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Alman Ordusu Sonba- 1.Japon Ordusu Şansu 
harda Manevra yapacak .• eyaletinde Ricat ediyor .. 
Bir İııg·iliz G<azet.esi, ~ylôldt• \'apıl••
eak Nııı·eııbeı·g· Koııgı·esindeıı S()tl

ı·•ı Alnıaıı Oı·tlıısuıııııı Sefeı·ber 
Edileceğini \T•ızı)101·. 

Partı, J 2 (Radyo) - Ber 
hnden haber veriliyor: 

Alman orduıunun, ıooba 
harda J•pacıiı manevrala · 
"• bClyOk ehemmiyet vertl 
lllektedtr . 

AlmanJa, tktnclteırtne 
lradar bir milyon Oç yOz btn 
ktıtlak bir ordu viicude ıe· 
Urmıt olacaktır. Bu ordunun 

mühim bir luımı manevra 
lara tıttrak edecektir. 

Alman kumandanları, 
ıtmdıden orduyu hazarla . 
makla me11ıuldOrler. 

Pariı, 12 [Radyo) Eylül. 
de Nurenberate toplanacak 
olan Alman naıyooal ıoıya · 
IJıt kongreal müoaaebettle 
birde~ ukeri ıeferberhk ilin 
edileceği ve buna Çelıoılo -

vakya hldiaelertnln sebebi 
yet •erdtjtnl, aabık hariciye 
nazara Edenin naıtrl eflsirı 
olan l Orlı Slrpoll gazeteai . 
yazıyor 

A1nı rezele, Almanyada 
zabitan ve efrada izin veril 
m~mekte oldufunu, nakil 
vaııtalarının, tamamen teıbıt 
edıldiğinı ilave etmektedir. 

S • Milliyetler Meselesi Etrafında: 

urıye p ... p ·M··· 
BıırekiliBı~uttan Mırsil- • ra~d~ artı umes-

yayı hareket etti. sıller1 Bır Toplantı Yaptı. 
Beyrut, 12 (Radyo) 

Suriye baıvekılt Cemil Mar
dam; bua6n, Fran11z bandı 
ralı Eıperya v purıyle Mar · 
•llyaya hareket etmlttlr. 

Suriye Baıveklli , Mauı l 
Yadan derhı l Parlıe ııdecek
Ur. 

~ı~oslova~ya Başvekili B. Hodzamn riyasetinde yapı
lan toplanllda ~ütOmet azalan, Südat Alman vı hütu· 

metçi par tiler mümessilleri bulundular. 

Ruı- Japon 

Mu~ısamatımn durmısm
~an Amerikanm duyduğu 

memnuniyet. 
Nevyork, 12 (AA .> - Ame · 

tlka harlct1e nazıra, Sovyet 
Japon mütarekeainden dola 
1• memnunlyetitd izhar et · 
1Dlttlr. 

Praj. 12 (A .A .) - Baıve· 
kıl 8 . Hodzanın retıllğlnde 
milliyetler ımeıeleai etrafın 

da bir toplantı yapılmıı ve 
bu toplantıda hükumet aza 
lan, Südet Alm ıın ve hü&ni · 
metçi partiler mümesıtllert 
de hazır buluomuıtur . 

Prai ı 12 (Radyo) - Ha · 
va ajanıı yazıyor: 

Lord Runçlman buıüo öğ 
leden sonra Südet Almanla 
rtle uzun müddet konuımuı 
ve ıelecek hafta vukubuta 
cak müzakereler için k11a 

-==--ı==-======.....='-=""==<====-=-=---

Fransız Kıta atının Ma
nevraları Sona Erdi .. 

B. Dıladiye manevralara 18ıif ak eden kıtalann geçit
resmin~a irad etliği ~ir nutukta f ransanm ordusuna iti

mıd ede~ileceğini söyledi. 
Gronobl, 12 (A.A.) Baı 1 Maoevraları müteakip 

vekıl ve mtlli müdafaa oa Cumhurretı~ Lebrun ile baı 

zıra 8. Daladl1e aazetectle 
re verdtit beyanatta ordu 

nun kendi üzerinde hasıl 

ettııı muhteıem intibaı te · 

barüz ettlrmlı ve demltllr 
kt: 

"Fraoıa daj alaylarına ve 
dıjer biltün aakerlerlne ta · 

IDamıle emniyet edebıUr . 

Genel lıiurmay baıkanı Ge· 

neral Gamelln de manena 
lardan büyQk bir memnu 

nlyat ht11etmtıt1r . 

Parla, 12 (Radyo)-Fran· 
Ilı o~duıuııun , Gallmıyede 

Y•Phiı manevralar ıona er 
nılttlr . Bu manevralara y&l 
nız daj ukerlert lttfrak ~t 
IDltUr 

vektl ve harbiye nazıra Da 

ladlyenln huzurunda bir ge · 

çttresml yapılmııhr. Bu ıe 

çtt reamlne, yirmi bin ktııl ık 

bir kuvvet yer almıttır . 

Baıvekll ve harbiye nazırı 

Edvar Daladfye, btr nutuk 

ıöylemtt ve Franaenıo ordu

ıuna Uimad edeceğini kay · 

deylemiıtir 

Etkioıharbiyel umumiye 
relıi General Gamelen , bütün 

kıll•at kumandaolanna me· 
mountyetıoi blldtrmlttlr. 

Cumhurrelst Lebrun, kıta · 

ata aelimlarmı gönderdikten 

ıoora Greoovl1e herelu:t et · 
mittir . 

bir ruzname tanzim eylemlt · 
Ur. 

Lord Ruoçlmao yarın Ma 
car azlıklarıoı kabul ede · 
cekttr 

Macarlar, Lord Runçlma· 
na logllizce yazılmıı bir 
,muhtara vereceklerdir. 

Çekoılovakya Baıvekılt 

Milan Hodza da Doktor 
Hooku kabul etmlı ve Sü
det Almanları ile Çekoılo 
vaklar arasında tkt gün ev 
•el vuka bu lan hadiseler et 
rafında konuımuıtur. 

Prai, 12 (Rıdyo) Htr 
Avuıturyah tarafından öldü 

riUen Südet Almanlarından 
Bayerlekln cena:ıaeıt , bugün 
merasimle eömülmütlOr 

Südet Almanlarından Frank, 
mezar batında heyecanlı bir 
ıöylev vermlt ve Çeklere 

( Sonu ikinci ıayfada) 

Mussolini 
italyamn siliManmağı 
Mecbur olduğunu söyledi. 

Roma, 12 (Radyo) - hal 
yan manevraları dün ıo · 

na ermltUr . 
Kıal Vtktor Emanual, Baı 

vekil Muuolinl, nazırlar , hal . 
yan maraıalları manevra
lardan ıonra vapılao geçit 
resminde hazır bulunmuılar · 
dır 

Geçttreamlni mütaakıp 

Mu11olfnf bir söylev vermlt 
ve ezcümle demlttlr kı: 

- Dünyanın birçok lu
sımlannda toplar patlarken 
hayale kapılmak bir cinnet 
tir . Hazırlanmamak l&e bir 
cinayettir. Btı hayale kapıl· 

mıyoruz ve ha111lanı1oruı ... 

Çin 
Bir 

Kuvvetleri Sarı Nehir Civarında 
Sahayı istirdad Ettiler, Şimale 

Muvaffakıyetle ilerliyorlar. 

Geniı 
Doğru 

Hongkonr, 12 (A.A) -
Çın orduıu Çtnln ıımaltnde 
Şansu eyalettntn cenup k11· 
mını istirdat etmlf •e mii· 
hlm bir kıımı da Sarı nehri · 
ot Lo1angdan ıımale doiru 
aeçmtıttr . 

Çan kuvvetleri bu mınta -
kada muvaff aklyetle ilerle 
mekte ve Japonlar muhare· 
be etmlyerelc rlcat etmek· 
tedırler. 

lardır 

Vozaog t~hrınd~ dört yüz 

ve AJD•nı ı~hrlnde de iki 
yüz kiti ölmOıtür . 

Japon tayarelerl, altı bin 
metre y Okıekten uçmuılar 

ve bombalarını ıalmıılardar 

Ankara, 12 (A.A.J - Ana 
dolu ajanıınıo haber aldıiı 
na aöre Hartcı1e Vekaleti 
Aokaradakt Japonya büyük 
elçtltjine bir nota •ererek 

Japon diplomatik ricahotn 
lıtanbulda toplanarak müza
keratta bulundukları ve bu 
müzakerahn So•y~tler aleJ · 
hine siyasi bir maksadı ve· 
J• baılıbaıına akttıadi bir 
ıayeyl tıtıhdaf ettıil hakkın· 
dakt aazete havadtı1erlnl 

mevzubahıetmlttlr 

Bu haberlere dolru naaa· 
riyle bakamadıjını zira TOr

(Soou lcı.lncl aayfada) 

1923 denbe~i Türk Siyaseti: 
Hankov, 12 [Ran10} - Alt· 

mıt Japon tayareıl, Vozanı 
ve Aynanı ıehlrlerlnl bom· 
bardaman etmltler ve yüa 
otuz yangın bomba11 •tmıı · Sulh İçinÇalışan 
Maraş'!l Ba~bo M e m 1 e k e t: Türk iye .. 
Alman hava kuıvatlan mı- r· LI 'd J . ~ h 1 ~, ~ d d -·11 d' o 1 nevıalar1Pda bulundu. ~r~ arı ıo oıı ~ep a ar~ e ıli a ır egı ar ır. n ır 

~uyuk menf aatlen ıutuldugu zaman taraf tutacaklardır. Berlln: t 2 (Radyo 1 - f eld 
Maraıal Göring, dün gece 
Maraıal Balboya verdlil zl· 
yafette, Almanya·halya dos 
luiu etrafında uzun bir söy· 
lev •ermlt ve bu doıtlufun, 
rilndeo güne kuvvetlenmek 
te olauğunu, Maraıal Balbo
nun bu huıuıta mühim hta
metlert aebkat ettlilnl ıö1 · 
lemtıttr. 

Görlng nutkuna Balbo, 
kı1a bir ıöyle• mukabelede 
bu !unmuı ve teıekkOr etmlı 
tir. 

Maraııl , Balbo, Berkez· 
haf ene gidip Hitler tara -
hodan kabul olunduktan 
ıonra Ltbyaya dönecektir. 

Berltn , 12 (Radyo) - Ma 
raıal Balbo, buıün Roıen · 
tuma gltmlt ve Maraıal 

Görlngln huzuru ile yapılan 
tayare manevralarında bu 
lunmuıtur. 

Yeni Harp 
Gemilerimiz 

' lıtanbul, l 2 - Harp ge 
mtlerlmlzl ıtpar l§ edecek 
olan heyetimiz düo Londra 
ya muvaaalat etmlttlr. He · 
yet, lnallteredekl muhtelif 
tezgahtarı gezecek, temas 
larda bulunacak ve yeni 
harp ıemtlerlmtzl 11mar· 
layacaktır . 

__.... ................ . 
Tekirdağlı 
Amerikaya 
Gidiyor. 

lıtanbul, 12 - T eklrdafla 
HQıeyfo , birkaç ıliret yap · 
mak için Amerlka1a devet 
edıfmfftlr Dejerlt pehliva
nımız bu teklif' kabul etti· 
ilnden, yakında Amertka1a 
ı:decektlr . 

Tuymis gaztltsi 1'urkiye. 
ye dair hazırladığı hllsusi 
nüshaıwda memlekellmlz 
hakkında şuyam dikkat ya 
:.ılar neşrdmlşlir. Hunlar
dan birlrıl aşağıya alıyo

ruz: 
"Lozao oıuahecleıt Türkle 

rl muzaffer ve fakat yor· 
ıun buldu . Btiyük harpteki 
müttefikleri sempattden baı · 

ka bir ,., s6ıtermtyecek 

kadar zayıf hl ar Y alnı~ btr 
faydalı doıtla11 vardı. Ooa 
da faıı:la borçlu olmak lıte 
mlyotlardı Bu doıt Sow et 

Rusy" ıdı So•yet doıtluiu 
nun, Balkan dotllarını ür· 

kOtmek thUmah vardı 

Türkler; loglltzlerl, ıark 
vt !ayetluınde bazı tuavvur · 
lar bea\emekteo ıüphelt gö· 
rüyorlar . F raoaanıo , Ktltk
yayı ilhak etmek lıtemeıln· 
den kutkulamyotlarJı ha l· 
ya, btr parça daha az ıüp 

he lı tdı Anadolu harbinin 
hitaraları, Türk - Yunan mü 
nuebahoı zehlrlemlıtl. ·Ki· 
taba bakarıık konuıan" bir 
ı ıyuet pf'yaambert, Türkiye 
nın bi lkuvve Ruı nüfuzu 
a l tına gireceeınl tahmin ve 
tefeül edeblltrdl. 

Falcat buna benzer hiçbir 
fey olmadı . Muzaffer olduk· 
ları dakikadan ttlbareo, 
Türkler, Ras mua veoetine 
tamamtle müstenld kalmak 
tan sıyrıldılar •tı Rus - Türk 
müaaıebah mücadelecı bir 
tttlf ak olacak ııbı aörilnü . 
yorken aündelık bir •• or . 
taklıfı haline ıtrdi. 

Türkl1e hGkômeU, harici 
ılyaaettnl Rus arzularına ti 
bl kılmafa mGtemaytl ol · 
ıaydı bu ortaklık , daha ıa 

mtmt olarak kala bilirdi. Ay . 
nı umanda TilrklJe ve Ruı · 

1anın, bJrbJrleriıt• kuıı tat · 

mln edici bir vaziyette olan 
bu 16nkü mDnaıebatını mu. 
bafaza etmekten kazançları 
vardır 

Bugünkü Türk - Rua mü · 
oaaebatı. 1945 ıeneılne ka· 
dar de-.am edecek olan doıt · 
luk ve bitaraflık muahedeıi 
ne, fakat. daha zl1ade aklı 
ıellme dayanıyor . 

Tnrktyenln Ruıya1a kartı 
h111m olm111, Ruı1a1ı en 
nazik noktalarından yaban · 
cı hOcumuna maruz bırak · 

mala ıebep olur. Ruıların 

Tiirklere karıı dGımanhfı 
T ürlılert ıark vilayetlerinde 
maaraflı aakerl ihtiyat ted 
blrlerl almaia mecbur eder. 

lnglltz Türk müna.ebatı, 
l 926 ıeneıt haziranın altan-

. cı rünü imzalanan bir mu 
ahede ıle ılerlemefe baıladı . 

Bu mu11.hede Türkiye ile o 
zaman lnetllz mandası al · 
tında bulunan Irak arasında· 

k ı hudut ıhtllihm ıona er 
dırdı. 

Türkiye ile Irak m6nue
batının t l erlemeıl, Milletler 
Cemiyetinin Muııulu lraka 
bağla mumdan pek mem -
nun olmı1an Türklerde me-.. 
cut muahedenlo hakikaten 

(Sonu üçOoccı sayfada) 

Çemberlayn 
4' 

Müstemlıkılır aızırilı 
~anuılu . . 

Lonlira , 12 (Radyo) 
Baı•ekd Nıvll ÇemberllJD 
dün, m\htemlekeler nazırı 

Malkum Makdonaldı kabul 
eylemtıtlr 

Malkum Makdonald, Fi· 
ltıllnde yaptalı tedklkat hak 
kında baıveklle uzun bir r• · 

por "umlıtlr · 



• 

Milliyetle:r 
Meselesi 
Etrafında 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

hücum eylemfıtir 

Praj, J 2 [Radyo] - Sü
det Almanları müme11lllerl, 
bugün Runçlmanın kitfple. 
rlle uzun müddet konuımuı · 
lardır . 

Müme11iller, ıon günlerde 
vuku bulan bazı müe11lf ha 
dtıel~r hakkında ıtkiyette 
bulunmuwlardır. 

Statnkoyu müzakere et
mekte olan komfıyon da 
buaün öf leden ıonra baıve 
kll Milin Hodzanın riyaae 
tinde toplanmııtır 

Londra, 11 (Rayo) - ln
glltere Baıvekflf Nevtl Çem· 
berlAyn, Çekoılovakya tl e 

Sndet Almanları araaındakl 
lhtlllf dolayılylle tedkll,at 
yapmak (lzere Pra~a giden 
Lord Runçlmandan tik rapo
ru almııtar . 

Lord Runçlman, Çekoslo· 
vakya ile Südet Almanları 

ara11nda devam eden m6za
kerelerln doıtluk çerçeveıl 

içinde llerlermekte bulundu· 
funu bildirmektedir. 

irıgif tere ~ıpi~ haneleiini 
israh ediyor. 

lnııltere tam mani.ılle te 
zatlar memleketidir. Meıe 
li orada bazı ıuçlar için ha 
la d1'yak cezası vardır . Ge 
n,. f nııllterede baplıhanelerln 
tıllhı için yeni yeni karar 
far alanmıı ve bir haplıha· 

neler kanunu projesi hazır · 
lanarak dahiliye nazm tara· 
fından avam kamarasına 

verllmlıtlr. 

Bu kanunun hükümlerine 
göre hap•ıh,.ne kütüphane 
lerJ fevkalade zenıtn leıtl · 
rllecek, kitapların çeıldl ar-
taralacakttr. . 

Mahpuıların uzun zaman 
tek ba§ına kalmamaları için 

müıterek Jı sa ati eri artırı

lacak, bazı hapishanelere 
ılnem"lar yerleıtırllec.ektlr. 

Mahpaıların muntazam 
ve mecburi bir ıektlde jim
nastik yapmaları için icap 

eden tedbirler alınacak, ha· 
plıhane höcrelerlnln ııığı 

mabpuıun uzun zaman ve 
yorulmadan kitap akumaaı· 

na ~afi gelecek bir hale 
konacaktır. 

Mahpuılarıo gıdayı ııcak 

ve meıırubatı ıoğuk olarak 
muhafaza edebilmeleri için 
huıuıi karavana ve matra· 
lar ya p t ı r ı l a c a k t ı r . 
flap 1ıhane 1 ç e r ı 1 n d e 
mevkufların kılık ve kıya· 

fetlerloe itina edılecelc, müm· 
kün olduiu kadar medeni 
bir lneana yakııacak ıekllde 
giyimlerine çalııılacaktır . 

Mahkümlar, doğdukları 

veya çalııtıkları • ıehlrlerlo 
haplıheınelerlne konulacak, 
bu suretle akraba ve arka· 
daılarının ziyaretlerinden 
mahrum edtlmlı olmıyacak · 
tır . Ziyaret saatlerinde mah
kumlara mahıuı elbtıeyl ıırt 
tarından çıkaracaklar ve 
mlıaflrlerlnl kendi elblıele · 

rtle kabul edeceklerdir. 

Ooöum 
Maliye muhakemat katibi 

8 . Mebmedln bir kız çocuğu 
dünyaya gt-lmlttlr. 

Ebeveyni tebrik eder, 
yavruya urun ömGrler dileriz. 

Bayındırlık 

Oakanlığınrn güzel bir te
şebbüsü. 

Bayındırlık Bakanlıiı de 
mlryolları ve limanlar lnıa · 
at dafreıl, fntaat teşkilatına 
menıup memur ve müıtah· 
demlerle l§çl ve ameleden 
it y6züoden mecruh ve hu· 
ta olanların tedavileri ve 
bunlardan to yüzünrJen ma 
lül kalanlarla vefat edenle 
rln vereaelerine verilecek 
tazminatlar hakkında bir 
nizamname proj eıl hazırla 

maktadır 
---'!lı:ı,_ __ 

Köy Mektep
lerinin Kütüp
haneleri Zen
ginleştir ·1ecek. 

Köy mekteplerinin l:ütüp 
hanelerini zenglnletllrmek 
ve köy çocuklarının okuya 
caiı eserleri hazırlatmak 

için Maarif Vekaleti neırl· 
yat umum müdürlüğO icap 
eden tedbirleri almııtır. 

Köy okuma odala11na ve 
köy mektep kütüphaneleri· 
ne alınacak eıerler, köy ço 
cuklannın muhitlerine karıı 
ali.kah ol malarını temin 
eden kitaplarla milli edebi· 
yat.ımızın en kıymetli ör· 
oeklerl olacaktır. Bunun 
için Maarif Vekaleti neırl 
yat umum mOdürlüğünde 
huıuıi bir komisyon tara· 
fından bir proğram hazır· 

lanmııtır . 

Köy okuma odaların• her 
köyün huıuli bütceıtnden 
aynlan para ile Maarif Ve· 
kalelinin tavsiye ettiği eser
ler satın a lınacaktır. 

Dtğer taraf tan köy oku 
ma odalarında ve köv mek
tepleri küt üphanelerlnde bu · 
lunan bazı lüzumsuz kitap· 
Jar taaf iye edllecektlr. Ma 
arif Vekaleti önümüzdeki 
deu yılı baıında faaliyete 
baılanıtmuı için maarif 
müdOrl6klerlne tamim yol 

lamııtır 

Japon 
Ordusunun 
Rica ti 
(Baıtarafı birinci ıayf ada) 
kiyenln Sovyetlerle olan 
dostluk münasebatı malum 
tken Türklyenln bu yolda 
bir ılyaıi toplantı merkezi 
ittihaz edtlme11 flabetll bir 
intihap teıkll etmiyecejlnl 
ve gerek Sovyetler. gerek 
herhangi diğer doll btr 
memleket aleyhine Türk 
topraklarının faaliyet mer 

kezi ittihaz edllmeılnl Cum
huriyet flükümetınln ne do 
ğrudan doğruya, ne de zım· 
nen terviç ttd e m 1 y e 
ceğlni , tktleadi bir kon· 
fer anı için n~ lıe Türkt] e 
hükumetinin böyle bir koo 
feranı hakkında ne düıün· 

düğünün nezaketen ıorul 

maal tabii bulunduğuna gö 
re lçtlmaın bu tklnc i tef iri 
nl de varld görmedfilnl ve 
ancak Japon büyük elçlll~I 

tarafından ne resmi bir ma 
ldmata, ne de çıkan n yla 
1 rıo tashih edildlilne dair 
bir habere deıtlrea olmadıia 
için dOtiincelerlol biıyük el 
çlhAe bildirmek lüzumunu 
hl11etllilnl lllve etmlıtlr. 
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Bandırmada 
Yapılacak 
Yüzme 
Müsabakaları. 

Yarın Bandırmada yapı 

lacak bölge süzme müsaba
kaları ve deniz eğlenceleri 

için hazırlıklar ikmal edil 
mittir. 

Müıabakalara lıtlrak ede· 
cek olan ıehrlmlz yüzQcüle 
r lnden J 2 klıilik arup bu . 
ıüa Bandırmaya gidecekler 
dir. 

-~.-................ . 
Kursta imti
hanlar bitti. 

Bir aiuıtoıta açılan ve on 
güo devam eden köy katip 
lerl kursuna lttirak edenlerin 
lmtıhanları don eona ermlt 
ve katipler yerlerine dön 

müılerdlr . 

lmtıhan evrakı tedktk 
edilecek ve netice muvaffak 
olanlara btldirllecektlr 

15 e;n lirah~ ikramiye de 
şehrimize düşlü . 

Tayare p\yangoıunun dün 
çekılen keııdeılndeo lsmall 
Erçevik glıeıinde Meddlye 
mahal 'eılnde Bakkıt.l Halile 
ıutılan 34 303 numaralı bl· 
lete J 5 bio Ura lıabet et 
mittir . 

----llllllliıır----

K. ız Kacırma , 
Vahaları. 

Son günlerde muhtelif 
yerlerde dört kız kaçırma 

vaka ııı olmuıtur: 

1 Balyanın Çukurca 
köyünden Ömer kızı l 6 yaı 
larında Fatma bu köyden 
Kamil oğlu 17 yaılarında 

Ali tarafından kaçır!lmııtır 
2 - Kııvacık nahlyeıılntn 

Karapınar köyünden Muıta 
fa oğlu Hakkı birkaç ar · 
kadoıı le birlikte Ahmetpınarı 
köyünden lbrahım kızı 16 

yaılarında Eıman o gece 
leylo evine glrmtı ve zorla 

kızı alıp götürmüılerdir. 

3 - Durak nahiyesine 
bağlı Göklcöyüoden Alt o§lu 
20 yaılarmda amil aynı 

köyden Htlmza kızı l 4 yaı· 
larmda Şehrlyi; 

4 - Pamukçu köyünden 
Muataf a kızı 16 yaılarında 

Emine de Keetrven köyün· 
den Mehmet oğlu Kamil 
tarof ından kaçınlmıılardır 

Yakalarla alakadar kim 
ıeler yakalanmıı ve adliye 
ye verilmltlerdlr. 

e 1 i e Pa aylr' Ve 
g·ı • Ve • • e rı gı ı. • -- --

Panaynlann açıldığından 15 gün evvel ve l 5 gün son-
raya ka~ar elektrik resmi indirilecek. 

Fiaanı Bakanhiı Türkl
yede açılacak beynelmilel 
panayır ve ıereılerln vergi 
ve re imlerden muafiyeti 
hakkındaki kanunun tatbik 
ıuretinl göıterir bir lzahna
me hazırlamııtır . Bakanlıfın 

bu lzohnameılnl yazıyoruz: 

yerler anleoılmak lazım ıe · 
lir . Buralarda tenvlratla ku~ 

vel muharrike o larak kulla 
nılan ~lektrılder dahl aynı 

ıartlar dahtllnde ietlhllk 
reımlnden muaf bulunmak 

tadır. 

ir Elektrik 
Motörün e 
Yangın Çıktı. 

Dün nat 12 ıır larında 
Orducvfne ald elektrik mo · 
törünün dinamo daire inde 
kontak neticeıinde yangın 

çıkmıthr Yangm birdenbire 
büyümüı ve bobinler yap· 

mııtır. 

ltf aiye yetff!rek ateıtn bil 
yümeıine ve ıirayellne mey• 
dan vermeden ön6oü al · 

mııtır. 

Taddden evvelki ıekilde 
beynelmilel panayırlarda, Okul arın Ka ıd Ve 

1 eri .. 
panayırın methal ve cephe 
ılnde, mal teıhtr eden pav· 

yonlarda teovJra t fçln ıarf 
edıl"n elektrikler iıtıhlak 

resminden lıtfına ed ılm'§tl · 

Bu istisna hükmü, panayırın 

reımen açıldığı günden baş 
lamakte ve reımen kapan 

dığı güne kadar devam et 
mekteydi . 

Yeni kanun istisna bük 
münü genloletmekte ve pa· 

na vırların açılma11ndan on 
bet gün evvel ve kapanma -

aından on bet gOn ıonraya 

kadar uzatmnktadı r. 

Yeni hükme göre, yurdu 
muzda açılan beyneJmflel 

ma hlyettekt panayır ve ser 
gilcrde ıarfedtlen bilcümle 

elf'ktrlkler, bunların açılma 
ııodan l 5 gün evvel baıla 

yıp kapanmasından 15 gün 
sonraya kader dev11m el· 

mek üzere lıtıh lik reımtn 

den muaf bulunmaktadır . 

Fı l bakik buralarda sarfo lu · 
nacak elektrikler panayır 

ve ıerıllerln ve bunlar da 
hillndekt pavyonların, oy · 

un ve eğlence yerlerinin 
tenvlrlnde veya gene mez 

kur mahallerde muharrik 
kuvvetle iıtth ! ak cdtleb ı llr . 

Kanun bu her iki kısım 1ar· 
fıy tı da resimden lıtıına 

etm1ıtlr . Panayır ve ıergi · 

lerde muharrik kuvvet ola 

rak kullaoılan elektrikler, 
aerıl pavyonlarda tecrübe 

mahtyetlnde yapılmakta o:
an ufak tefek lmalltta çe· 

vlrlcl, 11ıtıcı, ıoiutucu veya 
tnhrlk edici kuvvet olara k 
kullanılmaktadır. Fıl<radakl 
her türlü e~lence ve oyun 
yerleri tabirinden de ıergl 
dahtlınde açılan kahve. ga 

zlno, luoa park, alrk , tiyat 
ro, sinema, bar ve emsali 

---'iJG:J,__, __ 

Bürha iye e 

tihan Gü 
Kültür Bakanlığı . 1938 -

1939 den yıh talebe kayıt, 
kabul ve lmtıhan günlerde 
mekteplerin açılma günleri 

nt tesblt etmiştik. Bu ders 
yılında hlebe kaydına 22 
afuıtos pazartesi günü bej 
lanacak ve kayıtlar 20 ey · 
lül salı gününe kndar de 
vam edecektir . Derslere lıe 

3 blrlnciteor ln pazartesi 
günü baılanacaktır. 

Ortamektep, lise ve öğ 
relmen okullarında engel, 
bütünleme, olgnn'uk ve me· 
zunlyet imtihanları ey1ulün 
21 ncl çarıamba gününe 
kadu yapılacaktır . 

Ltae fen kolu olgunluk 
imtihanlarından matematı k, 
flzlk, kimya t bii bilgiler 
ve edebiyat kolu olgunluk 
imtihanlarından edebiyat ve 
tarlh - coğrafya gruplarının 

yazılı olgunluk sualleri ile 
her tkl kolun Türkçe kom 
pozisyon sualleri Elıonomt 
Bakenhğınca gönderilecek. 
fılozofi ve sosyo1 ojı sualleri 
komlıyonlarcet tert ı p oluna· 
caktır. 

Eylul devresi yaz ıh olgun 
luk lmt • hanları ıu günlerce 
yapılacaktır: 9 Eylül cuma 
günü fen ve edebiyat kol 
larının Türkçe lrnmpo2 lsyo 
nu , 12 eylül cumart t' 1 gü 
nü fen kolunun tabı i btl g ı 
ler, edebiyat kolunun tar ı h 

coğrafva , 14 eyJul çar oam ba 
günü fen kolunun m a le ına 
tık. edebiyat kolunun f ı l o 
2ofl ve ıoıyolojf , 17 edul 
cumartesi güoü fen kolunun 
f ı z ı k - kimya, edebiyat ko 
lunu edebiyat lmtıhanlon 

Lise ve orta me ktepler 
tallmalnameılne göre ltıe 
mezuniyet imtihanlarına gl 
renl~rl n matematik, tarıh 
coğra fya ve ta bıi bılgıler 

imtihanlarına 1 eylul per 
ıembe günü baılanacal< , 8 
eylule kadar devam edecek
tir . Ortamel<teplerln birin 
el ve ikinci ıınıflarında en· 
gelli ve bütünleme imtıhan 
larına 7 e)•lulde btıılanacak 
ve 17 eylüle kadar bitiril 
mit olacaktır. 

Liselerin tklncl devre bl· 
rlncl ve ikinci sıoaflarının 
engel ve bütünleme lmta · 
hanlaıı da 7 eylülde başlı 
yacak ve 17 eylulde bite· 
cekUr. 
Lı aelerln son sınıflarının 

bitirme imtihanlarında enge· 
le ve bütünlemeye kalanla 
rın lmtıhanları l eylülde 
baılıyacak ve 8 eylüle ka · 
dar devam edecektir, Ltıe 
rnn aınıf lerının olgunluk im 
tıhanlarlyle llıe mezuniyet 
lmt h~ nlarına 9 eylu'de !-aş 
lanecak ve 19 eylüle kadar 
devam edecektir. ilk mu · 
allim me" teplerlnin meılelt 
ımıflarımn engel ve bütünle 
me lmtıhan1arı 7 eylulde 
baılıyacak ve Jg eyiü lde 
imtihanlar bıtmtı olacaktır 

Evvelce yu:dı~ımız ·gibi. 
lise ve orta okullara alına 
cak paraıız vatıh talebenin 
müsabaka imtihanları da l l 
eylül cumartui günü baılı • 
yacak ve lıntahonlar 3 ey · 
lulde sona uect'ldlr. 

ı ısr H UL RADYOSU 1 

13- lğustos-1938-Cumartesi 
Öğle neırlyatı: 
12 30: Plakla Türk muıl 

kiıt. 12 50: Ha vadlı: 13.05: 
PHikla Türk muılklıt, 13 ıs: 
Orkeılra koneerl: Novotoi· 
den naklen, orkestra M. Ke-
mal Akel ldereıindc. 
Akıam oeırlyatı: 

8
. K·· el._.~ büyük bir hır-
ır oy e .n.an- l k 

imtihanları yazılı olarak ya 
pı lacak ve sualleri k omls· 
yonlarca tertıp olunactı ktır. 
Mezuniyet imtihanları. ol
gunluk imtihanları müddeti 
içinde komlıyonlarınca tes 
bit olunan günlerde yapıla · 
caktır. Ortc.okul mezuniyet 
lmtıhanla~ına girenlerin Türk· 
çe, tarıh - coğrafya ve ma
tematik mezunlvt>l imtihan· 

t 8 30: Hafif müzık: Tt>pe 
baıı Heledlye bahçeılnden 

naklen 19. 15: Konferans 
Prof. Salih Murat (Fen mü· 
habel erı ) 19.55: Borsa ha· 
berlerİ . 20: Saat ayarı Gren· 
vlç raııathanes•nden naklen 
Müzeyyen ve arkadaıları ta· 
rafından Türk muılk lıi ve 
halk ıarkıları. 20 40: Hava · lı Bir Kavga. 

Bcırhaniyenin Sübeylldere 
köyünden Alt oğlu Sabri ile 
yine ayn ı köyden lsmall 
adında iki kişi köy odaısıoda 
kavga etm ıılerdir. Birdenbire 
hararetini artıran kavgada 
lımall yanında taııdıAı bı 
çaAını çekerek Sabriyi alır 
ıurette yaralamııtır 

Suçlu yakalanmıı, yaralı 
da tedavi altına alınmııtır . 

sızı • 
Bürhanlyenln Memlı ma 

halleılnden Ahmet kızı :Sa 

ftye adında bir kfldm jandat 
maya müracaat ederek zey 
t inl lfe gittiği bir ııreda evin 
den birkaç bin lira kıy 

metinde beılblrdelerJle elmas 
kOpe, yuzük, inci ve diğer 
bazı kıymetl i eıyaıınm ça 

lınd ılmı bıldlrmlıttr. 

Hınızhk h6dl eıl Gzerlodc 
tahkikata baılanılmııtır . 

lan yazılı olarak yapılacak 
ve ıualler fmtıhan komls 
yonunca t rtlp ed ılecektlr . 

Orta mekteplerle llıele · 
rln birinci devre birinci, 
ikinci, üçüncü eınıflıuınıo 
ortamektep bitirme tmti· 
hanlarında engele ve bütün · 
lemeye kalan la,la llııe ve 
ortaokul taltmatnametılne 

göre ortamektep mezunl 
yet imtihanlarına etrenlerln 

..,_ ....... ~ .., .. 

rapoıu 20 43: Ömer Rtza 
Do~rul tarafından Arapça 
söylev . 21: Saat a:rarı Or
kestra. 21.30: Necmeddfo 
Rıza ve arkaôeılnrı tanıfın 
dan Türk musikisi ve halk 
ıarlnları . 22 10: Orkutra 
konseri: Novotnlden naklen 
M. Kemal Akel idaresinde, 
22.50: Son h berter Vf' erte· 
el gbnön pro~ramı . 23: Saat 

yara. 
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1 923 denberi Türk Siyaseti: ---• 
Sulh için Çalış n 

Memleket: •• r • y 
Türkler ideolojik Cephe e v- ·ıe 
lerdir. Onlar BiJyiik Meı f aa 

Zaman Taraf Tutacakl 

la adar Değil
e i Tutulduğu 

rdır. 
{Baı tarafı birinci ıayfada J 
kıymetli olduiu kanaatini 

Uyandırdı. fngllfz - Akdeniz 

donanmasının bir k11mmın 
1929 da lstanbulu ziyareti, 

Türk - lnglllz m(lnaceba · 

hnda bir adım daha atılmıı 
olmuı demelctı. 

Bundan baıka Tnrklye

Cumhurlyetlnln Balkanlarda 
Ve yakın ıarkta, takip el

tlit eulhperver siyuet, fng l· 

lız efk8rıumumiyestntn 1ıö· 
tünü almağa baıladı. 

1923 de Türkiye, Mtllet
ler l.emiyetfne g irdi. Bu ha

d ııe bılha a logiltere tle 

dornfn~·olarmın murahheıla
rı hırafından hareretle kar
tılandı . 

Bu sarada Türkfyenin Av. 
rupada ve Asyadakl diğer 

komıularfyle müaaseba tı de· 
vaınlı ııurette llerllyordu. 

Avrupada Yunanlatıınla ak
tedılen 1930 dostluk ve ha 
lcitnlık muahedesi 
antantı adeta ıttıfak 

ve bir 

dere 
cesıne getiren 1933 ıumüllü 
lürk - Yunan anleşnıa11 
1934 senesi ıubatıoın 9 un

da Romanya, Yunanist&n ve 
Yugoılavya ile fmzelanan 
Pakt Balkan sultıunu ve 

her f yln fevkinde Be ikan 

lıtiklallnt istihdaf eden bir 

sıra inkişaf hareket leri idı 

Gcrbi Asyada Türkler ay . 

nı makul siyaset yolunu 

tak ıp etmıılerdır 
1935 te Türk İran 

nıünascbatı ıa~lam ve doıt 

Ça bir eıas iıtinad cttirJldı . 

Su ıırada, beynelmilel ufuk, 
Qltllkçe kararıyordu . ltalya 
Habetlıtanla harbe glrd , ğl 
z man, Türkiye hükümetl 

rlcalt. yeni ve telıdıtld\r bır 

vaziyeti karo•la~ak üzere 
derhal tedbir almak lüzumu 

nu ht11ettller. 

' 

Türkler 1923 ıeneılncle 

Lozanda aktedılen Boğa z · 
lar mukavelenamesinden u
la hoı'anmamıolardı . O mu 

kavelenameyi Lozan mu -
hede&lo ı n eıaslı b ir llısmı 

diye kabul etmtılerdt Bunu 
önce ıulh için kobul etmlı-
lerdl Sonra ingıltere, Fran 

&a, İtalya ve Japonyanın 
gayri eskert olan Boğaz mın· 

tahalerını herhangi bir le 

C"lVÜ7.e ka rıı temfnet altına 

"hıcakle.rı yolundaki v atle· 
rine ltinıad ediyorlardı . 

Fakat Japonya ile Alman· 

ya Milletler Cemiyetinden 

çık ıp lta.lya dahi Hnbeı 'sta 
na ı lciırmak n1retıyle Mil 

etrafında, Türk lnglltz murah. 

ha lımnm· flldrlerlndekl ih· 

tılôf, Türk lngillz münaaeba 

tına ula zarar vermedi. 

Neticede aktedilen yeni 

mukavele ile Türkler Bo 
ğazlsrı tahktm edebtlecekle 
rl g lbf, yabancı gemile rin 

aıeçlı ıartl rını §lddetle tak

yit etmfı bulunuyorlar . 

Montrö konferansından be· 
ri fnglltz TÜFk münueba tı 
gittckçe ılerlemtı ve daha doı· 

tane bir mahiyet almıthr 
Türlcive bu memleketle, 

Nıyon konferansındll çok ar 
k&drıçe lefriklmeSBl etti. 
Ş mdl mayıeın 27 sinde a k · 

tedilcn kredi anla~maluı ile 
de bir siyasi doatluia kuv 
vet v@rtlmfş o ldu . 

Yalnız ıunu ilave etmek 
lazımdır ki, bu enl&ımalar, 

Türk-Alman ticaretini aııla 

tehdıt etmedlğı gibi Tfüki
yeyi de iktiBaden Almanyaya 

daha az mütev&8k ı f kıla 

cııktır. 

Aym zamanda, lngl\iz 
Türk dostluğunda yaln ı z in. 
gılızlere münhuır bir mnht 
yet olduğu zannedilnıemel t 

dır . Türkler Balkan memle· 
ketlerlyle dostluklarını lrnv· 
vetlendlrmekte devam edi · 

}orlar. 

B. Celal Reyarın ve Dr. 

Aratın Sofyaya vaki olan 

son zl yaretleı ı, Türk 8u1gar 
münasebatmı haylı ilerle 

m ittir. 
İoglllz - ltalyan anlaı 

mesı , şarkta f!ulhun muha· 

fazasınc yardım edeceğ• ba -
kamından Türklerce iyi kar 
ııltı.nmııtır . 

Türklerin, İtalyan - Ho
beıistan bfrleımeslnl dö fa k 
to olarck tanıması ve nı üte· 

ak ıben halvanla rın Montrö 

muka vele nameelnl imzala· 

ma ı Ankıtra ile Rome ara 

undaki eııkl dostluğu la~eye 

yardım e tti 

Garbi Asyada Türkiyenln 

lran Irak ve Afganfstaola 

akdettiği Saa dabat poktı, 

Türk dip1omaslsl için lıtr dl 
ğer mühim adımdır. 

Türk hududlermda belı· 

ren yegane bulut, lskeode 

run ihti lafı olmuıtur 

Bu muhtar e yalet, Surl· 

yeltler tarafından Arap ve 
1 ürkler t a rafından da Türk 

olarak tclikkl edilmekte 
idi. 

flıç ıüphes•z ki. Türkler, 

yahut Türkçe konuıanlar, 

oradaki karışık ahalinin en
büyük anıu ı rım teıktl et 
mektedi rler . 

ihtilaf ş imdi , Fransız -

Türk anlaımaılle nihayete 

ermiıtır 

ya ile mütekabllen menfaat 

lerl olan btr tı münasebalı 

Balkan ve yakın ıark an· 

laşma11 ile bu lkt mıntaka · 

nın lıttk l al l oe fU len nıüzahe 

ret Tnrk harici llyaıelinln 

e&ealı çizgileridir. 

Türkler "ideolojik cephe 

ler" tle a!akadar deitldtr· 
ler . Onlar büy6k menfaat · 

lerl tehd ıt edıldiitl zaman 
taraf tutftcaklard ı r . 

Yeni Türkler, "ittihadı lı 
lam,; slyuetlnl terviç f'tmek 

ve Are p, Htod politikalarına 

l< arı§mak yo1undaki eski 
Türk siyasetini bırakmakla 

Britanva lmparatorluituna 
bir fyt lık yııpmıtılardır . 

Hüyük hnrbin sonunda in· 
gillz ve muteltfln tıfvasettnln 
pek to bii nelic,..ıl olarak ta . 

lundıldarı b lgilnt> tavrı da 

terk etmfoler, onun verine 
kendi memleke tl t>r in ln ller · 

lemui vt> hudutlarda ıulhun 

nıuhefazası esasıoa müstentd 
yapıcı ve reallst bir ıfyaset 

yolu tutmuılardır 

İngiliz devlet a damlarına, 
Atatürk Türklyeslnln elde et 

tiklerini sadece takdir etmek 

düıer .. 
- --=- c:c:::ı--

n acılıkta 

görülme iş 
bir hadise. 

F ransada bfr taraftan ık· 

tlsadi buhran, dığer tar of · 
tan da rayicinin muhtelif 

ıukutlara uğramıf olm sı 

bankacılık aleıniodc bek 

lenmiyen bir netice doğur

mu~tur . Bu netice frangın 

satın alma kıvmett eksıldıği 
fçln herkesin ceb nde mü m 
kün olduğu kadar fazla 

miktarda para bulundur

mak m ecburlvetlne düımest 

ve binnetfce büyük kıvmet 

te banknot almak istemesi 
dır . Fıtllyetta bunun teıılrl 

500 ve 1000 f ranklak bank 

notlara fazla istelt oekltnde 

gôrülmüt ve Fransı z b&n 
kaııı son 1 O yıl içinde 1000 

franklık banknotlllrın sayı

sına artırmııtır . Ştmdl de pt· 
yeaaya 5000 franklık bank
not çıkarmayı düoünmekte· 

dır . 

Astronomi 
Sergisi. 

Moııkovoda rauthane da 
hı lınde açılan "Yirmi sene· 
lık Sovyet astronomisi., ser 

glsi, büyük muvaffaklyetle 

devam eylemektedir. Bura • 

da teıhir edilmekle olan : • eserler. bütün dQnya al ı mle- : 

Sovyetlerde 
Endüst i 
inşaat. 

~ ovyetler Bı rl ığ lnde en 

düstrl inş a atına deva m e d il· 

mek tedir 1938 s enesi zar 

fıadl\ ya lnız ağır endüstri 
sahasında, en modern t ek· 
oı lde kurulacak 147 yeni 
müessese vücut bulacaktır. 

fnınat proğramı , geçen ıe· 
neye nazaran yüz.de 30 n & 

betinde fazladır . 

Ağır ndüstrt hizmetinde 
bulunan elektrik sant r allerı· 

nın kuvveti , 660 000 kllov t 

fazlaleşacaktır . 

Senede 28 000.000 ton 

randıman verecek olan yeni 
41 maden kömürü oca§ı 

çalışmıya baılıyacektır. 

M talürjlde 7 y nl )•ük 

sek fmn, 10 yeni Marlen 

fırını ve 4 lamlnuar ltleme· 
ğe açılacaktır . 

Demirden gayri m a denler 

üzerinde çal ıınn 4 yeni fab · 
rlka da tı\emeğe baıhyacBk 

hr 

• 
/ngilt renin 
Güzel Ka rnı. 

lngiiterenln meıhur ve 
• 

en güzel k odml rından kır 

mız.ı Konteı namile anılan 
franfli& Vorvik 77 )'9fınd 
ö l müştür. 

Bu ic a dın 17 vaımda iken 
logilterenin en güzel kızı 
olarak kraliçe Viktoryaya 
tal<dlm edılmJott. 

Kraliçe, kızı o zaman sa 
rn y muhitinde büyük b ir lh 
tlra mla karıılnmışt ır . Krali . . 
çe Vtktoryanın ölmest üze· 

rJne Graf Vorvlh tlc evle · 
nen Fransfc sot1yoltst olmuı· 
tur. 

Vorvlk öldükten ııonra 3 

milyon lnglhz l rası tevatüs 

eden güzel kadın paral rı 
sey&hatlerda ylvlp bıtlrmfı 

Ur ihtiyarlık s~nelE rtnde se· 
falete düıen Franııls büyük 
mahrumiyetler içinde can 

vermtıtfr . 

Elmas 
Kaca • çılığı. 

Prl\ğda Ruzıh h va iıtott-
yo nundn elmas koçRkçılar • 
nın yeni bir kurnazlığı mey
dana çıkanlmııtar 

Çok kibar kıyafetli bir 
adEı m yanında köpeğiyle ta· 
ya re ye binmek üzere fsta s · 
yona g t>lmiıUr Almanyaya 
müteveccıhen hareket et 
mel< üzere olıtn bu tay&rede 
bu zatın ve ltöpe~lnln ye r · 
lerl evvelden tutulmu§tu. 

Bu ssrada köpe~ln taflmes ı 

nın lüzumuudGn fazla kn 

l ın 1 ığı gümrük memurların 
dRn birlsln tn naznrıdtlı ka

tini ce\betınlt ve tasma mu 

avene edilince 5 ml l~· on 

fark kıymetlnde mücevher 
le t ıklım tıklım dolu oldu 
ğu enl & 11lmıetır . Tabii el
maslar musadere edlf mi~, 
köpek ve sahibi de tevkif 

edılmtıttr. 

•••••••••••••••••••••• 
TÜRKDILI 

Pazarte~inden haıka her • 

ıün çıkar. Slyaaal g zete .. : • Yıllığı: 800 Kuruı : 

Altı Aylıi?ı:400 • : 

S 3 •• 

lctler Cemiyetini hiçe sayın 
ca Türldyenlo Boğazlar mu 

kavelenemeıl ile Boğazlcır 
mıntakaaındaki hAklmtyeti
nin tahdit edılmtş olmıısı 

Türliiyenlo bltareflığına bü 

yü bir tehlıkt" te-ekil edı 

yordu. Bunun üzerine l ür· 
kıye Milletler Cemiyeti i<on 

seyfnt' mürac at et ti. 

Fransız hükümeU. Türkt 

yenin Hataydııkl huıud men· 
f nntlerlnl tonımıı, Türkiye 

hül ümetı de herhangi bir 

örazı ka pm k m eli beııle

medlğınl teyld ctmlttlr . 

ri t rafından 1920 senesinden: 

1936 ıeneılne kadar keıfe· 

dil en 2 688 küçük yıldızd&n 
368 inin Kırımdaki Slmelz 

rasnthan c&i utronomları ta 

rafından bu 1uoduğunu l bot 

eylemektedir. 

ayıaı: • • • : Günü geçmlo ayılar 25 : 

kuruıtur. 

ADRES: 

ranıında Batular meaeleıt İngiltere tle doıtluk Rus-

Kurulan l\lontrö konfe : BALIKESIR T0RKD1Ll : 
........................... 

lmany ile 
Tic ret 
nlaş a ız. 

A lmanya ile t cııret ve 

k ltrfog a nlaşmaları müzıı ke· 

relerinde hükümetımfz adı · 
na bulunan he yete f§llra k 

etmff olt.n Türkofo; Heı 1 B . 

Bürhan Zıhnl Sanus lı
tımbula avdet etml~tlr. B. 
Sanuı avdetinde Burlapew-

teye uğramıf, Macarıstan 
hariciye ve Uc ret nazaret-

' lerlyle Macnr mılli banka 

lara ve bazı müe11eıelerle 
temaslar yapmııtır . Bu te• 
mular mevcut Türk · Macar 
ticaret ııolaımanmın daha 

iyi l§liyebllmeıi iç in icap 

eden kararların alınması 
merkez ınde olmu§ ve Ma· 
car hükum tiyle esaa pren

ılp Utbariy1e mutabakat 
huıul bulmu~tur Geçen ıe· 

ne 18.000 bin pengfi olan 

Macar ithalatı bu yıl üç 

küsur mt lyona çıkmıotır . Ma· 
carlaran yurdumuza ithal el· 
t ı k ler l mal nisbettnde bı z-

den mal a l malarının tem nt 
keyf iyeli bu preoııp üz.erin 

deki anla~ma ı l e temin edil 
mit bulunmaktad ır . Meı;cut 

an lcı §manın her lkf tarafın 

ticari mübadeleıinl arlara 

cak bfr §el<tlde yeni bcotan 

tanzimi için ey ut a yında 

Macarlıtnndon bir ticaret 

heyeti istanbula gelecektir. 
Bu yapı l .cak olan anlatma 

ile m e vcut itha l ve ıhraç 

vaziyeti muvazi bir hale ge· 
tlrllmlf o lacak aynı zaman· 

da her i k i tarnfın d aha faz 
la miktard ithal ve ı hra ç 

ta bulunmal arı temin edıle· 

ce tir 

ulgar 
S var Şeh 
azı arı .. 

T a t riııtanda, U tka nehri 

kena11nda , me vk ii uzun za 

man goyrl mal um kalan 
Bulgar "Suvar,, ıehrlnin 

heıfedilen harabelerinde ya · 

pı lan kazı lar netlcel~omlotlr. 

Suvar ıehr l , 8 ncl asırdan 

14 ncü esra kad12r burada 
m e vcu t bu lunan Bulga r kral 

lı ğı nın devle t merke zin i leş 

k ıl ed ıyordu 

Kazılar esna11ndn, arala 

rında Çın porseleni kırıkları 
da mevcut olmal< üzere bir 

çok çanak çömlek, ev e,ya 

sı, 10 ncu ve 11 net a ırla 
ra ald Arap ıılkkelerl ve nl 

hayet çok büyük b ir alaka 

us•andıran camdan yemek 

hapları bulunmuştur. 

uni reçineden ~is. 
Hab~r tab ii Amerlkndnn 

geliyor . Bell<I de Amerıkan 
vnri bı r blöftür. Fakat ge 

ne okuduğumuz gibi anla· 
talım . 

Nevyork dişçiler i, ıuni re 

çlnenlrı d lo f m a linde çok 

fayda lı olacağını keıfetm lş 
tir . Çünkü bu madde ucuz 
dur, h mızlardan mütee11lr 

olmaz, kolay lşlentr, çabuk 
sertleı ı r. 

Bu neticeler lrnrşıınnda 
Nevyork d j~çllerl bu msd 

deden takma d iller yapmıo

ler ve bu dıılerl tabii d ı ıler 

renginde boy maia muvaf 

fak olmuşlardır. Eğer doğ· 

ru 1 e porselen dlılerden 

sonro, reçlo dııler d göre · 

cetlz demek oluyor . 

•••••••••••••••••••••••••• • • : Okullara Girme Şartları: : 
• • •••••••••••••••••••••••••• 
Polis 
Kolleji. 

1 - Orta tahıl) diploma 

sı almıı bulunmak. 
2 - Ana ve babaları 

Türk olmak. 

3 - Kendllerioln ve Bi· 

lelerlnln, geçmtıte ve hazır 
dakı ahlaki du • umluı maz 

but olduğu, fena ltlyad ve 

huylu olmadıiı, zabıta tah· 

klkatiyle anlaıılmak . 

4 - Beden teıekkülitı 
düzgün olmak, vücudun ha 
rlci kmmlaunda alameti fa · 

rika teıkıl edecek yanık, ke· 

ılk, yara, bere ve kellık 

eıerlerf ve dilde pelteklik 

ve kekemelık bulunmamak. 

5 - Saf l ığı iyi oldufu 

tam teıekkül lü h&1tahane 

sıhhat heyetleri raporu tle an· 
la§ı mak, 

6 · Mazeretelz olarak 
bir yıl tahıllfni terketmlt 

bulunmamnk 

7 - Yaıını büyültmüı ve · 
yıı küçfiltmü~ olmamak. 

8 Talib tn ana, bA ba, 

veli veya vaıı sı tarafından 

noterlUcçe museddr. k tneh 

hü t ve kefalet ıenedt veril· 
mek 

9 - Bu yıl ko1fejln birin· 

el sı nıfına alınacakların vaı 

lnrı; 15 - 19 ve bu yaıl11ra 
göre de bov ve ağırlıkları 

arasındaki farklar: 

Yaı Bov 
15 1,54 
16 1,59 
17 1,63 
18 ! ,65 
19 1,66 

ibarettir. 

Ağır'ık 

43 
49 
52 
57 
58 den 

1 O - Koll t>j; paraaız ve 
yatılıdır Talebenln giyim ve 

ylytml devletçe temin edile 

cektlr 

Kollf'j; teırinevvel haıın· 

da açılacaktır Müracaatların 
15 eylule kadar ya pılmıı 

o1maaı §arttır 

Yukarıdaki ıartları haiz 
bulunan istekltlf'rln; fazla 
izahat almak ve müracaat 

ueulünü öğrenmek üzere 
mahalli emniyet müdür ve 
ilmfrlerlne baı vurmoları la· 
zımdır. 

Tavuk, altın 
Y murt/ar mı? 
Şu Amerıkalı!arm hepıl 

garip garip ıeyler bulurlar. 

işte size bir tane daha •. 

Amerikan üolversltelerlnden 

bırlslnde hayvani klmva 
okutan bir profeıör ta vu · 

ğun altın yumurtlamıyeca-• 
ğına nihayet kanaat getire . 

rek düıünmüı. taeınmıı ui 
raımıo ve bulmuı . Ne mi 
bul muı? 

Bir tavuğa , üç kahve ka· 

t•iı morina balık yağı &cuv

vetınde vitamini olan bir 

yumurta yumurtlatmağı .. . 

Hemde vitaminin dereceli 
B olmak ıartlylt! .. 

Bunun için kendisi huıu 
ıi bir maya bulmuı Bu 

mayayı muntazaman ver· 
mek suretiyle yumurtanın 

gıda kuvvetini gittikçe ar_ 

t ırmıı · Şimdi bu mayayı 

birde piliçlere tatbik ede
cekmf§. fikrine göre bu ıu

retle e~ zamanda gıdn kuv · 

veli çok fa·da yumurtalar 

elde edecekmlt· 
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u~ ır"' • .. TORKDILI 13 ACUSTOS 1931 

~~ ~ii ~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= 

~~ K A R 1 u z K u R !: = K apita/: 100000~ Türk Lirası a 
~~ f!!i!S 1fJ Yurd içinde 261 Şube Ve lljans 'fit 
•• f a İ Y e a ğ a Z~a $ f il :l Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
_ _E :.--=::.. ~ Her türHi zirai fkrnzlar· dtl}er btlcümle ban a mu· ,. 

§g~ ANAFARTALAR CADDESİNDEKİ ~ ~ amelerl büyük ıubel erind4! kiralık kaae lar . .,. 

===~ K A D R 1 u z K u R ~= JlıJ lhbauız taaarruf ve kun bara hesaplarında ilcra· ~ ( ı,i i: , :J mlJeıer. = 
= · K t • M ~ - ~ lkramlyt: Miktar[: Jkramiyc·ııı'n tııtaıı ~ E4 ı r a s ı y e a g a z a s ı ~E3 ; ADEDt LiRA LlRA : ~ 

I
~ Eski Hükumet caddesinin açılması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Ba/Jk· ~~ .ı. ıuuo ıooo 'f'/t 

j hanı altındaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. il 1 :J 1 ~~g ;~g : 
( ~ 11radığınız her çeşit k11 tasiye levazımını en ucuz ve en ıyi şekilde (Kadri Uz- ~= = ~~ 1

: :~g = 
114 kur Kırtasiyesi Mağazası) nda bulabilirsiniz. lii~ = 30 40 1200 = 
iliW'.@iiiiiiiiiiii!~~~iiiii@iiiiiiWi~'iiiiiiii~~iii~@füi@Wiiıi~füii!IDiiiiiruıl~iıiii~ii~~Wi~iifü~iifüi~fii iWWiW~iiiiiilliiiiıiiii~i ! 1 ~~ k , , 
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6~~: S 
Erdek Eksiltme Ve ihale 

Komisyonundan: 

~ ou [·ram ye tr /ıer uç ayda bir olmak üure st· 1* 
•lll!l:•ltill !ll: iti t:•!l• 111.1 !{it ·ı ~ nede dört dıf a bu miktar 1ızeri11dt11 kura ilt dağılı · -,. 
• •• )\ lacaktır. ilk kt'şldt 1 E~LLil 938 dtdlr. fi! 

~ M U J DE ! . • ~••••••••••••••••••••••••t 1 - Erdek bü~dmet bınuırıın tamiri 9 · 8 · 938 
tarihinden itibaren on beı ıün müddetle açık elulltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Ekaıltmenln lhaleal 24 - 8 · 938 tarihinde ve 
aaat 15 de mal d«ıtreatnde toplu bulunan kom11yonca icra • 

•• • • POSTA OTOBUSLElll I ~~~~ 
1 

ULUS OTEL NOEN i» Okum kılınacaktır. 1 
3 - K•ılf bedeli (750J liradır. 
4 - T emınatı muvakkate keıtf bedeli 6zerlnden y6z

de 7 .5 ve kati teminat bedeli de ıha le bedelınan yüzde 
15 dır. 

5 _ lıteklller kaza mal m6d0rlüğüode bulunan ıart- 1 

nameılnl ve keılf raporunu her zaman görebthrler. 1 

6 - lateklılertn ebltyetı fennıye ve ıeraıU kanuniye. 
yl ve aranılan evsafı baız bulunduklarına daır vuikala · 
rlle beraber ıbale gfinü Erdek ekıtıtme ve ıhale komi•· 
yonuna m6ncaat etmeleri ilan olunur. 

. KAL.KAR • I yiniz 
Her o•b•h otelıadzden Buna, Çanakk.ıe, Bondır- 1 

ma ve Edremlde otohill poıtaları kalkar ve akıam i 
ları gehr. 

Poıtalar karıılıklıdır . 

4 - 1 - 268 

ilt lzmlr avlzolara içtn Balı~ealre uirıyacak aa1ın mi ı 
• aafırlertmize her zanıan ttmt% 1atak bulundurulur. 1 
'• Eıkı Dıyunuun,umıye otelı nemlle maruf oteli bu -______________ 1. kere · 1Uluı Oteh,, ıamıle açtım . Ytnı nıefn.ıoet, nıuıam 

------ • ba ve mükemmel konforu haiz, temtzlıil tasavvurun 1 
BalıkeBı·r Beledı·ye Rı·yasetinden.· 1 fevkinde ve ııauarı çok tbVtndır . ı.tarahatıarı temin I 

edılen m üıterllerım, yol yorgunluğunu otelimizde 
İtfaiye Amir ve erleri için 10 lira bedeli tahmınlt on ı• bıbakkın dınlendırecekur. • [ 

beı adet çizme )aptırılacaiından 3 8.938 tarah ı nden lttba· Ufuı Oteli Müdürü 

~~~~~~~~~ 

dan Geçme-I 
Mühimdir. 1 

ren 15 gün müddetle açık ek11ltmeye çıkar.lmııtır. 91t Eıkl Telgraf Müdürü ılı 
lhaleal 17 8 938 çarıamba günü saat 15 de belediye • Fehmt Aılan ,_-->- ~ 

encümeninde yapı lacaktır . 1 al ıpıerın nın&ı Qr aüo ve saat· ....... 181 .. •lf••··--·· •••• -"<_ 

I• belediye encllmenonde buıunmalanıılin t•.:U~63 Balıkesir Vilayet Daimi. 1 (EMİL l\ıJAROT) Mar-1 

Encümenınden: ~ kalı, Buğday (;alkaları. Kepsüt Pana)rırı: 
Kepsüt Belediye 

Riyasetinden: 
Her sene Kt'p&üt nahiye nıerkeı.ıode açı lmakta olan 

hayvan panayırı bu yıl da ağuıtoıun 18 net P'"'l"'mbe 
aünQ kütdl edılerek bet gün devam edf"c~ğ· ı ı ao olunur. 

3 - 1 - 271.. 

1 - Açık ekaıltmeye konulan tı: Balıkeılr • Edremit • " 
Akçay yolunun J3+ 104 ıncl kılometrelerl araıında keııf I ft Harman zamanı gelmtı oldu tundan hu rençberl, 
bedeh 998 hra 37 kuruı kumlama ııt ıle lııca Bürhaolye . ~ köylQyQ, deilrmenctyl ve zahıreclyi düıüodüreo ıo , 
Ayvalık yolunun 9s+soo - J 27+500 ncQ lulometrelerl ara 1 il. btr bujday çalka makıout almaktır . Fakat !etenbul· 
11ndakı keııf bedeli 9Y l lira 80 kuruıtan ibaret olan kum fit dan ambalajlı almak, makinenin ne oldufunu bilme· 1' 
lacna amehyeaıode. it meldir. ~ 

2 - Bu ite ald ıartoame •e eYrak ıuolardır: i Sız, Balıkeılrde ayafın1zda maarafıız ve açık ola· 1 
A - Ekaa•tme ıartnameal rak bu meıhur olan ( EMiL MAROT ) fabrlkaaının 1 
B - Fenni ıartoame. b d l k l ua ay ça kama lnelerlnl bu ıene de atanbul fıatın . 

C - Mukavele örneil dan yüzde yirmi ve yirmi bet nokunıle ve ehven 'ıf 

Balıkes,r Vılayet Daimi H Keııf cetveli ftatla ıatılmaktayız . ~ 
D - Bayındırlık ıılerl genel ıartoameıl. 1 I 4, 5, 6 Nu n araltlara. tek •e iki parçalı cloılerl 
ıtlyenler bu keı fname ve evrakı Daımt Encümen kale · de mevcuttur · 

mlnde veya Nafıa Müdürlüğünde görebılirler. 

1 d l 1 3 E'- ıl 18 ,.. 9J8 Mahıulitı 9 kıama avmr, kaUyeo yabancı mndde 1 - darei buıuılye akara tın an o up temllllen aatılı - - •• tme •auıtoı tarihine raatlıyan per · ret; 1 

la çıkarılan AtatOrk parkı c ı varandakt ıehze bahçealne ı ıembe günü ıaat 1 O da vilayet makamında müteıekktl it. bırakmaz . 
talip çıkmadığı ve arnbecılar içinde bir dükkana verilen encümen daimi huzurunda yapılacaktır . ~ Yedek parçalarını derhal tlcarethaoemlzden teda· 
bedel haddlllyak ıörülmedığloden 18 8 938 tarahıne raatla : 4 - istekliler yukarda yazılı gün ve ıaa lle her tki yol it. rlk ede bilinin iz. 
yan perıembe günü aaat 10 da thaleal yapılmak üzere 10 için yetmlı beıer liralık muvakkat temlnatlannı ma laandı · t; Hedelt için de ayrıca kolaylık ıöıteriltr. 
gQn müddetle temdit edllmı1tır ima yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarUe iıt, 

2 ihale muayyen gün ve ıaatte vilayet makammda encümeni vilayete müracaatları llln olunur. 1 
mOteıekkıl Daimi Encümen huzurunda yapılacağından la ftt; 
teklılerln muvakkat teminatlarını malıaodığına ya.tırdıkla . 4 - 260 « 
rıoa dair makbuz veya banka mektuplartle blrlıkt Encü· ~ 
mene müracaatları llln olunur. it. 

Encümeninden: 

MAKiNELERİN YAPTIGI iŞ MiKTARI: 

No:4 5 6 
. 
Saatle yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 

1 
1 
1 

Balıkesir Asker ik Şubeai 
Başkanlıg"' ından: 

Balıkesir As7!::.:~:n~'::ı:n: ı 
1 

kilo mah~ul çalkar. 1 
flhmet Vt' İbrahim Cumalı Kardeşler 1 

Balı keılr: Çiviciler Çarşısı ı\o: 12 1 1.8 938 Tarihinde k4lpah ~arfla thaleıl ilan edilen ve 
l - 333 Doğumlu ve buntarla muamele gören daha keıtf bedeli 29.165 Ura 23 kuruıt~n ibaret olan Balıkeılr 

eıkl dojumlulardao yedek ıubay yeti§f!cek aakeri tem eh· de Çayırhlaardald ıraj bınasanın lnıaeının lkmall1:1e talip 
ltyetoameıl olanlar 1 eylül 938 de hazırlık kıtaaıoda bu· çıkmadJjından ıbaleıl açık olarak 26 -8 938 cuma günQ 
luoscak ıurette ıevk o'unecaktır. ıaat 10 da yapılacaktır Muvakkat teminatı 2187 lir 40 

2 - Memuriyette bile olıalar lıtlınıA edilemez. Bu ka kuruıtur. Plan, fenni ıartoame ve birinci keıtf tlııtkUr 
bil olanlar oüfuı cOzdanları ve iki fotoirafla 29 efuatoı Taliplerin muayy - tt 8 ı k ı k t ı · en ıun ve aaa e a ı eıır or ıa an a ma 
938 çarıamba ıunGne kadar ıubeye gelerek ıevk muhh komtıyonuna müracaatları . 
ralaranı almaları lazımdır. Müracaat etmlyenler hakkında 

1 kanuni muamele 1apılarak cezalandırılacakları ilin olunur, 4 - 1-267 

!Jemlrcllu Çarşısı No: 63 

Sahtbi ve Baımuharrlrl: Halıkealr Mebuıu 

Çıkarım Genel Oırektörü: FUAT BI L.'AL 

1 Baıımyerı: Vtllyet Matbaaaı - Bahkeılr 

H. KARAN 


