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Sovyet-Jıapon Ihtiliifı Büyüyoı·. 

Maraşal Bloher Acele 
Vl8divostoka Döndü .. 

HAD BİR HALE GELEN QANG • KUFENG 
İHTİLAFINDAN SONRA UZAKŞARKTA 
QETİN BİR HARP BA LAMAK ÜZERE ... 

Partı, 9 ( A.A ) - Sov 
Jet · Japon hudud an 
laımazlığından ileri ıelen 
çupıımalar devam etmek· 
tedır. 

kumandanlarından General 
Zınkov, bugün tayare ıle 

Kabarokılye vuıl olmuıtur. 

vu ejanaı, Maraıal Btoherln 

beyannamealnl tahlil ettıkten 

ıonra, Ruıyanın. Japonya 
tle harp etmek için BJohere 

ulahlyet verdiğini tahmin 
etmektedir. 

Tokyo, 9 (Radyo) - Mu· 

(Sonu lı<loci sayfada) 

Çin - Japon Kuvvetleri Arasında 

Harikeoda Şiddetli Bir 
Çarpışma Baş 1 adı .. 
Japon tayareleri tarafındanffiuhtelif yerlerde yapılan 
~om~ardımanlu~a ~inliler ~ün 33 ıa,areyi düşürdüler. 

Parla. 9 (A A ) - Han 
kcodan Vt"ril~n haberlere gö 
re, muhtelıf ıehırler fızerıne 
Japon tayareleri tarafından 
yapılan akınlarda dün 33 Japon 
tayareıl dütürülmüıtür. Bun 
d•m baıka Çın akıocı kolla 
rı laraf ından Japonların İf· 

ıalı altmdakl arazide yapı -
lan akanlar e1nuında muh · 
telif demlryolları üzerindeki 
köprüler "e bu hatların muh· 

telif noktaları tahrip edıl 

mittir. 
Honkon, 9 [Radyo] 

Dokuz tayareden mürekkep 
bir Japon fıloau, · dün öğ 
leden ıonra Kantonu bom . 
bardıman etmtılerdlr. 

Atılan bombalardan mü
him bir kıımı, Franıız ka· 
terde 1 klliıe1loe düımüı, iba 
det için ktlısede bulunanlar · 
dan 30 kiti almüf ve eUt 
kiti yaralanmıfhr 

• 

it al yan 
Krah manevralardı ~ulundu. 

Roma, 9 {Radyo) - hal· 
yan orduıu bu aabah ıaat 

yedide manevraya baılamıı · 

tır. 

Manevra ıahuına gldeo 

Kral Vıictor Emaooel, Vell· 

ahd Prenı Omberlo lle Mua

aolini tarafından karıılan· 

mııtır. 

Ktrmızılarla maviler, m6· 

teaklben ılerlemlılerdh. 

Manevralara, hararetli ıu · 
rette devam oluomuıtur. __ .............. _ 

Hindiatanda 
-

Bu aabah on dört taya· 
reden mürekkep bir Sovyet 
hava fdoıu Çanı- Kufenı ve 
Şatauoluung tepelerindeki Ja. 
Pon mevzilerini bombardı 

mao etmıılerdlr. 
Tokyodan verilen bir habere 

ıöre Sovyetlerln Akıayı Şark 
orduları kumandanı Maraıal 
Blober, bareklh bizzat lda 
re için Vlidtvoıtoka ıelmlı 
lir. 

General, Maraıal Blohere 
bir mektup vererek, Ruı H· 

keri ıfıraamın kararlarını bil 
dfrdıkten ıoora, Maraıaldan 

aldığa raporu Moıkovaya gö 
türmek üzere hemen hare 
ket etmlıttr 

Viladtvoıtokta bava ve 
deniz üılerfnde genlı tertl 
bat alıomıı, Rus douanma11 
ve tayareleri hezarlanmııtır. 

Bugün Kabarofskıden 50000 
kltlllk bir kuvvet Mançurl 
hududlanna sevk edılmtıttr 

Parlı, 9 (t<adyo) Ma 

Çiftçinin Sıhhatını Ko
ruyacak Tedbirler .. 
Ziıaat Ye, ileti yeni ziıaat pı oğrammı ~ızulıı ~Bn ~u 

Ktlise, mühim haaarata 
uiramııtır. 

Bu bldiıe Kantonda de
rin aklıler uy•ndırmıı ve 
ıehri mateme garketmııtır, 

Şehrin büyük caddelerine 
düıen bombalardmn da çoğu 
kadın ve çocuk olmak üze 
re yüz kiti ölmüı ve iki 
yüz ktıı yaralanmııtır. 

Dört ~in köy ıulır altmdı 
kıldı. 

Loadra, 9 ( Radyo ) -
Hındlıta ıtmdlye kadar mlı· 
it görülmemlf ıeyliplar ol· 
mnıtur . 

Büyük nehirler taımıı •e 
dört bin köy ıular altında 

kalmııtar. 

Berlln, 9 [Radyo} - Man-
çurı hududlarında büyük raıal Bloher bugün bir be no~taya da e~ımmiret veıecek. 
•ıkerl hareketler baılamıı 
tır . 

yanname neıretmlı 
ıullyetl, Japonlara tahmil 

Dün ve buaün müteaddit ettikten ıonra, Japonyaoın 
Çarpıımalar olmuıtur. mütecavtz vaziyete ıeçtlğınl 

Japonya harbiye nazaretl ilan ve Ruıyanın muul ol · 
lllGıteıarı General Tabu, Man· madıiını ili ve eylemııtır. 

ÇUrl bududlanndakl Japon Parla, J (Radyo) Ruı 
lrıtaaboıo, Rua orduıunuo aakerlerl bugün tanklarla 
herhangi bir taarruzunu Mançuri hududlarına tekrar 
ıdefetmek için emir aldıjını taarruz etmlılerdir. lkı ta 
•öylemtıtır, raf araeında vukubulan çar 

General Tabu Japooyaoın pıımalar, çok kunh olmuı· 
harp tıtemedijlnl ve fakat tur . Ruı aıkerlert ıkl yüz 
lbecbur edildikten ıonra metre yaklaı •uıılar ve Ja -
bundan kaçın~ıyacajını ıla ponlarla süngü ıüng6ye çar . 

•e eylemlttlr pıf mıılardır. 

Londra, 9 (Radyo) - Ruı Parla, 9 [Radyo) 
--="""'==========-=-======-====~===============-===== 

Ha 

Çekoslovakya Milliyetperverleri 

Südetlerin lmtiyazlar1-
nı Kabul Etmiyorlar .. 

Zıraat Vekaleti, bir taraf 
tan yent ziraat proiramı 

mızın uularını hazırlamak 

taykto, dıjer taraftan da 

çıftçıoin ııhhi durumunu 
tanzim ı şlni ,ı,.. )•alcındoo ele 

almıt bulunmaktadır. Ma · 

liimdur kt deniz lfçlleriyle 

toprak fıçiJeri ıtmdllık lf 
kanununun ıumülü haricin 

de bulunmaktadır. Bunlar 
için de en yakan bir za 

manda birer k11.oun projeai 
hnırlanacakıır Tabii o me 
yanda mevcut ;, kanunun 
da olduğu gibi, toprak lıçı 

J~rıoln 11hhi durumunu ko 
ruyacak huımılar da tahta 
temine ahoacaktır . Türk 
çlhçlelnio, bilhaua urıi ıı-

Dahiliye 
Milliyetperver partisı ~ekoSiOvakya~a or~unun da iştira- Vekilimiz Oıta Anadof uda 

kilı ~uyük ~ir isyan tehlikesine işaret etti. tedki~ sehı~ıtma çık, yor. 
Parlı, 9 <Radyo) - Çe 

lcoılovakya da vazıyet ye 
nlden karıımaia baılamıı 
tar. 

L ~üfrlt milliyetperverler, 
A. 0 rd t<uoclmanm, Südet 

1 cıaanlarınıo tarafını iltizam 
:tllitnden ıuphelenmlıler ve 
d Undan dolayı ıtmdlden te 
•hır almıılardar 

l .\lakadarların verdiği ma 
k~rtlata aöre, müfritler, hü· 
Ul:IJetın Südet Almanlarına 

~:;dıiı haklardan fazla biç 
hntl)az kabul etmlye 

Celd 
erıoı ve akli takdırde 

Otd 

1 U ile bir araya geler~k 
'h td 0 edeceklerini ve icap 

1 •rae kabıneyl dütürecak 
erıoı b l lldtrmlılerdır 

d 0 ndra, 9 (A A J - Sun 
Q\''b Tınıeı gazeteılnln Prai 
~ u abırı Lord Runclmanın 
Oravı p aya gitmek üzere 
'•id lQlll •n ay. almadan evvel 

la •efirlnln ıerefloe ver· 
at,afet1 mltealllp Am•· 

rlkanın Berlln Sefiri Hugh Jatanbul, 9 (Huıuıi)- Da 
Vilıon ile mülakat yaptıiı biliye Vekili ve Partt Genel 
nı kaydettikten ıonra ıun .:Sekreteri 8. Ş6krü Kaya, 
lara tlive eylemektedir: buıOolerde Orta Anado 

_ A kıloi iddia eden re·ı luda bir teıjkık aeyahatına 
mi beyanata rajmen her çıkacaktır. 8. Şükı ü Ka · 

ikııinln de asgari yarım aa · 
al kadar Çekoalovakyadakt 
ekalliyetler hakkında görüı 
tüklerıol emin bir menba · 
dan haber aldım. Bununla 
beraber bu görüımelerjn 

ne dereceye kadar "reımi,, 

olduiu malum deiıldir. 
Budapeıte, 9 (A.A )- Lon 

drada uzun btr ikametten 
sonra avdet eden Kont Bet 
len dün Baıvekll Oeimredy · 
yı ziyartt ederek ktndıılle 

uzun bır mülakat yabmııtır . 

Bu mülakat hakkında hiç 
bir habet oeıredılmemlı lıe 
de ılyasi ve lkllladi Macar 
mehafıllerlnln lnatl ı z Macar 
münuebetlerlne büyük bir 
ehemmiyet atfettikleri ma 
l6mclur 

yanın zelzele mıotakaaına 

kadar gltmeal kuvvetle muh 
temeldir. 

Fransız 
Ordusu dağ ~ıtaatı manev

ralara ~aşhyor. 
Parıt. 9 [Radyo) - Fran 

11z orduıu dağ kıtaatı. ya -

rm manevralua baıhyacak· 

tır. 

Cumhurreiıl Lebrun, ma· 
uevralan ıona kadar taktp 
ed~cekllr . 

Ayın 1 1 inde bir geçit 
reı 'l' i vapı\acak ve General 
Gamelin, nuiuyu teftlı ede· 

c:ekU• 

ler dolayislyle ııhhahnıo ha· 
leldar olmama11na ehemmi- · 
yet verilmektedir. 

Hu vadide, elde mevcut 
kanunların ortaya "oyduğu 
hükümle• .ıo , ... rJ.. o ..... ~ 
lar öuyük btr ftlna ıle tat 
bık edilecektir. Meaela, ha· 
zı mıntakalarda çeltik zira 
atı .iıçılerintn barınmuı için 
yapılnuyan tel kafeılı evl~r 

cıbtolıkler , kinın tevziatı gibı 

hususların yerine getlrtlmc· 
sıne ehemmıyet verılecektir. 

Çünkü çeltik zlraati kanu · 
ou e.aıen bu hükümleri 
koymuıtur. 

DlğH ı;lra.i ıubelerin de 
böyle ııhhate zarar verecek 
kıaımlarının tza!HI eıbabı 

hazırlanacaktır. 

Ankara 
Hu~uk fakültesinden ~u se

ne çtkanlar. 
Ankara, 9 [Huıuai} - An 

kara Hukuk fakülteılnden 

bu yıl on yediıl kız olmak 
üzere 98 genç mezun ol· 
muıtur. 

Doğu Kültür 
Kongresi 
Toplandı. 

Ankara. 9 (A.A) - Do 
eu kültür konıreıl bugün 
Trabzonda umumi müfertlt 
vekili tarafından açılmııtır . 

G. Metaksas 

Bulgar saf irile ~onuştu. 
Atına, 9 IRadyoJ - Yu

nan Baıvekllı General Me· 
takıu, Bu1gar aeflrlol kabul 
etmlf ve uzun müddet ko 
nuımu§tur. 

Siyasi nıehaftl, bu müli· 
kata büyük ehemmiyet ver· 
mekted4r 

Franıız katardal klllse11ne 
uzak meaafeden fark edile· 
cek kadar büyük bir Fran-
11z bayraianın aaılmıı bulun
duğu tahakkuk etmfıtır . 

Kılı.ede öleolerın ceaedle· 
. ı a. ... u.acm çıKarumııtır. 

j....:::===-===---=== ........ -

llGkümet, feliketzedelerla 
yardımına koımuı ve fakat 
ıüçlükle tı ıörebllmiıttr. 

Bıolerce halkın bayatı teh · 
rnu:y e GUf mUflilr . 

İngiltere,lspanya Mese 
lesine Ehemiyet Veriyor 

------
İngiltere, ispanyada ted~ikıt yapmak üzıre kara ıı 

deniz ~0111isyonlın tes~il ıtti. 
Loodra, 9 tRadyo) - lı· 

pan1ada devam eden bom
bardımanlar hakkında ted 
kikat yapmak üzere beyoel· 
milel bir komlayoo teıktline, 
ademi müdahale komltutne 
dahtl devletlerce kabul edil. 
mediitnden biri tayau~cl ol· 
mak üzere iki lngtllz suba · 
ymdan mürekkep bir komlı 
yon teıktJ edılmiıtir . Bu 
komiıyon Tuluza giderek 
orada kalacak ve zaman za
nıao tahkikatla menul ola· 
caktır . 

loıılızlerden mürekkep 
dtğer bır deniz komlıyonu 

da, lnıtllı; vapurlarınnı, ara 
11ra uğramakta oldukları ta 
arruılar hakkında tedklkat 
yapacaktır. 

Bauelooa, 9 (A.A )- Dün 
aaat ~3.30 da Leyk Lügano 
adındaki lnaılız ticaret ı• 
mtıı, Palmoı limanında yG 
küoü karı.ya çıkarmakta ol 
duğu ıırada bir deniz taya · 
reıt tarafından bombardıman 

edilmtıtlr 
Evvell geminin üzerinden 

bir tayare uçmuı bunu mü · 
teaklp takraben yarım ıaat 

ıoora bir deniz tayareal, 
kırk kadar bomba atmııtır. 

Hunlar gemiye isabet etti· 
ğfnden g~mt alet almııtır. 

Mürettebat, lspanyol bahri 
yelllertnln yardımtle derhal 

· tahllı ameliyealne glrlımtt · 
1 l~rdır . 

Hu tabah aaat 3 de dentz. 
taJa•etl ttılcrH ••lmlf, eola 

aıaiılara lnmlt Ye tahllı 
amehyelerıle ujraıınlar üze · 
rlne mitralyöz aleti açmııtar . 

Tayare yeotdea yangın çı· 

karan birçok bomba da at· 
mııtır . iki yarala vardır . 

Valaoılya, 9 (Radyo) -
(~avorta) dan kalkan üç 
tayare, bugün Valanslyanm 
Ltman mahalleılni bombar. 
dıman etmtılerdlr. 

Atılan bombalardan buıu 
Je ıelen zarar, ehemmiyet · 
ılı;Jlr. İnsanca zaiyat olup 
olmadıjı henüz aolaıılama 
mııtır . 

Parlı, 9 (Radyo) - fran· 
kiatler, bugün [Palomo) il· 
maoını bombardıman etmlı · 

ler ve bir lngillz vapurunu 
batırmıılardar. Vapurda bu · 
lunan Danimarkalı eklıper· 

ler, yarala olarak kurtulmuı· 
lardır. 

-~· •Met-<mlmDoo(>+-

Y ahu d i 
Mu~ıciılır lfrikıdı da 

kı~ul edilıiyır .. 
Londra, Y(Radyo) - lngtl 

terenin; Yahudi muhacirle · 
rioi aöndermek lıtedlil ce 
nubi Af rlkada kt ıtmalt Ro -
vejya hükumeti. memleke · 
tine muhacir kabul etmlye 
ceffaf ln••lter~)·~ blftllrrntı

ttr 



Sovyet Vitamin 
Endüstrisi. 

Üç vltam 1n fabrıkaaına 
ve bir vıtamin üıertnde il· 
mi araıtırmalar enstitüsüne 
malık olan Sovy,tler Btrlt· 

ğlnde vitamin ittıhsall her 

sene mütemadi surette art · 
maktadır 

Moıkova vitamin fabrika 

11, antiraıidik "D,, vitamini 
iıtlhul etmektedir. Bu lıtıh 

ul, ya kr.stal halınde, ya 

tıufiyf'! ed im ş ze)'tln yağın 

da erttilmit bir halde veya · 

butta bıllık yağında hali-:· 

dılmtı bir vaziyette yApıl· 

maktısdır Mos\rova fabrika· 
ıı, aynı :zamanda, metabo 
lızmde, alko izmde, kalb ve 

mide haatalıklarında kulla 

nılan "8 - J" vıta mini üze· 
rinde de çalıımaktadır . 

Lenlngrad fa brıkası, ya 

bant gül meyvesinden "C,, 

vitamini çıkarmaktadır. Bu 
vltamln, tegaddf)''I kCJlayla§· 

tırmakta ve büoyenın ıari 

hastalıklara karıı mukave 

metıol fazlalaıtırmak ıuretl 
le ayoı zamanda ıkorbüte 
kartı en emin tahaffuz va· 
sıtaaını teıkil eylemekt dır. 

Şçolkovo fahrlkuı, "C,. 

vitamininden baıka , bünye 

nln lokltafına ve muhtelif 

hastalıklarla mücadelesine 

yarı yan karotln ( provfta mln 

A) lıtlhsal etmektedir. 

Uu üç fabrika, bu ıene 
baıındanberl, 240 000 000 
doz vitamin Jhzar eylemf~ 
tir 

Halen . vitamin "C ., ile 
vitamin "E .. ve vitamin .. D., 
nln ... ~,.rriidını tstıhaal eyli 
yecek yeni Oç fabrika daha 

kurulması düıünülmektedir 
Bu fabrikaların pek yakın· 
da tnıaatına geçlleceğl kuv 

vetle tahmin olunmaktadır. 

italyada ~ir sa~te~arlık. 
halyada siyasi kimselerin 

imzalarını taklıd ederek bü· 
yfik bir sahtekarlık yapmış 
olan bir lldam tevkif edil· 
mfıtır. 

Sahtekarlıktan önce. Ro 

ma la meıhur terıhi Mcdıa' 

kötkünün bahı;cslnde. f'ran· 
sız sef areıh"nesl hesabına 

bir bın& yapılmasına karar 

verıl ınlftl Leon Blum hü 

kumetı za manın<l ı kararltıı 
t ı rılan bu ş. kabinenin düı 

meıl ÜZ " rı ne bıra kılrtllf ve 
o zamıındanberl unutulmuı · 

tu Fakat, b inanın f8pılmıısı 
ıçln baılanan muamele ev 
rakı geri almmamıı, olduğu 
glbt kalmııh 

lıte uhtekarın lıtıfode et 
ttği bu evrak ona sonradan 
kendisinin ilave ettiği uydur 

ma vesikalardır . Sahtekar 

Fransız maarl( müdürü Jan 

Zenin Fraosanın Komadaki 
itgüderl Blondeltn ve Medist 

köıkü müdürünün lmzalıuını 
taklıd ederek, lnıaata lazım 
olan parayı çekmeğe çalıı 
mııtır. Kendisini bu lfl Fran· 
11z hükumeti heıabına gör 
mlye m~mur bir avukat 

olarak taoıtan sahtekar elin· 

deki mektuplarla bankaya 

miiracaat etmıı ve 60 mil · 
yon frank kadar bir para 

almak istemfıtir. 

Sahtekirıo hllee' tıte o za· 

man meydana çıkmıı ve 
keodfıl tevkif edllmlttlr. 

Hadlae ıerek ha!ynda, 
gerek Franaada büyük lıe · 
yecsn uyandırmııtır. 

Eski lVlezarlar
da azılar . 

Gürclslanda Taıalka mın· 

takasındaki eski mezarlık 

larda yapılan kazılarda 1225 
adet eski eser elde edılmit 
tir. 

Bulunan eserler arasında 

gayet artı.tık ince detıenler 
le ziynetli toprak çanak, 

çömlek, çok iyi muhafaza 
edilmlf s f a ltundan bir bı 

çak. ahından zarif bir ger· 
danlık, altından bir geyik 

heykeli ve gümü ten bir kup 

btıhuıa nazarı dı;duıtl ç k 
roektedır . 

Bu arkeo oj k,ş fleri çok 

ehemmiyetli tt:lakkl olun 
maktadır. Zira bu eıyalar 

zamaoımızdan l 1 bin sene 

evveline aittir Bu kaz lar, 

bu mıntaknda me,·cudtyetı 

ıimdlye kadar gizlı kalmıı 

yükıek kültürlü bir medeni· 

yel merkezi bulunmuı oldu 

ğunu lıb&t etmt!ktedır. -
Orman yangınlarma karşı 

tay re ile mücadele. 
Orman yangınları, çarlık 

Ruıyaaının bQyük afetlerin 

den birini teıkıl etmekte 
idi. 

Halen, Sovyetler Bırliğln · 
de bu yangınlara karıı ya· 
pılan mücadelede havacılık 
çok faal bir rol oynamak· 
tadır. l 937 Seoeılnde, Ar. 

kanjel mıntakası ormenlar 

hu3u~i tftyare ftlosu, 90 or·. 

man yangınının çok çabuk 

bir zamanda bertaraf edil
mesine büyük yardımda bu-
1 •• - ..... \tı.... ıOJ6 ~ ....... ,"~"" 

ise ArkanjcJ ve Vo'ogda 

mıntakaları ormanları üzeri 
n e memur hyıue fılosu ça 

buk ve müeulr müdahaleıl 
ile devlete 5 milyon • uble 

d~n fazla para ~. azandırmıı· 
tır . 

Orman havacılığı plotlu 
ğu , çok güç ve tehlikeli bir 

meslektir Çok defa keııf 

tayareıl , orman yangın ları 

oın boğucu dum m ile Ör · 
tü lü ağaç'arın zirvelerini ya

lıyarak uçmak mf' cbur ı ye 
tın dedir 

Orman yancırılarıoa kar§ı 
mücadele tekn iği dt' g ltık· 

ç e yükrıc ' mektedır Mesela , 

bu s ne, paraıüt e a<lam in 
dirmk s ıtemt çok gt'ulı bır 
mlky ııt' lrnllanılmııtır Bu 
tnen adamlar, mahal.i ahi\ 
llyl yerden yangının söııdü 

rülmcsı f aalıyetıne organize 
etmektedir 

Hu teıkılat, her ~tne da· 

ha zlyarfe genlılettlmt!kte 

ve bu genlıleme derhal yan 

gıoların ttf aaında kendisini 
aöıtermektedtr. 

Sovyetler Birlıği orman 
tayarecılığı teık ıl itı, birltğtn 
956 mılyon hektar tutan 
ormanlarını nezaret altında 

buluoı:lurmalt gibi bir vazl · 

feye sahiptir. Dünyadckt bü· 

tün ormanların üçte birini 

trıktl eyliyen Sovyet orman 
ları, muazzam bir hazine 

teıkıl eylemektedir 

lon~ranın nüfusu. 
Londra beledlyeıl, sene · 

lik btatistığini neırettl. Bu 
lstatlıUkte, Londraya ald 

çok meraklı maliimet bu . 
lunduğu için tercüme edl)'o · 
ruz 

Londraam bugünkü nü 
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Sovyet-Jnpon 
ihtilafı 
Büyüyor 
(Baıtarnfı birinci sayfada) 

haaamahn baş1angıcmdan be· 

rl Japon lrnvvetlerı 70 mak· 

tül, 180 yaralı vermiılerdir. 

Bugünkü zayiat ise iki YÜ· 

ze baliğ olmlı§tur . 

Tokyo, 9 tRod )o) Ja. 
ponya h arbiye"' n ZBretinln 

ne§rettlğl reıınıi bir teb liğde 

Rus ta ytır elt:r l ile topçu kı 

hrıtının , bugün dt• Ma nçurl 
hudutlar nı ş •ac!ctle bombar

duuan ettiklerlnl bıldır· 

mektedır. 

Tokyo, 9 (A.A.) Har-

biye nezareti neşrettiği bir 

tebliğde CangKufeng ve S t 

saoplng tepelerinin Sovyetler 

tarafından geri lınmıı ol · 

duğunu kati surette tekzip 
eylem"!ktedir 

Moıkova, 9 f A A,] Dün 
B, Litvloof ile Stgemihu 
eraıında yapılan görüıme, her 

iki taraf kendi noktalnazarla· 
rını ve vaziyetini muh!lfaza 

ettiğinden dolayı hiç bir ne· 

llceye varamamı~tır. 
Tokyo, 9 (Radyo] - Mos 

loovaden haber veriliyor: 

Ruı hariciye l<omlıerl Llt. 

vlnof ıle J npon sefiri bugün 

üç saat konuımuıtur . 

Utvlaof, J apon aakerleri 

nio, Çan\rnfen tepel l'rini bir 

an evvel tahliye f'tmeleri ve 

akıl takdirde çarpışmalara 

nihayet verllmiyeceğlnl Ja 
poo sefirine beyan eylemtı · 
tir. 

Lltvinof tep lrrln tahliye 
sini müteakip, arad11kl 'hu 
IAfın h alli lçlo bir Ruı Ja 

pon komisyonunun teıklltnl 

kabul edebıleceğtol ilave 

eylemieUr. 

fusu 8 milyon 233 btn 941 
dir ve gıttlkçe artmaktadır. 

Ber ıün 122 çift evleniyor, 
55 bin çocuk doğuyor ve 
50 bin kiti ölüyor. Nüfusun 
bir milyonu ticaretle, J 20 
b.nı lolıan tacılılda lttigal 
ed•yor 

Y ol!ar, uç uca getır ı lırse 

2,325 ııııl. ve ni Londrndan 

Arzı Cedide kadar hır uzun 

lul< m.e) dana g et iriyor . 
Bu uzun yo\la r dıı , hu &t' 

ne 5 7 bın k şı l.azl\yu uğru 

yor Her ıeııe haıtahaneltre 

girenlerin miktarı 43 bin, 

malül kalnn 'ar iee 28 bin· 
dir. 

Uu i&tııt ıl ı ğın en meraklı 

kısmı Londrnnın hava vazi 

velidir. Londrada senede 

~ocak 1,000 'aat güneıli 
geçtiği halde 180 gün yağ · 

murlu ve 45 gün de ıiıll 
geçiyor . 

ltatf&Uğln bizi birnz hay · 
rette bırakan bf r maddesi 

var Hu da Londradakl ıer· 
hoı~uk vakalarıdır. Londra 

da 17 bin kıılnln ıerhoı 
luktan karakola gltmeıt çok 
değil midir? -----

Yeni bir dünya rekoru 
Sovyet haltercilerinden 

yarım ağtr ııkleıte Manukı 

an, sol eUe arrate olarak 
ılklet kaldırmakta yeni btr 

dünya rekoru vucucie getir 

mittir 

Maoukian, sol elle 92 ki · 
logram araoe etmiştir Eıki 

rekor, 90 kilo ile Almırn 

Htttlde tdı . 

~;EHiR 
1 =;·===================================~ @= 

E_I~ktrik şirke- 1 Susığırhkta E 1 ek t r i k 
tının sat~n.aıın- Tesisatı Vapıhyor .. 

ma ışı. 
Şehrimiz elektrik teslıatı 

nın hukiimeh:e ıatın alınma

sına daır tedkikler yapı dığı· 

m evvelce yazmııtık. 
Şırk etle hükumetimiz mü 

mrsılll ri l'lrnsınd11kl müza· 

kereler günden güne ılt>r : e· 
mehted r 

Bursa elektrık tes i satına 
da ıı a hlp bulunan ı trket mü 

meselleri He birkaç güod~n · 

b rl Aurflada müzakerelerde 
bulunulmaktadır 

Belediye Relıl B Naci Ko 

danaz da bu müzakerelerde 
bulunmak üzere Buruya 

gltmfttır. Yapılacak anlaıma 

sonunda testeat hüıs uınete 

d e vredılmfı oleca~hr. 

Bele~iye seçimi için 
~azuhklar. 

Beledıye ıeçlmlne hazırlık 
olmak üıere hütüo evlere 

nüfusu te11bit edecek cetvel 
ler tevzi edilmııu . Bu ced· 
ve llerln doldurulmaaı ve be 

ledlyeye teııllm edilme müd· 

detl dün bitmlıttr. 

Belediye bu cedvellerl 

esu tutarak tntihaba ııttrak 
edt>ceklerln defterlerini ha · 
zırlıyacaktar. 

Giden me~uslanmız 
Bir k1 ç gunclenberl ıch · 

rlmfzde bulunan meLuslcrı· 

ınızdan B. Hayrettin Karan 

la, B. Oımao Nlyazl Burcu 

dün Bandırma yolu ile İs · 
tanbula gıtmlı 1 erdlr. - ··-· ...... -
Bu Yıl Kavun 
Karpuz Az. 

llaıunbey Kavunll 
Bu yıl havaların kurak 

gıtmeıi yazlıl< mahsul üze · 
rtnde müeulr olmuıtur. Muh· 
telif mBhsullerle birlikte bu 

arada kavun ve karpuzun da 

dığer senelere nl\zaron nok 

ıan olacağı anlatılmaktadır. 

BUhaua Hasa.nbey kavunu 

devam 1
1 kuraklı\. tan çok 

zarar görmüıtür. Bu yüzden 
ıehirde karpuz f la ti arı ge 

çen yıllara nazaran çok faz 

la dır. 

M ~~emeye verildiler. 
Sarıköy nahiyesi belediye 

reisi H. M ehmet Çt>tin ile aza · 

dan lsmatl ve Hakkı, mu · 
hoslp Mehm~t hakkında lü· 

zumu muhakeme luuar ı ve 
rllmltUr 

Swilğırlz kta n 
Susığır lık beledlyt'ıl kua· 

banın elektrik teılaahna ald 

bQtüo hazırlıkları ikmal et

mfıttr Maklna, elektrik 

teçhizatı, malztmf'&I ve 

bunların montajına aid tesl · 
utla, tnıaat ve aiaç dtrek 

Bir TütünKa
Kaçtı. cakcısı 

J ... 

Pamukçu, 9 (Gezgin mu· 
hablrlmlzden) - Dün hura· 
da bir kaçakçı yakalanmıı· 

tır . 

Pamukçu köyünün haıl· 
cindeki harmnnlarda Çağıf 

nahiyesinin lokaya köyün 
den Duru Mehmet biraderi 

Mahmudun tütün sattığı Löy 
ihtiyar heyeti ile köyün lrıhi 
ıarlar bayii tnrafındon görül· 
müı ve verilen haber üzerine 

yakalanmııtır . Mahmut bir 
heybe lçerslnde bulunan 

bet kilo lüt.ünQ ıle birlikte 
ihtiyar heyeti odasına götü 
rülürken heybesini bırakarak 
kaçmağa baılıı.mıı ve tutu 
lemamııtır 

Tütün inhisarlar ldaı eıioe 
teslim edılmfştır, kaçakçı . da 
aranmaktadır . 

8ircürmümeşh

utmuhaken1esi 
Umumi ~v 1 11 h p ler ind e n 

Süren'" ve kardt şi f . ı de\lsl 
1 

adand& iki kadınla H alır . adın 
t.la bir ı pol ıae h a l<nrct ıuçu 

ıle m < şhut cürümler n.a ln.e· 
mu•ne verllnıışludı Dün 

yapılan duruımöları ıonun
da suçlulardan SQreyya ve 

Ferd<'vı beraf!t e tmlf, Bahri 
de oo gün hapAe ve para 

ce7asınR mahkum edılmtı 
tir. 

Balya harmanıarmda tehlikeli 
bir yangm 

Bal> a, 8 (Hususi) - Düo 
saat 13 de buraya ikı kilo 
metre kadar muafede bu 
lunan Kar~kuzu adı verilen 

harmen yerlode bir yangm 
çıktı Rüzgarın tiddetll eı 

meıl ve burada yelcdtğerlne 

bitf~ik 15 kadar harman da 

bulunması çok heyecan uyan· 
dırdı . 

Neteklm rüzgar teılrlle 

ateı harmanların bir çoğuna 

ıl rayet etmiıtlr. Belediye il· 

faiyesl yetlıerek ateıi güç 

lükle söndürebllmııtır. 
Fazla zarar yoktur, yal 

nı:r. beı kile kadar mahıulun 

yandığı anlaıılmaktft ve tah 

kikat yapılmaktadır . 

Bir Görıinıi:f 
fer ekı itmeye konmuııur. 

lheleyi mütealıfp fnıaata 
derhal baı1anacak, bu ıuret· 

le Suıığırlık kazamız da 

yakın btr zamanda ıııia ka· 
vuımak lnıkanını elde ede 
cektll'. 

Manyasın iki 
Köyünde Mek
tep Yapılıyor. 

Manyas, (Hususi) - 936 
Yılında baılaoan ve plioa 

uygun olarak yapılan Yeni 

köy ve Eıen köylerinde ya· 

pılma\<ta olan müıterek 

mektebin duvar ve çatı kı· 

sımları tkmal edılmııtı . 

Bu sene de döıeme veıair 
noksanları tamamlanmak · 
tadır. 

Bu köyler beıer ) Ü7 oü 
fusludur. Mektep beı ıınıfh 

olarak inşa edılmlıtlr. 

Bu surf tle köy çocukları· 

nın ilk tahsillerini karııhya· 

cak olen bina aynı zamaP· 
da l<öyün güzel bir yapısı 

olacaktır . 

İki lıö ı ün muhtarı Meh • 
mtt Yaman ve Kadir Bil· 

glnln bu hususta gösterdık 

leri gayret takdıte layıktır 

j ISHN_BUl RADYOSU l 
10-Ağustos-1938-Çarşamba 
Öğle n~ırlyatı: 
14 30: P lakla Türk muııl · 

kisi. 14 50: HAvadiı. 15 os· 
Plakla Türk musikisi. 15 30: 
Muhte 'i f plak netrfyatı. 

Aktam ne~rlyatı: 

18 30: Plakla dan'l ıPusi 
kisi, 19 15: Konferans: fa · 
tth Halkevl namına, Abtdlfl 
Daver (Atatürk ve Anafar 

talar zafed) 19.55: Bor•~ 
O ar•· haberleri 2 : Saat af tı· 

Grenvfç raaadhaneılnden ııs 

len: N hal Asım ve arkad•f~ 
lara tarafından Türk rouııkl• 

f-111 • ve halk f'lrkıları 20.40: 
va raporu 20 48: Ômer Rtı• 

c• DoğtUl taufından AraP . 
Ş • .,. söylev 21 : Saat ayarı . 

Bedriye Tüzüo, Stüdyo ;~~ 
keıtra11 refakatile 2 1 · 

rk• Tahsin Karakuı ve a ı..ı· 
daıları tarafından Türk ı1\ 

1
• 

kılıaf ılklıl ve halk ıar ete: 
22.1 O: Müzik ve varY 

1
,, 

f'epebaıı Belediye bahçt.~ 
den oakl<'n. 22 50: Son ~ 

" ·n prO• berler ve erl~al gunu 
ramı 23: Seat a)'Arı. 
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Balkanların Tak ip. Ettikleri Siya
set Karşısında Rusya .. 

Okullara Girme Sari/an: 

Yüksek Deniz 
Ticaret 
Mektebi. Pravda gazetesinin 23 

temmuz 1938 tarıhll oüs· 
hasında "Goapod n Stoyadl· 

nov.ç kime hizmet etmek

tedir?. beılığı altında ve K. 
Kadaaronsıey lmzastylc ıöy · 
le bir makale lntfıar etmlt: 
tir: 

"Balkan memleketleri 
flHti)u a tı , Yugoslav Hllıve· 

kflı ve Har el ve N cı z ı rı Sto. 

Yadınov çln üç senedt'!nberi 

bu mcvkı lerl ifgıt l etmul 
rnünnseb•tıylc onun göPter 

d ığı faııliyel hek kında uzun 

makaleler neıretmektedtr. 
Realuiyoner Faııst gazetesi 

Stovadlnovfçı Balkanların 
ıulh mücahidı olarak göıter
aııve çalıımaktadır. Haki
katte ise Stoyadinovlç ıul· 
hun vt- demokrasinin düt· 
lbanıdır . Bugün Yugoslav 

Bafvelcllı . Polonya l larlcfye 

nazıra Bekin ıarld Avrupa· 

da oynamakta o1duğu rolün 
aynını Balkanlarda da oy· 

namaktadır . Stoyadlnovlçln 

"bitaraf blok.. taraftarı ol· 
llıadığı bir hakikattir Her 

bır "Roma Berlin mihveri,. 

komisyoncusunun l<endine 

rnahrnı veıattf, metod ve 
zevkleri vardar. Lakin tıpkı 
Bek gibi Stoyadlnoviç de 
Berlın ve Romaya yeptığı 
her bir ıeyahatmda aldığı 
lbukann~n taltmatlar Ozeri
tıe hareket etmektedir Onun 
bütün faaliyeti mevcut sulh 

mukavelelerini yırtmaya, 
Balkanhrı f aşlıtleıtırmlye 
Ve bu ıuıetle Alman ve hal· 

Yan f aı1%m fnln cenubu f'H 
ki Avrupaya ıo~ulmaaına 
tavauut etmlı olmaklsğa 
matuf bulunmaktadır. 

Bu huıusta Muuolininio 
naıırı efkarı olan "Jouroale 
d'halıa,. gazetesi ıöyle yaz 
maıtır: 

"Btz Almanya ıle btrltkte 
Avrupa kataaınm yeni tarz 
telakkıı cıhanı benimıt> mesi 
ili lıtlyoruz Bız hı st dok 
lrhıhntz ı Avrupa ya ihtiyari 

olarak veya zorla kahul et· 
tfrrneyt arzu ediyoruz. 

Z&fcrımlzln bır aathaı ı Is 
t>anyada , ikıncl snfhası da 
merkezi Avrupada tezehür 
etn:ıelıdfr . Bu mevzu üzerin 

de Yapı lan birçok müzeke 
tel d y l er e ugoılavyanın drv 
et .. d 1 ·· - - d d .. &lTı arı onumuz e u· 
tlrı f l 

olmak 11fat1le üzerine aldı 

ğı taahhüdatla taban tabana 
zıddır Stoyadinovlç, küçük 
antant teıktlat nizamname 

ılnin antantın dığ.er azalnrl 

le evvelce mutabık kalma 

mızın ıiyui ve tlcarı anlaı 

malar akdine müsaade et 

miyen 6 nc ı maddeılne uığ· 
men, arkadaılaraoı <>mr•vaki 

karıısında bı rn kmtetır. ltalya 
ile yapıl " n nıukavel e mil 

!etler mccl.slnl Vf' Yugoslav 
yanın bır azını bulunduğu 

küçük antantı h içe saym~k · 

ta ve kollektif emnlyP.t prcn 
siplerile tam bır zıddiyet 

teık l etmektedir. 

Stoyadlnovlç Balkan an 

tanlına kartı aynı surette 

hareket etmlıtır . Balkan 

paktmm ikinci maddesi 

•pakt" dahli olmıyan dtğer 

Balkan memleketlerile, dl 

ğer akld tarafların evvelce 

muvafakatı olmaksızao, si
yasi anlaımalar akdetmeyi,. 
doğrudan doğruya men et· 

mektedir Sto vadlnovlç mez 

kur madd~yl fstıhf af ederf!k 

1937 senesi ıon Ltanununda 
değtl yalnız "dostlulc pal<tı,. 

nı hatta Rulgarbteola l<endı 

Balkan antantı arkadaılan 
na karıı müt~vf'ccıh bir giz· 

li anlaıma bile akdetml~tlr. 

M11amafth, Berlln ve Roma· 

nın tavsiyesi üzerine Bulga-· 
rlstanla böyle glılı bir an

latma akdi, Stoyadinovfçio 

Balkan af)tantının i 937 ıe 
nesi ıubatında Atlnadakı 

konferansında tabii bir riya 
karlıkln Yugoela v Bulgar 
dostluk mukavelesi Balkan· 

!arda ıulhün muhafaza me· 

oafline yardım etmekttdır. 

Demeslıine mAnl olmamııtır . 
Mu mafıh Balkan antantı 

bile Stoyadlnoviçtn gayreti 

· netlceılnde vazlyet ı nl değiı· 

tirmiş ve "Roma Beılin mıh 

verf,. ne yakınleımııtır Yu 
goslav Baıvekilialn Balkan 
antantanı bu ~adar ko lay
l ı kla telev\· ücı ettırnıtye mu· 

vaffak olabilrneıl, bir taraf· 

tan Balkan memlel<etlerlne 

dahıti siyasetteki derin ha 

r r.> ketlertl ! n (Yunanistanda 

hükumet başı na Hıtlerci Pjan 

o 1an GenerAI Metaluum geçi · 

fi. Romırnyanın fafstlefmeai 
veu!re giuı) diğer tarafınn 

demokratik bu ı j ı vd devletle . 

rin oıez\n'.ir memleketlerin b Vaz, e erin tatbıkatında 

it tı btrlıklerinl teklıf et· 
tnlılerdır Onlar, Yugoslavya· 

tıırı ne sur~tle faı •stleıtıril · 
~eıı lazımgeldiğl hakkında 
t 

1~den her zaman etraflı 

miitecavlzlerJ ta..Jtıf siyaseti 
ne yol vermelerind~n ileri 
gelmietir 

Bdllun antantı konseyi· 

n in Frankoyu tanıma hak 

kındaki kararı doğrud.ıı 

doğruya bu keyfiyetlerin bir 

neticesidir. Balkan nntantı· 

nın ıon ~onsey toplantısında 

kabul edilen kararlarda Sto 

yad•novlçln parmaia bulun. 
duğu tama mile açak bir su · 
rette hluedılmektedlr. 

' 11 mat almıılardır .. 

Stoyadioovlç, resmi f aı i st" 
~~ıetesi tarafından verilen 

b 0 Yle bir "puaport" elinde 
Uluııdukça, Bek ile cesura· 

tıe k 
bır '_e ıı.bet edebılir. Böyle 

' 

Paıaport,, un botu bo· 
\loa 

tı Verılmedlğinl Stoyadt 

te
0

"
1çlo yaptıiı "ışler" gös 

t~ektedır. 
Q 9.37 Senesi 24 martta 
ı el~ratt, İtalya ile Yugoı 
avy 

luk a arasında "ebedi dost · 

li " Paktı imzalnnmı~tır. 
ç~ Pakt, Yugoslav yanın kü 
)' antantın Küçük antanta: 

Ugoal Çek avya, Romanya, ve 
t, 0 alovakya ve Balkan an· 

tıtına d y 
~11 a ugoslavya. Tür-
h e Yunanistan ve Roman 

dahtldır Blr a z a s ı 

Bu karardan b irinde ıöy· 
le denilmektedir: 

"Daimi konsey, yent ltal 

yırn kanunu eses ıi eıaslann 
da ltelyan Kralı ve Habeıtı 
tan imparatoru nezdıne Yu 
goslavyanm yeni bir fevkal · 

ide nazır taylrı etrueal key 

' flyetlni te,blt eder " ve böy· 
le bir kt•yflyet münaıebetıy

le konıey "Türldye ıle Yu 

nanlstanm (Romanya o za· 

man artık Habetlstının zap 

tını kati ıurette tanımak 

üzere idi.) Habeıhtan mese· 
lesınde dost İtalyaya karıt 
kendi vazlyetlerini tayin için 

znruri olan bütün feyleri 
yapmaları lazımgeldfğl lca · 
nııatınde dlr .. 

Son Balkan antantı konıey 
toplantısınm kurarlar& mu

kannen hart"ketlere delilet 

etmekte ve f a,ıst müttca 

v zler in bu hareketlerde 

Halkanlardakf koHt-kl f em 

niyet müdafilerı ce ph"ılnlrı 

bozulduğunu görmeleri de 
esusız d~ğlldir Mnkür ka· 
rarlar, dört ıene mukaddem 

milletler m"cllıt mefkurele 
rlne aadakatı beyan eden 

bir tefkllit tarafından ve 

mtlletler cemiyeti haricinde 

kabul edllmlf olmaaındıı..n 

halye ile Almanya içto hu· 

susi bir eh~mmlyd ıhraz et· 
mektedlr. 

Balkan antantı durumun· 
daki bu tahavvülün ne ka

dar ehemmiyetli olduğu fa · 
tlst matbuatın ifade tanın 

dan anl8fılabtltr . 
"Doyçe Olplomatıı Poli· 

t ı ıe KorrtFpondenç,. namın· 

daki Alman resmi gazetesi 

bu huıusta ıöyle lazmııtı: 
"Ballı an antantı azaları 

Akdeniz meıeleslndc eıkl 

föylerl ortadan kaldırmak 

huıuaundaki kararlariyle re· 
alile ile hareket etmek ar

zusunda bulunduklarını iz· 
har etmiılerdlr ... Balkan an 

tanhnan Frankoya karıı al 

dıklBrı vazlret, "objektıf 
realite., yi anlamak ve prob 
lemleıi çözmekte ahlan ye 

ni bir adım demektir 

Stoyadlnovlç tarafmdan 

açıktan açığa güdülto Ro· 

ma-Bulın snlhverl tle yakıo· 
laıma s•yuetl dt'ğtl l alnız 

siyasi parU liderleri hatta 

Yugoslavyanıo halk kütlesi 
ara11nda bile genlt mikyas . 

ta protestolara sebebiyet 

vermektedir . Bütün memle 
kette muhaldet partileri il 

der!cri tarafından teıkll edl· 
len kütlevi toplantılar "Ve 

mitingler yap ılmakta ve 

bu pıutılerln tıder 'erı hüku
metin harici siyaset yolunu 

değlıtırnıeılnl tolt'p eden VU· 

tuklar ıöylemektedır. Me-se 

la, Mıianovlçtc bütün muha 

lefet partilerinin muazzam 

bir toplantısı olmut ve bu 
toplantıda ıabık devi( t tii 

rası reisi Lüba Davldovlç 

Stayadinoviçln siyasetini 

dehıetlı surette tenkld et· 

mlştlr Mez"ur hatip Roma 
Berlin mıhverl tle münase 

batın kesilmesini ve demok
rntik memlekt>tlerle loyal 
münaaebatın ikameıiol ta 
lep etmtıtir. 

Ru münasebetle Journale 
d'ltalia gazet"sı ıöyle yaz 

mııtar: 

"Faılıt tdeo1ojlsl, bizce 
malum olmayan sebeplerden 

dolayı, ·yugoslavyada gayet 

yavaı ılnmektedır. Bu hadi 

senin sebeplerini dostumuz 

Stoyadlnoviçden sorduğu 

. Mektep Beıiktaıtadır. 
Yüksek Deniz Ticaret 

mektebi, ticaret gemilerine 

kaptan ve makinist yetııtı
rlr. MOes!eseye ortamektep 
mezunları alınır. Tehıll müd· 
deli, üçü lisa, ikisi yüksek 

olmak üzere 5 senedir. 4 
ve 5 net ııoıflar Yüksek 
Deoı z Tıcaret mektebi k11 
mını teıktl eder Mektt>p 
yatılı ve paraınzdır. 

1 - Türkiye Cumhurlye 
ti vatandaıı olmak. 

2 - 19 Yaımdan büyük, 
15 yaıından küçü4 olma 
mak. 

3 - Hiçbir suretle mah 
kum olmamak . 

4 - Mutalıksız o'mak, 
büoyece denizciliğe elvertılt 
ve mukavim olmak ve bun 

dan baıka göz, sinir, kulak, 

burun muayenelerinde nor 
mal çıkmak . "Sıhhi mua 

yenesi mektepde yapılır .. 

5 - Velı göstermek. 

6 Numünesine uygun 
ve noterlil<çe taadiklı taah
hüdoame vermtk. 

Mektebe girmek lıtlyen 
!erden lazım gelen ıartları 
haiz olanların uyuı alına 

cak tal~be kAdrosuodao 

çoksa logllizce bıldıklerinl 
bir •mtıhanla Jabat edenler 
terc ıh olunur. Geri kalan 

talebe miktara, ~tınacak ta 

lebe kt\droıundan f aıla lıe 
açılacak bir müsabaka im· 

tihanında kazananlar mek · 
tebe kabtd edilirler_ Mektep 
mezunları dört yıl müddet 

le mülazim, krıptan ve ma· 

klofst namı alhnda tüccar 

gemilerinde staj görürler. 

Bu eıoada kaptanlara 50, 
makinistlere 60 lira verilir. 

Yüksek Deniz Ticaret mek 

teblnfn yükıek kısmından 

mezun olanlar yükıek tah· 
ıll görmüı sayılırlar. 

zl b ir daha temin etmııtır. 

Stoyadinovlçlo müfıd faa

lıydinl Roma va Berlin de 
çok takdir etmektedtr ' er. Nö· 
ye Laypçlg r Çaytung na 

mında feılıt gazetesi artık 
ıımdlden Avuıturyaoın zap· 

tından ıonra Almıınya ile 

bırlf'ten memleketler harl· 

tasını i l an ederken, Yugos 

lavyanm arazisine ltalvao· 

Alman hududunu işaret et 
mek suretiyle Yugoılavyayı 

yazmayı unutuvermlıtlr. 

Stoyadınovlçln değil, yal 

nız Yugoılavyanan lattklalıoi 

hatta bek ı:ı. ımı bile mülhit 
tehdid, altına koyan faali 

yeti, esaıen ltalyan ve Al· 
man f aılzmlotn iıtllacı plan· 

larınıo kuvveden fille çık 

maama müteveccih bulun 

mııktadır.,, ı ,. ...................... .. 
: TÜRKDILI : • • • 
: Pazartesinden haıka her : ı 
: gün çıkar. Styaıal gazete •• : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 

muzda o memleketi kendt 

teıkllatı olan radikal Yu 

goılav birliği vaaıtasiyle ve 

naibi hükumetin tam bir 
muvaffaklyetle hareket ede 

rek ılat~mll bir ıurette fa 

ılstleıtırmekte olduiuna bl· 

: Altı Aylıfı:400 • : 
• s 3 • • ay111: • • . ' . 
: Günü geçmlı sayılar 25 : 

: kuruıtur. : 
: ADRES: : • • : BALIKESIR TÜRKDILi : 
........................... 

SA' FA: 3 

Kepsüt Belediye 
Riyasetinden: 

1 - Kepsüt Belediyesi tarafından yaptırılacak hamam 

binaaı 28 temmuz 938 den itibaren 15 gün miiddetle açık 
eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Bu it evvelce de etraflıca ilan edilmtı olduğundan pa · 
zarlıkla dıhl ihale yapılacaktır. 

2 - Bu itin keı f bedeli 4876 lira 30 kurut olup mu. 
vakkat teminatı 366 liradır. 

3 - Bu ite aıd plan ve keıtfoamesl Kepsüt Belediye 
dairesinde mevcuttur. 

4 - Taf, tuğla, kireç gibi malzeme mevcut olup be
dell mukabilinde müteahhide devir edilecektir 

5 - Bu yapı •ıtoe g irmek lıtiyenler Nafıa Müdürl6 · 
ğünden veılka ibraz etmek mecburiyetindedirler 

6 - Eksiltme ıhaleıl 12·.sğustoı 938 cuma günü saat 
17 de Kepsüt belediye dalreaınde yapılacağı ıli.n olunur. 

2 - ' - 273 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahiysl: Mahallesi: Cinsi: Hududu: 

Kepaüt Camii atik Saman damı Salı ve arkası Me-

mtı oflu İbrahim 
evi, solu muhaaebet 

huıuslyenlo eski oku· 
lu önü yul. 

Huc.lut veuir vaaıflarl yukarıda yazıla .aman damı 

Memlf oğlu Mehmet Çavuıuo ıendılz mali iken 330 da 
ölümıle karısı Emine ve evlatları l•mall ve lbrabtm ve 

Cemileye münhasıra olup bunlardan batka vereauf olma· 
dığı ve bu veresede murisleri Mehmet Çavuıuo ö!ümOnO 
müteakip yaptıkları rızai taksimde bu saman damı verese· 

den Cemile payma kalm't bu suretle bılanlza ve hüınü· 
niyetle tasarrufunda iken 937 de ö1ümile kocası Şevlu t 

ve evlatlara Halıt ve lsmaıl ve Mehmet ve Nadiye ve Nu

rlyeye münhasıra olduğundan tahlile namlarına senebfzden 

tapuya tt:!scll ettirmek talebinde bulunduklarından bu ye

rin mahallen tesbitl ve tahkikatı için mahalline 15 8 938 
ıünü memur gönderileceğinden bu yer hakkında herban· 
gl bir suretle hak iddia edenler vaua bu müddet içinde 

de Tapu ~ıcıl Muhafazlığına veya mahalltne gelecek me-
mura mOracaatları ilan olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü: Mevkii: Ctoai: Hududu: 
Ziyaretli A111ğı beyltk Tarla Dolusu ltyas oilu 

lbrahlm, batası çal, 

poyrazı Bayraktar 

oğlu Ahmet, kıble· 

çalı nam Sıt· 

ma pınarı 

si Sefer kar111 Ay· 
ıe. 

lf udut veaaır vaaıfları yukarda yazalı tarlayı 329 yılın · 

da dört madeni llra mukabilinde Kürt oilu Mehmet oi'u 

İımaılden hııricen satın almak ıuretıle Çonga Ramazan 

oğlu Mustafa Aydemirin namına tescil ettırmek lstedtğl 

itbu senetsiz tarlanın mahallen tahkiki ve tetbttl için 

19 8 938 gunu mahalline memur gönderllecefinden bu 

yer hakkında berh~ngt bir ıurele hak iddia edenler var· 

sa bu müddet iç nde Tapu Sıcıl Muh"fızlığına veya o aün 
mahalline gelecek memura müracaatları tlin olunur. 

Sm~ngı sul~ 
ha~imliğinden: 

Şu)uun lzaleal için Sın

dırgıoıo CamUcedlt mahal 
lesinden Oellal Tevfiğln ma· 

hallet mezkurde kilo sağı 

Alı · Oıman ve halen Necip 

Süleyman haneai solu Pu 
tatlı Mehmet zevcesi Dudu 

hanP.si arkasa Mehmet halen 
Puraunlerlt llalıl İbrahim us 

ta hanesi ve kalaycı Meh· 

met usta vereaeıi ve cephe· 

si yol ıle mahdut 175 lira 

kıymetli fevkani bir oda, bir 

sofa ve altında ahırı bulu· 

nan b r bap hane 2~-8 938 
tarihinde pazartesi günü aa 
at 11 den 12 ye kadar mah 

kernt! kaleminde açık artar· 
ma jle baıki.tiplık tarafın · 

dan satılacaktır Kıymeti 

muhammenenln yüzde 75 
tini bulduğu ta kdlrde talı 

bine ihale edılecek, bulmaz 

sa 15 gün sonra 6 9 938 ıa 
la günü ayna mahal ve sa· 
atte aatıhia çıkarılarak bu 

Kayıp şıha~etname 
A.ltıeylül ılko'<ulundan al

dığım ıahadetnameml kay
bettim . Yenlılol alacağım

dan eskisinin hükmü olma· 
dığı ili.o o'unur 

Dıokçtler mahalleıın. 

den Mustafa oğlu 

Yusuf Gülenıüler 

defa en çok artıranın üstün 

de bırakılacak ve ihale edl 

lecektlr. Artırma peıtndtr . 

lallplerden 7,5 teminat ala. 

nar tenzlf at ve belediye re. 
simi ve de11allye ve pul be· 

dellerl alana aittir. ipotek 
ıahibi alacaklılarla irtifak 

hakkı olanların ve huıusıle 
f alz ve maaarıfa dair olan 
iddialarının 20 gQn içinde 
evrakı müsbıtelertle birlikte 

bildirilmesi akıl halde vuku· 
bulacak iddiaları bılahere din· 

lenmfyeceğl ve herkese açık 

olan artırma ıartnamealnt 

ıelıp iÖrmelerl ve fazla ma · 
lümal için 298 No·lu dOIJ&· 
ya müracaatları tlln otuaur. 
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:§ • ~il ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
=:=~-:-~ K A O R 1 U Z K U R ~=-=--= ~ Kapita_I: lOOfJ00,000 Türk Lirası : 

. .B fJ. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans .,. :4 K 1 r t a s i y e M a ğ a z a s 1 ·= = Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
-E ~= fJ_ Her türlü ztra1 ikrazlar- dtğer bilcümle banka mu· 'fit 

§---~ ANAFARTALAR CADDESİNDEKİ =~ -- JIJ amelert büyük tubelerinde kiralık kualar. .,. 
e:a== __ 'Iİ- lhbar11z ta1anuf ve kumbara heaaplannda lkra· 7lt 

~=@· K A o R '"- u z K u R ~: ; m/klryaemler/y. •: ; 
YJJii!!ii .,.. ... Miktar/: ikramiyenin tutarı: ,.. 

~4 K ı r t a s i y e M a ğ a z a s ı ~~ fJ. ADEDt LiRA LiRA .,. •4 Eski Hükumet caddesinin açJ/ması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Ba/Jk- ~== = : ı~~g ı~~~ : 

QJ hanı altındaki büyük beton mağazaya nakledilmiştir. tB :J 1 ~ ;g~ 1~~ = 
=~ flradığınız her çeşit kllfasiye levazımını en ucuz ve en ıyi şekilde (Kadri Uz- ~ - J1J 

25 50 1250 
P* 

=~ kur Kırtasiyesi Mağazası) nda bulabilirsiniz. : ~ 30 40 1200 = 
-~,~~~iİ'. ~iiiilı~~~iiiiiiiiilijiiiiiiiiİİiİi~WWfü~W~'lliiiiii~~j~iiiiWIJiijii~iİllİi~iiiW!ii[~iii~ 'Iİilılıiiİİ~iiliii!İİWlı~iİİiilWii~~iil~ilılıii]:jiJJjiiİİIİİiffiiİİİi~ifü~i :ı 1 ~~ lkramlgeltr lıe:O uç ayda bir oı!~~: üztre se = 

.......................... ~ nede dört dlf a bu mikJar u:zeri11Cfrn kura ile dağıtı = Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

• .. it ~ lacaktır. ilk kt:şlde 1 t51LüL Y38 dedir. 1* 

1 pas M U J ~ E ! . . i ~••••••••••••••••••••••••~ 1 POSTA OTOBUSLERI 1 ~~~~M'~~~~~~~~~ 1 - Eksiltmeye konulan Balıkesir Bandırma yolunun 
86+so0-93+6oo ncı kilometreleri ara11nda 7900 metre 
ilk tamiratı eıutyeıl olup 27 ·ağulloı 938 tarihine raıtlt
yan cumarteıl günü aaat 10 da lhaleıl yapılmak üzere 15 
gün müddetle ve kapalı zarf uıulale ~ıırattmeye konulmut · 

A - Ketlf huliea, ftat bodroıu, metrej celvellHI ve 1 
malzeme grafikleri Her ıabah otelimizden Buna, Çanakkale, Bandır· 

B - Huıusi ve fenni ıartnamelerle, elutltme tartna ma ve .Edremide otobüı poıtaları kalkar ve aktam 

1
• 

meıl ları ıehr. 

C - Mukavele örneil Poıtalar karııhkhdır lf 
l.ttyenler bu evrakı bergün VJli.yet Daimi Endimen j• lzmlr avlzoları için Balıkealre uirıyecak ıayın mi ~ 

kaleminde veya Nafıa M6d0rlüğünde görebilırler il eafırlHlmlze her zaman temiz yatak bulunduıulur. 1 
4 - ihale blrlecl maddede yazılı gün ve ıaatte Halı· ı· Eıka Dıyuouumumıye oteh namele marul oteli bu 

keılrde büktlmet dalrealnde Vılayet Daimi Encümeni tara· • kere ·'Uluı Oteh,, ıımıle açtım . Yenı mefruıat, mutam 
fından yapılacaklar. ı• ba ve mükemmel konforu haız, temlzlıtı tasavvurun • 

5 - lıteltlllerln Nafia Vekllettnden 1938 yılı için alan· ıl fevkinde ve fıatları çok ehvendir. lıthahatları turılo • 
mıt ve bu ite girmek ıallhıyetlnl veren müteahhıtltk ve· 

1 

edilen m ütterllertm, JOl yorıunluğunu otelimizde 1 
ılkaaı ve 10.000 liralık it yaphğına dair ve.ikanın Nafia ; bihakkın dinlendirecektir. .. • 
Müdürlüğü tarafından taadıklt ıureU ve muvakkat temlna· • Ulus Oteli Mudürü li 
tını malaaodıiıoa yahrdıeına dafr makbuz veya tayanı ka t• Eıkt Telgraf Müd6rü 1f 
bul banka mektuplarını 2490 numarah kanunun 3.l in· I• Fehmi Aılan • 
el maddesi ahkamına tevftkan zarflanarak ıhale ıaattoden ......................... . 
bir saat evvel Vilayet Daimi Encümen relılığıne makbuz 
mukabilinde vermesi lazımdır . • 

6 Poıtada vaki gecikmeler kabul edilmez 
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----------------------------8 alık es ı r Vılayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Ekılltmeye konulan it: Manyaa · Aksakal yolu 
nun o+ ooo - ] 5+ 285 net kılometrelerl arasında ve muh 
telif kmmlarda parça puça ycı.pılacak kaldmm tamiratı 
olup 25 Ağuıtoı 938 tarihine ruthyan pertembe gün6 
ıaat 1 O da Jhalf!ıl yapılmak Gzue 15 gün müddetle açık 
ekııltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu tamirata aid ket ı f bedeli (8787) ltra (25) ku· 

ruı ve muvvakkat teminatı (659) lira (4) kuruttur. 
3 Bu ite aid evrak tunlardar: 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balıkesir merkez okulları için mlibayaa edilecek 
105 ton 250 kilo odun 11 aiuıtoı 938 terıhıne rastlayan 
pertembe günü ıaat ı O da ihale edilmek üzere 15 güo 
müddetle açık ekııltmeye konulmuıtur. 

2 - Odunun beher klloıuoun muhammen bedeli bir 
kuruıtur. 

3 - İhale yukarıda birinci maddede yazılı ıün ve 
saatle vıli.yet makamında mütetekkU Daimi EncQmen hu
zurunda yapılacaktır. lıtekltlerin muvakkat teminatlarını 
malaaodığına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mek 
tuplarlle muayyen vakitte Daimi Encümene müracaatları 

ilin olunur. 4 - 1-246 

_ __,--~ ~ ' 
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~ kı1li~Buğd<ty t;alkıtları. 
~ Harman zamanı gelmlt olduğundan hu rençberl, 1 
~ lıöylQyü, d~ğlrmenctyl ve zahlrtclyt düıündüun tfı 

it. bir bujday çalka makinul almaktır. Fakat lıtaobul· ı 
ftt: dan ambalajlı almak, makinenin ne oldujunu bilme· 
~ mekttr. 1 Biz, Balıkeılrcle ayağınızda maaraf11z ve açık ola 

~ rak bu methur olan ( EMlL MAROT ) fabrlkatınıo 1 
it. bufday çalka makinelerini bu ıene de lıtanbul f ıatan 
~ dan yüzde yirmi ve yirmi bet nokuntle ve ehven 
it. fıatla ıatılmaktayız. 

A - Keıtf ha l iıaaı 
B - Ô çü çizelgesi 1 4, 5, 6 Numaralaları, tek v~ iki parçala cloılerl 

----------------------- de mevcuttur . 

C - Ekalltme tartnameal 
1J - Mukavele örneği 

lıtekltler bu evralia her gün Vilayet Daimi Encümen 
kaleminde veya Nafıa Müdürlüğünde görübtlırler 

4 - Bu ite glrebtlmek için ıartnamealode yazılı ol · 
duğu veçhıle . 19J8 yılı için muteber olmak üzere alınmıt 
müteahhitlik veya bu it lçtn Nafıa Müdürlüğüod~n ek· 
ılltmeden 8 gün evvel alanmıı veılkanın ibraz edılmeıl 
meıruttur 

5 - ihale hü~ ümet dairuınde Vılayet Daimi Encümeni 
tarafından yapılacaiından hteklllerin bu veıaık ıle bir 
ilkte muvakkat teminatını mal sandığına yabrdıjaoa 
dair makbuz veyahut tayanı kabul banka mektubıle 
muayyen vaktinde Vılayet Daimi EncOmentn~ müracaat 
ları ilan o lunur. 4 1 - 270 

K<~}lSÜt P«tn<l)rırı: 
Kepsüt Belediye 

Riyasetinden: 
f l ıo r ıene Kepsüt n ıı hiye merkezinde açılmakla olan 

h a yvan panayırı bu yıl da ağuıtoıun 18 ncl perıembe 
günü küıat edtlerek bet gün devam edecefl llln olunur. 
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Balıkesir inhisarlar 
Baımüdürlüğünden: 

Gönen lnhtıartar yaprak tütün bakım evi ile müdürlük 
blna11 etrafında yapılacak dlreoaj teal.atı, mevcut proje, 

ıartname ve ketft mucibince 23 7 9J8 gününden itibaren 
20 gün müddetle açık ekıtltmeye konulmuıtur. lateklllerln 
bedeli muhammenl olan 1.209 ltra 34 kuruı üzerinden yüz
de 7 ,5 muvakkat teminat akçalarlle 11-8 938 tarihine 
müıadıf perıembe günü aaat 15 te kadar Balakeılr-Ban. 

dırma Gönen inhisarlarına müracaatları . 

4 - 1 25J 

Balıkesir Askeri Satın Alma 

Mah:ulitı 9 kısma ayırır, kattyen yabancı madde 1 bırakmaz. 
~ Yedek parçalarını derhal tıcarethaneml:ıden teda · 
R rtk edebtlinloız . 

~ Bedeli için de ayrıca k
0

olayhk göıteriltr. 

1 » 
~ 
~ 

MAKiNELERİN YAPTIGI lŞ MIKTARI: 

No:4 5 6 
Saalte yaplığı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo mahsul calkar. • 

ı · flhmet Ve İbrahim Cumalı Kardeş/er 
Komisyonundan: ~ ııııı.keıir: çıvıcııer Çarşısı No: 12 

2 8 938 Tarihinde kapalı zarfla· thaleıi mukarrer olan I ~ /Jemlrcller Çarşısı No: 63 i 
kor merkez blrhklerlntn 20 ton aadeyaiına · teklif edilen 11_ 

flat pahalı g6rü1düğünden lhaleıl açık olarak 25 8 938 ~ ... ~'t;.c.~ ~ ..::"" ,...,.,,~, ll\1YJL~ . ... \>c~.·~"'~~~~~ ,/ 
pertembe gQo(i saat 10 da yapılacaktar. ~~'1""'"nl•~~ .. ..,,.. ~ .r1:• ...,.-"D"......,~T"""I'-~ 

ilk teminata 15000 lıradır . Taltplerln muayyen g(in ve ·Sahibi ve Batınuharrırl: Balıkeıtr Mebuıu H. KARAN 
aaatle Balakeıtr kor satın alma komtıyonuna müracaatla 

Çıkarım Genel Darektörü: FUAT BL . ..' AL 
, _____________________ _ 
1 Baıımyert: Vlllyet Matbaaıı - Babkeılr 

rı. 


