyman Şe· 
ker adında bir yurddaı yap· 
tırmayı üzerine almııtır· s. 
Ethem Aykut bu hayırıever 

·11 
yurddatın baılattığı bu eıerı 
temelinLatarlarken duyduğll 
ıevlncl açıklamıı ve kendi· 

ıinl kutlulamııtır . 

Valimiz bu güzel eıerle· 
rln açılıtmı ve kuruluıuoll 

·ıe yaptıktan ıonra ıehrlrP1 

avdet etmitlerdir. 

Ülkü 
Halkevleri derglıi Ülkii~ 

nün birincltesrln tarihli 5 
ıbi 

ıncı sa ym her zamanki g 

istifadeli ve seçgin yazılar!• 
saf· 

çıkmııtır. Kültür bakanı 

fet Arıkanla Hayan Afetil1 
ıı· 

Tarih Koogreılndeki nulU 

!arından sonra bu ıayıda 10 

R utı: 
yazıları görüyoruz: F 9 

ıreO 
iyi adaman ruhiyatı (çe\' . 

Ziyaettin Fahri), Nahit Sırr•· 
Hamldtn tiyatro eserleri, pr 

01•" of. A. Mez: Orta ~a 
e· 

Türk-lalam dünyasında 1 
ap· 

bircilik (çeviren, Cemal k 
l l nrtle 

rülü), Orhan Şaik: ç e 
1 

. 
• r I · 

(ıiir). Nıhat Sami Bana "., .. Halk titrlerinde Girit S•' 
d 

pot' 
ve f!llr A.ıık hakkın a , • . 50· 
lar, Nıhat Sami Banarlı· r 

1 b ( .. ) Ôrtle 
Aüt er oyunca ııır ' . 

ı ·ll'P' 
Lutfi Barkan: Oıman 1 1 

0 ft.ıır• 
ratorluğunda çif tçl sın• ~ b 
hukuki statüsü, Fevzl)'e 

/ 
·r) 

i (t11 
dullah: Devir nazarıyee. .ıe· 

Al
. ır ., 

A Caferoilu: Mir •f d 
r-ı..,re 

vai ve ılyaai hayatı, ,,.b· 
din Sevim: Amatörler fii'" 
neıi, Haberler: ikinci J.ıırl• 
tarih kongreılnln çalaftıılld r 

e e 
halkevleri haberleri " b• 
gller, Nahit Sırrı: fikir 

1 
9e 

. f tfall yatı, Bıbllyoğra ya ıer 

dl: Balkanlarda müzik 
1 

liyitl yf•) 
Altı formalık ( 96 •• eıl 

k·l etll' 1 zengin bir cılt tef ı 1ıb 
ne rağmen 25 kurUf 01 
küçük bir ücretle ıatılaı> ı1t 

tll"' küyü okurlarımıza 

ederiz. 
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Sovyetler Birliği i Ak
deniz Emniye ine V r

diği Ehemmiyet.. 
"lzvestla" gazetesi, Niyon 

lllukave leılnln konferansın 
14 eyluldaki açık toplantı 
••rıda saat ] 3 de imzalandı 
tını ve mukavelenin imu· 
1trırrıaaı dolay11lyle konfe 
r . 
tas relıl Fransa hariciye 

11•zırı Mösyü Delbos ile 
Sovyet heyeti reisi Mösyü 
Lıtvınofuo ıöyledtkleri nu 
tuldarı bildirmekte ve Lit 
~hıoftao sonra Balkan An· 
larıtı namma Yugoıla v heyeti 
reııı Möıyü Puriçln ve bil 

htııa İngiliz hariciye nazırı 
"1öıyü Edenin söz söyle 
dllderini kaydetmektedir. 

Nıyon mukavelesinin im· 
ıtlanma11 münuebetıle ga 

ıetenın husuıi muhabirinin 
konft"ı anı hakkında telgraf 

ı, verdiği haber "Niyon 
kollf er ansı neticeleri,, ha§ · 
1•tı altında neıredtlmekte 
~, e-ıcümle ıöyle denmek· 
ledır: 

"Akdenizde korsanlıkla 
lllGcadele mukavele!! 14 
eylü l saat 13 le lngıltere 
r:'ransa . So .. ·yetler Birlıği, 
~iitkiye, Yunanıstan . Yugos 
''Ya, Homanya , Bulgaris· 
ları ve Mısır de vletlerfnln 

~ihneasılleri tarafından büyük 
ır n1erasimle imzalanmıt 

~ır Konferanu Arnavutlukda 
'vet edılmiııe de, lakın o he
~et ~öndf!rmemekle beraber, 
d •tta kendlıinc vuku bulan 
''ete cev1tp hıle verme 

"''ıtır l'una sebep de Ar· 
"''utluğun tamamiyle İtal· 
h lealri altında bulunma · 
11dır. 

~ukavele imza edi l diği 
'rıdan itibaren rneriyete ge 

~ecekur. Şimdıki ha lde mu 
dllvelenir. tatbikat Aeıhasın 

1
' arneli ve ıerl netıcelere 
lltlıar etmek kalayor. Bu 

'rılaırna ya, her biri üçer ıaat 
'il d ten iki toplantı neticesin 

be varılmııtır Şüphesiz ki 
il beynelmilel konferansın 

'-'uvaff ak olduiu bir ıürat 
te•-

"0rudur. 

lrıgiltere ve Fransa Niyon 
'rıı,, . t' k t . ~ rrıasına ıı ıra e mesı 

l ll•uıunda halyan hüküme 
lrıe .. t b 1 I llluracaat a u unmuş· 

''dır. Konf,.ransın bu 

~iİtıkü toplantııında Möayü 
Q elbos böyle bir adımın 
,
1
'11tan Antantının teıebbü-

t )le atıldığını bildirdi. Bu 
•f - erruat, herhangi bır yol 
e 

)f rnetodlarla Romanın ke· 
lnı bulmaya var kuvvet

ı,ı 
l e Çabalıyan Balkan An-
,'lltınan güttüğü ılyasetin 
k 'rıt saf hasında fevkalade 
''•kterfıtlk bir noktadır. 
~ ~ornada hazır mukavele 
t e 1ttirak etmek vey& bi 
ı'taf kalm&k gtbi tem&yül · 
et b 1 old e irmlttir. Her zaman 

1: l llfu gibi Roma politıka · 
l '" dt 1 ve Muuolininin ken k:' ktrıılarında müsamaha 
lı~tlı~, tereddüt ve konan 
QI Rordü \c leri zaman cesur 
t,"Yorlar . Onlara kartı bi 
kel •ert hareket edilirse, 
":dıhklerinden geri çekil 
1, hı baılarlarlar. Efsus ki . 
1:,~•h2 ve Fransız politika 

~1 bunu ekıeriya unutu 
Jorlar. 

Anlaıılmaya iltihak edil· 
mesi için 12 eylCıl akıamı 

Romaya edilen davete hal 
yan hükumetinin cevabı an· 
cak 13 eylül akıamı geç. 
vakit alınabilmiıtir ltalyan 
hükQmetfnin bu cevabı Nı 

yonda eriıilen anlaımayı 

bozmak için yapılan yeni 
bir yeltenmeden baıka bir 

ıey değildir. 

Çünkü İtalya , bu anlaı· 
maya "prenıfp notadan,. 
iltihaka muvafakat ettiğini 

bildirmektedir. Biz Rerlin 
ve Romanın Londıa komi 
teılnde vuku bulan "pren 
ılpi muvakalatlerini., itil· 
miıtik. "Prenılpi muvafa 
kat,, in tatbikatta veaa 
ikten hiçbir eser bırakma· 

mak - demek olduğu .ma 
lumdur. lnıllteren lo ispanya 
sularının kontrolü hakkında 
Londrada yapllğı son tek · 
life Berlin ve Roma "Pren 
ıipi noktadonn taahıhler an 
cak iki tanedir. Birincisi, 
mukavelenin Niyonda değ l 
de Londrada imza edılmesi, 

ikincisi de ( gayet ehemmi 
yelaiz birıey! ), "meçhul, 
denizaltılariyle mücadelede 
ltalyan fılo~una da lngiliz 
ve Franaız f ılosuna verilen 
hukuklarının aynının veril 
meıidir Bu t ıuhihlerl kabul 

değil , bunları mijzakereye 
koymak bile Ntyon anlat 
maıını yırtıp atmak oluyor 
du . Bunu lnglllz ve Fransız 
delegeleri hemen anladılar 
ve hatta Balkan Antentı 

delegeleri de İngiliz ve Fra· 
sız delegelerinin bu f ıkirle · 

rine muvafakat etmek mec· 
buriyetinde kaldılar 

Konferanı, ltalyanın C4' 

vabı mevcut değilmlı gibi, 
itini itmam etti. Hiç ıüphe 
yok ki. böyle bir hareketle 
ltalyl\ya hisaedilır bir darbe 

indirilmlı oldu. 

Konferans sona erdiği es· 
nada Sovyet delegesi Litvl 
nofa konferansta görülen 
itlere btr kıymet lıiçmek 

huıusunda söz vermiye yel 

tenmek gibi ıayanı tee11üf 
bir teıebbüste bulundu . Bal 
kan Antantı delegelerinden 
biri, mukavelenin imza lan 
ma meraaiminın yalnız rei 
sin nutku ile icra olunması · 

nı tekhf etti. Hükümr11n 
devletlerin salahlyettar mü 
me111lle~ ınin ağzını tıkamak 
demek olan köyle bir teklif 

nelıcesiz kaldı 

Hunun üzerine Sovyetler 

Birliğinin sesi k<'nferana aa · 
lonunu yeniden çınlattı Ay 
nı zamanda Litvinofun bu 
parlak beyanatı, Sovyetler 
Birliğinin mua7Zam bir dev 
let ve muazzam bir mem 

leket olduiunu konferansa 
ve bütün cihana hatırlatmıt 

oldu. 
Sovyetler Birliği , diğer 

konferanslarda olduğu gibi 
bu konferansta da sulha mü 
dafaa hakiki emniyet garan· 
tisini meydana getirmek mi· 
lletlerln elbırliğl prensibini 

kati surette müdafaa etmek 
huıusunda diğer devletlerin 
çok ileıiıinde yer almıt 

oldu .. 

TÜRKDILI 
• 

Cumudiyeler 

Devrine ait bir ~eşif 
Sovyetler Birliği İlim Ak 

ademlıirir gönderdıği bir 
heyet, Donda Kostenki kö-

1 
Filis i e · yi Riza 

18ir Ar p kongresi toplanac k KeU mi ~urtaramıy cağım 
1 Londra, 7 (A.A ) - Surl d' 

yü mıntakasında, bundan 
30 ila 35 bin ıene evvel 
yaıamıt olan cumudlyeler 
devrine alt bir bir fnsırnın 
inini keıfetmittir . 

Burada muhtelıf silAhlar 
ve ıileksten yapılmıı birçok 
eıya bulunmuıtur. Bunlar 
arasında, bilhassa ~azarı 

dikkatı celb .. den eşya, sa 
natkarane \' apılmıı bir ok 
ucu ile 80 sene evvel Fran 
sada yapılan kozılarda elde 
edilenlere müıablh taıtan 
mamü1 üç silahtır. 

içinde birçok kemikten 
ve sileluten mamül etya 
bulunan bir toprak kulube 
enkazı, ilim bakımından 
bılhat&a mühim bir alaka" 
uyandırmııtır . 

Kazılara ve araştırmalara 
devam olunmaktadır. 

Yıldınm ve ~öpekier 
Londra göz hekimleri ıa 

yanı hayret btr hadisenin 
tetkıki ile mefguldürler. Ha· 
diıe ıudur: 

Senelerdenl>eri ama bu 
lunan bir adam, çok yakı 
nına düıen bir yıld ı rım sa 
yesinde görmek nlrnellne 
yeniden kavuımuıtur. 

Doktorlar da yıldırımla 
amaların gözünün açılması 

nı temin çareıinl aramakta 
dırlar. 

~ifalar olsun 
Avuıtralyadıı. Çizland ıeh 

rinde bir lokantaya G"aham 
adlı bir Avuıturyah girmlf 
ve dığer üç arkadaılle be 
raber yumurta yemek mü 

sabakası yapacağını !Öyle 

mittir . 
Dört arkadat bir masa 

baıına geçmiıler ve yumur· 
taları atııtırmağa baılamıf 

!ardır 

Bu dört kiti az bir za 
man içinde 233 yumurta 
yemiılerdir; yalnız Graham 
63 tane yemlı ve müeaba 
kayı kazanmııtır. 

Bu haranın 

1 
Eski 
Abideleri 

Türkmenistan tarih enati 
tüııü, onbirinci aııra ait Ca 
fer Razılcm türbesinin ta · 
miratmı bitlrmlttir Tarihi 
ve orkeolojik büyük bir kıy · 

metl haiz ol11n bu binanın 
ı tamiri dört sene sürmüıtür 

Şimdi de, kumla örtQI 

müı olan Sultan ~ancer 

ye gazetelerinin yazdığına IJOr 
göre Arap mehafllt, lngllte Ankara, 7 - Sergere Seyld 
nin Fillstinde aldığı tetbir Rıza Elaziz müddeiumumiıi 
ler karımnda bütün A rop Hatemlnin lddlanamesile 
memleketlerinin vaziyeti mahl<emye verilmektedir. 
teshil etmek üzere bir Arap Seyid Rıza lıılicvap esna 
kongresi toplamak niyetin sında hayıflanarak §Öyle 

de oldukları bildirilmektedir söyl~nmiştir: 
<'"==- 'Bliı " Ben bir istidr> ile 

Yuğoslav 
Kabinesinde 
Tadilat 
Yapıldı 
(Baştarafı birinci tıa\o·fada) 

haberdar edebılecek bir va 
ziyette bulunan zevat geti· 
rilm iştlr 

Stoyadınoviç hükümetl. 
en büyük düımanlarının da 
kabul ve teslim etmesi la 
zım gelen meziyetlere ma 
liktir 

Bu hükümet, hiçbir za· 
man ııı.hıi bir siyaset takip 
etmediği gibi fırka ııiyueti 

de takip etmemlf. dalnıa 

devletin hayati menfaatleri · 
ol müdafea etml§tir. 

Bu gazele, netice olarak 
kabinenin Yugoslavya rodi 
kal bir lıği mahiye.tini mu 
haf aza etmekte olduğunu, 

çünkü fırkanın şeff olan 
Stoyadinovlçe olen sadakat 
ve merbutiyet! sebebile bu· 
nun htllfını tuavvur ~t

menln mümkürı olmadığını 
yazmaktadır. 

Parla, 7 {Radyo) Yu 
goslavya Baş ve Dış · Sakımı 
B Stoyadtnovjç, Eransız 

hükumetinin dav t · fizer 1ne 
bugünlerde bura ya gelecek 
ve resmi bazı temaslarda 

bulunacaktır. 

Alakadar mehafil hu ıe 

yahata ehemmiyet vermek · 
tedir B Stoylldlnovlç, bu 
aeyahRtten istifade ederek, 
bitmek üzere bulunan fran· 
ıa -Yugosla vya muahedesini 
yenıleıtıreceği zannolunuyor. 

Relgrad. 7 (Radyo) 
Yugoslavya kabinetlnde ba · 
zı tadilat olmuttur Bu ta 
dtlat, B Stoyadlnoviç kabi· 
nesirıl biraz daha kuvvetlen 
dirmlı bulunuyor. 

Belgrat, 7 (Radyo) - Sa 
Samovtra gazetesi B. Sto
yadinovlç knbıneıı inde yapı 
lan tadilattan behıederken 

yt>ni kabinenin vazifesini 
görmeğe her clhetçe muk 
tedir ve kuvvetli olduğunu 

kaydediyor 
Kabınedekı tadilat, dıı po 

litikanın takvlyt>sl maksadı 
1e yapılmııtı·. 

Aşk mı, bu~alahk mı1 

idam mahkümlarmı Osmanlı 
padiıahına aff ettlren bir 
adamdım Şımdı kendi kel· 
lemi kurtaramıyacağım.,. 
Seyıd Rızanın ü,erinde 

ancak ıki kuru§ para çık

mııtır. Sergertle bütün ser
vetini isyan uğrunda sarf et 

tiğini itiraf etmiıtfştir. 

Dünya ülhunu 
Tehdit edenler 

( Baı tarafı birinci sayfada) 
Şimdi yeni dünyadan ıalii 

h iyettar bir ses, onlara biraz 
ümit getirmiştir. 

Uzun müddet Avrupa itle 
rlyle meıgul olmaktan tmtlna 
etmiş olan Ameırika, Reisi· 
cumhuru Ruzvehin sesi ile yan 
lış yola sapmıı olduğunu ve 
harpt0 n kurtulmak mat:up 
olduğu takdırde müşterek 
ıulh fşlne iştira k etmeleri 
lazım geldiğini itiraf etmek 
tedir .,, 

Londra, 7 (A.A.) - Ruz· 
vcltin nut1.u. Londra mat 
buatında derin ak rı ler hasıl 
etmiştir . 

Lonc:lrn gazeteleri, bilhfts 
sa bu nutkun " bevnelmilei 
hu~ursuzluğa Aebebl •et ~er
en metnleketleri, rnlh ı11even 
milletlerin kerantinaya tabı 

tutmaları Jazımgeleceğl fık 

raıın ehemmiyetle işaret 

etmektedirler. 
Time& gazetesi, bu nutku, 

Amerikanın cihan siyaıetini 

aksettirir mahiyette telakki 
etmemektedir. 

Timt s, ıöy'e diyor: 
"Uzlaıma yolunda girmek· 

ten imtina etmek ve münha· 
sıran fa~liyetlerinln ölçüsü 
olarak kuvvetlerini istimal 
eylemek isti yenler, yalnız 
keneli lrnmşularını değıl, Ru 
zveltln "dedıği gibi ayni zn· 

manda medeniyetı tehdit et
mektedirler. 

. 
ltalyanın 

Frankoya 
Yardımı 
(Baı tarafı birinci sayfada} 
rruzzi bu iıı için balyadan 
hiç olmazsa bir kolordu as · 
ker gönderilmesini icap etti 
ğini ıöylemişttr. 

SAYFA: 3 

Sinema Ve Artist: -
Janet 
Gaynor 

Hususi Hayatı 
Janet Gaynor Amerlkada 

Filadelfiya ıehrinde doğmuş 
ve San Franıiskodn tahsi 
llnl bitirmlıtir 1926 Sene 
sinde yapılan en cadbedar 
13 yıldız müsabakasını ka
zananlardan biridir. Aynı 

sem~ en genç ve güzel ar
tist ünvamnı almıştır . i lk 
çevirdiği filim son derece 
heyecanlıdır; ismi: Johns 
towni Tufanıdır. Bu filim pek 
büyük bir rağbet kazana· 
mamıı ise de bilAhare Char 
les Farrell ile berııber oy· 
nndığı "Yedınci Gök" fıllmtn 
de pek muvaffak olmuttur. 
Diğer filimlerl ıunlardır: 

Gülgün Hayat, Rakı lpt1la11. 
Solmamıı Bakire, Uçurum 
Kenarında, Şafak, Ulvi Da 
ktka, Sokak Meleği , Dört 
Şeytan , Talihli Yıldız, 0)'un 
Arkadaşlarıdır Bu sevimli 
artistin saçları açık kumral, 
gözlerı kahve tengıdtr. Bo 
yu 1.52 metredir. Doğduğu 
tarih 6 Teırinevvel 1906 
( Lydell Peck ) ile evlidir. 

Kaç doğumlusunuz? 
Sıze hayatm,zı anlat hm. 

29 Mayıstan 4 Hazirana 
kadar doğumlu olanların 

( tkl tarıh de dahi ) anlayıı 
kabiliyetleri ekseri çok az· 
dır Eıyalar ve insanlar hak 
kında fikirlerini çabukcak 
değlfti rirler. ~Eğer bır it 

yapılmaya müstahaksa iyı 

yapılmıya müstahaktır ,, Sö 
züne çok ınaoırlar. Ve bu 
ahlakları onlara gelecek 12 
ayd çok büyük iyilikler ge · 
tirecektir Yıldızla11 mali ve 

lçtımai terakkiler lçın çok 
müsaittir Eğer yeni bit· mes 
leğe atılacaklarsa çok yakın 
bir zamanda büyük m uvaf

fakıyetler kazanacaklardır 

Bu yedi gün içinde en ta 
llhli doğum günü 3 Haziran 
dır Bu günde Doğanlar 

l 937 Senesinde fevkalade 
muvaffakıyet bulacaklardır. 

Haziran macera dolu bir aydır, 
beklemedikleri değıılklıkler· 
le karşıla§acaklardır. Fakat 

tedbirli bulunmaları taVllye 

olunur. 

abidesinin tamiratına baılan 
mııtır. Bu binanın t emelleri 
nt meydana çıkarnbilmek 

için 3 buçuk metre toprak 
kumak icap etmiı ve ay · 
rıca binanın içinden de a1ır

ların biriktirdiğ6 -.50 metre 
mikabı kum çıkarılmııtır. 

Cezairde, Kostantln t t'h 
rinde Andre Luizerane ad l ı 
bir 

0

adam vardar ve tam yir
mi aenedenberi bir odadan 
dıtarı çıkmamıttır 

Diğer taraftan Romada 
1907 doğumla 1909 doğumlu· 
!arın ııtlah altına çağırıla.cak· 

Soğuktan çok sakınmak 

ıartile sıhhatlıuı iyidir. He 
ves ettikleri şeyler muhak
kak olacaktır, fakat tik 
tecrübelerinde bazt inkisarı 

hayallere ulradıktan sonra 
arzu ettıklerl ıeyleri blra:ı 

güçlükle de otsa elde ede 
ceklerdir. Bu doğumlular 
bilhassa gelecek 12 ayda 7 
rakamını çok talihli hu · 
lacaklard ır 

B. B. 

,. ...................... .. 
1
: TÜRKDİLI ! • • : Pazarteıinden baıka her • 

ı : eün çıkar. Siyasal gazete .. : • • 
I• Yıllığı: 800 Kuruı : • • : Altı Ayhğı:400 .. • 
• 3 • • Sayısı : • • • : Günü geçmit ıayılar 25 : 
• • •: kuruıtur . : 
• ADRES: • • • : BALIKESiR ·ı ÜRKDİLI 
......................... ~ 

Bu halin sabehi bu, ada · 
mın 22 sene evvel bir kız 
ıevmeaidlr iki sene ıüren 
bir aık macerasından sonra 
bu kızı kendisine vermemir 
ler. yalnız kız, Andreye: 

E~er sen beni bekler 
ve üzerime kadınlarla mü 

nasebet peyda etmez iıen 
ben ne vakit olsa senin ola 
cağım Sabret ve bekle! 
Demlıtlr 

İtte o zamandanberi An· 
dre kendi kendlıinl böylece 

laapıetmltllr 

tarı da aöyl~nlyor. 
Bütün bu haberleri ber 

mutad İtalyanlar tekzip et 
mektedir ler Bu arada Mus 
ıoltninin ortanca oğlu Bru 
noııun yeni takviye ko ordu 
su lle lıpanyaya gldeceğı 
söylenmektedir Bu haber 
ne teyid, ne de telo:lp edil · 
mittir . 

İspanyadan ecnebi gönül 
lülerln geri çekilmesi husn ı 

sunda İtalya ile anlaıma ya· 
pı\dığı takdirde gönüllülerin 
geri çekllmest için 1 ir ay 
kadar bir mühlet veri c cek· 

tir. 

Ami al 
Horti Mır şal Ba~ogliyoyu 

ka~ul etti 
Peşte, 7 (RadyoJ Na 

ihl hükümet Amiral Horu, 

bugün sarayda Maraıal Ba
dogliyoyu kabul etmit ve 
öğle yemefine alıkoymuıtur 
Aktam da Maroıalın fere· 
flne resmi bir ziyafet veril 

mittir. 
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ç i n istik 1 alinden H e r '1--:---:·--·--H•iiii••-iat ı··---··:-···-···ı z E . d. .ŞukruKaylar-AhmeU ı ? I 
aman mın ır.. • 5 araç 0 g" 1 u ! •• • ~~ ~~~ ~ 

Nankin, 1 (AA) - Ret tında ileri sürülen prenıip ıııl ••• :ıili1:. ~--= 

1 mi bir tebJlide bildtrildtğl · lerlnin müdafaaıını pekle. • Çivkller arulaamdakt ) 7 numaralı dükkanımızı ::ıwc 
ne göre, dün Lotienlu thon· mekte ve Japonyaya kartı • ayni ınada 14 - 15 numaralı dükkana naklettik. • • 
gda ııddetıı btr çarpılma ol ıcıı bır ıurette ekonomık t Her türlü inşaatın bütün malzt1nıelt1ri bil- • 
muıtur. Çın kıtaları merkez cezri tedbirlerin alınacaeını ! J k · )A J l · · t 1 1 
deki k6yleri ııaal etmııler • ıassa ·ert sle, zıraat a i.ll an, ( emır, çımen-

• iimlt eylemektedir. • d 
dtr t to, hırdavat, her ebatta su horuları, o un • 

~imali Çinde ve Mançu • 
Çın hava kuvvetleri, Yan rlde bet ıene ıüren yabancı f V(~ maden kömürü solrnJarmıu çeşitleri rna- t • 

gıt puya bir akın yaparak • - d b } 
b&klmlyetten ıonra cebir ile gazamız a u uııur. • • Japon takviye kuvvetlerini 

ımha etmı,ıerdtr . 1taau mümkün kılacak de· Gerek toptc:n ve gerekse parakente lf 
J recede aarntzonların fazla ıııl t J / b ••t.. · t · / • • d k k k k 1 o apon lcuvvetlerl, tlmal • : sure ı e tatış yapı Jr ve U un ınşaa iŞ e- • • Türkiye plyaauın a yfi ıe mev ' azanmıt o a 

1 t bl hl olmadı"ı yerlerde tayan ha- • / • ( EMiL MARUT ) • aayonuna r cuma te · 
15 

• ri taahhüt olunur. Fiat anmız ehvendir. • dünyanın en meıhur Kalbur fabri• 
ıebbüı etmtılene de müda. reketlerl nlhayetlenmemtı • 

faa hattının mukavemttlyle Ur. lfial altında bulunan tı•••-•www;-~•'™-••••••••'!I'~ t • ka11aın mamulatı olan kalburlarından 4 5 ve 6 numa· 
karıılaımıılardır. yerlerden mütecavizin ahi · • ralı bütün ve iki parçalı büyük haaılatlı makineler 

SevkQlceyı ıeb•plerı· do dı~ı au-0 , bu yerler orada •••••••••• ••••••••••••••••• • Ucarethtmeınlze gelmittir. 
~ 115 a t••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••• • 

layıılyle, Çın kıtaları. Lo ıon zamanlarda vücuda ge ·= E v K :t • lstanbul Piyasasından yüzde yir-
tien • ııuhona boyunca bın ttrilen ıiyaai re;ımlerin her •i Z m e e 1 r m a !~ • mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl· 
metre kadar bir mesafede tOrlü teılrlerlnden tamamly- •: M •• •• it • 
)apılan hareket, Şanahay ılnt ıöıterecekttr. t: • • :. Bu Bir F1rsatflf. Bu F1rsat Her Za-
çekllmltlerdlr. Bu suretle le mOnezzeh olarak kendi · •• o t o r u ·• ı maktadır. 
cepheainin umumı vazıyeu- Mara1aı, ıözlerını ıöyle ~! Palamut, bulgur ve tuz kırması, arpa it man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen- ı 
ne. hiçbir fenalık ıetlrme- ·= :t 
mittir . Japon kuvvetleri de bttirmııur: .:. ezmesi, mısır kırması, öze, fi bakla, bur- .:t •. cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 

lıttkbal, en fazla ıabırlı • k ı ı • ~ 
merkezden geri çekilmiıler - olanındır. Ve Çin çok sa· ·= çak, çavdar ırmaıannı son sistem Oıa- =· • AHMET ve IBRAHIM CUMALI ~, 
dır.LFakat · Pontung üzertn · bırladır.,, !! rak meydtJna getirmiş oldu,qum afatlar va-=•·~· . . 
de tlddetlı bir bombardım · ti sıtasile en seri ve en temiz o/arak kırma- :• • Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, inşaat 

1
, 

an hOkQm ıürmektedlr. Ja. t• . . . A .. • •• • Malzemesi Rençber Ale''~rl 
pon bombaları bazı Çın 81 • t: yı ve ezmeyı ehven /Jatla taahhut eylenm. :t • Alım Ve Satım Yeri 
keri miidafaa noktalarına Bıhkesir Ticaret 18 .: AORES: =t • 
düımüıtür. •i Deve Loncası:Caddesi !5 •••••••• .. •••••••••ı.••--· Şanahay, 7 (AA.) - Sınay1 Odasmdın: •: Motörcü lsmail it ~~~~; ... ~~~~~~~~ 
Maraıal Şankaytek, Havas 

muhabirine aıaiıdakt beya · Balıkesir viliyttlnin Dur· 

natta buluomuıtur: ıunbey kaza11nda çarıı için K 1 k M 
" - Heyeti umumiyeti m de ( 11) numaralı evde otu i r a 1 e r a 'tı 

bariyle, hadiıat, tahminlere ran Türkiye Cumhurlye ta- it. ' 
tevafuk etmekte, ve Çinin baa11ndan olup aynı numaralı Omtteli köyü Çayırhk mevktinde köy ıahılyeti ma · ~ Ormanlarımızı korumali 
harpten tevakki etmeılnl dükkln1 tkametıahı ticari nevlyealne ait tkt parça ( 1500) dönGm miktarındaki me it. için odun yakılmıyacak. 
lüzumlu kılan ıebepleri ıa - ittihaz ederek 928 yılından· ranın may11 938 bidayetine kadar koyun otlakiyeıt olarak ı bunun için ne yapacağız?: 
rıh ıurette göıtermektedlr. beri kantariye tlcaretlle itti· artırma uıullle kiraya verileceğinden tıteklilerin thale aü ~ Maden Kömürü 

Mamafl her türlü tah- aal ettıftnl beyan eden Muı- nü olan 10 · 10 - 937 tarihinde köyümüz !thtlyar heye- il.. 
mtnleri tecavüz eden bir tafa ojlu lluHhlnln ünvanı ne müracaatları tlan olunur. ~ Kul/andacak D İ Y e 
tek unıur vardır ve o da ticareti bukere ( Muıtafa Su11fırlık Ümitelt köyü it.. Düşünmeyiniz .. 
haımın her tnrlü harp kal oflu HulQıi Küçükler) ola- ihtiyar heyeti ı flertiirlii kömür 
d l 1 i\ l 1 k k ld k l d ld 3 - 1 - 422 e er n ve nıan ı a e- ra teaci e 1 lit aıbı bu 
1 ~ yakan kuJlarnsJı \ ' P erini tamamlyle hiçe ıayan ünvanın tmze ıelcli de Türk . it. - • 
barbarlıeıdır. Bu gün artık çe el yaz11ile (H. Küçükler) Balıkesir Aakeri Satın Alma ~ luw keseye t'lvt·ı·i~li 
anlaımazlıim nellceıt, Çinin olarak Ticaret kanununun it Zonguldak ve IJ aJk 
kendisini müdafaada götle 42 inci maddesine göre Ba Komisyonundan: ~ l 

il tip erin<leki sohaları 
:::!:;.•:dete bağlı bulun ~~:·;:nc!ıc~;;ı 11:~ ,;;1:~:~ Balıkeılr Kor Bırltklerlnln ihtiyacına kapalı zarfla ek · 1 ticarctlwuenıiule hu-

ılltmeye konulan (~50l ton una talipleri tarafından teklif 
Çtn ıulhpener devletler- kflydedildtil ilin olunur. , 13 k · 

1 edi!en flat galt görülmOı oldujundan bir ay mOddetle pa ı C.ı ~JlllZ. • den milletler cemiyeti pak lln numara11: 194 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

1 - Topçu, SO•art, lıtlhk&m, Nakliye, Hava ve Mu· 
zika eratından aakerltilni ya pmamıı olan 316 • 330 dahil 
doiumlular kamilen ve k11men 331 doğumlular. 

2 - Jandarma eratından 316 - 332 doğumlular; 
3 - Muhabere eratından 316 . 331 ve k11men 332 do 

iumlular; 
4 - Jandarma eratı 21 l . Teı-937 perıembe ıün6, di

ler ıınıflar 22 l.Teı 937 cuma aiinQ ıubeye ıelmiı bulu 
nacaklardır 

5 - Bedeltnakdi vereceklerin bedelleri jandarmalardan 
20. l.Teı 937 akıamına kadar, diler 11nıflardan 2 L 1 Teı 937 
akıamına kadar kabul edileceklerinden tlmdtden ıubeye 
müracaatları& aerektir. 

6 - Dlier tubeler eratından olup da Balıkesir mınta· 
ka11nda bulunanlar müretteblerl ıubelerinden istenilmek 
üzere hemen ıubeye mQracaat edeceklerdir. 

Balıkeılrde Meyhaneboğaiında kain maliye tahıll 
ıefliğ( ve tahıtl ıubeıl miittehaz binanın 799 lira 69 ku · 
ruı ketifll tamiri, 23·9.937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle ekılltmeye konulmuıtur. 

1 - Ekııltmeye itUrak edecekler ekıiltme gunu 
olan 8 - 10 · 937 tarihine müıadif cuma aünii saat 15 
de defterdarlıkta teıekkül edecek olan komlıyona yüzde 
yedi buçuk teminat akçalarıle mOracaat etmelidirler. 

2 -- Ek•iltmeye alt eksiltme ıartnameıl, mukavele 
projeıi , fenni ve huıu•i ıarlname, keıif cetvelleri ve proj~ıl 
Balıkeılr Mtlli Emlik mGdQrlOiünde g&rülebillr. 

4 - 1 405 

zarlığa konulmuı ve pazarlık gQn(i olarak 11-' teırtn· 937 numan "e is yap-
pazartol günü ıaat .11 olarak teablt edilmitlir. Uoun nıu ~ 

uı1yaıı_çok dayanıklı «Tfrrk Anlrasidi» u<le 
bulunacaktır. 

hammen bedeli 42,000 lira, tik ttminatı 3, 150 liradır it. 
lıteklllerln ıartnamealnl aör ır ek iizere hu g(in ve ekıilt 1 
meye 'tıtlrak edeceklerin de vakti muayytnlnde teminat ~ 
makbuzlar ile Kor Satın Alma Komtİyonu baıkanlığına it. Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimeot0 • 

mOracaatları. 4 -- 1 - 404 ~ çivi, cam alhl çeıltler de mafazamız da her yerdeD 

Legorn T avuklan 
Ankara tavukculuk enıtitQıünden getirilen haliıüddem 

Legorn tavuk ıürQıG latıhktır. Arzu edenlerin Anafartalar 
caddesinde 127 numaralı haneye müracaatları 

it, ucuzdur. 

~ En birinci boya yağ'ar1r boya malzemeaide ttc• 
'1'. rethanemizde ehven (tatlarla aatıhr Bır defa den• 

i ylntz. 1 
Saraçlar Başında Demir ' 

" . Ve Hırdavatçı 1 
it. Hasan Cumalı »"' 

Bahkesir Tapu Sicil 11ı~ ... ~~~~~»?it~~~1 r1 
Muhafızlığından: Satıhk Dukkan, F ı r . 

Köyü 
Çandır 

Cinsi • Mevkii Hududu B a ğ v e E v y e r 1 
Tarla Çardakkıran Doğuıu! Mehmet kı · »'d 

zı Emine, Batı11 lı- Aıağıdaki verler ıa tılıktır Taliplerin Ar.b•''o" 
mail kızı Emine, po Bay Ali Sadıka müracaat etmeleri. d , ...... 
yrazı KüçOk Hasan 1 Eıki belediye meydanında uncular ar•• 
otlu Süleyman, kıh- halen terzi lbrahlmtn ııgalindeld kargir diikkill· 

leıl Emin kızı Fat - 2 - Kerestecilerde köıe batında Saatçi Ethelll 
ma 

Hudut ve bulunduğu yer yukarada yazılı tarla Çandır 
köyünden Hacı Kara Halil otlu İımatlin taaarruf ve zi· 
raatında ıken 3:!9 da ölmeaile evlitları Emtne VP. An" 
ve Süleyman• ve leaelıülen vereıei aaireye intikal ~tti 

ilnden bahiıle namlarına tescil yaptırmak lttedlklerfnden 
tasarruf hakları tahkik edilmek üzere 17 10 937 pazar 
aünü mahallıne memur gönderilecektir İtirazı olanların 
bu mOddet içinde Tapu Sıctl muhafızhiına veya mahal 
lla• ıelecek ... ura mlracaat eJlemelerl llln olunur. 

karııaında fırın. p 
1 ·•"'" 3 - zmirler mahallesinde iplık fabrikası ~ 

Gavurun hağı diye anıhtn bağ ve ev yeri. 
4 - Fazlı kuyusunda tosa üstünde Şeremetli 

minin balının kar1111nda 4 dönümlük bai ve ev 

B•f tlll 

~ 
-----------------------. N 
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