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Suikast Tertibeden Bir Şebeke Me

ydana Çıkarıldı. 
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Sumhuriyet H a 1 k Partisinin 
!amutay Grubu Dün Toplandı. Atatürkün İngiltere Uzak Şarkta 
Ziraat Bankası Me - Oiyarbekirin hemşehriliii
nıurlarının Maaş 1 arı ni kabul ettiüi unn heye-

Hazırhk mı Yapıyor ? .. 

- - -- • • canla kutlulındı 
ingilterenin Hovang Kung~a y2pacağı ta~kimıt için se

kiz milyon Ster ling sarf e~ileceklir. 
Bıı~a~an Ziraat bınkasmm memleketin iktisa~i ve At~t~~~~a~ ~iyaS~:~;r~: Fa- Londra, 6 (Radyo) - Oey-

zira"ı L3yatl8 yapllU .. 1 Lizmellerı· (e"aru·z elft'rdı'. hrı hemıehrıliğlnl kabul _bu_· li Ekspres gazetesine göre, 
il il U yurdukları bet nisan günu lngilterenin Hovang Kung · 

Ankara, 6 (A.A.) 
- Cumhuriyet 
lialk Partisi Ka 

heyecanla kutlulanmıfhr. daki tahkimatı 8 milyon ster· 
Dlyarbekirlller bu münase line malolacaktır. 
betle bağlılal<larını bir kere Bu tahkimat Vaılngton 

lautay gurubun · daha izhar etmfflerdlr. daki bahri lntaat projesine 
bn buınnkü top Halkevi salonunda umumi bir cevap o'makla beraber 
l müfettif Abidin Ôzmen bir ne Japonya ne de Amerika 
llbtııında Zıraat a, konferans vererek mazha- aleyhine değildir. 
tnkuının i~tls rlyetlerinden dolayı Diyar- Heri in, 6 (Radyo) - Al · 

•di ve zirai ha beklrlilerl tebrik e mittir. man ılyui mehafill, cenu· 
htta memlekete Gece fenar alayı ve ıenlik . bi Amerika ittihadı hüln1· 
hptıiı mühim BAŞBAKAN iSMET iNÖNÜ ler yapılmııtar. meli tarafmdan neıredllen 
b 1 z m e t l e r d e n ve olarak tekrar tetkik ettiril· l======================::oı 
b•1ıka memurlarının yüksek mesint tebarüz ettirmif ve 
lbeıalılnden takdir ile hah- bu mesele nzerlnde söz alan 
leden Baıbakan İsmet lnö · birçok hatipler ve lkttıat 
"" bu banka için hükume Vekili Celil Bayar bankanın 
tin nıecllae takdim ettiği 
"anun layihasının müzake
l'eıınde Ziraat Bankası 
-•ınurlarının tekaüt ve ik
;•llliye haklarını diğer mil
~ bankalar memurları hak· 
~daki mevzuata uygun 

Harici.ve 

llı~ilali sirHı msDleşarığına Numan Menemen
cioğlu seçil~i. 

ehemmiyetinden ve bugün· 

kü sailam durumundan 

güvenle bahsettikten sonra 

Baıbakan ismet lnö 
nünün teklifleri Gurupça itr 

Ufakta kabul edllmlttir. 

Almanya 
iz mir f uvau için trenler~e 

tenzilat yapaca~ 
İstanbul, 6 (Radyo) 

lzmir enternasyonal fuvara · 
na gidecek olanlar için de 
Alman demiryollarında yü· 
zde :ı!S tenzilat yapılacağı 

Berlin büyük elçiliğimize 

btldırtlmlıtir . 

Mussolini 
10,000 tayyareciyi teftiş 

etti 
Roma, 6 ( A.A ) - Muno 

N. R. MENEMENClOGLU lini, dün Ctmplno tayyare ı 
Ankara, 6 (A.A.) _ Hari- meydanında 300 tayyare ile J 

cı,. k 
1 

. . ~ " 10,000 tayyıneciyt teftiı et 
l ve a etı 91ya11 musteıar . • 
•fına G I B mıı ve birkaç nlıan ve ma· 

._. azlantep ıay avı · d ~ •1u111, R alya dagıtmııtır. 
0 

n ifat Menemenci· 

1 
llu tayin edilm iştir. 8u madalyalardan birkaç 

İspanya HükQmetine 
Karşı S u i k a s t.. 

Meydana Çıkarılan Suikastın 
Elebaşıları Yakalandılar: 

Pariı, 6 (A.A) - Mad. 
rldde hükumete kartı suikast 
hazırhyan mühim bir teıkt· 
lat meydana çıkarılmış ve 
..,ıebaııları tevkif edilmiıtir. 

Salamanka, 6 (A .A ) -
N eıredilen bir tebliğde ez· 
cümle §Öyle denilmektedir: 

"YürüyÜ§ kollarımız mu· 
zaff erane ileri hareketlerine 
devamederek 4 kilometre · 
lik bir mesafe lcatelmişler· 

dir. Olaet, Gordovil, Mon· 
chote kasabaları ile Sanla 
Cruz m~nastırı tamamile el 
imize geçmiştir Şımdiye ka· 

lngiltere 
Fransa 

Beynelmilel masel!leri tet
kik etme~ üzere ~ır ~on-

f erans a~te~ ıyorlar 

dar harp sahasındaki düım
anın bıraktığı 600 ölüyQ gö· 
mdürdük. 430 esir aİdık ve 
mühim miktarda harp mal 
zemesi ile 4 top iğtinam et· 
tik 

Estramadure cephesinde 
Vtlar De Reinoyu iHal et · 
tik 

Cebelüttarık, 6 (A.A.) -
Jalme olduğu zannedilen 
meçhul bir harp gemiıi bu 
gece 40 dakika gadar Ce· 
ntayı bombardıman etmlıtır 

Hasarat miktarı hentız teıblt 
edilmemiıttr. 

Londra, 6 (AA.) - Da· 
ili Ekspres gazetesi, muha · 
birinin İspanyadan çıkarıl· 
ma&inı ı•ddetle protesto et · 
mekte ve asi saflarında ih
tilal çıktığına dair neıredi 
len haberlerin bu muhabir 
tarafından gönderilmem it 
olduğunu temin etmektedir. 

Londra, 6 (A.A.) - Mek 
sıka hükQmeti bütün ecnebi 
devletlere gönderdiği bir 
notada Mekslkanın ispanya 
meae1esinde hükumetçi lere 
muzahir o 'duğunu bildlrmlftlr. 

bir kanun dolayısile infial 

rluymaktadır 

Doyce Elkemanya Çay

tuni gazetesi: 

"Amcrikada hükumet ve

saire itlerinde İngilizlerden 

baıka kimsenin kullanma-

nıasını Almanya 

barakmıyacakhr 

cevapsız 

Almanya 

bu kararın geri alınması 

için bir nota verecektir.,, 

Demektedir. 

Kap, 6 (Radyo) - Al

manya ıefirl, bu kanundan 

dolayı protestoda bulun· 

muıtur. 

~ 

Siyasi 
Müsteşarların 

Vazife va sala~iyeıleri 
Sıhhiye Vekili Refik Say· 

dam Vekalet siyasi müıte · 

f arınan vazifesi hakkında 

bir numaralı Vekalet emrini 

bütün devlet teı kllatına bil· 
dirmittir. 

Bu emre göre siyasi mnı· 
teıar Büyük M.Uet Mecltıın

de ve Vekalet dahilinde iı
kina taalluk edenZ bilumum 
itlerle tayin edilen prensip 
hudutları içinde meıgul ola
caktır. 

Baıvekalete verilecek tez· 
kereler, bütün Vekaletlerle 
Erkiniharblye Reisliği ve 

umumi müfettıılerle, tıkana 
taalluk eden muharebeler 

siyasi müsteıarın parafesi 

altında Vekil tarafından 

imza edilecektir. Memurin 

kanununun tümulü dahiline 

giren Vekalet, memurin ve 
inzibat komisyonlarına taal · 

h1k eden iskanla alakadar 
mütaleaıım ıiyaai müsteıar 

doğrudan doğruya Vekile 
bildırecektir. 

~ taaesi ş rl<i Afrikar1a ölen 

Çek 
tunı~urreisi ile Stoyadina

ıiç nutuk verdiler. 

tayarecllerin allelerıne ve 
rilmittlr. 

ltalya 

Muzika, Trampet Se
. si Yerine Açlann Se-

~o ~elgrad, 6 (A.A.) - Çe 
1 0 \'akya Cumhurreisl Be 

rı,, d .. 
lk Un Belgrada gelmiilir. 
b allleU esnada .gerek nııibi 
ilkfırnetle gerek başvekil 

"' h llrlclye nazın Stoyadi · 
rıo\'I 
d ç ile ılyasi görüımeler 
'[)bulunacaktır. 

tefi Gn •ktam sarayda ıe 
b ''1ne ziyafet verilmiş ve 

b~k(a ziyafette Yugoala vya 
ll illet naibi prem Po1 
r,'1 Çekoılo\'akya Cumhur-

•I 8 t'-lcl eneı tarııfmdan nu-
'' •öJlenmııur. 

Krahmn Peşte seya~ati 
Peıte, 6 (Radyo) - ltal

ya Kral ve kraliçeıinl kar· 
şılamak üzere çok büyük 
hazırlıklar yakılmaktadır. 

Kral , Mdcar ordusu zabit 
elbisesini giymiş olduğu 
halde Macaristana girecek
tir. Naibi hükumet te kralı 

huduttan karıı 'ıyacaktır. 

Kral, Macar meclisi müza, 
kerclerinde ha7ır buluna. 
caktır. Bu içtimada ltalyan 
Macar dostluğunun onuncu 
senel devriyesi teslt edile
cektir. 

sini 0 i n 1 i y eri i m .. 

VON ZELA1'0 --
İngiliz işsizleri lıderi böJİİSöyliyerek krahn taç gey

me merasimin~e yapılaca~ şenlikleri şiddetle ten~it e~iyor 
Parls, 6 (Radyo) - Belçi- · Londra, 6 (A.A.) in 

kanm teklifi veçhlle muh- giliz itslzleri lideri Hannfn 

telif meıelelerJ telkih: etmek eton beyanatta bulunarak 
üzere bir konfernns akdi ezcümle demitlfr ki: 

için İngiltere ve Fransa ara- - Hükumetin kralın taç 
sında muta bakat hasıl olmu§ giyme merasimini vesile it 
ve keyfiyet, Belçika baıba- tihaz ederek aleme fngihz 
kanı B. Vanzelanda bir no· halkanın ba~tan eıağı me· 

ta ile bildirilmiştir Bu kon· sut ve memnun olduğunu 
fer ansın to~lantı tarihi, bu· I göstermek istiyor. Biz hükii · 
gün teıbit edilecektir. metin bu manevraama kapı-

lmıyacağız . Muzlka, trampet 

seslerine ve ıenllkleri açlık 

tan kırılanların ıelnl kata · 

cağız. Buna karar verdik. 

Alman ~ültür bakam 
Atına, 6 (Radyo) - Al 

man kültür bakanı bugün 

buraya gelecektir. 

Yunan 
Krah seyahaıa çıkı1. 

YUNAN KRALI 

Atina, ' 6 (Radyo) - Kral 
refakatinde baıbakan Gene· 
ral Metakus olduğu halde 
eski Yunanlıhnda ıeyahata 
çıkmııtır. 

~--

Trakyada· 
Kooperatifler açllmağa ~ıs

ladı. 
Edirne, 6 (A.A.) - Trak

yada emirleri ıelen zırai 
kooperatifleri birer birer 
açılmaktadır. Dün Edirnede 
iki kooperatif törenle açıl 

mııtır. 

120 Komünist tevkif adildi 
Varıova, 6 (A.A.) - Po· 

Ilı müfrld ıol cenah parti
lerini tazyik etmeğe devam 
ederek Lodzda 120 komü
nist tevkif etmlt ve bu ıe. 
birde mızır hareketlerde 
bulundukları lddlaslle üç 
amele )eıekkülünü liivet· 
mittir. 

İngiltere 
Krahmn taç gayme mera

simi hazuh~lan 
Londra, 6 (Radyo)_ Kr

alın taç geyme merasimi 

hazırlıkları ilerlemektedir. 
Da veli yeler tinıdiden bastı . 
rılmııtar . 

----=-c:~---

Montröde .. -
Mısınn ~apitülasyonlınn 

ilgası için ~aznh~lır 
Roma, 6 (Radyo) - Mon· 

tröye gidecek ltalyan mu
rahhas heyeti hazırlanmııtır. 
Heyette hukukıinaılardan 
baıka Kahire İtalya sefiri 
de bulunmaktadır. 

Montrö, 6 (Radyo) 
Mııır hariciye nazırı bugün 
buraya gelmtıUr. Mısırdaki 
kapitülasyonlara ilga edecek 
olan konferans meıalılne 
ittir ak edecektir. 



• 

SAYFA: 2 

Ucube 1 er. Oiyan Bir 
Memleket:Budapeşte .. I 

Viyolet ve Denizi ismin · 
deki bttiıik hemıirelerin ev· 
lendikleri ve hatta bunlar 
dan birlılnin boıand&ğım 

belki de it i tm lııinizdir. Şim· 

bi bu iki hemıire Amerika
da Rinrlını biraderlerin ıey· 
yar cambazhanesi ile birlik
te turneye çıkmıı bulunmak
tadırlar . 

para verdıği dok tor ların 

yardımile bu ucubeleri da 
ha ağreb bir hale ıokmak 

tadır . Meıell Paltçek lımin · 
dt çok ak&llı bir adamı Av
ustralya koyunları için ha· 
zırlanan seromiardan tırınga 
yapmak ıuretiyle tıpkı kö · 
peğe benzdmiye ve onun 
kadar kıllarını çoğaltmıya 
muvaffak o1 muıtur . 

Mesela Şarl Pepn isminde 
fakat bu · hemıireler ha

kikaten evlenmit ve ıonra da 
boıanm&f mı idiler? Her it 
de reklama büyük pay ayı 

ran Amerikalılar ve hatta 
bu yo lda akla gelmedik ıeY· 
ler icat eden Amerikalılar 
bu b ·titik hemıireler hakkın· 
da kuvvetli bir reklam yap· 
mak makaadile bunları ev 
lendirmiılerdi. Gazeteler ve 

mecmualarda bltitik hem 
firelerin ve kocalarının re · 
ıimleri çıkmııh. 

- küçük kaf a h birisi vardı , 

Rina-llna birader~r bu ıu 
retle umduklarından fazla 
reklim yaptıktan ıonra, 

turneye çıkmıılar ve epey 
para vurmuılardı . Fakat 
aradan vakit aeçlnce Vtyo
let ve Dezi unutulmuı . bu 
ıefer <le yeni turneye hazır· 
olmak üzere yeni bir rek
lam yapmak için hemıire· 

lerden blriıini kocasından 

boıatmak icabetmiıti . 

Ucubı bırsısı 
Budapettede acalp yara· 

tılııta adamları toplıyan bir 
boıa vardır. Bu borsanın 

batında Binental iımlnde 
biriıl vardır. Modern yaziha · 
neıinde muntazam doıyalar 
da her çeıit acaip inıanla 

rın künyeleri vardır. Cüce 
mi i ı t t y o r ı u n u z , 
dev adam mı , iki yüz kilo 
luk mu, bir deri, bir kemik
ten lnıan mı, üç bacaklı, 

dört elli adam mı, maymu 
na benzlyen erkekler mi, 

sakallı kadmlar mı, iıtlyorsu· 
nuz, ne iıteraeniz , bunların 

her çeıidtni bu borsadan 
tedarik edebtllralniz. 

Bioentalin doıyalarında 

bunlardan üç bin çeıit inaan 
vardır. 

Bunların her biri muhte
lif kıymettedir ve aahipleri 
ni derecelerine aöre kazan. 
dırırlar. Meıeli parsa benzi 
yen kadınla boynuzlu adam 
nadirattan olduiu Jçln epey 
para aetirmektedir. Yine 
anla na benzi yen bir erkek ' 
vardır ki , sahibine yirmi ıe 
ne içinde yedi milyon iki 
yü bin frank kazandırmııhr. 
Fakat ıahibi de bu adama 
bu müddet zarfında bir bu 
çuk milyoa frank maat ver 
mtıtir. Reklam masrafı ve 
aalreıi ile bu zat üç milyon 
ikt y(iz bin frank ıarfetmlı 

ve bu ıuretle tam dört mil 
yon frank para kazanmııtır. 

Cüceler ıon derece küçük 
olmadıkları takdirde o ka . 
dar para etmemektedirler. 
Bınentalin doıyalarında bu 
cücelerden bin iki yüzünün 
künyeıl vardır 

Dünyanın her memleke 
tinden bu borsaya müracat
lar vaki olur ve iıtenilen ıe· 
kilde ucube ıatın alınır e11. 
ha11a ıinema ıirketlerl de 
bu boraanın iyi mütterileri 
mevkllne aeçmtılerdir. 

Sinental tanadıiı Ye bel 

çocuk iki ıene içinde huıu• 
ıi usullerle yola getmlerek 
kafaı ı daha ziyade küçül· 
tülmüıtür Şarl 2 l yaıında 
olduiu halde, elan annesi 
n n kuca ğında dolaımakta · 

d ır ve ıikleti on yedi kiloyu 
geçmemektttdir. « İt » i• · 

minde biriı inin de (Bu za
te Adem ve Havva iımt ve· 
rtlmiıU.) Sai tarafını erkek 
sol tarafını kadın yapmak 
müyHıer olmuıtur. Yani 
« it)> timdi kadın mıdır, er· 

kek midir, malüm deiildtr 
Fakot Viyolet ve Dezi a-i 

bi tablatten bltltik yaratıl 

mıı olanlu fazla kazanç 
temin etmektedirler. Bu iki 
hemıtre ıayet suheletle y6 
rümekte, oturup kalkmakta. 
dırlar . Her ikiıinin de güzel 
ıealert vartlır Ye kendi nu· 
maralarıoda ıarlular ı6ylerler. 

İki kolu olmayan Marya 
K ... Ayak parmaklarına ta· 
kılan tebeıtrle tahya iıtedi
iinlz ıevleri yazmaktadır. 

Tom biraderlere gelince, bu 
üç kardeıln mecmu ıik 

leli yed• yü:ı elli kiloyu bul 
maktadır Üçü de ıon dere 
cede ıen adamlardır . 

Briç şampiyonu 
Cava ıultanı mahir b ir 

briç ıamplyonudur Şirrıdi y e 

kadar hiçbir defa oyun ka· 
y betmtı değildir. 

Sultanın hlçblr zaman o· 
yunda kaybetmemeeinin de 
büyük bir sırrı yoktur . Sul 
lan ile gözde veya misafir· 
leri karıı karııya geçerek 
oyuna hatladığı zaman ma
beyincilerden birisi ma1a et 
rafında bir devir yapar ve 
herkeıin elindeki kalıtları 

aörür ve yavaıça ıultıma 

söylerlermiı . 

Tabii ıultan da elindeki 
kağıtları emm ıektlde kul 
lanır . ve oyunu mut laka ka· 
zanmıt! 

Mımnu ıık davası! 
Londrada Ptkodili Sirküı 

te güzel ve büvük bir aık 

mabudu heykeli vardır . Bu 
heykelin bulunduğu yerdea 
her gün pek çok insan ıe 

lir aeçer ve aık mabudu, 
biraz da kanlara ateı . can 
lara can katacak tekildedir. 
Mermerden olma1ma rağ 

men difer heykeller gilıl 

ıoğuk değildir! Bu ıebeple, 

heykelin etrafında daima 
birçok kadın, erkek ve ço 
cuk toplanmaktadır. Bu el 

varın ıehir zabıta memuru 
Londra ıehir mediı ınden 

"Heykelin kırılmaktan mu 
haf azası için etraf ana.. . dört 
metre yükıekllkte bir duvar 
çekilmeıi, . lüzumunu teklif 
et mittir. 

Zavallı aık .. Gene mi 
memnu atk hali•• ıelecek? 

TORKDILI 7 NiSAN 

iliMiZDEN .HABERLER " L 
Şehrimizde Bir Musiki ldmanbirliğinin Ayvalı 
YurduAçlldı.. Seyah a ti .. 

Yurdda Heveskarlara Musiki 
Dersleri Verilecek. Milli Musi
kimiz Üzerinde Çalışılacak. 
Şehrimizde muıil< i mera · 

klılarının gayretile bir (Mu· 
ı iki Yurdu) açılmııtır 

Epeyden beri hazırlıkları 
yapılmakta olan Yurdun cem· 
Ayetler nizamnamesi mucth. 
ince heyeti idarenin ve mü
e11eılerln ltıteıi nizamna · 
mei eıaafye ile bir likte vi
li v~te verlln ıif ve v ila yetçe
de Yurdun teaiıine müıaade 

"dilmtıtir . 

Yurd Türk muıi kiıin in 

yükıek kıymetı ni tan&tına

ia çalııacak ve öğrenmek 

fltlyen wençlere de muıiki 

dersleri verecektir. 
Nfaamnamei eaaıiyestnin 

dördüncü maddeılne göre 
Yurt caz ve buna dair mu
siki tarz larile tıtıaal etmi 
yecektlr . 

Yurtta haftada hir ıece 

umumi prova ve her clnı 

musiki i letlerlntn ~fretllme 
ıt lçla de bir talim receal 
vardır. 

Yurdun aall ve fah 
ri iki ıınıf azası vardır. 

Aıll azalar Yurda öjrenmek 

için dahll olan ve f ahrl aza da l 
Yurdun mevcudlyeUni idame 
maluadile dahil olan azadır . 1 

Yurdun heyeti idaresi ıeyle 1 
teıekkül etmit bulunmaktadar : 

B. Hilmi, B. Cemal , 1 

B . iSallhattın,H Vecihi , 8 Na· 
zmi , 8 . Zthnı . 

Talim heyeti: 
B. Cemal, 8 . Mazhar B. 

Muhmut, 8 . Nazmi, B. Ve
cihi den müteıekkildir. 

Yurdda çalıımalar ut . tan· 
bur. ntıy , keman, kanun, vi
yolenıel gibi muıtki aletle 
rile yapılacaktır. 

Yurda aza kaydma da 
her cumarteıl ıünü ıaat 14 
den 17 ye ve pazardan bat· 
k.a difer günlerde de 17 
den 19 za k•dar devam edi
lecektir. 
Muıiki Yurdu; milli muıl

klmizl tamtmak için de çalı 

f&cak olan Yurda Poıtaha. 

ne karı11mda btr bina kira-
lamııtır. > 

Yurdu kuranların teıeb-

büılerini tebrik eder Ye 
munff ak&yetler dileriz. - - - - -----~· 

Havalar 
Soğudu •. 

Bir Kız 
Kacırma • 
Vahası 
Btfadıca baflı Yenlköyü

nden Yuıuf kızı Naciye köy 

ciYarındaki tarlalarında ça 
lıtırken aynı köyden Ahm

et oğlu Mehmet All tarafı· 

odan kaçırıldığı köy muh· 

tarının jandarmaya telefon 

Sofjlll\lar böyl~ devam ederse la haber vermeıi üzerine 

Son a-ünlerde ıehrimtzde tahkikata baılanmııtır.Netıce-
ve vilayetin hemen h" ta de ıuçlularm Kadıköy yolu 
rafmda yatan yağmurlar ile Balıkeıire geldikleri ve 

çifçinin yüzünü wüldürmüı· kızın babası da davacı ol· 
tür . Filhakika bu yafmur madığını ıöylemlttir . 

Tahkikata deYam edllm 
lar çok faydalı olmuı · 
tur. Eğer kuraklık daha bir 
müddet devam etmlt olıay ektedir 
dı bi lha11a buğday ıibi mah -----------
ıulter çok oz:arar ıörecekti. 

.Fakat diğer taraftan bu 
yafmurlardan sonra hava 
lar da çok ıoğumuıtur. 

Günlerdenberi iy i giden 
havalara aldanıp da ıobala· 

rını ıökenler bu ani deği 

tiklik karımnda ıobaları 

tekrar kurup kurmamakta 
tereddüde düımüılerdir. 

Dün hararet derecesi öğ 
leden sonra sıfırın üıtünde 
ıekizdi. 

Hayvan sayım ikramiye
leri dağıtıhyor. 

936 yılı hayvan ıayım ık· 
ramiyelerlnin verilmeıine da· 
lr olan emir vilayete relmtı 
Ye ikramiyelerin verllmeıine 
baılanmıthr. 

r----------, 1 23 Nisan 1 
1 -~- 1 1 Çocuk Haftası- 1 
ının Başlarıgıcıdır.ı ..._ _________ .. 

RADYO 

1 Nisan 1937 Çarşım~a 
Öfile Neşriyatı : 
Saat 12,30 plakla ·ı ürk 

musikisi. 12,50 havadil, 13,05 
muhtelaf p li.k nepiyah 14,00 
ıon . 

A kşam Neşriyatı : 

Saat 18,30 plakla danı mu· 
ılkiıl. 19,30 Mandolin orkeı 

tra . 20,00 Nezihe ve arka
daıları tarafından Türk mu
ıtkiıi ve halk ıarkıları . t0,30 
Ônıer Rıza taraf&ndan Arap· 
ça ıöylev 20.45 Bimen Şen 

ve arkadaıları taraf andan 
Türk muıiktst ve halk f&r· 

kılan. Saat ayarı 21, 15 or 
keatra. 

22, 15 ajanı v~ borsa ha
berleri ve erteıl günün prog 
ramı 22,30 plakla sololar, 
opera ve operet parçaluı, 

23,00 ıon. 

Birlikliler yeni teşet~ül eden 
ile ~ir maç yaptı~ıan 

t Akmspor kulOW 
n a dön~ülır. 

iDMAN iİRLlKLILER 
İdmanbirltai Ayvalıkta 

yeni teıekküt eden Akınıpor 
kulübünün reımiküıadıoda 

bulunmak için yapılan daYet 
üzerine Ayva lıia ıttmltll· 

Balıkeıirli ıporcular Ay. 

valıia 6 kilometrede karıı 

lanmıı ve dofruca Akınıpor 
kulübüne aıdılmiıtir . 

Akmıpor Ba lıkeılrli ıpor 

cu arkadaılarım tanzim ettik 
leri prorram dahilinde çok 
parlak bir mhaflrperverlikle 
kartılam&fhr . 

Akmıpor kulübünde 40 
kltlllk bır ziyafet verilmitUr. 

Ziyafet her iki tarafm ıa 
mimi nutukları, marıları ara 
ıında neteli aeçmlttlr . Bu 
rada Münir Yenal tarafın 
dan söylenen ıiir de çok be 
ieoilmtı ve birkaç dt"fa tek 
rar ettlrllmiıtir 

Saat l 1 de ilçebay Hüınü 
Ural ve Parti baıkanı Dok · 
tor FazılDotan kulü be aelmiı
lerdtr. 

Hüınü Ural Balıkeıirin 

tarihçeılnden bahıederek 

çok parlak ve ateıtn nutki 
le Balıkeıirlt sporcuları 

hoıamedi etmit ve mütea · 
kiben tlçebayın da tıtırlkile 

zeybek oynanmııtn . 

Pazar günü profram ıo" 
ciblnce saat 1 O da mot6r 
lerle çarnhia rııd ılmittfr. 

Saat 14,30.de bandoauol 
r&klle hıer tkl tarafın ıpor 
cuları uzun bir kol dalı1 

linde sahaya ıttmlılerdlf 
Reımi ıeçtt, lıttklll Marf' 
Ye bayrak teatlıinden 1011r' 

ilçebayın a&Jın eıt tarafıo· 
dan KırmlEI Beyaz Ye sı1•~ 
Beyaz kordelllarla ıoılt 
nen topa ilk vuruı yapıl• 
rak oyuna baılanmııtır. 

Samimi ıeçen maçı ıo• 
' teaklp tekrar muntazam 

halde kulübe avdet edtllll 
tir. 

Gece Halkevl taraf ınd-' 
Bahkeairlı miaaf ir 6jret111'' 

lerle, ıporcular ıereflne •' 
rilen çayda bulunulmuıt"' 
Sporcu ve Balıkeılrli mJ 
lim arkadatlar&n iıttrıkl~ 
danı, monolol ve ıeo,ıP 
marılarile samimi bir ,-" 

yaıanmııhr. 

Saat 12 de Birlikliler ~f 
valıklı ıporcu arkadaı1arı 

candan teıytlerl ara1111d' 
ayrılmıılardır . 

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

Sındırgıda ! Bir Kadın 
il Nimdı Pehlivan güraı- Kecası tarıiindan bıçı~ 

teri rıpılacık yaralınd ı , 
Dün aabahle1tn KonalJpl. 

narın Çakdlı k6y0nden ~' 
m it ojlu Muıtafa karalı"' 

Bu ayın l 1 nci pazar ıü· 
nü Sındırg&da pehlivan eü 

reıleri yapılacaktır . Bu gü· 
reılere civar kazalardökl 
pehltvanlarm iıtiraki de Le-

müracaatla kız kardeıi f~~ 
manın kocası Ahmet ol 
l zı:et tarafından bıçakla f' 

m in edilmiıttr . Müu bii kal ıu ralandıiını haber vermitlif· 
çok ali.kalı olacakllr. Gür · Jandarma hemen ••~' 
., leri aörmek üzere eelece 
k lerin lıttrahatleri için her 
türlü tedbirler alınmıthr 

Baı pehlivana 70, baı altı 

na 40, üçüncüye 25 lira ve · 
rilecektır . Daha aıafıda ka· 
lacaklara da müteaddit tkra 
mlye ler dağıtılacaktır. 

Bir 
Kadını 
Boğdular 

Don Çaiıı nahiyeıinin Gö. 
iem köyünden bı r kadmın 

boi ularak öldürüldüğü ha 
ber a lmmaıı üzerine had ıse 

ye adliyece el kona rak 

tahk ikata baılanmııtır 

' 

yerine ılderek ıuçluyu 11
• 

~alamıı Ye tahkikata b•f 
lamııtır. , 

Batından ve bacafuıd~, 
ağır yaralı olan Fatma t• 
hastahaneye kaldmJarak 
da vi altına ahnmııt&r . 

~ rla 
1 Yi zünden 
Kavf!a ı~ 
Çağı~ nahiyesine ballı ~ı 

kaya köyünden Mahd' 6 
adında biri ile Selimlye ~d' 
yünden birkaç kici ara••" 
b ir tarla yüzünden Çl~: 
ka vgada Mahmut tabıı 11

11 
kurıunıle ayağmd n } l.\,ıı 
mıttır Tahkika t yapıl mlll<t' 
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ISpanyadaki Milislerle Faşistlerin Almanyanın İta ya ile Olan Münase 
Kav g ~ ~ Ve ~~-d!it Fa~~ası~. betiVeAvrupar.ınBugünkü Vaziyeti 

Dünyanın en neıali ahalisile mes~un ~ulunan Madridde ;imdi geceleri mıvtıi bir 
sütOt ~üküm sürüyor, Halk arlık gülmeyi bile unutmus. 

(Dünkü sayıdan mab~at) 
Ta yareler ıehrin üze -

rinde ıörünür ı&rünmea, 
bır takım fazla ihtiyatlı 
lcimıeler, h.-men sıiınağa 
inmektedfrler. Bir k11mı da 
Y"'ra ita yollarına ıiderler ki 
burada binlerce inıan, kötü 

tartlar altında haftalardan-
1 
1 

beri yaıamaktadırlar. 
Bomba tay yarelert geri 

dane rken halkın çoğu mey· j 
dnna çıkıp: 

- Que son Cannallaı! 
Dıye batırırlar. Bu "bun· 

ların hepıi k6pektlr!.. De 
lnektır . 

Yahut tayareler, Madri 
din berrak semaaında birer 
llolcta gibi görünürken ıu 
llıanalarda bir takım ıözler 
•avrulur: 

- Çocuk kattllerj, cani
ler, alçaklar! 

Valanılyadan gelen yiye· 
cek maddeleri.. a1kerlere 
verildikten sonra ıivillere 

pek az bir §ey kalmaktadır. 
Bu u.vallılar, tayyare ıel 
meyip te rahat bir~.aç ıaat 
uyku uyuyabilirlerse her ha!de 
bol rtf, tereyajını rüyala 
randa ıörüyorlar. 

Matem 
Madritte kadınların çoğu 

oıyah elblle geytyor. Çünkü 
çoiunun ya kocaıı . ya oğlu 
ya kardeıi aaılerin ıilihlari 
le ölmüıtür ve bu zavallılar 
matemdedır. Madrttte ıık 
11k cenaze alaylarına tesa · 
dQf olunur ve ölüler, tehll 
ke mıntaka11 dııında bulu 
nan mez:arlıia ıötürülüp ıö 
mülür. Bir takım ölQler, 
harp sahasında gömülür. 
Fakat ıokaklarda ölenler. 
pek yakınlardaki ılperlerde 

can verenlerin cenazeıt Mad· 
rlde gelir ve burada klf ıt 
tan yapılmı§ ~tçekler ile 
onlara cenaze meraıimi ya 
pılır. 

Akıamları aaal ıekiz olu. 

Nüfus 
İşleri 

Bir gün bir ltalyan taya. 
teıı, hl\ va.da bir baıka ta 
hre ile çarpıttı Çarpııan 
t"Yaredekı ltalyan pilot he· 
lllen paraıütünQ açıp kendi 
nı atarak ıehrln amele ma 
hlllleslnde yere indi Daha 
rtıılısler oraya yetiımeden 
Pılot yakalanmıı, belinden ve 
'Yalclarmdan bailanmıı, ve 
bır otomabılin arkaıında ıo 
lclllclarda ıürükleomeğe bat 
ltnmııtı . 

Mtııs er yetlıtiğl zaman 
henQz ıatclı; fakat adama 
benzer hali kalmamııtı. Bu 
•a~ıyeı i ben de ıördüm 
~•ilet de birçoklarıuın bom· 
~ tlarla öldüğünü gören ha
~ •n bu hınct haklı idi. Fa · 

i Yer deüiıtirmelerde nüfus 
muamelesi ne ıekil~e yı

lıca~pı . 

at ne de olıa mütefulr 
oldum. 

Şehrin civarında dolaıtı
iınıı zaman, orada bir ge 

:; e"vvel bombalarla öldür 

Nüfuı kanununun 37 inci 
maddeıi nüfus kütüklerinde 
ka,..tlı olanları yerleımek 

ıuretile bir mevkiden dlier 
mevkie atttikler6 zaman ter 
kedeceklerl yeri nüfus ida 
re1ıne müracaat ederek hü
viyet cüzdanına itaret ettir· 
mek ve ııittikleri yerde alel 
usul bir ilmühaber alarak lbuı ln1anların ceıetlerine, 

OQların biraz ötealnde de oranın nüfuı idareıine ver 

'ilerıodekı değnekleri ıilih mekle mükellef tutmakta 
llbı kullanarak ukerltk oy- dır· :•Jao çocuklara te1adüf ed· 38 maddesi iıe ziyaret 
rıınız ve seyahat tarikıle bir ma 

h lıpanyadaki harp ıivil halden diğer mahalle giden 
h ~rp tekline girince, harp, ler hariç tutulmak ıarUle 
trkeıtn hayatından bir kı · mi1afır olarak "tepdili me· 

..... h 
••u:ı •hni alıyor Bütün bir kan" edenleri de gittikleri 
16rd~.l~n ıtllha sarıldıjanı yerden altı aydan ziyade 

11 u ten ıonra l..adınların ikamet etmek mecburiyetin 
ltaPtrlerde harbettiğlne ıaı de bulundukları takdirde 
d arnak icap ediyor. Bura· ıakin olmadıkları mahal 
h:tiharbedenler, yani cum veya köyden alacakları tl 
lcf Jetçtler inandıkları bir mühabere iıUnaden muvak 

••l 1 dt l u runda dövüımekte· kat "yer deiittirme" mua-
ç r er lcı bu ideal kadınlarla mele11 yaptırmakla mükel 

,~uklarda .. üyüklerden ve lef kalmııtır. Buna rajmen 
d~r.eklcrden daha az delil· birçok vatandaıların uıl 

G kayıtlı bulundukları yerler 
'eel •ri V alanalyadan 

lthre - ' den ayrılmıı bulundukları 
htıae ıelen arabalar, cep· halde bu kanuni li.zi· 

8'-tala:e İ yiyecek ı~iriyor. meye riayet etmeme!. te ol 
lltıa '. spanyanıa arbiye i dukları görülmüıtür. Bu va · 
ltallli '~tı, posta hanesi ve ; ziyet a11l memleketlerindeki 
1,1 •nka1ı bulunan Cıbe- 1 kütüklerinde ikamet mahal-
0 meydanında toplanarlar. ferinin ve medeni hallerinin 

r•Ya l 
ltı ıe ince karanları aç mechul kalma11na sebebiyet 

'anla b rıQ r, unlardan kendile· verdiği için muhataralı gö. 
Ilı e Pay çıkıp çık111ıyacağı · rülmüıtür. 

•nl, k bırtlc illa üzere etrafında Onun için daimi ikamet· 
y, kirler Ekseriya bu yl gihını deilıtırmlt olup da 

Ct te 
"ıa n onlara hilse çık nüfus kanununun 37 inci ve 
t~ l .l Çünkü her teyden 38 inci maddelerinde göıte· "e le y.. as erin karnını do ri ıen ıekilde yer deg·iıtirme 
'"trnak 1 ~ lzımdır. muamelesini yaptırmaanı 

t lldritlilerin hayatanda olanlardan eski ıkametoıih 
" rn ~ h • 

lir u irn düıünce yiyecek · larmdaki ana kütiiğü kaydı 
yanmak veya kaybolmak 

nca bütün •tıklar ı6ndürQl

mekte yalnız bir takım ma. 
vi ıııklar bırakılmaktadır ki 
J-unlar da ıehre euarlı bir 
Hamlet manzarası vermek 
tedfr Sinirler par· 
çalanacak kadar geriliyor. 
Sokaklardan lambaları ıö . 

nOk bir çok otomobi'ler ıe · 
çmekte, bunlar her yüz nıe · 

trede bir nabetçiler tarafın . 

dan durdurulmaktadır Oto 
mobiller durmadıiı zaman 
Üzerlerine ateı açılıyor. Ya. 
lnız bekçiler ve ıazete mu 
habirleri dııarda dolaııyor· 
lar . Fakat bunlara da sık 
sık sualler sorulmaktadır. 

** A vrupanın bir köıeıine 

inhisar eden harap, Madrldi 
bu hale çevirdi. Eier Av
rupa devletleri ıallam bir 
siyaaet tutup ta vaziyete bir 
çare bulmazlar da harp at· 
eıı her tarafa yayılına o 
zaman, bütün kıta Madrit 
lerlt- dolmayacak mı? 

-- Nev York Tlmtsdtrı -
- SON 

Çek 
Cumhurraisi Balgrada geldi 

Belgrad 6 (A A ) - Çekoı· 

lavakya Relılcumhuru 

grada ıitmitUr. 

Belgrd, 6 (A.A.) 

Bel· 

Bu · 

aün Belgrada ıelecek olan 

Bent-sin ıereflne parlak bir 

kabul reıml haaırlanmııtır. 

Çekoılovak reisicumhuru · 

nun yolu üzerindeki bütün 

lstaayonlar bayraklarla do 

natılmııtır. 

Ordu, halk mektep ço 

culdarı, ünıverslte talebeıl 

ve siyaal fırkalar, Bene1i lı 

taayondan ikametine tahıla 

edilmıı olan eıki saraya ıi· 

den yolun iki tarafında yer 

alarak kendlıini selimlıya· 

cak ve alkıılıyacaklardır. Bir 

aakeri geçit reımı yapılacak 

ve mQteakiben naib hük(i 

met prens Paul, bir ziyafet 

verecektir. 

Beneı, Belaraddaki ika 

meli esnasında gerek naib 

hükumetle, gerek Stoyadi 

noviç ile ılyıui görüımeler 

de bulunacaktır. 

delay11ile kayıd harici kal 
mıı olanların ellerindeki hü· 

viye~ cüzdanlarına ve yapı 
lacak tahklka..t netlceılne ıö· 

re ıon daimi ikametgahları· 
nın bulunduiu yer nOfuı kO· 
U:iklerlne kayıtlarından ön 
ce nilfuı kanununun 40 ın· 
cı maddesin'! iıtinaden nü 
fuı idareleri tarafından kf! 
silecek bir irsaliye ile muk 
tezi para cezaıı alındıktan 

ıonre yenidt-n teıcillerl clhe· 
tine gidilecektir . 

Bundan sonra buna göre 
muamele yapılmaıı, umumi 
müfetttıliklere, viliyetlere, 
tef lit heyeti rehliilne ve 
emniyet &§leri müdürlükleri· 
ne btldirilmtıtlr. 

Bu yılan batından beri 1 ıu bu vazlyeU doiurmakta, 
orta Avrupa memleketlerin hele bu korku Sovyet Ru1 . 

de bir deiftme oldu. Halk, yanın süratle nasyonalitt, 
bir "ftat yQkıelmesl" dev· mtltta rllt bir direktörlük 
reıane gitmekte olduğumuzu halini alma11 bu korkuyu 
takdir etmektedir arttırmakta iıe, de Alman 

Her yerde harp korkusu yanın etrafına her taraftan 
ile yicecek maddeler depo örülen çelik çember, ıarkta 
olunuyor. Birçok yerlerde da vücude getirilmektedir. 
silahlanma faaliyeti yıjınl.a · Alman nüfuzu altında 

rın kazancını arttırdıfı içfn bulunan devletler arasında 
bunlar da fazla yiyecek sa- bir halka teıkıl eden Maca 
tın almakta ve yemektedir · ristan, General Gömböıün 

ler Bu yüzden yiyecek ölümündenberi, Berlinden 
maddelerin fiatları yüksel aıelen tekliflere daha az al 
difioden Avrupada ve öteki dırmaktadır Macarlar, bir 
memleketlerde fazla ziraat çoğu kültür ve ırkça kendi· 
yapılmıktadır. lerine yabancı ve düıman 

Tuna havzasındaki yoksul· olan dev letlerin elinde bu
latmıt memleketler bu ıu. lunan eaki topraklaranın bir 
retle, azçok, buhrandan ya . Avrupa harbi olmadıkça 

kumı ııyırmağa baıladıkla geri gelmiyeceğlne kanı bu· 
rından artık onlarıo Alma11 lunu1orlar. Bundan baıka 
çal1111na ayak uydurup danı Macarlar ıon defa Alman 
etmeleri pek o kadar kolay öjftdünü dinlemek yüzün· 
ıörünmemektedir. Bu hu den baolarına ne türlü fe 
ıuıta zenıln petrollere sahip liketler geldiiinf de unuta-
olan Romanya yol göıterl· mamıılardır. 

yor: Zlyadeılle Alman taraf- Almanlara gelince onlar, 
tara olan "demir muhafız Tuna devletlerine birer mal-
lar,, da Bükreı sarayının H· zeme deposu ve ihtıraeları · 
mpatillnl kaybetmıılerdir nın içinden aeçeceii bir ko· 

Harp endüıtrlılnin lhtlya ridor nazariyle bakmakta· 
çları madenlerin ve maden dular 
killçelerlnln fiatını yOkıelt- Almanlar, Fransız nüfuz:u 
mektedir. Ziraat memleket- nun devamh surette zayıfla. 
lerlnlo 1ahn alma kabiliyet makta olduğunu heıaba ka 
lerlnln yükıelmeıl de bu me· tmıılardı Onlara g6re Fran 
mleketlerl k11ır geçen sene ıa büyük ıoıyal ve ekono 
lerln acmnı çıkarmak üzere mik yıkılmaların arlfeıinde 
fazla ahı verlıe ıevketmek.. bulunuyordu. Halbuki Al 
tedir . Romanya, Lehlıtan, mantarın takdir 4'ltikleri bu 
Macaristan ve Yuıoılavya Fransız vaziyeti tamamiyle 
ıalr bazı memleketler bir yanlııtı Berlin, )'alnız bir 
takım yapılmıı maddelere noktada yaoılmamııtır: Le 
muhtaç ilelerde bunlardan hlıtanla Romanya, Ruslar 
bir k11mını kendilerinin yDk dan ziyade Almanlardan ya 

ıek himaye altında bulunan nadır. Onun için katık ka~ 
fabrikalardan temine çalıı - ıık yemeklerle karıo doyu 
makta ve Almanyanın kendi ran Almanların Ruslar ta 
ürünlerine karıı dıledılt ma rafından iıtılaya uğruyacajı 

ddeyl verme1tnden bıkmıı hikiyeıloe inanmazlar. 
ıörünmektedirler Bundan birkaç hafta ev 

Nazi Almanyanın böyle vel, Genera Görlng, Vtya-
btr ılyuetin nereye ıidece nada "Hayl Hitler,, diye 
ilni pek ili bilen ıenel bağmlacafanı •öylemltti. 
kurmayın taVliyeıi ile güt- Gerçekten Alman dıı ba-
tüiü yeni ııyaaet, büyük kanının ziyareti üzerine ha· 
devletlerin bir takım ihtar· diıe böyle olmuı ve Avuı 

lariyle karıılaımııtır . turya polisleri Avusturya 

Blum hük6metınin tıpan · nazlleriıe kartı harekete geç 
yol Faıı ve lnıilterenin sö meie meçbur olmuılardır. 
mürıeler me1ele1inde göıı Avusturyada bugünkü re 
terdili kati karar, Almanla· jim devam ettikçe • ki bir 
rı ve yahud Almanlar Jçln çok yıllar devam edeceğe 

de hadiaelerin ne yolda yü benzemektedir - Almanların 
rüyQp gitllflni bilen kimıe· Avrupada Almanca konu 
lerl hayrete dOıQrmüı ve ıa· ıan milletleri üçüncü Rayh 
ıırtmııtır. ın ıdu sinde toplaom&1ına 

Geçen sonbaharda para da imkan ol 1t mıyacakhr. Bu 
kıymetlerinin dütürülmesini slyaaete. daha ziyade santl· 
intaç eden üç taraflı para mantal nazariyle bakmak 
aolaıması Alman ekonomlıl· lazımdır. Hunun için Alman 
ne büyük bir darbe olmuıtu. lar, daha çok bekllyecek · 
Alman yanın bugünkO ihra · lerdir. 7 ,000,000 Avuıtur· 
catı bugünkü dereceıini an· yalı ile Çekoslovakyadakl 
cak ihracatcılara ıübvanıi · 3,500,000 Almanın Rayha 
yon verilmek suretiyle, mu girmeleri, Almanyada kato· 
hafaza edebilmektedir. Bu ilk kesafetini arttıracafın 
nun tabii neUceıi de hayat dan kiliıenln muhalefetini 
pahahlıiının devamlı bir ıu· kuvYetlerendirecekllr. 
rette artması olmaktadır. Meıhur "Berlin · Roma 
Markın deferlnden dütOrill· mihveri" Vlyanadan ıeç 
meli tavsiye olunabilir. fa · mektedir. Böyle olmakla 
kat esasen kıymeti meçhul beraber ltalyanan ve Alman
olan bir parayı dOıQrmek yanın Avuıturya istiklali 
de zor btr 1eydir. hakkındaki düıüncelerinin 

Lehlıtan, tekrar franıaya aynı olmaaına lmkln yok · 
doiru temayül g6aterlyor. tur. Avuıturya iıttklill hal: 
Leh orduıu yeniden organı · yanlar için hayati ehemmi· 
zt ediliyor. yeti haizdir. Alman ukerle. 

Her ne kadar Ruı korku· Brennerde bulundukça hal · 

yanlar, latiklallerinl emniyet 
altında uymazlar 

ltalyanlar, cenubi T rolla 
birlikte bir çeyrek mllyon 
Avusturyalıyı idareleri altı -
na almıılardır 

Cenubi Trolün adı viya· 
nada anılmamakte ise de 
Avutturyalılar bura11nan ha . 
tıraıını unulmamıılardır. 

Avusturyanın devamlı fıtık 

lali Almanya ve ltalyadakt 
f inansal ve endüatriel kriz · 
lerle a l akalıdır. Her iki 
memleket de Avuıturyaya 

htedilini ve muhtaç olduğu · 

nu verememektedirler. 
Hakikat ıudur ki Berlln 

ile Roma araeında yeni ku· 
rulan dostluğa uzun bir de· 
vam imkanı yoktur. 1915 
Almanlar ltalyanlara güven 
mezler. 19 15 ıeneıinde on . 
un müttefiklere katılma11 

ne unutulmamıı ne de affe 
dilmemittir. 

Her ne kadar zecri ted 
birler sırasında Hıtler, hat. 
yayı tutmuı ise de Alman· 
ların İtalyanlara karıı duy
dukla rı öfke hala devanı et· 
mektedir. Onun için Alma 
nya, ltalyanın kudret ve pr
estijini kırmak ister. 

Avusturya. Dr. Dolfuı aai 
iken İta l yaya gilvenebilirdl; 
ondan ıonra da Dr. Şuıntns 
aynı ıiyasete devam etti . 
Fakat bugün Avusturyalılar, 
İtalyanların Avusturya sat · 
ranç maçında Almanlara 
matlup oldukları kanaatin· 
dedırler. 

Avusturyanın içinde lıtik· 

la l inanı çofalmııtır. Kiltıe· 
nin nüfuzu Almanyanın ale
yhindedir. l ler ne kadar na
zi faaliyeti de~am rtmekte 
iıe d~, ıon aylar lç•nde bu
nların ne azaıı çoialmıı, ne 
de nüfuzu artmııtar . 

Almanların Avuıturyada 

vukua ıelmeıine mant oldu· 
klan bir ıey vana o da lu
rallı~ın geri gelmeıldlr Ha. 
ktkatte Viyanada da kimse 
krallığı iıtemiyor. halyanlar 
için krallıim d6nmesi Alm
an pniılemeılne karıı bir 
engel telakki edilmekle be
raber, bu takdirde Avullur-
ya ile Macaristanan birleı-

metini Macarlar, Çekoslovak
yanın parçalanmuı yolunda 
esaslı bir adım telakki ede
rek hoı g6receklerdir. 

Alman bakımından ile, 
krallıAm avdeti, nazı dinine 
indirilecek kuvvetli bir dar
be sa yıl maktadır. 

Çekoılovakya ile onun 
müttefikleri olan küçük, 
antant, bu projeye karıı 
durmamaktadular. 

Bugünkü Avusturya, Ar 
tidbk Ottonun ıenl gelme· 
ıine muarız olmakla bera· 
her, kıralcılık. hareketinin 
taıkan bir hal almamaıı için 
iti yavattan almaktadır . 

Bundan dolayı kom6niıt 
propaganduına izin verll 
medtjl halde kralcılık pro
pagandasına mQsaade edile
ceği beyan olunmuıtur. 

fakat Avusturya, Dolfu
ıun öldürüldüğü zamandan 
daha ziyade Almanya ile 
ekonomik münasebetler ha
lindedir Ve Alman orduıu 
e1klllnden daha müthittlr. 
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448 M Kemal Paıa ca Hane 250 00 
ı Piyade sınıfından {316) dahli (328) dahil doğum - 465 Sığır yolu ca. Dükkan 60 " Sayın w halkı_mıza kolaylık olmak içtn bu kerre 

lulardan a skerliğlni_yapmamış olanlarla 329 doğumlular. 466 ,, ,, ,, Fmn 180 ,, 
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.

1

.

1 

yeni aldıgımız aletlerimizle Paıacami civarında Zai- •ı' 
2 Jandarma eratınd~n (3 l 6)~dan (330) doğumlular, 900 Gazi paıa 1,, ,, 10(JO ,, noı Paıa caddesinde açtığımız atelyemlzde 

3 Deniz eratından (316) dan (331) doiumlular. 905 Paşa Mehmet sokağı ,, 500 .. .. .. . . 
4 - Muzikn eratından (316) dan 1329) Doliumlular. 904 " ,, " Dükkan 150 " 11

• IJer turlu motor, lll011l3J VC{.ıtalll11'3ll, pa- •' 

_ 5 Gümrük eratından (316) dan (331) doğumlular 903 Çırpanlı Şerif ,, Hane 500 : 111 muk -;ıkı·ıkları, ~·apağı tarakları, hamuı· ma-
kamilen celbedilecekir. 906 Meserret ca Kahvehaue 100 ,, •• ki neleri, yağ mengeneleri, sisanı silindirleri •' 

6 _ Şubeye verilen tertibatta bu doğumlular kafi 907 ,, ,, Dükkan 50 111 .. l · 1 sıelmezse bu bet sınıfın birer doğum )Ukarısına müracaat 908 ,, ,, ,, 50 " tÜlllll pres erJ, Ull \'e tahJil değİfJll~J) takJOl• 
edilecektir. 533 Kerpiçltk Tarla 25 : ları yeni olarak ~yapılır ' 'e her türlü tamiJ·at 

7 - Bu doğumlulardan bedelinakdi vereceklerin be 535 Büyük livatlye Harman yeri 15 ,, ı•ı•ı garantili olarak ~ahul edilir. •' 
dellerl içtima gününe kadar kabul edileceğiııdtn bedel 459 Gem almaz ıokağı Arsa 118 50 
vermek istiyenlerin şubeye müracaatlan . 463 Devişoğlu ,. ,, 25 00 Adres: J>aşacami civarı Zağnos Paşa 

8 - Diğer şuheler eratından olupta Balıkesirde bulu 468 Vatan caddesi ,, 148 ,, ı•ı•ı caddesi No: 2U Kolaylıkl Atelytsi ı•' 
nanlarında mürettebatları ıubelerinden istenmek üzere şim- 560 Haydar çavuı cad. ,, 219 25 R 
diden ıubeye müracaat eylemeleri 885 Gazi paıa 320 Oo iza Hangü/, Salih Er soy 

tısı 

Par 
tQ 

Madam 
Simsonun 

Bir gazeteciye beyanatı 
Sabık lnglliz kral ile ya· 

kında evlenecek olan Mrs 
Simpson ilk defa olarak bir 
gazettclye beyanatta bulun-
muıtur. 

Uğrunda 

feda ettiği 

ki: 

bir kralın tacını 
kadın ... demiıtlr 

" - Dünyanın belki en 
bahtlyar kadını olduğum 
halde emin olun ki çok is 
tlrap çektim. Sevdiğim ada 

mı istif adan vazgeçirmek 
~için elimden gelen herıeyi 

yaptım. Çünkü • İngiltereyi 
çok.sevdiğim lgibi lnglliz 
hükümdar hanedanına kartı 
da büyük bir hürmet hissile 

meıbuum" 
Mr. Simpson bundan son· 

rıı "Romeo ve Julietteden 
bahsederek aşkın daima 
mevki ve zafer tercih edil
diğini .r.öylemiş, dünya gaze 
tecllerlnin kendisi hakkında 
göstermit ve göstermekte 
olduğu_alalca. yüzünden çok 
rahatsız olduğunu ilave ede 
rek diğer suallere kısaca 

Pul~an hah 
886 " " " ~. 320 il ~. : : : : : : ' 

Nevyork olmendlfer me
murlarından birisine tarihte 
misli olmıyan bir miras kal
mııtır. Bu miras bir halı, bu 
halı da baştan başa pul.. po. 
sta pulundan yapılmııtır. 

Vakıa bu halıda kullanılan 

pulların içinde müstesna~ kı· 
ymettc pul yoktur. Fakat 
eser o kadar orjinaldir kt 
zengin Amerikalılardan bt. 
risl bunu J 5,000 dolara_he· 
men satın almııtır. 

Cc~alet re~oru 
Vakıa,~ her memlekette 

büyük mektepler görüpte 
cehalet deryasında boğulan · 
lar çoktur. fakat Amerika
daki cehalet rekoru yamandır 

Cehalet rekorunu kıran, 

ıu veya bu0 üniversite tale
besinden değıl, fakat gaze · 
tecilik üniversitesi talebesin· 
den bir muharrir ve gazete
ci namzedidir. Bu genç, son 
bir imtihanda Adls Ababayı 
Faım merkezi, Bay Edeni 
eıkt bir gemi kaptanı, Bay 
Lit vfnofu Bulgar kralı, İngil · 

887 Derviı sokağı . , , 

888 " " " 
889 İskele caddesi 

" 890 
" " " 

891 Park ve hülu1met cad. ,, 
892 Hükumet caddesi 

" 893 
894 
895 

897 
898 
899 
482 

496 
505 

521 

528 
553 
555 

556 
561 
562 
564 
579 
581 
9og 

,, 
" 

Y ah boyu ,, ,, 
Hükumet ca. ve iskele ,, 
meydana 
lıkele _meydanı 
Park caddesi 
İımetpaaa caddesi 

" 
'. 
,, 

ldtnclk tabakhane dutluk 
deresi 
Tutlu mezarlığı tarla 
Edincik cumhu· 
riyet caddesi arsa 

Edincik hacıHüseyin Bağ yeri 
çeımesi 

Edincik çal tet 
,, bedenuı Zeytinlik 

EdtncikGöbekli çeıme ,. 

,, Keçi yolu 
" 

,. Gemi önü " 
,, Malta ,, 
,, , , 

" 
,, topraklık ,, 

" 
,, ., 

,, Semiz llyas ma. arsa 

200 " 
160 il 

1200 " 
1200 il 

560 ,, 
48 lt 

144 
" 

280 
" 

280 , , 

200 ,, 
120 

" 
160 

" 10 ,, 

to 
" 

10 " 
ıo 

" 

' 5 ,, 
40 , ' 

150 " 
250 " 150 ,, 
ıoo " 200 

" 24 
" 25 ,, 

20 
" 

tere birinci bahriye lordu Bandırma kazasında evkafa alt yukarıdll zazılı 45 par· 
Snmuel Hoarı da Fransız ça emvali gayri menkulenln peıln para ve J 5 gün müd· 
amiralı olarak göstermiıtir! detle açık artlırmıya konularak temltken ıatıhğa çıkarıl-

Buna zekavet değil, kera mtıtır. lholesl 8 4.937 perıembe günü saat J 4 le Bandır· 

m!J •••• iDii •••• IDU •••• IMJI •••• uoı •••• 

ıı LCrtf en Okuyunuz .. 
8 

Bayanlar , Baylar!. 
• ! E linlzde hatıra olarak saklanacak öyle eski re S 
es ıimler " vardır ki bunların iyi btr ıekilde taıhıhını ve· 

1
-ı ya büyütülmesinin kabil olamıyacağını. zannedeulniz 
: lıte bütün bu düıüncelerin aksini iddia ve iıbat 
: ediyorum: 

25 Ç ok eski ve yıpranmış resimleri .. lıiiyiik 

~ 
.,bir agrJudisman fabrikasında karaka-

leın, sepya, pastel ve yağlı boya olarak is
- tenilen boyda ve sizi memnun edecek hir 

~
52 şekilde bii;1 iik olarak yaptınuaktayını. 

Resimlerinizde isteıaen her değişiklik ya
- pılahilir. 
~ Bayanlar içiıı yaglı boyalar hiJtıassa şa -
: vanı tuvsivcdir. - -• • • 
• Eğer. resimleriniz giizel olursa uetice-

i!!i ler de .. pek giizd olarak / gel.-ıcek ve beğeni 

• lecektir. • 
: Sıparlşler bir ay sonra iade edilir. Fiatlar pek ucuzdur 

i!5 Mesela: 30 x 40 ~batta kaı a kalem 2 75, yağlı boya 
, 350 kuruştur. 
• : Nümuneleri hergün mağazamızda 

•ulc 
clıae 
b-.ı 

lıı 

lıl 

ıöyle cevap vermiştir : met derler doğrusu! ma evkaf ldare~l binasında yapılacaktır. istekli olanların 
~----------------~--ı 

i!!I görebilirsiniz . · 

l:ı Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu! " - Briç oynamayı, spor 
yapme.ğa tercih etlerim. Ye 
mel< plşf rmekten de çok zevk 

TÜR DİL. 
Pazat lesinden baıka her 
gün çıkar . Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuru~ 

Altı Aylığı:400 ,, 
Sayısı: 3 ,, 

Günü geçmi§ sayılar 25 
lturuıtur. 

ADRES: 
BALIKESiR TÜRKDİLİ 

Dünkü un ve za~ireJiatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. -

55 Randıman 900 910 
60 860 870 
70 " 

820 830 

80 
" 

760 770 

8UGDA Y PlY ASASI 

Yerli Sert 

Yumuıak 

4,875 

5,50 

Mısır 4 

5 

5,75 

Arpa 3,50 3,75 

Hnriç piyasadan gelen buğday 

Yumuıok 6,25 

Sert 8. 7.25 

alırım. Puding ve kompos- muhammen bedelleri yüzde yedi buçuk nisbetlnr teminat 
.. toyu meyvadan daha çok akçelerile birlikte ,muayyen gün ve sa!\tte müracaatları 

severim.,, ilan olunur. 4 - 1 - 98 

E~et ~~'J Ev. 
ıç ı n Lu3 umiu [~yaları 

~adan UcUJ 'J[fmJ; 

"ızJı en eyi O!Jil ve 
1 YAGL.ARINİ 
'0uracla bu1a hllt1Joru3 

i-ı_ k ,, d 
Pullu~ ve ~e11ç b er Dü~eninı 
HEp Buradan AtırıL 

• flBDULL!iH 
l@ •••• ınu ..... ı~ı~~noı •••• ıınc .... 
#~~~~~ ~~~~~,J. 

1 Her Tecimenin En Büyük Dileği: ı. 1 Satış Sürümünü Arttırmaktır. 1 ::: 
~ t"' A K A 'f , ı ... 

ı Satışta Bjrinci Şart: 1 ~~: 
1 "REKLAM,, DIR. 1 ı. ... 
1 Satacağınız Malınızı 1 l:l~ 
1 Herhalde Reklam Ediniz. ~ l\ı 
1 Ve Bu ltekldnı lar1111z•·j l>1 
1 ( TÜRKDili) ne Veriniı J. 111~ 

~ TOR Dili 1:~ 
i '•ı 1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir ; ı~, 

• ·4'~. • " .. ·" :·-·--- ~' "''. • • • 

~ · Her Yerde Okunur·! t._~, 
it. ~~~~)/M, tt"''ı 
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