
• 

Ordumuzun Manavra Harekatını tedkik 
Eden Büyük Şef Atatürk Dün lstan· 

bula Hareket Etmişlerdir. 
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Şanlı Ordumuzu~n l aüyük Ma· Odun. Ve Kömür .. 

navra Ha.rekatı ün Sona Erdi .. Savaştepenin Ağılkaya ormanın~a~i 2900 ~ental o~un 
~ugünden iti~aren i~aleyı Çl~ınldı 

Atatürk Kahraman Ordumuza 
Sevgi Ve Selamlannı Bildirdiler .. 
Manavralarda Düııkü Harekat Tam Bir Mu
harebe Şeklinde Olmuştur. Manavraların Sona 
€rmesi Münasebetile Davetli Bulunan Askeri 

Heyetler Edirneye Gitmişlerdir .. 
Çorlu, 21 (A.A.) - Bu · 

16
" tnanavra sah&1ında cere· 

)dan edeo askeri harekat fU 
Ur: 

19~ihı mavinin Bağlar aırtı 
I Ortabayır hattında 1 u 
~rıan ileri mevkii ni işgc.t1 

' en kırmızı kuvvet ı er bu 
tGn için mavinin Saray, fi · 

lbtlinde Kovacık ve Sara 
)111 bi b r kilometre kadar gar-
.~ beklerne Küçük Manika 
t ,_rka doğru temdidi hat · 
IQd b 
~ " ulunan asıl mevziine 

~ truz etmek üzere dün 
~ eden Utharen keııflere 
L ' 1 l fl m ı ı v e b u ıa-11,b 
t, edindtli maliima· 
.1 16re ıaat 8 den 9 za ka· 11,, 
16 tnavı taraf yerlerine ve 
\ lttleme yerlerine topçu 

~tıı Yapılmııtır. Müteaki· 

~.,n dokuzdan 9,35 şe kadar 
._ l'rlııı piyadesinin hücu 

"-"'""' hazırlamak üzere 
-~, 

detıı Piyade mevzilerine ııd· 
,, topçu bombardımanı 

Pılrn u ç01c 1ttır. uilhassa bu ateı 
enteresan olmuıtur . Ha 

ı,,, 

"-•ı~""n kağıt bomhalor te
l"• edılrn iı ve hak ı katta 
d 'rıa b 
'" lr muharebe mey-

tld b ~~, a ulunuyor zannrnı 
l'rılıtır 

l\,.,rn · 
tll , 1ıı kolordu ıaarruzu 

3 ~elle yapılmıştır . 
~~ ~ 1Yade tümeni motörlü 
'dıı~'hlı vuıta larla takviye 

lb''et''· •üvarl tugayından 
t~,t olan kırmızı kolordu 

'Uı tt"ıı t.ınu ıu 11nretle tevcth t' Itır· M ) 
1 

· erl<ezsikletıle Sa-
t,,,, ''lcındakı mıntakadan 
r· ıı~"': ederken süvari tuga-
11ld~ ~ e ll'lavlnln Saray" flma-1 

t,~i'llc ulunan ıaf kanadına 1 
~'•tı,. etnıekte devam et 
ttı,,k lank ve tayyarelerin j 
•ı ly) k il~ e ırmızı merkezle 
:'"-ı,)"Ptıfı taarruz inkitnf ,t ~'d.~e bır buçuk kıiomet 
'. &t ... . 1 it"' •.davınln mevzı eri-

efe tnuvaffalc olmuş· 

------.. .. 

Mavinin buna kartı ihti 

yatlarını kaydırarak Sarayın 

en aıaAısından yaptığı mu 
kabil taarruz da Heğlar aır· 
tına kadar ılerlc mf'ğe mu
vaffak olmuı, kırmızımn da 

bu esnada ihliyatından ge

tirdiği kuvvet lPt le mavmin 

bu mukabil hrnrruıunu dur· 

durmuıtur. 

Mavinin bu mukabtl ta· 
arruzu esnasında ayrıca kam 
yonlara bindirılmlf olan top· 

çu ıle takvı}elıalayda sür-

atle Sarayı r g tp mıntek sına 

kaydırılarak bu lstıkfı mette 

taarruza memur edilmiştır 
Bu alayın da ta a r ruz u 

il e r 1 e r k e n monavranın 

bitim 11aati gelmıı o'duğun 

den hareket Hal 15 de ni 

hayet bulmuı ve verilen 

emir Ozerlne kıtalar ordu· 

gahlarına çekilmiılerdir . 

Hu günl<ü cereyı•n e,Jen ha

rekat esnasında kırmızı ve 

mavı bombardıman 

ya releri avcı 

releri hinHı)•eı:inde 

tay 

tay ya 

hasım· 

larını bombalamıılar ve yer 

muharebesine iştirak elmiş 

ler<lır. 

Di~er günlerde olduğu 

gibi bu gün de Atatürk sa 

bahdan itıbaren manavra 

harekatını yüksek bir alaka 

ve dıkkatle takıp buyurmuş 
lardır. 

Atalürkün yanlarında bu· 
lunan subay ve erlerin 
heyt>can ve zevki bir kat 
daha artmııtır. 

Ordumuz geceli gündüzlü 

devam eden bu manavrada 

yüksek bir kudret ve kabi 

liyet göstermiş ve bu kabl 

liyet baıta Atatürk olduğu 

halde bütün büyüklerimizin 

ve ecnebi misafirlerimizin 

kıymetli tal<dirlerini kazan 

mııtır. 

Atatürk bindirılmiş plya. 

de alayının taarruz hareke-

tini tedkik buyurduktan son· 

ra veda ederek ayrılmış ve 

bu ayrılış sıra11ndl\ orduya 
teşekkür selamlarınuı ıbla 

ğını Maraşala emir buyur 
muılardır 

Edıroe, 21 (A A) Büyük 

T r a k y a mana vraiar ına 

davetli ouıunan ecnebı mi

safırler heyetı bu sabah oto 

mobıllerl e Tekiıddğından 

hareketle Ed ırneye gelmıııer 

ve ınerasımle, halkın coşlfun 

teLahüratıle korşılanmış1ar 

dır. 

Trakya Umum Müfettişi 

Kazım Dirik misafirler ıere· 

fıne bir ziyafet vermiştir. 

ı ak 
Bu yük el çisi ıra~ta isyan 

olmadığını sôyledi 
İstanbul, 21 (Hususi 

lral<ın Ankara büyük elçisi 

U. Naci, lrakta isyan çılctı

ğı hakkındnki L ondra ha 
berlerini tekzip etmış ve: 

" - Irak lam ıükfınel ıçln· 

dedir.,, Demlttir. 

Ha tayda 
Orman idaresi dünden diğer ormanların arttırılma-

1 

Müfsitlerin çevir~i~leri do tap 
j İstanbul, 21 ( Huıusi ) -

Hatayda , müfsitlerin yeni 
bir parti kurmak üzere ol· 

dukları bildiriliyor· Bu parti 
müttehit unsurlar partisidir . 

itibaren Savaıtepenin Aiıl l •ı fazla gecıktirilmemelldir . 
kaya ormanında ankaz ha · Çükü ilan müddeti, diğer 

ltnde bulunan 29l)O kental 1 kanuni muamelenin ikmali 
kuru meşe odununu on beı ormandan odunun sevki ni 

gün müddetle arttırma ile hayet yine bir ayı bulur. Şu 
tıatııa çıkarmııtır. günlerde yapılacak arttırmala-

Hava manavralau başladı 
Paris, 2 J (Radyo)- Fran· 

6 z hava nıenavrnlan cenu· 

bu şarld ve cenubu garbide 

baılamııhr . Manevralar, Ge· 
neral Fekosun idare11 altın 

da cereyan etmektedir. 

Maviler, Sen Etyen Mon 

Pelye hattına tecavüz ve 
taarruz ederek bazı mer. 

kezlere k dar sokulmuılar
dır Kızıllar da müdafaa 

ile meşguldür, 

Maviler. ııddetli bir hava 

müsademeel neticesinde def 
t!dllmiılerdlr. Her iki taraf 
en son harp vaaıtaları kul
lanmaktadır 50 Fransız ıe 
bir ve kat1abıuı, manavra 
sahası dahilindedir. 

Bu orman civarında beı J rın odunundan ancak eylül 
ktlometre mesafe dahilinde ıonunda iıtıf ade edilebile· 

bulunan köylüiere, bir ken· cek demektir 
talin fiah en az sekiz ku Halbuki arttırmalar da ge-

ruş olmak üzere yüzer ken· 

tallik partiler halinde ıatı · 
lacaktır 

idare odun ve kömür yok-
1 uğunu gidermek üzere vi· 
18} et dahilinde bulunan or 

manların keııflerini yap 

maktadır. 

Bu kısımlar dün de yaz 
dığımı-ı gibi peyderpey art 
tırmıya konacaktır . 

Savaıtepenin Ağılkaya or 

manından satııa çıkarılan 

2HOO kental odun eylü ' un 

bırinci günü orman müdürlü 
ğünde her parti ayrı ayrı 

ihale olunacaktır. 

Şu halde ar&)a bir mani 

çıkmazsa bir ay ıonra ıeh 

re odun ancak gelebilecek 
demek Ur. 

Şurada , şu noktaya bil· 
hana itaret etmek istiyoruz.: 

Katiy&ta müıaade edilecek 

çe bırakılırsa o zaman teı· 

rinevvel, teırinıaniye ka· 
dar odun beklenecektir. 

Savaıtepede bugünd~n 

ltibarf'n arttırmıya çıkarı· 

lan 2,900 kental odun bu 
yoklukta ıehre elbette kaft 
gclmiyecektlr. Onun için di. 

Acr arttırmaların da hemen 
ıu gilnlerde yetiıtirllmeıioi 

biz, hallun menfaatine çok 
uygun buluyoruz. 

Portekiz 
~ı~ostova~ münase~aıının 
kes\lmesi ve yaplıüı tısir 

Berlin, 21 (Rad70) - Al
man gazete!erl Portekiz Çe· 
koslovakya ılyaıi gerglnlijin-

den ehemmiyetle bahıet-

mektedirler. 

« a a,B lşevikliğinAkdenizdeYre 
11eşmes.ine üsaade Etmiyecektir)) 

8. Mussolini dün Palermoda söylediği bir nutu~ta şöyle demıştir: ((İngiltere ile olan 
dostluğumuz samimi~ir. Ha~eşistan, gömülmesi zaruri bir cesett,r ,,) 

Palermo, '21 (Radyo) -

halya Başvekilı B Mussolini 
bu gün uat 17 ,45 te siyasi 

nutkunu ırad eylemlıtır 

ltatyan radyoları, bütün 
diğer memleketler radyo!a 
rıle irtibat temin ederek B. 
Muuolınınin söylevini yay· 
mıştır, .. 

B. Muuolıni, ita lyanın 
dahi i va71yetlnden b hse 

derken, Sicily, m n, dığer 

ltalyan şehırleri gıbı kemı· 
ğe kadar Faşist olduğunu 

nu söylemiş ve Anli Faıht 
lere hücum eylemiştir. 

B Mussollni, lkıncı Roına 
imparatorluğunun deni olan 

şimdıkı zamanda, İtalyı:n 
mılletinin, yekvücut olması 

liizımgeldığlnı söylemıı, Sı 
cilyanın, halyo için merke 

zi bir mahiyeti hJtiZ bulun 

duğunu ıla ve evlemıştir 
ltalya Baıvckiıi. sözlerine 

devamla demiştır ki: 

S•ciıya mannvnıları do 

layısiyle harıçte bir telaş gö· 
rülmüştür 

lıalya, bütün liomşularıle 
sulh içinde yaşamak esasını • 
takip etmel<tedır 

Geçen Marttan bugüne 

kadar Yugoslavya ile olan 

siyasal münHebatamız, fev-

B. MUSSOLlNI 

kalade dostanedir. 
Avusturya ve Macarlatan

la da Homa protokolü mu· 

cibince dostuz. 
lsvlçre ile ıon derece ıa 

mimiyiz Fransaya gelince. 

bu devletle aramızda her 
hangi müessıf bir halin zu
huru için bir sebep yoktur. 
Gerçi. Fransa ile olan mü 

nasebatımız, çok daha iyi 
olabilirdf. Ne çare ld. on 
beş ıenedenberl Fransada 
yer bulan zihniyet; hala ha 

kimdir Bu zihniyet; faılıt· 
liğin bir gün iflas edeceği 
ve İtalya statukonun değı 
şeceği merkezindedir 

Fransa, diğer taraftan da 

Genevreden zehirleomeltte 

f.1 

... 

devam ediyor. 

İngiltere ile olan müna 

ıebahmız, tam bir anlaıma. 
mazlık içinde idi . Bunun 

sebebi, halyan kudret ve 

kuvvetinin, olduğu gibi l<a 

bul edilmek istenmemeıidir. 
Kinunusanide İngiltere 

ıle akdettiğimiz anlatma, va· 
ziyetı bir dereceye kadar ay· 

dıolatm ı ıhr. 

iki devlet arasında müsa 

it bir müstemleke ılyaıeti 

takıp o1unacağından emınım 
Oiyorlar kı, Uluı lar sosye 

ıinfn, halya imparatorluju 

nu tasdık etmesini istiyoruz 
Bu tamamen yalandır. 

On altı aydanberi, ortada 
tefe111üh etmıı bir ceıed var 

dır . Bu cesedin, 11hhatı umu· 

miye için gömülmesi lazım 

dır. Bu ceıed . Habeıistandır 

ltalya lmparatorlufu, bu 
gün bir emrivaki halini al 
mııtır Uluslar ıoıyete1l 1 bil 

hnparatorluAu tabiatile k't 
bul edecektir 

Berlin Roma mihverinin 

bugünkü vaziyetine gelince 
hiçbir devlet, Berline uğra 

mad;ın Romaya baıvuramaz. 
Keza, hiçbir rlevlet, Roma· 

ya utramadan Berlloe baı 

(Souu lklacl 1a7fada) 
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Çin - Japon İhtilafının 
Hakiki Sebebi Nedir? .. 

Fransada r 
~arap baliçesi seçil~i 

'• ..... 

' . ; . ·, ·,;. . ' . 

lftlABERLl51l I ] 
Yaz tatile rajmen gunun 

beyne1mtlel birçok mühim 
ve mült~hlp meııelelertnden 

biri olan Çın · Jopon ihtila
fının hakiki sebepleri etra • 
fında Ttentııinden yazılıp 

Prager Preue gazeteıııioin 

baımakale sütunda neıredil
miı olan bir mektubu ehemi· 
yetine binaen berveçhtati 
aynen tercüme ediyoruz: 

Çin ile Japonya arasında 

bu kere tekrar bat göıteren 
ve bütün dünyanın dikkat 
ve heycanını uyandıran zıd· 
dıyet ve ihtilaf çok eıkidir 

ve derinliklere kök salmııtır . 

Çıode hemen bütün Avrupa 

kıtuı kadar büyük olan 
1 1. 103 000 kilometre murab 
balık bir sahada yaıa yan 
ioıanlarm adedi mahdudur. 
yant kilometre murabbağına 
40 kiti hab.et etmek· 
tedir. Japon imparatorluju 
lıe 382 309 kilometre mu · 

rabbalık bir sahada 69 mil 
yon lnıan barındmr, yani 
burada kilometre murabbaı 
na J 81 kiti iıa bet eder Gö 
rülüyor ki Japonyada nufuı 
fazlalıiı vardır . Çin bir zira
at memleketidir. Ve orada 
her ıey yettıfr. Pirinç. mııır, 
dara ve Sojapohne denilen 
ve çok kullanılan bir nevi 
fasulye mebzulen yetltir. Bu

na karıı Japonya ise daha 

ziyade bir sanayi memleke· 
tidlr ye zirai 1naddeleröen 
nufuıu içjn lazım olan mik· 

darın ancak yarıııını yetlı

tirebıltr . Dahilden tamin edi· 
len balık lıtıhliktnden ma· 
ada hemen bütün gıda ~ mad· 

delerini Jnponya hariçten id

hale mecburdur. 

Uzak ıarkın bu iki mille· 
ti ara11nda · metııale ve fa· 
~liyet ayrılıfında çok müte· 
bariz blr ıekil arzeden eeaeh 

farklar vardır Çinliler hala 
ve her ıeyden evvel çiftçi· 
dirler. Çın nufuıunun onda 

dokuzunun çiftçilikle yaıa • 
dıfınt ıöy'euek mübalağa 
etmtı olmayız. Şüpheıiz 

Çtnde de bazı parlak sana· 
yi mevcuddur Denize yakın 
yerlerde kurulmuı olan bu 

ıanayl Çinin ıöhret kazan· 
mıt ipekli ve pamuklu 

menıuc&t 1anayii de Çın 

Splndellerinln adedi 4,5 mil· 
yon ve motorlu tez.kahları

nın adedi de 42,500 e bağ· 
!iğdir . Japonya ise aanayl 
memleketfrllr, yahut günden 
aüne daha ziyade aanayi 
memleketi olma&... yolunda 
dır . Japon nufuıunun üçde 
biri bugün sanayi yüzünd~n 

yatamaktadır. Kabili tasav 
vur hemen herıeyl imal 
eden büyük MitsubJıhi fab· 

rikaları Japon sanaynnın 

ııüratli inkitafını her ıeyden 
daha iyi iıpat etmektedir 

Japon firmalarının reka · 
belinden ve· Dumping hare 
kellerinden çok müteesair 
olan Avrupa ıhracatçıları 

Japon sanayiinin ne kadar 
3Üratld inkiıaf ve nasıl gün· 
den gUne daha ziyade bü 
tün imalat ıubelerini istila 
ettiğini ve Japon ihracatının 
arllp kuvvetlenmc!ınin Ja 
pon sanayi mamulatınm 

mükemmeh1et1oe delilet 

eylediilnı pek iy i bi lirler . 
Japonya bugün kibrit çöpü, 
suni ı pP.k, mnkine. kumaı 
\'e diğer hazır mevcud imal 

ve ihracında cihan piyua -
sında fevkalade ehemmiyeti 
haiz yükıek bir mevki al 

mııtır ve Japon nufusunun 
ekseri)·eti bu }üzden yaşar. 

Japonyada bu sanayi hareketi 

tiddetle devam etmekte ve 

ekonomik tayzikini arttır · 

maktadır . 

Japon milletinin müteza · 
yld bir mikyasta tesiri al

tında bulunduğu bu ekono 

mik tazyik, nufustaki fazla 
kesafet meseleıiyle birlikle 

Japonyayı yıllardanberi bir 
ğeniıleme politıkası ğütme· 

ğe sevkediyor. Diplomasi 

mahareti ıayeııinde Japonya 
flmdlye kadar birçok defa · 

lar harp yoluna düımeksizin 
ekonomik tatbikten kurtul · 

manın çarelerini bulmuıtur. 

Bu bapta vaıi Ç fo impara· 

torluğunun müttehid bir 
cephe ile kendis'ne karıı 

koymamıı olmau Japonya· 
nın işine yaramııtır. 

Filhakika Çinin cenup 
k11mı sıkı bir tarzda devlet 

nizam ve teıkilatına bağlı 

olduğu halde timali Çinde 
devlet nizam ve teıkilih 

gevıek kalmııtır. Burada 
hüküm süren hüküm sahiple· 

rl bazen Tokyoya bazen 
Moıkovaya ve sonra da yine 

tekrar cenubi Nankinde ha· 

kim olnn Kuomlntang parti 
sıne temayül ederler. Şimdi 

Nankingln ılmall Çın üze 

rindeki nüfuz ve hakimiye
tinin azalmaaı da Japonya 
tle ıtmali Çin nıakamları 

arumdaki dtplamasi faali · 
yetinin eaerldir . 

Vaziyet , Japonyanın faz 
la nufuıu ve ham madde 

lhttvacı bakımından mütala 

a edilince: ki bu notai na· 
zar bugün Japönyanm ge· 
ntı1eme ihtiyacının esbabı 

muctbeıi olarak b ir çokla· 
rınca ileri sürülmektedir. 

Çfn · Japon zıddiyet ve 

ihtilafının hakikaten sona 
ermeıl beklenf'!mez Çünkü 

Her yıl olduğa gibi, Fran· 
sız şarapçılft ra bu yıl da 

krali çelerini seçtıl e r Fran 
sada şarap kraliçellğı seçim i 

altı y ı ldanbe r i yapılmakta 

dır. Bütün ıarapçı kızlar 

bu ünvanı almak için uğ 

raşmaktadırlar . Çünkü, bir 

sürü güzellik kıraliçesi ol· 
duğu lı al de, ıarap kraliçe -

sinin tacını giyen ya lnız bir 

kitldir . 

Şarap kraliçulnin seçimi 
Angersdc yapılan milli ıa· 

rap bayramında olmuıtur. 

Fransa cumhurreisi Lebrun, 

Framanın yeni şarap kra 

liçesini tahtına oturtmuştur. 

Şau p kraliçesine kraliçe· 
ilk alameti olarak, hakiki 

kralıçelt>r gibi bütün resmi 
bayramlarda elinde taşıya· 
cağı hükümranlık asası ile 

tuva.letlnin üıtüne omuz aşırı 
takacağı üç renkli f:ransız 

kordelaııı veriln. iş ve cum· 
hurrcisi kraliçenin iki )' a 

nağından öptükten sonra 
kendisini tahtına çıkarmıf· 

tır . 

Son kraliçe Tiercell Be 
rthe Calle 17 yaşında bir 

genç kızdır 

Hu yılın kraliçesi Cau· 
monlu Luise Romaino ile 
15 yaşında bir mektepli 

kızdır. 

Şarap kraliçeliğine Rho 

ne kıyılarındaki ıarapçıların 

kızlarından on iki namzet 
vardı . Eski, galo Romen kül 

türünü lafıyan 

in ateı ve 
dan en güzel 

" provance,. 

heyecanın 

örnek olan 

hası l ı yurtlarının karekteriki 
temsil eden genç kız.ı kıra 

liçe tacını vtyecektl On iki· 

nin en güzeli olan l 5 ya · 
şındaki Lulse, ı 938 de ya 

pılacak olan Frausı:ı şarap 

bayramında .d Avignon köp · 

rüıü altında ml&afirlerl kar · 
şılıyacaktır . 

-- -
Mussolininin 
Nutku 

Japonyanın kendi nüfuz. ve 
ke11afetinl lüzum ve zaru 
ret hluetuği derecede azal

tıp tadil edlnclye ve mühtaç 
olduğu hnm maddeleri ye· ı 
tiıtlren sahalar edininceye ka· 

( Baıtaraf ı birinci ııayfada) 
vuramaz Demek isterim ki, 
bu iki statuko, hiçbir suret 
le biribirinden ayrılmıyacak 
kadar sağlam ve, müessestir. 

ltalya Baıvekili , bu sözler 
den sonra, yüzünü df'nize 
çevirerek kati bir ifade ile 

dcmiıttr ki: 
dar muhtelif sebepler dola
y11iyle daha hayli uzun za· 

man geçecektir Bu sebeple 

timdiki çarpı~malar çok tra· 
jiktlr. Bu çarpıomalar iki 

bilyük milletin hayat müca· 
deleıldtr, ham madde kav-

guıdır, ~ınai yükıelme ve 
ekonomık yayılma hareke 
tidir. 

Kezalik bu çarpıımalar 

- büyük devletlerin ve dün · 

yırnın bütün sapa.yi memle 

ketlerinin alaka \ ' C menf nat
leri bulunan büyük Çın pa 
urının fetih ve istılau için 

dır . Binaaneyh uzak şarkta · 

ki yeni thlilaf ın ekonomik 

sebepleri bu thttlafın hal fa 
ıııhnı çok eüç ve ümitsiz göo;· 

teri yor 

- Bolıcvikliğin, Akdeniz 
de yerleşmesine hiçbir za 
man müsaade etmiyeceğiz. 

Bütün dev letlere hitap 

ederek diyeceğim ki: 
ltaly'a sulh için müster .h 

lir Bu sulhperverane hi · 

tabımın iş l tılmet1idi ve la) ık 
olduğu veçh ile karşılanma 

ıını d ıl erım Aksi taktirde 

İtalya, herfcyi karıılıyac&k 
kadar kuvvetlidır ... 

Söylevini verirken B. Muı 
solinlnin etrafında bulunan 

İta lyan nazırları . hepsi as
keri ellı isc ile giyinmi~ bu 
lunuyorlardı 

Kürsünün ön larafınıı asılı 
bir levhada u Akdeniz, bat · 
kl'ları ıçin bir yol i!ıe , hal 

ya için hayat memattlr. " 
Cümleıı yazılı idi. 

Her Türk Okullara Bandırmada 

~ B • • b' . ili~ 
Nüfusa devamlı ~ i r oturma Nihaı i talebe tercih edilece~ u~un yuzme ı rınc 

~ 

yeri gösteece k ne~:;iı'.ğ:••;~~:u ;~,"~::;:: m~!~~~~ B1~!~ .. ~8!1~1C!~ 
Hükumet yeni hazırlanan si ve da ha ziyade bu okul valık, Bandırma , Erdek 611 

nüfus kanunu projeri üzerin lara nehari talebe kaydedil sporcuları arasında bölge 
dekı ıon tetkiklerini bitir · mesi Kültür Bakanlığınca yüzme birincilik müsabak• 
nıittır Proje nüfus iılerimi · tahakkukuna çalışılan bir farı yapı lacaktır . 
zi, topyekün islah edecek meseledir. Müsabakalara iıtirak ede 
esdslı hükümleri ihtiva et Bakanlıktan Kültür Di. cek olan Ayvalık sporcu!•'' 
mektedir . Meclisin bu dev· reklörlülderlne gönderilen dün saat 16 da Ayvalıkt•" 
resinde görütülecektir . Bu bir yazıda okullarımızın ne· şehrimize gelmiıler ve 8•',. 
kanunun birinci maddesine hari talebe kayıd ve kabu- dırmaya geçmitlerdir. ~ 
göre her 1 ürk , Türklyede )ünü tercih etmeleri ve pa Müııabakaları takip etr11e 

1 devamlı bir oturum yeri ruız yatılı kısmın nıüsaba . üzere Vali ve C H . Part~ 
göstererek kendini o yerin ka imtihanına glripte mu · ve Spor Hölges i Baıkarıı 
nüfus kütüğüne yazdırmıya va ffak o l mıyanlardan isli · Ethem Aykut da dün akt•~ 
ve bir doğum kağıdı almıya yenlerin nehari olarak ka treniy1e Bölge başkan "ekl '. 
mecburdur. Devamlı olurum bul edilmeleri bildirilmiıtir . 8. Feyzi Sözenerle Bandır 
yerleri. şehir . kasaba ve NehRri ta lebe, imtihansız 
köylere bağlı olacaktır. Bu ve hiç bir zorlukla karıı -
nüfus kütüklerine kayıtlı ol · laımadan okullara kabul 
mıyanlar, derhal yazdırıla · edılecektlr. 
caklardır Mekteplere, me 
muriyetlere, asker~ alınma-
da gayrimenkullerin alım .. 

ve ıahmında . pasaport itle · /bf al 
rinde, mahkemelere ve res 
mi dairelere müracaatlarda 
doğum veya oturum kağıdı · 

nın gösterilmesi mecburiyeti 

konulmuıtur . 

Liseye 
Talebe >Kaydı 
Başladı. 
Şehrimiz Lisesine talebe 

kaydıoa baılanmıştır . Kayıt 

20 eylule kadar deva m ede· 
cektir Meccani leyli imtılıa 
nına girecek olanların da ka 
yatları yapılmaktadır 

- - --
Yaşındaki 

Kumruyu 
Kacırdılar .. • 

Savaştepe nahiyesinin 

Tavıancık köyünden Ahmet 

kızı J 4 yaşındaki Kumrunun 
Göğem Karakeçili köyünden 
Halil oğlu Feyzullah ile 

Muhtan köyünden Kara 
Mehmet taraf ın<lan kaçırıl
dığı haber verilmesi üzerine 
jsndarma vaka hakkın .ia 

tahkikata baılamıştır 

Bir kız ~açuma vakası 
Kep!üdün Eşeler köyün

den Ahmet kızı Ummahanın 
yine bu köyden Mehmet oğ 
lu Süleyman tarafından ka 

çmldığı tikayet olunduğun· 

dan tahkikııta ba~lanmııtır 
-~ -

Ahırın 
" 

Edilen 
Pullar .. 

iptal edılmit pul kullanıl
maması hakkında alakadar· 
lara ıu tamim gelmiıtir. 

Evrak mektup ue eıya 
üzerine kullanılmıı pul ilsak 
edenlerle, sahipleri tarafın· 

dan bu kabil pul yapııtırı\· 
mıı meptupları kabul ve 
sevkedenler hakkındll tat · 

bik edilen Türk Ceza Ka 
nununu n 3038 sayı l ı ve 11 · 
6 l 936 tarihli kanunla ta 
dı ! edilen 329 uncu mad 
desinin b irinci ve ikinci 
bentlerı aıağıya yazılmııtır 

1 - Türk Ceza Kanunu
nun 329 uncu maddesinin 

birinci bendi: 

Kıymetli dllmgaları veya 
Demiryolu, yalıut sair nak· 
liyat ~irketlerinin biletleri 
üzerine evvelce kullanılmıı 
olduklarına dair konulan 

İfaretleri aılmek veya herne 
suretle olursa olsun yok el· 
mek 6uretiyle bunları kul 
!anan veya kullanmak üze 
re baskalarına veren kimse 
bir seneye kadar hapiı ve 

iki yüz liraya liadar ağır 
pare.. cezasile ceza 1 andırılır . 

2 Türk Ceza Kanunu 
nun 329 uııcu maddesinin 
ilmıci bendi: 

Kullanılmış pu ll arı iptal 

ve işaretlerini yok ~ t ın ek 
sizin evrak, cıya veya mek 
tuplar üzerine bilerek yapıf 
tırıp tekrar kullanan kimse 
elli liraya kadar a&ır para 
cezasına mahküm edili r 

- -

maya gltmiılerdir. ~ 
Bugünkii yüzme biriocİ~~ 

müsabakaları 100, 2001 4 
1 

ıürat . 800, 1500 serbest; 11'~ 
üıtü , kurbalama ve 

teklinde olacaktır. 

kiire 

Rusya 
Uzak Sark hudutların; 

hazuh~ yapıyor. . 
Paris, 21 (A. A.) _. Çl~f 

Japon ihtilafı, gazeteltrl 
dır 

gııl etmekte berda\'arl1 

Eko dö Pati diyor kı: ıer• 
"<iörülüyor ki devlet fı 

şimdi l ik . ihtilafın ırık'tıp 
safhalarını "" dikkat le 1'

1
,,, 

etmekle iktifa ~yliyecek~.o 
birçok mü§külat tahaddıl ıb' 
ne sebebiyet verecek ~11 
görünen bir yoln gir11'e ~e 
zin müktesep haklarıoıfJ 1 ,,ııı 
nüfuzlarının mu haf aı b' 
çalııacaklardır Hellleo ,~ 
men lltif tı.k ile serded

11111 &r' 
te olan bir mütaleaY• :d,. 
Sovyet Ruıya da bir ~ ~o 
halede bulunacak gilıi g r ... ı 

ce"' 
memektedir. Mılletler . eııll 
yetine gelince bu cerıı•f 01 

1932 senesinde ujradl: dO 
duğu muvaff akiyeutıli il'' ,, 
layışile Nankinin bıı oıı~il 
yete başvurması ve bı&I b'~· 
meselede yapacaiı te•1;.1,ıe 
kında hiç kimsenin ce 
kapılmamahta ofdııi0 b•'' 
nevre mekanizmasıPl )1 pe~ 
kete getirmesi ihtir11

8 

zayıftır ,. 
Epoke ga zetesiııdcl1 d•b~ 
"lngıliz projesl11i11 ol 

iyi bir k abule 01aı~~: f~ 
mamış olması teeısü ol•' 
yandır . Fakat ne Je ,e 

- 1 'f ok>'o el 
bundan boy e lfıl 

ti .,... ..1111 
Nankine sulh ııaa leıl.-.· 

de" 1 r• tiği zaman bazı ıtfolı 1 

tavauuta amade ~ ~, 
ktapl • 

malüm bulunmo 1or·" 
. yaı1 b" 

Ordre gazeteıı e" 
1 

"Herkes dünyad" pkıe 0 

1 bttl'fle bi1 

Uzer inden 
Eve Girmişler 

yük işler o up ette 11 

v oksul duğunu müphelll •
11

' gh•f",. 
ı ~ Şaf1 it 

setmektedir eodlfe 

Çağıı nahiyesine bağlı 

Nergis köyünden Ahmet, nhı· 
rı üzerinde bulunan odanın 
tahtalarrnın kırılarak içeriye 
girildiğiııi ve sandık içinde 
bulunan t lJO lira kı ymetinde 
ki muhtelif eşyasının bu köy · 
den Hasan oğ ıu Yuıuf tara 
f ından çalındığı iddia eJme· 
si üzerine tahkikata baılan · 

mııtır. 

Cocukların patlıyan toplar. 
t arttırmaktadır r 

Sünnet Düğünü-:.------
30 Ağustos Zafer Oayra · 

mında Çocuk Esirgeme Ku
rur:ıu tarafından sünnet et 
lirilecek yokl!Ul çocuklurm 
!\aydına devam o!unmaktıı · 
dır . Şlmcllye l<aclar yirmi 
çocuk Kuruma kaydedilmi§ 

tir . ca olunur 
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Jo 
Ağustos 
Y ahlaşırken .. 

AlmAnyanın Veni İkti -
·sadi K a 1 k ı n m a s ı . 

Suriyede Namlı Bir Müzisyen Ca
. susluk Suç i 1 e T ev kit E d i 1 d i.. 

~ 1'ürk: Tarihin bağrına 
ııoınd··~ -I Ugu •. Büyük millet: Bin 1 
~ce yıllar savaıtan 5avaşa 

' tnıf . doğuda ohun batıda 
~lıun dört cihette bile erli· 
ıdn ·· 1 1 1 Yuce iğ in bpat a yol al-
lllıı alı y or d&. Hepimiz bu 
'kını ~ arın bağrından fııkıran 
,
1
'nla Yaııyoruz . Damarla-
~rnııda yurt aşkının a levleri 

•ontn b () ez lr hızla parlamakta .. 
il 

0 ,an binlerce yıllarda da 
llt 1 Yacaktır 

d O alevlerin büyüklüğü , 
ll~hıeu değilmi ki, kanının 
b Ur ve lekesiz ç ğl yııı ile 
'~b l ti er sana e n acı gün e 

tarıde bağrından yıldırımla · 
k ''• tayfunlara yolda§ bir 
•lıra ta rnan f ııkırttı . O kah· 

d illan · Kar111ında gururları 
erıo B k c, · a ııları sert yüzler-

b .. 6 tnlrallar aenerallar bel 

1 Ukerek kılınç teılim etti · ,, 
ıtııy ~ne o kahramanın az
lQ 

11 
en, hı-rkeste-n daha üs-

n g" .. 1 ıtıııı oruı erinden dünya 
~, ':letini hayrete. gıptele · 
d0i~Urftklıyen inkılapların 
~tr~ u · Her yolda baıtn ylz, 
t esten önde gidiyo · 
Ilı .. 

"•?kutnuyacağımız birgün 
~Gkj .. 8'1:c eğemenliğfn bfl · 
tGn Ulünü lnzetini fçlren 
A.kd. 1 Ordularım hedefiniz 

l' tniıdır ileri j .• 
lt ' h dıtı 1 in kızıl kanlarla yaz· 

lık1 Yine Türk kahraman 
b .. '"1nın baıına lwyuladığı 

.. C(j l 
~A lb e . 1922 yılımn 30 
tQr11'~0ıunda Atatürkümüzün 
lltrı · ağrından fıtkmyor .. 
~th,~aktp eden Mehmet 
, ~ıh atılıyor .. 
llldQ ayet c ıhan t'1rlhinin 
~Gı:ı 'eiiyeceği btiyük zaferin 
t1ıt '''tin güneı gibi doğu · 
lıtı:;·· Azmini parçalamak 
'ecd ll!er Azminin önGnde 

30tYe varıyorlar . 
'-taıı ~iustos o büyük zafer 

llıa tGç 2: iman, yenilmez 
Q1 'tı''en zaferimizdir. 

t,di;·''e bırlclk Atamızın 
~tıaı a:•dır . Bugün geliyor, 
~lılltı~iea, taımağa, o günü 
ı,., arııağa emulılz bir 

ırıçı 
~ .. e hazırlanamm 
lııtah ~t ~.. ak olduğumuz hak 

~ lıtr .. 
'tııttı UYet ve inkılapları 

fııtd •ıın canı Atamızın do 
U'" 

lıt au hugüp bize vermlf 

~ M. Ali Kaynımı 
' ı ..____ 'c::c:::ıı=----
~tQ4yada 
~"Qm . 
"?..?cadelesi .. 

~ ''t B 
1 t l'tlllc akanlığı geçen ıe · 
~11'~ l'tı ~ada yapmıı olduğu 
ı.'"ıı \.lcadele inin bir de · 
'\11 atın k 
~ c,th ' üzere bu ıene 
~ Gc,d,

1 
vilayetinde ruam 

~'~lı~ esı yapacaktır Ba -
Gt bot~ 

~j 'deı, . un yurd içinde 
ıı lçı l:\ın yapılmasını te. 

'llıııl tı bir proğram hazır· 
t 'ır . z 

Almanyada dört yıllık p1a· 
nın tahakkukuna Mareşal 

Göringin memur edildiği gi
bi, Alman kadınına hu, ti 
p ik ve güzel bir moda vü 
cude getirmek işine de 25 
yaşında genç ve güzel bir 
kadın olan Hela Strehl me 
mur edtlmittir. B. Hltler , 
Bayan Hela Strehle şu tali 
matı verm iıtır : 

" - Berlinden kalkıp gi 
dın, dünyayı dolaıın Kafa 
nızı iş lelin ve canınızın iı 

tediğlni yapm. Fakat iki se 
ne sonra Alman kadını dün· 
yanın en ~ık kadını olacak · ı 

tır. Haydi bakalım!,. 

Bayan Hela ~trehlde al 

dığı emri hemen tatbik ede· 
rek yola çıkmıf ve tab ii ilk 
önce kadın modaamın beıiği 
olan Pariıe gelmtıtır . Bayan 
Strehl t imdi Parisio bütün 
büyük terzilerini doıaıarak 

kumaıları ve modelleri göz 
den geçirmekte, açık ma vl 
1ıözleriyle zarif Parisli kadın · 

lara bakarak Fran11z ııklığı 
nı hafızasına nakıetmeğe ça 
lışmaktadar 

Hela Strehl kendisine ha 
vıde olunan vazifenin mahi 

yetini bir gazeteciye ıöyle 

anlatmıştır: 

" - Alman kızlarının yal
nız vücud ve maneviyat ba 
kımından mükemındl olma 

ları kaf ı değildir. Onların 

ahenkli ve güzel bir şekilde 
gey!nmeılni bllmelerf de Şflrt · 

tar. Biz, hakikaten m9dern 
bir Alman moda11 yaratmak 
iıtiyoruz Fran11z modasında 
bulduğumuz kusur ikide bir· 
ele maziye dönmesidir. Ter 

zilerinizin yaptıkları roblar 

la otomobilin , tayyarenin ve 
modern hayatın icaplarının 

nasıl bir arada yaııyabil 

diklerine hayret ediyorum 
Benim fikrimce moda i'inde, 
maziyi düşünmeden müte 

madil en ileri gitmek gerek · 
tir 

Alman moda enstitüsünün 
direktörü olduğu~ için mü 
temadiyen seyahat etmekte 

yim Bu vesile ile verdiiim 
konferanslarda bir Alman 
kadınının naıııl geyinmeıt , 

oturması , konuşması lazım 

geldiğini de anlatıyorum . 

Almnn kızları. vücudlarınm 
"çizgi,, sini muhafaza için 

Fransız hemşireleri gıbi ye 
mek rej imleri ııeçecekleri 

yerde sporla meşgul oluyor 
)ar ve sıhhatlerine itina göı 

teriyorlar . . 

Saç mc>ıelesine gelince, 
bazı kimseler Alman kızla 

rının saçlarını uzun örgüte r 

hııllnde uzattıklarını söylü 
yorlar Bu tamamen doğru 

~~ ~"kı 0 ole"ni mütehaı 
\ t'dtl Ca vad yap ı lacak 
·~'t ye etrafında incele 

t D 'Prna k üzere Koca 
. ''t 

değildir . Esasen ben ıa hsan 
1 kısa saç taraftarıyım . Çün 

I· kü kısa saçla r kadını . baı 
1 

tuvaletiyle daha ye.kından ~it llıııtir 
-~ '•t b ~~ tu, altanlı ğı ya pıla 

·~ )t,, tıı savaıı için 26 
' \le 11 ~ httı 1 t sı hh iye memu -

~~ 't'd 1 ır Vfı yet içinde 
• 1'.~trı .. • bulunan 13340 at 
~'° "Yet" b 1 'ıı .,. a. i tut u l acak tır . 
•ııı "oc l ~ '•ı h ae ı mücadele ve-

ı,11· "ttllk Zty idare ede· 
)~'i ft h rn fıcadele mü · 
~-~t· ~dik de teflit 

ır. 

meıgul olmağa sev keder . ,, 

Alman modaıının diktatö 
rü olan Hela Strehlin vazi· 
feıi göründüğünden çok güç· 
tür O vakıa bunu itiraf etme· 
mekte ile de inaan bunu 

müphem bir 'urette hisset 
mcktcdir. Onun vazifesi ye 
nl b ir nesle , şuhluga kaçma . 

dan zarif olmayı öAretmek· 
tir. Bu hoı bir it ama, ıa · 

nıldığı kadar kolay da 
ğil . 

de· 

Almanya memlekette ye· 
llşmiyen maddeleri , hariçten 
getiıtmemek için, kimyevi, 
bir usulle elde etmeğe çalı 
ııyor "Erat&ız,, yani "bir 

maddenin yerine haıka bt r 
madde,, adı verı l ~n bu si 
yasete senelerdenberi devarn 
ediliyor Bu 6Uretle suni 
benzin , ıuni ipek gibi sana 
yi maddeleri elde edildi. 
Son zamanlarda de ıuni· 

pamuk istihsal edilmiş bu · 
lunuyor. 

Suni pamuk, bir talum 
kimyevi usullerle, Kaymağa · 

cıodan yapılıyor. Almanların 

yurddaşlarma olduğu kadar, 
bütün dünyaya da ilan et 
tiklerine göre suni pamuk 

hakiki pamuk kadar daya
nıklı ve güzeldir . 

Yalnız, suni pamuk, da 
ha, ucuz olması beklenirken 
daha pahalıdır Bu da he 
nüz fazla inkişaf etmemiı 
olan bu sanaylin iş ve mal· 
zeme fiatlaranın fazla olma· 
sından ileri gelmektedir 

Diğer taraftan, Almanya· 
da suni kaukçuk da yapıl 

maktadır. 

S uni kauçuiu kireçle kö · 
mürü karııtırarak ve kim 
yevi muamelelerle yapıyor· 
lar. Bu suretle elde edilen 
kauçuktan bugün Alman or 
dusundaki motörlü vasıta la · 
rın lastik tekerlekleri yapıl · 

mııtar. 

Şımdıye kadar suni şekil 
de imaline muvaffak oluna 
nııyan madde; madendır. 

Fakat bu sahada da iyi bir 

neticeye varmak için çalıııl
maktadır. Bu fş için, Gene · 

ral Göriog "De-mir ve Çelik 

Führerl ,, ilin olunmuıtur . 

Halık kılçıklarından yağ, 

Böcek kabuklarından kumaı! 
Fabrikalarda bu "dört 

senelik Srzatz planı,. bütün 
faaliyetiyle tatbık edılirken 

m ekteplerde ve halk ara
sında her Alman bu plana 

itllrake davet ediliyor. 
Alman çocukları sabahla 

rı mektebe giderken anne· 
)erinden akıam yedıkleri 

etlerin kemiklerini istiyor· 
lar. Bu kemikler mektepte 
biriktiriliyor ue 
teı l im olunuyor. 

hükümete 

Diğu taraftan, çöpler de 
kimyevi bir usulle temiz 
lenmekte ve bunlardan ba 
zı maddeler çıkarılmakta

dır. Mesela bahk kılçıkla · 

rından yağ yapılmaktadır . 

Sinek, arı gibi böcekler 
de toplanıyor ve yine kim 
yevi muamelelerden sonra 
kuma~ yapalmakta kullana 
hyor . 

Bu iktisadi mücadelede 
halk arasında yapılan pro 
pağanda çok büyüktür Her 
fırsatla halka, Almanyadaki 

bu mücadele hatırlatalmak · 
tadır . 

Sokaklarda yapılan nü · 
mayıılerde halka ıu ıözler 
söy Jenı lmektedir: 

"Almaoyada haftada her 

aile bir ekmek parçasını 

ziyan ederse scuede 900,000 
kental buğday boş yere har· 

canmıı olur " 
•• Almanyada haftada 
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muhabiri yazıyor: 

Kendileri , Surlyenin yeni 
btr kanununa göre, harp 
zamanında olduğu gibi dl 
vanı harpte muhakeme edi· 
lecekdirler 

rutta tevldf !erine karar ve
rilmiştir . 

Dünyada meıhur olan 
tango orkestrası oefi Edvar· 
do Biyanko, bütün orkes 
trasile Beruttn tevkif edil-

miştir . . 
Edvardo Biyankc.ı ve ar 

kadaolerı, İtalya hesabına 
casusluk etmekle itham 
edilmektedir . Aylardfl nberl 
Surivede, Fı listınde, lrakta 
ve Mısırda askeri müdafaa 
esrannı elde etmekle meş 
gul oldukları söyleniyor. 

Ticaretle 
Uğraşanlar 
Okusun .. 

Ouk~in kapılannm açı~ ve
ya kapah olması ahş ve

rişe tesir e~ebilir mi? 
Bir İngiliz gazetesi , dük· 

k~ ncılara fU nasihatta bu

lunmaktadır: 

Kapalı bir kapı ile açık 
bir kapı arasındaki fark çok 
büyüktür Bu fark bılhassa 

ticarette kendisini derhal 
hissettirir Kı~ın, dükkancı, 

iki vaziyet k a rşıs ında bulu 
nur : Ya mağazada soğuktan 
donmak ve yahut da müş 
terileri ka ybetmek! . 

İnsan kapalı bir kapının 
tokmağıoı çevirmektense , 

caddenin karşı tara fına geç· 
meği ve hatta 2i0 adımhk 
bir mesafeyi katederek açık 
bir kapıda11 içeri glrmeği 

lercıh eder 
Nıçin?. 

Çünkü, belki kapalı bir 
kapı bizim tahtenuurumuz 
da kapalı bir mağaza hissi 

verir ve çünkü taliimizi de 
nemekle de çok lenbellik 
ederiz 

Onun için hava cereya 
nına rağmen kapısını kapat · 
mak iıtemiyen bir berbere 
hayret etmemeli, o tecrübe 
sayesinde pek ala bilir ld , 

kapısını kaparsa belki iyi 
bir müşteri kaybeder 
Vakıa , müşteriler ıoğuk 

bır mağazaya girince tika· 
yet ederler amma, ayni müı 
terıler hiçbir zaman k!lpalı 
bir kapıya el uzatmak zah 
metine katlanmazlu. Ber· 
bcr, kapının kapıdı yeya 
açık olu~unun iş lerlne yüz· 
de 30 tesir yaptığını hesap 
etmiştir . 

Diğer dünkkanlar için de 
vuiyet avnidir . Bazıları ka 
pılarının üzerine:" Açıktır .. 
levhası asmakla meseleyi 
hallettiklermı zannederler. 
Halbuki bunun hiçbir teılrl 
yoktur. 

Ticare tte açık kapı siya 
setı he r zaman elzemdir!.. 

milyon tüp dlımacunu ıatıi

maktadır: Yani &encde tam 
416 milyon tüp. Her tüp 
12 gram gelir: Diımacuou 
tüplerinizi atmayın , saldeyın 

Hükumet memurları ge lip 
sizden bu tüpleri alacaklar
dır . Bu suretle , ıenede 4992 
ton kalay kaybolmamıı olur. 
Bu kalay z iyan· oluna biz 
bunu ecnebilerden almağa 

mecbur olacağız ve bu su 
retle dııarıya paramız gide 
cek,. 

Bıyankonun ve orkestra· 
nm te vkifi , caııus harp tari 
hinde en büyük heyecanlı 
hadiseyi teşktl ediyor. 

Bildirild iğine görP, emni· 
yeti umumiyenln hususi me
muı ları uzun zemandanberi 

bu müzisiyenlerin harekatı

nı takip t:diyordu V e, rı ı · 

hayet kendilerinin levklfıni 

ica , edecek dere"cede delil· 
fer toplandıktan sonra Be 

Edvardo Hiyankonun, po· 
lise, casusluk yaptığını itiraf 
ettigı söylenmektedir. 

Edvardo Hıyanko, ArjAn
tin tabaasından olmakla be-
raber , esıu itibariyle İtal
yandır. 

Not: Edvardo Biyankonun 
orkeslra51 1 birkaç defa İı 
tanbula da gelmitti . Orada 
İpek sinemaaında , Garden 
barda konıerler verdiler, 
cazband çaldı l ar. Ancak son 
seneler içinde ortada görün· 
medller . 

Bahkesi Orman 
Müdürlüğünden .. 
Artırmaya çıkarılan partilerin 

Cinsı Adedi Beherinin miktarı Kentali 
Kental 

Kuru Meşe odunu 29 100 2900 
1 - Balıkesir Vilayetinin merkez kazası dahilinde 

Ağılkaya ormanından 2900 kental nnkaz meıe odunu 
(100) Yüzer kentallık partiler halinde ve ~9 partide satııa 
çıkarılmıştır. 

2 - Satış Yüzer kentalli k partiler halinde iç pazarda 
satılmak ıartıle Orman kanununun 18 inci meddeıinde 

yazılı köylüler arasında yapılacaktır . 

3 - Salış 7-9 937 salı günü saat 14 de Orman Mü 
dürlüğü da iresinde her parti ayrı ayn ihale edilmek üzre 
yapılacaktır 

4 - Beher keotalın muhammen fıatı 8 kuruştur. 
5 Şartname ve mukavele projeleri Orman Müdü · 

riyetlnde görü lebilir . 
6 He r parti için muvakkat teminat 60 kuruştur. 
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Balıkesir P. T. T~ 
Müdürlüğünden: 

3222 Sayılı Telsiz kanunu mucibince Radyosu olanlar 
Merkez P . T T. Şefliğ ine müracaatla ruhsatname alacak· 
lardır . Ağustos sonuna kadar ruhsatname almıyanlar ağır 
cezalara çarptırılaca k ve bu müddet uzatılmıyacaktır. 

1 Ağustostan evvel alınm•ı ruh11atnameJer hükümsüz
• dür Yenisi ile değfgtirilmesi lazımdır. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor Merkez Birliklerin ihtiyacı için 206 ton arpa ka 
palı zarf usulile 9 eylul-937 pertembe günü saat 11 de 
ihale ed ı l ecektir. Muhammen bedeli 9270 lira, ilk teminatı 

695 lira 25 kuruvtur isteklilerin şartnamesini görmek üze · 
re her gün ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de ~kıiltme
yJ açma saati olan saat 1 l den bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarile Kor Satın A lma Komisyonu Baıkanlı 

ğına müracaatları 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor Merkez birliklerinin ihtiyacı için 2 1 Ton Nohut 
açık eksiltme suretile 8 Eylül -937 Çarıamba günü saat 
15 de İhale edilecektir. Nohutun muhammen bedeli 1680 
lira, ilk teminatı 126 Liradır isteklilerin ıartnamesini gör · 
m ek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de 
adı geçen gün ve saatte teminat makbuzlarlle Kor ıahn 
Aln;ıa Komıiyonu Baıkanlıiana müracaatları 
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Balıkesir Askeri Satın 

Alma Komisyonundan: 
Bahke6irde yeniden altı adet askeri bina inşası kapalı 

zarf uıulile 7 eylü l 937 sah günü saat 10,30 da ihale edi 
lecektır . Hunların umumunun ke~lf bedeli I0200 lira 72 
kuruı ilk teminatl arı 765 lira 53 kuruıtuı. İsteklilerin fen 
rı i ve umumi şartname plan ve keıfioi görmek üıere her 
gün ve elulltmeye ittirak edeceklerin de e&uiltmeyi açma 
ınatindan bir saat evvllne kadar teklif mektuplarile ve bu 
gibi işleri muvaff aklyetle baıardıklarına dair devairi aide 
sinde tasdikli vesaiklerile Kor Sn tın Alma Komisyonu Raı · 
kanlığaı.n müracaatları 
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SAtYA 4 

Pazartesinden ba~ka her 
gün çıkar . Siyaıal guzete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Ayhğı:400 

Sayısı: 3 
Günu geçmı; sayılar 25 

r::t 
ı::I 

kuruştur ifil 
Şıfa hassa

ları her taraf 

ADRES. 
BALIKE~IR 1 ÜRK.DiLİ 1 ffi] 

~- -:::-::::;:;=.:::..::= ----------,1 

Asgari Azami 
K. K. 

55 llandıman 860 870 
60 840 850 
70 790 800 
80 " 690 700 

BUGDA Y PIY ASASI 
Sert buğday 4. 7 5 - 5 
Yumuıak .. 5,25 - 5,375 
Arpa 3,25 - 3,50 
Mıaır 3,25 - 3,375 

Kiralık Ev 
iataıyon civarında, Ata 

Uirk parkı karı11ında dö
rt oda , bir hela, ba ny~ 
ile bir mutfak ve genlı 
bodrumu havi önünde ıki 
dönüm yetifmlf b11ğı bu 
hınan her tarafa nazar ve 
manzarası güzel olan Otel· 
el Bedriye ait ev kiraya 
verilecektir. 

Taltplerln Yetilli civa 
randa Terzi Ztyaya mn 
ncaatları ilan olunur. 

oma Linyit Kömür·· 
DEPOZITERLERI , 

flvni Sağhkçı - flhmet Seymen 
' -- - . .. ~. - .. 
r; • ~; • : •! : • .._. 

1 
1 
~ 
~ 

TÜRKDıLl 

Fiatlarımız Çok Ehvendir, Bir De
fa Deneyiniz .. 

Balıkesir Askeri Satın Saraçlar Başında Demi· ve H1rdavatçı 
Hasan Cuma/J 

Alma Komisyonundan: 1 
Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 10,000 kilo kırmızı ~, ~d. ~R: 

mercunek 8 Ey ul 937 çarıamba günü saat l 1 de açık ek- Be e 1 ye 1 
ıiltme ıuretıle ·ihale edilecektır. Muhammen bedeli 1500 
lira, ilk temlnah 112 lira 25 kuruıtur. isteklilerin ıartna 
meılni görmek üzere her gün ve ekıtltme)·e İflirak ede 
ceklerin de teminat makbuzlarlfe vakti muayyeninde Kor 
Satın Alma Komisyona Baıkanlığına müracaatları. 
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Mevcut numune ve tipe göre yeniden ıo ta· 
ne tanzıfat arabası yaptmlncağından 15 gün müddetle açık 
akstltmeye çıkarılmııtır . ihalesi 27 8 937 cuma günü saat 
16 da belediye encümeninde yapılacaktır 1 altplerin bele
dıyeye müracaatları ilan olunur 
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22 ACUSTOS YYI ~ 

AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

Çlvlcila lçirıde Hırdavat, Demir, /nş001 
Mal:.emesi Rençber A.lc'ı,,J 
Alım Ve Satım Yrrl 

lanacağı ihtar· olurıur. 

1 

Balıkesir Askeri Satın Ji 
Alma Komisyonııtı b"ıl. 

Kor Merkez Btrlıklerln 1n ihtiyacı için 28 .. to; ,111
11 

açık eksiltme sureti le 9 eylul 937 perıembe gul~r'' ıl~ f 
de ıhale edilecektir Muharr meu bedeli 392o .. oıt" O/ 
mlnalt 294 liradır İıtekli le rin ıartnameslni fl

0
' ~ti -ı 

her gün ve eksiltmeye l§tırak edecl'klerin de "~0..,ıı 
1eninde teminat nıakbuzlarile Kor Sfttın Alrn• 1 
11 agkanlığına müracs at lau 33 
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iyesi veKaıyazmanı : 8alıkeıir saylavı H. ~ 
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