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Sovyetlerle - ~aponlar Arasındaki: 

CAN~·KUF~NG MUHA~EB~
LERINE NiHAYET VERiLDi. 

Litvinofla Japon Sefiri Arasında Anlaşma Hasll Oldu. 

i~tılifı sebebiyet veren hudut meselesı; Sovyıt, Japon va Mançulo murahhaslann
dan mütısekkil bir heyet taraf m~an ~ati suntta ıes~it edilı cek. 

Moıko•a , 11 (A.A.) 
So•1et Ruı1a ile Japonya 
•raıında Çanı. Kufenı hududu 
lhtl l lfı yQzündeo ıüolerden 
bert de•am etmekte olan 
kanlı çarpıtmalara . Llt•fnof 

•• Japon ıef iri aruında 

' 
~ı 

ılye etmektedir. 
Aynı gazete, Ruı - Japon 

ıbulif an ı hal edt l aı ez ve 
ıki memlelcet aruında 

harp oluna, bütOa dünyanın 
zarar göreceli eodltHlnt a6• 
termekledir. 

ı············••••M••····· .. 
: Harf inkılabının yıldönümünde: 
• • 
: Atatürkün • 
iTeşekkürleri 
• : Ankara, 11 (A.A) -
: Yeni Ttirk Jıarflerin ln • : kabulünün onuncu yıl • 
: dönünı11 münasebeiile : 
: Kıillür Hakanı Saf{ et : 
! Aflkan tarafından çtkl· ! 
: len tazim telgrajina Ata- : 
i it.irk şu karşılığl vermiş • 
: ferdir: 

! "1'urkii11 kültür ıuhu 
: sındaki kabiliytlinln tn 
: klşafına lum l olcın harf 
i inkildbımn onuncu yıldö· 
: nümü münaşebetile gön· : 
: derilen leli nu·mıwnlyeile : 
• • : aldım . Teştkkür eder ve : 

Bandırmada Deniz 
Varışları Yapılacak .. 
8aş\1t~kiliııı .fZ,ıe Bu Miisa . 
bak<tl<a ı·a l)ıı \1et Oluııdıı . 

••ku bulan anlatma ile bu 
ıGn ıaat l 2 de niha1et ve 
rllmııur . 

Tokyo, 11 (Radyo) Ja : milletimize kıilliir sulıa · : 

Bu anlaıma1a göre lld 
taraf ku••etlert 1 O ağuıtoı 
ıeceeı ıaat 1 1 da bulun · 
•alı ta· oldukları mevzileri 
llluhaf aza edecekler, lkt 
So•1et, bir Japon, bir Man· 
çulıo murabbaaından teıekkül 
edecek bir komlıyon bu 
hududu kal i olarak teıblt 
eyh1ecektir . 

Parlı, 11 (Radyol - Tok 
Yodan haber veriliyor ~ 

Japon erklnıharblyeal, 
~ançurl hudutlarendakl Ja 
Poo kumandanlarına verdlfl 
~llllrde , Ruı aakerlerlle çar 
Pıımalara Hbebl1et vermek· 
len ıakınmalarıoı bıldırmit 
tir . 

Tokyo, 11 (Radyo) .Ja 
1>0111a t l mdllık , Ruıy.- tle 

'1Jaıl mOouebetlerlnl ket 

U. lltuino{ 

mek niyet ınde değil dır . Bu · 
nunla beraber, Ruıyaoın ala-

cağı vaziyete aöre hareket 
edıleceji alakadar mebafll 
den haber verllmektedır 

Londra , l 1 (Radyo] - Deyi 
Meyi ıazetul, Ruılarla 

Japonlar aruında bat ıöı 
teren lhttllfın , ıu lh yolıle 
halledılmeıl lazım geld tf lnl 
kaydtttmekte ve lıü, ük dev 
letlere a raya ıı ır nı e lerlnl t"v 

ponya hariciye nezaret müı· : sında sonsuz başarılar : Bandırmadan • • teıarı Orotoı bugün mat : dilerim . ., : Pazar aOnü Bandırmada 
buat erkanını kabul etmlt ~ ..... •••• .. ............. ı b6lıe 10zme mOıabakaları 

ı===-=======------=-=====ııı:========,,,,,_-==========-===-ve ıu beyanatta bulunmut: 
tur: 

·- Biz Çaoı · Kufenı tbtlll· 
fının ıulban halledılmeıl için 
Ruıya nezdinde def aatla 
tekliflerde bulunduk. Fakat 
bütün teklıfatımız reddedil · 
di. 

Ruslar. Çanı· kufeoı tepe· 
~er inin tabUyelerlol tıtiyor 
lar. Halbuki bu tepeler , Ruı 
yaya ald deflldtr . ,. 

Maraşal Balbonun Berfin Seyahatı: 

ltalya-Almanya Arasın 
daAskeri Bir İttifak mı? 
Marafal Balbo ile Göring.Ara· 
sında ilk . Konuşmalar Yapıldı. 

Berllo, 11 ( Radyo) 
Mar•ıal Ralbo , refakatinde 
ltal1.-nın bura ıeflrl olduiu 
halde, bu aabıh meçhul aı· 

ker abldeılne ıtderek bir 

kert bir ltUf ak yapılacalı Ye 

Bolbonun, Mu11ollolnln em · 
rlle bu İf için Berltne ıöo 
derıldlflnl iddia ediyorlar. 

• • 

bir gôrünüş 
•e deniz ellencelerl yapıla
caktır . 

Eilencelerln feykallde 16· 
zel olmaıı için büyük hazır· 

laklar yapılmaktadır. 

Spor Bölgeıl Bat kanı Va . 
ltmlz B. Ethem Aykut , ıu 

ıporlarına büyilk allka 161· 

teren Bat•ekiltml& B. Celll 
Bayan bu mibabaka •e ei · 
lencelere da•et etmlıler ve 
bu veılle tle kendilerine Ba · 
lıkeaır gençllilnln ıayıı ve 
ıe•ıllerlnl ulaıtırmıılar, 
b61ıe tarafından hazırla 
nan proiramı da ıunmutlar
dır Baıveklllmlıdn mOtaba. 

( Sonu ikinci 1ayfada) 

Orotoı, Ruı kararıihının 
Kabarofskıden hududlara da · 
ha yakın bir ka1abaya nak
ledtldijlol, Ruılann harbe 
hazırlandıklarını •e Çang. ku· 
fen havaliıtndc mühim kuv
vetler tııht l t elliklerini , At 
hHna yü:ıl~rc~ tayare c~lp 
ettlklerlol ilave eylemtıU r. 

çe l~nk koymuıtur. Ingiliz - Italyan Anlaşması 
tatbik MevkineGirebilecekmi 

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

Prağda 
' 4' 

ı~i Sl~ıt Almanı dıhı öl-
~ürül~ü. 

ı Japonya, Çinle 
Anlaşabilir mi?· 

Maraı" I Balbo, müteıı!d · 
ben beledı 1e datreeın t ziya· 
ret etmit ve öyle yemeftnde 
Feld Maraıal Görloaın Ka 
rıinhaldekt vllli11na ıtt· 

mııtır . 

Feld Maraıal Görlnı. 
Maraıal Balbonun da ha· 
zır bulunacağı bir ha va 

manevratı hazırlamaktıtdır. 

ingilterı bııııkili ıı hıriciye naznı ispanya mısılııi 
üzerinde ahammiyıtlı mııuul olmağı bıılıddar. 

Loadra, 11 (A.A.) - in zemeılne daJr olan ha· 
aılız baıveklli ile hariciye berlert mevzubahı ederek 

nazırının dünkü görüımele Pirene hududunun ıönüllü· 
rinde loıtltz mulalııa tıüza · lerln ıerl çekllmealne ald pla . 

Praj, 11 rRadyo] - Dün 
Çeklerle Sadet Alman ları 
''•11nda yeni hldiıeler ol · 
llıuıtur . 

Alman ,::,üdetlerlnden iki 
lctıl 6lmüf H bazı klmıeler 
de Jaralanmııhr . 

Praf, 11 (RadyoJ - Lord 
ltunçlman, buıün Çekoı · 
lovakya Dumhurrel ıl Edvar 
8tneı tarafından kabul edil 
llllı ve uzun müddet konuı · 
ltluıtur . 

Lord Çıman ıece baıve 
len Mtl&n Hodza tarafından 
t•refıne verilen ziyafette bu· 

~muılur. 

Nabi usta 
Cıtıler pasti binasını bas· 
blır. Bir bın~ı da ııyuldu. 

i(.udüı , 1 l ( A. .A ) - Bir 
Çete Nabluıta telıraf ~e 
telefon blna11na bır baskın 
hParak binanın lçlndeld 

~l1'1ı J•ima etmif ve 
b •llara tahrip ettikten ıonra 
ı 1' banlca11 da baıarak • 1e5g§ 
-.ı11. u, .. .,,~~'-'~"' f\WJ 

----- - - -----
~in, hitimiyıti ve mülkl tamamiyeti ıamnma~ ıır -
tilı Japonya ile iş~irliği etmeğe her zaman hazır .. 
Yazan: Andre DO BOK Fran· ! 
ıızca Lö Tanda: 

"Çin milleti ıiyaai konıeyi 
Hankeoda 6 tammuzc:İan 15 
temmuza kadar ıüren ilk 

toplant11101 yaptı ve tktncl 

toplantı11nı ilkteırlne bıraktı . 

Konıey bu toplantıda elit · 
den fazla karar aldı. 

Konae1ın eyal~tlerl, bazı 
belediyeleri, kültür ve eko · 

noml tetekküllerini, yabancı 
memleketlerdeki Çin camla· 

tarını, ve Mongolfatanla Ti · 
heli temııl eden iki yüz 

azaaı vardır . llk önce yüz 
elli olarak ta yln edil mit 

olan mümeıliller ıay111oın 

bu kadar fazla olma11nı -
Mecltılerd~ tanıdıklarından 
kabil oldulu kadar fazla 

bulundurmak ideli 

mit oldujundan aynı tekilde 

harekete devam etmtıl pek 
tabiidir. 

Konıey içtlmaının vuk~u 

tartları buna - Kuomtn· 

tağın ikinci relıl olan Vaog 
Şını Veyln de kapanıı aut · 

kunda tebarüz ettlrmlt ol 
duiu ııbı - huıuıi bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Bay Vana Şloı Vey, 1937 
(Sonu 11!.fncl ıayfada) 

/nönü Kampın
da Planör Re-

koru. 

Alman ıazeteleri, Mara · 
ıal Balbonuo Berlio ıeyaha· rıDın İtalya hariciye nızm nıa kabuUinden önce kapatal 

hna büyük bir ehemmiyet nezdinde yapmıı olduju mıı oldufunu hatırlatmıı ve 
vermektedirler . tetebbüı mevzuubahı ol· ıunları kaydetmtıtlr: · 

İıtanbul , 11 - Maraıal muıtur. .. Ademi mQclahale pl•nının 
Balbonun Berl in ıeyıhatına Anlaııldıjına ııöre loııll:ı: bOtiin devletler tarafındaJl 
büyük bir ehemmiyet veril mulihatıüzarı lıpauyaya kabulünü kolayla'fhr'?Mf< ~ 
mekted ır . Bazı mehafıl , lta l· ya"ında yeniden aanderllen bunun için milı•I !at' h1t 
ya ile Almanya arHınde aı aaker ve halyaa harp mal- [Sonu ikinci ıayfa~ J: b 

Ö .., T ·~ iHf loud nüıüSI , gretmen Okulu Mezunlarının a~ı;" er,ı;,8t):J ,
81

,u 0 11~, 

Necatibey Öğretmen 01f ulu!Q' fitj ,J)le;ıtlıi~·~ 
93 Genç Muhtelif Vila ~ e~ .. e fn· A ' 'd 

'{ 1 1- ~ · H· 
Şehrimiz Ne il Jf"m1ö9 ,.,'(tndls 1id f O 

catlbey Ôiretmen ~ m~o\ ·~' ıl ,Q 1 dh 8 lb1 lldoh -, 
okulu 937-938 . l Om td>lnl .a~ttra~leı0td nhl 

(
6 b he 1=>nhld t-ln~ O~lö ın ı1ldh l d O"tV bAm.,ı dere yıh ıonunda ılu1~t~e8} 

hazlran.d&.me ... 1'üt ,6 JI 
olao· JlllltıK ve 111-,u> ~v lıt1~1 

3 1 .. • bl m 
t111z 9 uıret 

~~ı., ültl~ ~~1!'( 
~I R ı Oft nı latt Jfl 
kanlıR-t , öire ı ~ 

~Daffe•I lf!f~ I! t-• 
fMM&an blmuhteltf 4b fi 

bat 

e 

:\lli50İ 1s'(ıııd o 
.aU i•b !>'I 

"'"'IL'!L-D•~ 
n' )1 



SAYFA : 2 

Japonya, 
Anlaşabil 

Çinle 
mi? • 

ı r 
(Baıtarafa birinci sayfada) 

Hkbaharında . Nanklnde ko 
münlıtlerln hükümete yar · 

dımı vadinde bulundukları 

esnada bu yardım hakkında 
bazı ihtiyati kayıtlar der 
meyen ediyor ve bunları 

tı batında görmeie intizar 
tavıfyealnde bulunuyordu. 

B. Vang Şing Vey bu ae· 
fer içtimaı v'aııflandıran em· 
aalılz milli vahd~t ve ahenk· 
te-n babıetmft ve kooıeyc~ 

kabul olunan 6ç karar üze· 
rinde bilhuıa durmuıtur. 
Bu üç karar, Japonlara göı- 1 

terllmest muktezi mukave · 
met hakkmda Çin millet ve 
hükumetinin görüt birliğini 
fıbat eden Hankeo mQdaf a · 
a11. tlmali garbi Çinin lnkl· 
ıah ve Kanton hava mQda· 
f auınıo takviyesine taallük 
edenlerdir. B. Vaog, kon· 
ıeyln baıtamıt olduğu lfl, 

milteaklp toplantılannda Çın 
tam lsUklaltnl elde edlnclye 
kadar. daha fazla blr ısrarla 
takip edeceil Omldlnl izhar 
eylemtıtır. 

Japonların mevcut olma 
dıiı "tlmalt garbi Çını,. de· 
mek kı, bundan böyle hü· 
kumetln huıuıi lUnalarına 

mazhar olacaktır. Bundan 
ıu mana lsttdlal edllebilır 

ki Çin hükumeti Çtnln ıt
mal ve ıarkına tamaa eden 
anlaımaz\ık neticeleri hak· 
kında balyaya kapılmamak · 

tadır. 

Çın mtlleU ıl yaıi konseyi 
kapanırken neırolunan bey· 
anname ıunları da ıöyliiyor : 

"'M•cliı btrlıert• daha lt-yld 
eder kt, Çin mlllell Japon 
mtlletı hakkında kin be-s1e
memektedlr, fakat t~cavüzle 
mücadele fçln büUlın mane 
vl kuvvetlerlnl ıeferber ede 
cektlr. ,, Ru da Japonyanın Çin 
mllletı hakk1ndukl ıddtaları· 
na bir cevaptır. 

Nıhayet mecltı "dolt mil· 
!etlerin Çtne aöıtermiı ol
duklar1 ıevgl ve yardımdan 
dolayı bunlara teıekkür ve 
yardımlarını tekılf edecek· 
lerlnl Japonyaya karıı cez
ri tedbirler (ıankıtyonlar) 

alacaklarını ümid etnıekte

dtr . Ztra - beyannamede 
dentldiil gıbl - bu tedbir· 
ler beynelmilel taahhütlerin 
ve inkısam kabul etmez 
ıulh prenıiblnln tcaplarm
dandar. 

Bütün bunlar, düıünüle· 
cek oluna, ce1aret kırıcı ve 
daha çok heyret vericidir. 
Bir ıene sGrmüt olan ıilahh 
bir Anlaımazhktan ıanra iki 
millete de blra~ daha rea
lfıt btr zihniyet aörmek •• . 
tentlebllirdt. Btrlbtrlne kuıı 
kin beılemlyen , fakat mü · 
temadtyen blriblrlnl öldüren 
ve dtierlnln mahvedllmeal 
için milletlerden yardım bek· 

ltyen bu ıkt mllletln manıa· 

r111 hayreti mucip deill mi· 

dlr? 
Her ıeye ratmen ıene

lnanmak lıterlz ki Çinliler 
ve Japonlar bu muharebede 

ı&rdOkl~rlnden faz.la ıeyler 
. &irenmııler ve dlier mll · 

letlerln de onları btriblrlyle 
çarpıfbrmaktan baıka mak
utla müdahalede bulunma · 
mahra lüzumunu takdir et· 

mitlerdir. Btal bu tahmine 

sevkeden ıebep, oradan za· 
man zamnn gelen tava11ut 
ve sulh imkanı haberleriy 
le Çin Hariciye Nazm B. 
Uang Şuog Hu eyin bir Al · 
man gazeteılne vermlı ol· 
duğu beyanattır . Nazır ga · 
zeteclye Çinin hlktmiyet ve 
mülki tamamiyetfnl illedlfl · 
ot ve Japonya t1e müsavat 
ve mütabakat esaılara dahi 
linde elblrligl etmf'ie hazır 

oldufunu ıöylemiı ve "Ja· 
ponlar Çının Maraıal Şang 

Kay Şekln hts ve ftklrlerly 
le meıbu olduğunu anlar
laraa kendileri tçlnde fayda 
lı olur diye ilave etmiıtl: 

"Japonlar bunu iyice anla 
dıkları zaman Çtnle bir Is · 
tıkbal politikasının teme11e · 
rlnl atablrlt-r. Muhakkak 
olan ıudur ki J a plar Çın mil
let ve hükumetinin kendile· 
rlne düıman olduiunu aan· 
makla hata ediyorlar. Çtn · 
lilerfn düımanhiı ancak Ja 
ponyanın mütearrız polett 
kuına atfedebilir. Maraıal 

Şan Kay Şektn Jıponyaya 

alevhtar bir politika takip et 
Uflnl zannetmek de btr ha
tadır .. .. 

Uzak Şarklılar araaında 

cereyAn etttfl için bilmed iği

miz çok ıeyler vardır . Fa
kat yukarıda kaydettikleri · 
mlz bu btlmedıkl~rlmlzden 

hiç olmana btr kaçını ıez · 
memlze imkan vermekte
dir. 

H. Uang Şung Hueyln 
ıözlerlnde bflhaua dikkati 
mlze çarpan nol<ta, Çının 

hakimiyeti ve mülki tsma 

miyett tanınmak ıartlyle 
Japonya ile elblrlıit etmt-ie 
haz1r olduğu mülihaza1tdır , 

Bunda ıaıılaca k hiç bir ta 
raf yoktur Zıra biz, Japon · 
va ile Çinin müıtakbel e\
btrllilnl ıOphell görmüt olan· 
lardan değiliz . Anlaıma zlık 
bittiği gün ıtmdlye kadar 

olduğundan fazla birbiriyle 

elbtrllğl edecek olan Çtnlt 
lerle Japonların buıün, an 

cak üçüncü devletler lehine 
kendilerini kuvvetten dütiir · 
mf'kte olmalarıdır. 

Umalım kt Çto mtlletl ıl· 
yali 1-ıonıeyl, bundan ıonra · 

ki toplanhlaranda, Hariciye 
Nazırınm memleketine atfet· 
tfil iyi niyetlerden mülhem 

olarak, z:llım ve tahripkar 
bir Tazlyetfn uzayıp gitmesi· 

nln önüne geçecektir." 

İngiliz 
italyan 
Anlaşması 
(Baı tarafı birinci ıavfada) 
yaratmak ve nihayet loglllz. 
İtalyan anlaımaaının taıd ı kl 
için franıanın yapmıı oldu· 
fu bu hareketle plln icra 
mevkttne konmadan yeni 

müdehalelerle ıhlil olunursa 
Franıanın teıebbiiaO muvaf 
faklyetatz kalacaktır . 

Anlaıma ıhlil edildtil an 
laıılanıı Franıa lçlo ıtlllÜ 

konun muhafaza11 aüç ola 
caktır . 

halya Hariciye Nazm 
Kont Ctaoo bu ıorulara ·he · 

nla ce••P Yermemlttlr,,, 
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HİR HABERLERi 
,, -
Güreş Grup 
Birincilikleri 
Hazırlıkları. 
2 3Eylülde Bunada Edirne, 

Kırklıu eli. Tekirdağ, lzmlt . 
Bilecik, Çanakkale, Buna 
ve Balakeı l rden mürekkep 
ıeklz bölgenin tıtırak edece 
i l gÜtef grup birincilik müıa

bakaları yapılaca"tır. 

Bölgemiz güreı takımı 
fU ıuretle tesblt edtlmfıtir: 

56 Kiloda ldmanbtrltğln 
den Ahmet Gider, 

6 t Kiloda İdman yurdundan 
Avıarh Akmet Göker, 

66 Kiloda ldmanblrltiir. den 
Ahmet Alp. 

72 Kiloda ldmanblrll§lnden 
Mustafa Karabulut, 

79 Kılorla ldmanbtrliilnden 

Selman Bofuıkan, 

87 Kiloda İdmanblrllğlnden 

Şerif Ünal.. Afır sıklet yok· 
tur. 

Bu grelrn - ronıeo aürt-ıle· 
rinde galtp gelenler Ankaraya 

gidecek ve 11 -12 eyli.ilde 
Türkiye btrlncılık mQsabaka· 
larıoa glrecekter, bu mÜH· 

bakalerda da muvaffakıyet 

g&ıterenler mtlli tal<ım gü· 

reıçllerlle karıılaıace klar ve 
muvaffakıyet götterenler 
mtlli takıma alınacaklardır . 

Güreı f ederaayonu tara 
fından bölgemiz güreıçHerlnl 

hazırl•mak üzere gönderilen 

antrenör B. Necati, bir proğ -
ram dahıltnde gürtfçllerl 

haftada dört akıam çahıtır 

maktadır. 

Çalııma günleri pazartesi , 
salı , perıembe ve cuma dır . 

Saat 17 den 21 re kadar 
ve l lalkevinde 
dır . 

y"pılmekta-

Erdeğin Elek- 1 

trik Ve Suyu. 
Erdeğe ıu getirmek . ha · 

rlta ve plimnı )aphrmak 
üzere hazırlıklara baılanıl · 

, mııtır . Bu ma"aatla Ankara · 
ya ıiden Erdek Belediye Rei 
al B Hamdi Yücel, orada 
bu ııle alakadar olmuı ve la · 
zım gelen izahatı vermlttlr. 

Erdeiln en mühim ihtl 
yaçlarından biri olan ıu ve 
elektrik itinin yakın bir za · 
manda ikmaline çalııılacak · 
tır . 

Her iki iş için belediyeler 
bankaamdao da istikraz ya-
pılac11kttır 

Edek Beledtye Reisi dün 
Erdeee geçmt ıtır . 

Deniz yurışları 
(Baıtaraf ı birinci ı~yf ada) 
kalara yüksek huzurlarıle 
ıeref vermeleri çok muhte· 
meldir. 

Deniz yarıı ve eilence· 
lerlle bizzat yakmdan Hgıle 
nen Valimiz B Ethem Ay 
kut, mahallinde icap ~den 
b6tün tedbirleri 8ldırmak. 
tadır . 

Şehrimizden de birçok 
kimseler bu müsabakala rı 
takip etmek üzere Bandır· 
maya ıtdeceklc rdlr . 

Paıar gOnü Bandırma 
güzel ve neıelı bir deniz 

aOnQnO yaııyacektır 

Öğretmen Okulu Me
zunlar1nın Tayinleri. 

Köy katipleri 
kursu imtihanı 

Köy kitlplerl kursuna de· 
vam eden\erln imtihanına 

( Baıtarafı birinci sayfada) 
si için vlliyetlere bı ldırtlm t ı 
Ur. 

Genç öğretmenlere vazı . 

felerinde baıarılar dtlerlz. 

Ôzdtl (Denlzlı], Sabri Çete· dün baılanılmııtır. 
ner [Afyon), Tahir Ôzıoy lmtıhanlar bugün ntha1et· 
[Muğla], Necmi Göraülü [Ma- lenecektir. 
nlsa], Nail Ediz {Manlıa), 
Faik Apaydın [Aydın), Hay · 
ret Un 1 una [Aydın}, llalll Alt Turabl (Giresun}. Ta 

lat Yapan (Kocaelı). ibra 
hım Uyıur ( Balıkealr ), 
Mehmet Ihsan [ lzmlr J, 

Oğultürk [Çanakkale], Muı· Sağlık Koruyu· 
' tafa Ebedi (Seyhanl, Ômer 

Tuzcu [lıpartA J. Huan Aral cula r Kursu 
Nazım Dt-mira1p !Kara), 
Ta y ıp Saka [Balıke~ir], 
Saadettin Akar (Balıkeılr] 
Niyazi Raıçlvl 1 Ralıkut r), 

Şevket Yurde kul ( Bahkeıılr J, 
Nafi İk lzluoilu (Antalya) . 
Abdullah Demirel [Antalya) 
Hüıeyio Cengiz 1 Antalya l. 
Recep Ôzbek (Urfa], Meh 
met Ulugergerl i (Urfa), Has 
bt Ay (Çanakkale), Şevket 

Kutman [lçel), Mehmet gü 
nel [lzmtrl. Salahattln Hep 
yurdAkul [lzmtr). Envt-r Nec· 
pıt {İçel] Hulusi Pekel [İz · 
mir), Niyazi Kaplangı {Gtre 

ıun\ . Mustafa Salıh [Gire· 
ıun], Hasan Nihat rGıreıunJ, 
Aktf Errlik (Kocaelı], M . Seyfi 
Kanca jÇanakkal~ ], Hasın 

Çetıngül llzmlr], A Bedri 
Tolunay (lzmtz), Faık 
Atili (T r a b z o n ). 

Şerafeltin Gültekin [To 
kat). Salahatttn Alkan [Ma 
nlla ), H Fuat Ulukay {Kan), 
Abdurrahman Can kurt 1 Af . 
yon) , İbrahim Tünger (Kır · 
ıehır), Rauf Canvural (Ma 
latya ), Nazım Kuru l tak (Ka· 
ra} , İlhan Btnen (Glreauol. 
Osman } .dil Çullu [Gtruuo ), 
Vell Güvendik [Samıun), 
Osman Zeki Bilg ç (Zongul
dak), İhsan Sayın (Seyhan) , 
Mehmet Çelik (Samsun) . lb· 
rahim ÔztOrk (Aydın), ilhan 

Radyo ücreti 
Tarifesi. 

Nafıa Vekaleti tarafmdan 
hazırlanmıı olan radyo tel 
graf ücret tarif eıl Vekıller 
Heyetince tedkık olunmuı ve 
aynen onaylanmııtır. 

Bu tarifeye ıöre, Tiirk 
gemi istasyonlarının Tür kı· 
yı iltaayonları vaıııtaaıle ge 

rek k~odi aralarında , gerek 
Türk denizleri ile teati ede 
ceklerl radyo telgrftflara tat 
bik edilecek ücretler ıöyle 
teıbtt edtlaıtıttr: 

Gemi istasyon ücreti 7.5, 
kıyı lıtaayon ücreti 12.5, da
hıli ıebeke ücreti 2.50 im . 
ruıtur . 

Muvazene! umumiye ve 
husuılye belediyeler ve milıl · 

hak bütcelere dahil reımi 

makamların açık ve kapalı 
dil ti~, yazılı radyo telıraf 

ları bu tarif enin üçte bir 
ücret ine tabidir. 

Gemi tstaayolarının Kara. 

denizi mevrltll olan matbu 
at radyo telgrafları viizde 
elit tenzilata tibl~ lr . Surd 
it radyo telgraflarının beher 
suretinde llk yirmi kelimeye 
kadar l O kuruı ve f azla11 
nın her kehmeıtnden 20 pa. 

ra ıuret ücreti alınacaktır. 

SOricO 6cret aaat beıın• 

40 karuıtur. 

[Antalya), Ahmet Şükrü (De· J 
nlzlı]. Salah !nce !Muğla), Açıl ı. 
Şevket Aılan {Aydın I· Da· Sıhhat M6dürünün idare 
vut Kavas 1 Mardtıı], Mulla· ılnde açılan köy sallık 
fa Türk (Kütahys]. lımall koruyucuları kursunda ders 
Altınok (P.urdurj, Recep Gilı· lere dün baıtanmııtır. 
naydın f ManlsaJ. Hasan Nec Denler öileden ev•el 
det l Afyonl, Süleyman Sat · ve öjleden ıonra olmak 
lık [Mufla J, Süleyman Ko· üzere ameli ve nazari ola· 
cabıyıkoilu {Denlzltl. Cemil rak altı hafta de•am ede· 
Nıha t (lzmh J. Şükrü Yel [Af· cek, Sıhhat Milıdürü B. 
yon), İt\<ender Cenap [Ay· Muhllı Sunu ile Hükumet Ta· 
dın], Celil Alateı [Mufla). bibi B. Zıya tarafından hıf 
Mehmet Fehmi [Kütahya], l 

z1111hha, köycilılükle a i 
Turan Ataç (Trabzon}. Meh- kelı bütün umumi bilgiler, 
met Rifat [lıparta ), Ali Ga- ı 

muhtelıf aari ve H gın 
lıp (Çanakkale], Hamdi Ya· hastalıklar üzerinde dnıler 
vuz [Burdur), Reıat Turhan verllecekttr. 
[lzmlr] Muhıurem Sarp (Zon 
guldak), Turgut (Zongu'dak ), 
Avni Ekçetln (Zonguldak), 

.. 
Muıtafa Aydınalp )Kasta. Gelenler. Gidenler: 
monu). Abdullah Demir 
(Burdurl. Alı Riza Armen 
[Burdur], Zty cl ettln Erg6n 
{Sinop), Said Azbl [Gilımüı· 

hane), Ômer Arıkan [Gazi 
aotep], Alı Saadet (Bılecflc ). 
Dunun Erol IStvaa) . Hazım 
Eraoy [Ankara J, Fethi Göz· 
ler (Malatya], Ali Ôz.türk 
!Ordu), Mustafa Demirer 
[Kaatamonu], Şükrü Gü'ova 
[Samtun) Mehmet Necati 
[A.muya]. Hıdvan Çamlabel 
(Manisa), Hılmi Kandemir 
[Antalya), Hacı Yücel (Çorum). 

!Ziraat Müzesi 
T esiı edilecek. 

Z•rut Vekaleti tara f ından 

bu sene bir ziraat 
teı ls oluomaaı kararl 11 ştır ıl 
mıştır. 

Bu ziraat mahıullerı mü 

zHlnln bütün gayretlere rıısl 
men bu ıene yettımlyccf'ğt 
anlaııhnııtır . 

Çünkü mükemm~I bir 
eser olma11 ve teıhtr edıle -
cek eserlerin; zi yaretçllerl 
tatmin etmesi için ancak 

ıonbaharda hazırlıkların 

blteceil netlceıfne va11lmıt 

tır . Bunun için; ziraat mü 

:zesi, önümüzdeki ıene mü 

kemmel halde teslı oluna 

caktır. 

Şimdiden bütün vilayet 
lere mftracaat olunarak mıo 
tak.,larında yetııen baılıca 

zirai mahıullerden müze için 

hazırlanılması bildlrllmtıttr. 

Bu müze ıeyyar bir halde 

büt6n ıeblrlerlmJzl dolaıa 

caktır. 

Umumi menfaat ve ıela 
mele taalluk eden radyo 

telgraflardan da hlçbır üc 

ret ahnmıyacakt ır . 

Y ~nl tarife bütün lıtas 

yonlara ve alikadar 
1ıa..,1 .. , ..... 

Mebuılarımızdan 8 . Ôr 
geevren dün ıehrlmlze ıelaılf 
ve Sındırııya avdet etmlı 

tir. 

T ayarı piyangosunun bir 
talihlisi, 

Tayare plyangoıunun dör 

düncü ketldesl dan çekılaılt 
ve 2 t ,043 numaralı bilete 

1 ~.000 lira lıabet etmlıtlr· 

Ru biletin onda blrlıl llose 

yln Şahlan gfıul tarafındaP 

Keçeci Muhzır oğlu Muhar· 

rem Ôzgörene •atılmııtır. 

~ l ISTAHIUL RlOYOSU·I 
12 - llustos - 1938 - Cumı 

Ôğle nefflyatı: 

14.30: Plakla Tiirk muıl 

klıi. 14.50: Havadıı. ıs.os : 

Plakla Türk muılklıl. J 5.30: 
Muhtelıf plak neırlyatı. 

Aktam neırlyah: 

18 30: Plakia dans muılkl· 
si 19 1 s: Konferanı: Dr Sa 
llm Ahmet Çalı!kan (Hayat 
nedir?) 19 55: Bona hab~r 
fer~ 20. Saat ayart: GreP 

vlç raıathanealnden naklell· 
Belına ve arkadaıları tar•· 
fından Türk musiklıl ve halk 

ıarkıları 20 40: Hava rapo 
ru. 20 43: Ômer Rıza Doi· 
rul tarafmdan Arapça ıöyle• · 

21: Saat ayarı Orkestr• 

21 30: Tahıla Karakuı ' 8 

arkadaıları tarafından TOrlı 
muıikiıi ve halk ıarkılarl 
22: Ç~koı1ovak aantkarları: 
Vıyo!ontıl Jan Valitıılavıık1 
V ! arkadıılar1: KuTartet " 8 

Çek mılli havaları. Gayd• 
22 50: Son haberler ve er· 

teıl ıGnll proframı 23: S.. 
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Türk - Fransız Pak ı · Genç Soyyet alimlerinin en- Devlet Demiryolları Ü.Çüncü işletme 

Ve Bulgarista •• 
Bu'oar gazeteleri ~u pikttaduydu~larl sevinci ve 
pakim ya~m sarkla~i ehemmiyetini te~arüz ettiriyorlar. 

" Mtr ,. - Sof ya gazetesi 
yazıyor: 

"8eynelmılel münaaehet. 
lerin lokııafıoda önemle 
kaydedllmeıt lazım 1ıelen 
hadiselerden biri de ıon za· 
menlarda Sancak, yahut 
Tnrklertn dediği ııbı, Ha 
tay meıelesl hakkırıda Türk 
lerle Franeızlar arHında 
devam eden müzakerelerin 
rnüsbet bir tekilde halledil
mlı olmuıdır. Meıelenln 

ehemmiyetini artıran cihet, 
bu mıntakada Türk, Arap, 
Ermeni, Y ahudl gibi muh 
telff ıoylara ruenıup inıan
ların yaıamaları ve yekdt . 

iertne zıd cephelf'r arzeden 
dıni kavı•ların bulunması 
dır . 

Türklerle Fraoıızlar ara · 
ııoda mevcut ve lkt mem· 
leket mQnaeebatını gergin 
leıtıren muallak meıeleler 
Akdeolzln bu mıntakaeında 
barııı tf'hdtt ed•cek ve bü 
Yük ıarııntılar meydana ge · 
tırecek bir durumda değildi. 

Bununla beraber thtılafları 
her ta raf etmek ve müıbet 
bir 11n\aıma meydana ge
t •rmek için büyük bir hüı · 

nüotyete ve karıılıklı bir u
ınlıniyete :htlyaç vard.r 

Büyük harpten ıonra Su· 
riyenln müstakil bir devlet 

olarak Franıız htm" yeıine 
Yerildiği malümdur Fransa, 
böyleltkle Türle iye Cuoıhurl 

Yetinin komıuıu olmuıtu 

Yeni Suriye devleti hlldut -
ları dahtllnde kalan Saucak 
da 192 t de Mudanya da im· 
zalanan Türk · Fran11.1 mua · 
hedeıiyle ıdaıi ve kültürel 

bazı muhtariyetlue kavut 
rnuı bulunuyordu. Bu, San 

cağın bılahere müstakil bir 
memleket halinde kendi 
hükümetl ve mf'cl ı s ; kendi 
idari . mülki ve inzibati 
traüe11eaelerlyle meyc:l..ı na 
ref ınealni trmin edrcektı. 
Bu memlekdin resmi dili 

Türkçe olacak; harici ılya
•ette Surı,eden ayrılmıya· 

Calc; para, posta gümrük gi 
bt teferrüatta da Surlyeye 
tabı bu'uoacakh. Mudanya 

"1uab~desl bir yandan bu 
cibetı teıhıt ederken diğer 
hndan T6rklye - Surly~ hu · 
dut itlerini de kati olarak 
haHetmtıtı 

l'ürktye·Franea ekonoml
•i"de ve Türk - franıız po 
lıtıkaıında elde edilen bu 

beraberlik, Sancalın da bü 

~ilnl6ğünü temin ediyor ve 
'•nsıı hükumeti, Franıa 

Ulllumi efkarından btr lcıı 
tlıının hoı ıörmediAI 19 21 
Qıuah~deıtyle Sancakta Muı 
t,f, Kemal Türkiyeılnin ba· 

~1 haklarını kabul etmtı 
ulunuyordu. 

l 
Son zamanlarda vuku bu· 

•tı C ln6zakerelerde Akvam 
b enııyetlyle logtlterenln de 

a~~\ik hvuıutu olmuıtur. 
& atııa lngllterenln ıon za 
··•anı, d k ~ b ' a An arada bftyuk 
it n()f 

IQ uı sahibi olduğu ma· 
!tıdur M" ı. ı ı . 

tıl \el uza"ere.u. "ar· 
t. 1 1 ltimad uyrslnde ve 
e"'•o bGtüo muallak me 

ledilmealyle sona erdi Ak· 
vam Cemiyetinin intihapları 
ldf\re ve euylıt t emin et 
mek makaadıle Hataya gön· 
derdlii komısyon , orada 

birçok müıküllerle karıılııı 
h Çünkü muhasım taraf· 
larıo intihap mücadeleleri 
had bir 13fhaya varmııh 

Diğer taraftan Türkiye hü 
kümeli komisyon ue.larıoı 
taraf girltkle itham ve bu

nu muhtelif noktalar ver• 
mek ıurettyle protesto edi 
yordu 

Bu vaziyet karııamda ni 
hayet komhyon geri çağrıl· 

dı ve lntıhaplar durduruldu. 
Buna mukabil Parbte Türk· 
Franıız müzakereleri yeni 

den baılıyarak kısa bir müd 
det zarfında müıbet bir ıe 
ktlde neticelendi. Böylelikle 
Türk•ve hüku:neti Sancağın 
m(htakbel meclıılnde Türk 
ekıeriyetınl temin etmlt bu· 
lunuyor. 

Bu anlatmanın beynelml 
lel mıanaıı, onuo reviz onlst 

bir karaktere maltk aluıu 
dur. Bu anlatma, mevcut 
bir muahede durumu tt'pdil 
etmtı oluyor. Bu hususta 
Fraoıanın yaptığı fedakar . 
lık , h iç ıüpheslz. çok bü · 
yüktür, fakat ~ u . politık 

ıuüruo dıktuıyle ve belki 
de zamanm ıhtlyaçlarının 

ilcaatiyle vulrna gdmtıtır. 

Ayın 4 ünde Ankarada im 

zalanan yeni Türk Fransız 

paktı iki memleket arasındaki 
anlaımalara mani olen hü 
tün mGıkıllerı · ve engelleri 
ortadan kaldırmıı buluou 

vor. 
Hu pakta göre akid dev· 

letlerdt'n herhangi biri. yek· 

diğerinin aleyhinde ttıek1'ül 
edecek olan poletik anlaı· 
malera airmemeyı, içlerin
den blrıne taarruz edı l diğl 

takdirde dtaeri bıtaraf kal
mayı ve ıarki Akdt>nlzde 

barııa th1al ed~cek herhanai 
bir hadııeyl bırltkte önleme· 
yl taahhüt etmlı bu'uouyor· 
lar Bu pakta bağlaycın ve 
Türk - Fran11z erkanıhubi· 
yeterince izhar edilen bir 
talimatnamede Sancakta 
Türk Frao11z aıkerlertoln 

müıterek bir surette aeaytıl 
ve emniyeti korumayı t~kef 

fül etmtşlerdtr . 

Al akalı devletlerin gayret· 
leri, ifte bu ıekılde sona er· 

mlı bulunuyor Hiç ıüphe 
yoktur ki, onlar bu netice· 
den çok memnundur. 

Çünkü ıarki A kdenizde 

Sancak yüzünden çıkacak 
bir hidısenln ehemmiyeti 
pek büyüktü ve bılha11a 

Türk - Fransız dostluğu ıar· 

kt Akdeniz po\ıtık muvaze 
nesinin baılıca mesnedidir. 

Cumhuriyet Türkiyeıinin 

ıamlml doltları 11f attle biz 
Bulgarlar Türk · Franıız ih· 
ttliflarının barıı yolıle ber
taraf edıldıklerlnt görmekle 
pek çok ıevJndik ve m.-m · 
nun olduk Çünkü bu pakt, 
bı2ce ynlnız eski Türk Fran· 
sız dostluğunu ihya et
mekle kftlmamıı ve; yakın 
ıarkta ıulhun aarantiıl ol 

teres n eserleri. Müdürlüğünden: 
Bundan iki ııene evvel 

Komüobt Geçlik merkez ko 
mlteıi ile Sovyetler Bırllği 

tltm kademiııl, genç alımler 
ara11nda hır ilmi eser müsa· 

bakıuı tertip ey lemiftl. 
Bu muubahaoın netıceıl 

ıon 1ıüolerde Moıkovnda 
neıredl :mJıllr. 

Moıkova jüriıl, 628 adet 

timi rıer almııttr; bunlardan 
büyük bir kısmı. tanmmıt 

bQyük Sovyet iltm1erinlo 
takdirine mazhar olmuıtur 

Genç matematık clımlerl· 
oin etüdlerl, jüriye tevdi 
edilen eserlf:r arasında bil 
haua ehemmiyetli bir mev 
ld tutıuaktadır . 

Fbik ve matematik dok· 
toru Pontrlagının "Devamlı 

gruplar teorisi,. adrodakl 
orjınal monoğrafııl, dünya 

edebiyatında llk defa olarak 
topolojik ıruplar umumi na 

zarfyesl ile devamlı gruplar 
nazariyesinin modern ilme 

uvgun ılltemallk bir hulasa 
sını vermektedtr 

Teknik ve matematik alım 
ler doktoru Ktistlano•ıç. 
verdiği bir eserde Cauchy 
meseleaınln hallını gösterdi· 

ği gibi, "Kanallar ve. nehir

lerde gayri daimi hareket., 

iımindekı etüdünde de ne 
hır ve kanallano açık kal 

mıı yataklarında uzun dal
gaların huabmda yenf bir 

usul vermektedir Büyük 
hıdro teknik lnıeat hesapla

rına kabili tatbik olan bu 
usuliio izah edlldlil bu ne 

rtn, nazıu i ehemmlyetınden 

baıka ayrıca büyük pratık 
ehemm ıyeU de vardır . 

Moskova müsabaka ko 
mıteılnln mükif atlar verdi

il eserler araaınJa şunlar 
bılha11a nazarıdikkati çek 
mektedlr: 

Slezkinio "koyu bir mayi 
lçınde kuvvetlerın tes ı rı l'\l 
tında ıu1 p cisimlerin hare· 
keti,. eseri, Temkinin ·Sat 
hi aluü!amellerdt> istihale 

devresi., eseri, Via11ovun 
.. 8uiday kültürü hududunun 
ıimale doğru tlerleyııı., eıe 

rı, Kog~nın "Dobroltubov 

ve felsefi dütüncelerl" eseri, 
Mazelin "Şopen fanteziıinin 
aoaliıl., eıerı, ve vesaire. 

Moskovada mükafata la 

MuhıS mmt'.n bedelleri ıle bulundukları yer, mlkdar ve vauflara aıağıda yalı ihzar 
edilecek ba ıaııtlar 18 8 938 perıembe günü hlzalonnd" yazıla saatlerde Sojucak c varm· 
dakl 4000 metre mikôbı açık eksil tme ve Yeoıköy clzarındakl 6000 mt:tre mıkabı ka
palı zarf usulü tle Balıkesirde 3 üncü tıletme blnuında eksiltmeye konmuıtur. 

Bu ite girmek lıtiyenlerio yine hızalarında mtkdarları yazalı muvakkat 
vermeleri ve: 

teminat 

1 - Kapalı zarf isteklilerinin 2490 No lu kanunun tayin ettiği vesikaları ve ret 
mi ıazetenln l 7 1937 tarih ve 364b No. lu nüshasında intlıar eden talimatname da
lreılncle alınmıı veılka ve teklıf mektuplarını muhtevi znrflarını ıaat 14 de kadar ko· 
rnlıyon reisl i ğine vermeleri. 

2 - Açık eksiltme lıtek lılerloin kanunun tayin ettiği vesika ve beyannameleriyle 
saat 16 ya kadar komisyon re isliğine müracaatları lazımdar. 

Hu lfe ati şartoameler Balık eılrde 3 üncü ııletme müdürlüğünde Yenll<öy ve So· 
ğucak iıtuyonlarmda paruız da ğıtılmaktadır. 

Mikdarı Muham· Mu vak lha-

Bal astın bu- Kilom et Metre men kat le 

luoduğu yer: reıl: Cınsl: mikabı: bedeli Tenıi- Sa· 

Lira: nat ati: 

Lira: 
Yenıköy civarı 258 268 Yarma ve ocak· 6000 6000 450 15 

larda kDı"ü ile 

tioğucak Cİ\'UI 204-215 Yarma ve ocak 4000 4000 300 16 
lardan küskü 
ile 

4 - 1 - 254 

.-·······~·············· .. ! TURKDILI ! 
: Pazarteıinden baıka her : 

: ıün çıkar. Slya1al gazete •• : • • 

Balıkesir Tapu Sicıl 
Muhafızlığınden: 

: Yıllıiı: 800 Kuruı : 

: Altı Aylıiı:400 • : 
1 Saym: 3 : • • • 
: Günü ıeçmif sayılar 25 : 

: kuruıtur. : • • : ADRES: : 
: BALIKESIR TÜRKDILI : 

.. ••••••••••e••••••••••• .. 
Çok çocuklu ailelere 1 

1 

yardım. i 
Sovyetler Birliği hüku 

metinin çocuk düıürmeyi 

yank eden kararname.inin 

neırındenberi çocuk doğu 
ranlara yardımın ve fazla 
çocuklu ailelere devlet var 
dlmtnın fazlaleıtırılmuı ka
rarnameleri de merlyet mev 
kııoe glrmlf bulunmaktadır 
Huoler1n intltııır tarıhi olan 
27 hnlran 1936 dan l ma · 
yıı 19J8 e kadıu , Sovyet · 
ier B ır l iğl hükumeti. çok 
çocuklu aılelere 1 357 000 000 
ruble yardımda buluomuı-

tur. 

yık görülen eıerlerln Bdedl 
127 dır ve bunlar, Sov)·d 
ler Birliği müsabaka komi-
tesıne tevdi olunmuıtuı 

No Mevkii: 
1 Güvemlıeren 

2 Cevizler arası 

3 

4 

Basmacı nem Çı 

narlı kuyu 

Toygar 

Ciosı: 

Tarla 

" 

" 

Hududu: 
Doğusu doktor Oıman 
Oğuz, batısı Niyazi, 

poyrazı Kf'psüt ıoıuı, 
lnbleat Parçalı oilu 
Alt tarluı . 

Doğuıu Halil, batıaı 

Mustafa. povraza yol, 
kıblesi yine Muıtaf a . 
Do~urn Pekrnt>z oi u 
Salıh, bat111 ekmekçi 
uğar Ahmet, poyrazı 
Muıtaf a. kıbleıl yol. 
Ooğuıu Yahya verese 
ıinden ~vlatlerı. bahıı 

aah ı bl senet Raif poy· 
razı değirmenci Kat

rancı oğlu, kıbleei Ko· 
cabıyıkoğlu veresesi . 

Yu"arıda hudut veıalr vasıfları yazılı ve 1-2 nu
marada yazılı 11<1 tıula eıueıı Osmaniye maballeeln· 
den Liz oğlu Haca lımalho ölümlle evlatlara Halil ve Meh · 
met ve Eroine ve Alı ve kendilerındeo evvel ölen kızı Re 

h lmenlo evlatları Raif ve Reg p 'e R• oıcl; '"'" ttmlı ve 
bunlar da 35 eeoe öoce Balarında yapmıı o1 dulcları rıza i 
talı " ım ıoounda bu ıkl tarla müstr. kilen l<aU ve Reııp ve 
Raııt hisselerine ka lmıı dığerlerl de baılcaca hrlalardan 
almıt1ardır ve Raıidln de 3l6 da hel<ar o'arak ö'ümtle 

kardeılerl Raıf ve Regıba kalmış ve Ragıpta aynı ıenede 

bu iki tarladaki hı11ealni kardeti adı geçen Raife bedel 
mukabılode temlik etmlf. 

Diğar yukarda 3 numarada hudut veıelr vasıfları ya· 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

zıh tarlada Laz oğlu Hacı İsmail mahdumu Halilln haricen 

satın a lışından tuarrufunda iken babauodan kendilerine 
intikali lazım ıelen baıkaca tarla hl11r.tılne mukabil bu 
tarlayı Ratf ve Ragıp ve Raıtde terk etmıı ve Raıldln de 
yukarıda yazılı olduğu üzere 326 da bekar olarak ölüml· 
le kardeılerl adlan geçen Raif ve Raaıha kalmıı ve Ra· 
gıpta hı11eılnt gayri malum bedel mukabtllnde 1'ardeıt adı 
geçen Raife temlik etmi~ 

· Diier 4 numarııda yazılı tarla esuen Müftü oğlu M6· 
derrlı Ragıbao iken 65 ıene önce ölüm ile evlatları Ah · 
_met ve Yahyaya terk etmtı ve bunlar da aynı senede iki 
ye bölmek ıuretıle yaptıklıuını rı zai ve harici talulmde 
bu k111m Ahmet payına ayrılm11 ve Ahmedln 324 de ev. 

litlan Ratf ve Ragıp ve Raılt ve ikinci kar111 Emlneden 
olma diğer evlitlnra Rasih ve Rızaya ve Raıtdin de 326 da 
bekar olarak ölümıle kardeılnl adfarı gt-çen Regıp •e 
Raife kalmııhr . Bu vereaelertn mOrlılerl Ahmedln harice 
borcu olduğundan bu tarlayı aralarında müzeye çıkarmak 
ıur.,tıle bu borç Raif tarafından teıvlye edllmlt olduğun

dan bu müfrez tarlada muıakillt-n Raıf payma ayrslmıı ol. 
duğundan bu güne bu dört parça tarlalar müstakilen 

tlmdiye kadar bilinlza ve bılafaııla büınlyetle Raif tara
fından taaarruf ve ziraat edilmekte olduğundan namına 
Tapu almak lıtediğlnden bu ytttleıfn mahallen tehkıkab 
yapılmak 6zere 26 8 938 günQ mehalllne memur g6n

derllf'ceiinden bu yerler hakkaoda hak iddia edeler vana 
bu müddet içinde Tapu Sıcıl Mubafızlıfına veya relecek 
memura mürecaatları ilan olunur. 

Mevkii: Cinı ve nevi: Mahallesi: 

Mahallede Ev Anaf artalar 

Hududu: 
Sağı Muııtafa 

kızı Ayte, solu 
Şerif Alı kızı 

Emine ve kıa · 

men Şerif Ali 
karı11 Fatma ve 
k11men de Şerif 
Ali ojlu Halil 
İbrahim evleri, 
arka11 Şerif Ali 
oğlu Haltl 1bra 
hitn . 

Bulunduğu yer yukarıda Yazıla evin yar111nın muta1ar · 

rıfı Anafartalar mahallesinden Çantayoğ1u Hahl kara11 Ay 
ıeotn iken 1315 aeoeelnde ö'meetle veraaetl b lrlc ,k kızı 
Emlneye ve Eminenln de 1325 senesinde ölnıealle kızlan 
Ummahırn ve Hacere lnhlıar ettiğinden bahısle bu verese 
d en Ummahan hiueılne tapu ıenedl almak lıtedl§ınden 
bu ev h1tkkında. tahkıket yapılmak Ü%ere 20 8 938 tarıhl 
ne müı~dtf pazar günil maballlne memur ıôoderilecektır 

bulunanlar varsa bu gOnler iç ode yıtzı lif' Halılu~•ır Tapu 
Sıcıl Nuhafızhğına veyahut mahalllne gel ecele mr mura 
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=:_~-~. K A R 1 U Z K U R !: ~ Turk:a:i~:~/:~:;;;·~::: L~::~ası ~ 
• -IEiii .,. Yurd İçinde 261 Şube Ve lljans ~ 

-~ K 1 r t a s i y e M a ğ a z a s 1 .. JI = Dünyanın Her Tarafında Muhabirler .,. 
=~ ~ ""- Her UlrHi zirai duazlar- diğer bı lcümle banlıa mu· = 

~ ANAFARTALAR CADDESİNDEKİ ~ fJ. •meleri büyük ıubeleunde kiralık kaıa l ar . '(1* 

i§d K A D R 1 u z K u R ;~ = l~barıız tuarıuf ve kumbara heHplarında ikra· = 
~ l fJ. mlye er. 

~~ ~fJ. : 
- ~ K ı r tas iye Mağaza s ı J.= : 1":.~~:Jı" M~ı:~' ikramın~~ ,,,ıa,,, : 
f(d Eski Hükumet caddesinin açılması üzerine bu defa Paşacami caddesinde Ba/Jk- i~ .ı, ıuoo ıooo .,. 

• hanı altındaki büyük beton meğeza} a nak . e.dilmiştir. '= = 1 ~~g ;~~ = 
C liradığı~ız h~r çe!it kırtasiye levazı~ın~ ~n ucuz ve en ıyi şekilde (Kadri Uz- ~ = !~ ı~~ :~~~ = 
C kur Kırtasıyesı Magazası) nda bulabılırsınız. t]! = !~ !~ ı!~ = 

.iiii:ii~i~:~iOOiıiı@iiiiiıiıiii~ii füK~filf ı:iii~~i~Wi~füi~~u· ~ı~iiiiı~:itiiMii ~ii~i&Wi&ıiiıiiiWi~Wiı~Miımm~iıiji ~ ıuBs k GUUO ; 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

~ u f ramfyeltr lıcr uç ayda bir olmak u:.:trc st· 1'* ••••••••••• •ı ············ı ~ ntdt dört defa bu miktar ıı:zerinde11 kura ilt da5/ı tı - "* 
• •• ,_ lacaktır. ilk ktşldt 1 Eulıil 938 dedir. P* 

• ~ M. U J D E ! . 1 ~ .. -.-. -. -.-.-. ••••••••••••••ırı•~ 
Emvali Gayri 
Menk6 e No: 

18 

•• • • 
Nevi: Me•kıt: Muhammen POSTAOTOBUSLERJ ·~~~~~~~~~~~~ 

00

~~'° i~l~~~~~~~r· 1~i~ • ULUS OTELiNDEN 1 Okumadan Geçme- I 19 
29 
30 

eaİıçe ~.:!:;:':'~:ban c. ~~~ K AL KAR i yiniz Mühimdir. 
1
1 

Arsa lıtaayon cıvan 400 1 « 
Dükklo ve Şamh caddeıl 560 

53 
75 
76 

9·10 
Ev 

17 Han araaaı eıklcller 3000 Her ıabah otelimizden Buua, Çanakkale, Bandır · 
110 Tarla Paıak6y çayır 200 ma Ye Edremlde olobOı poıtalan kalkar ve akıam • 
118 " • Keklik çapanı 200 ları ıelır. • 
120 ., " AfÇ• deresi 700 • Poıtalar karııhkhdar . 1 
121 " ,, Taıaltı 15 • lzDJlr a•t:ıoları lçtn Balılıeabe uirıyacık ıayıo mi • 
125 " " Tahir çeımeıl 150 ,Jet ıafırlerlmize her zaman temiz ya tek bulundurulur. 1 
1L7 " " Uıumezar 500 Mt Eıkı Dıyunuumumıye oleh oımile maruf otelt bu · 
128 ., Büıbanıye Aıdı dereat 200 )it kere · •Utuı Oteh,, ııDJıle ıçtım . Yenı mdruıat, muıam 
129 " " " .. 60 1tlt ba Ye nıfikemmel konforu haaz, temlzlıtı tua•Yurun • 

Yukarada yazılı emvali ıayrl menLtl enin 10 8 938 ıü •• fevkinde ve fıatları çok ebvendtr. lıtbahatları temin 1 
nOode hıç tal p bulunmadığından oo güo temoıt edııerek ı: edılen m üıterııerım, yol yorıunlujunu oteltmtzde 
ihalesi 20 8 938 cumarleaı aünü ıaat 12 de yapılacaktır. • bahallkm dmıendırecekUr. • 
lıtekıı olanların yüzde yedi buçuk muokkat temınatıle il Utuı Oteli Müdürü 
blrlıkte Vakıflar MüdOrıütüode m(heıeklul kom11yona 5lt Eıkı Telgraf MüdOrü 1 
_m_o_r_"_c•_•_t_ı._r_•-----------------• , Fehmt Aılan • 'X ~, 

Tapu Sic,ı Muhafızlığından: 1•••••••
181••••••••E1••••••• · - ~~___,""""" 

Kazaaı: Mevkıl: Cınıt: Hududu: ICilSlltJl.••················••o 1 Eı.191• L • ııARO"'f ı.11 1 
d k Ş .t\ , •• f d-k ,. nam t e t1s « anes ıye, u ırev ye ve tv ..ı. Baiakeaır Yeııllı cad Dükkin ~atı evkaf dükkioı, • u l k t H l h l Clld" z J / B • Ji" ( lWI ~·- ) 19 . (t r- ı 

e11 ar a11 uur vaaı u . . . ~ ...,. .., 

kAna, ıoıuve öoü yoı. = lıye Serırıye ş fi: • ~ kalı Bugd<ty C~alk<tları. 
Enafı ealreıl yukarda yazılı dOkkinın maltkı Eıklku- ,_ DOK O : il. 

yumcular mahatıeaıadeo Hacı N..ımenıo ecdadından mOote· • T .R. • 1 Harman zamanı gelmtı oldufuodan her reoçberl. I 
kıl malı iken 1308 tarahtodt: ö ümıle öz kardefl Vahıde_ve M EKREM NAFl•Z BAYSAN • I &ıöylüyQ , detı rmenclyl ve zahlredyl düıOndürrn ı1 , 
Atıke ve Hctfızeyı terk ettığl ve bunlardan Atike bu duk· SllK ~ı bi b ıı;;d lk k 

1 
l ' ·t F k t 1 t b l 

1 

,.ıı; r u. ay Çil a ma ı nta ama" ır . a a ı an u • 
kiodekı h•11eıının tamamını 1314 yılında kız kardeıınin • • ' ~ d ı 1 ı k "il 
torunu Ahmet kızı H .. fızeye 5 madeol lıraya aatarak bu M Seyahatfan flvdel Ederek Hükumet Cad- • it. aak amba aj 1 a roa ' makinenin ne olduiunu bilme· ~ 
tarıhteo beri Attkenao mali oldutu ve 1328 tarıhıode Hafı M desinde (.56) Numaralı Hanesinde Hasta- • ı me tir. 11 
zenıo kocaaız öhlmlle kızı fıtnet ve kız kardeıt Vahıdeyl Sile • Biz, Balıkeıirde ayağmızda maaraf11z ve açık ola ~ 
terk badehu 1330 yı ında Vabldenın de ölümıle mtra11 M /arını K abu/ Ve Tedaviye Baş/amışf1r. it rak bu meıhur olan ( EMlL MAROT ) fabrtkaaaoın '}.f 
keodııloden evvel ölen oğlu Ahmedln kızı Hafizeyi terk ı ••• ~*.liM~ •• * c 12 - 1 264 il buiday çalka makinelerini bu ıeoe de lıtanbul flahn '1 
badehu 1333 yılında f6tnahn da koca11z ölümlle 1nirıu1 kı ~ ,..mJIC '9t..... • ... g§ ~ dan yüzde yirmi ve yirmi beı nokaanıle ve ehven ~ 
zı H&fızeyt terk badehu Hafızentn kızı Hatıce Sabihanın B / k • V .

1 
"" . ... il. ffatla aahlmaktayız . ~ 

1937 yı lında ölümtle mtraıı evlltları Nnıha ve Med ıha a ı esır ı ayet Daımı 4, 5. 6 Nu naralıları. tek Ye ıkı parçalı cioıleri ~ 
ve iffet Deniz ve Scmıhayı terk ettiği bu verese murlılerln· de mevcuttur 1 
den ı.:aıan gayri m•nkullednı namlarına teıcu eturecekle· Encümeninden: 
rlndeo bu yerin müllltyetl hakkında mahatltne 21 8 1938 Mahıulatı 9 k11ma ayırır, katiyen yabancı madde "jJ 
tarihinde mahalline memur göndertleceftnden bir hak td- 1 - Açık ekııltcneye konulan it: Ba lıkulr · Edremit - barakmaz. ?I 
dla11oda bulunanlar vana ilin gününden evvel Tapu Stcıl Akçay yolunun 33+ I o4 inci kilometreleri araıında ket if ~ Yedek parçalarıoı derhal tıcarethanemlzden teda ~ 

bedeli 998 lara 37 kuruı kumlama iti ile llıcs Bürhaolye · 
mu haf ızlaiaoa veyahut güoilnde mahallin ~ ıelecek memu rik edebiltraloız 

1 Ayvahk yolunun 9s+soo 127 +500 ncü kilometreleri ara 

1 
1 ra müracaatları 1 lo olunur. Bedeli için de ayrıca kolayhk ıö•lerılır. 

ıındakl keılf bedeli 9Y 1 ltra 80 kuruıtan ibaret olan kum 

Tapu Sıcil Muhafızlığından: ıama •meliye•inde. 1 
2 - Bu tıe ald ıartoame ve evrak ıuolardır: MAKiNELERİN YAPTIGI iŞ MiKTARI: 

Mahallesi: Mevkii: Ctnıl : Hududu: A Eksiltme ıartoameıf ~ 
Altıeylul Mahallede HölOnmüt ana Sağı Şahabet · B - Fenni ıartname . it. No.• 4 5 6 

tin, Solu Ha· C Mukavele örnejl ~ 
ltde arka11 Aba· 
l .ır.ı Ô H Keıif cetveli ~ 
1 0

• u mer O Bayındırlık itleri ıeoel ıartnameıi. ,. 
evleri önü yel 1 ı b ı. f ıtiyen er u aeı name ve evrakı Daimi Encümen kale 1 Yukarda hudut veıalr vaaıfları yazılı araanın tamamı d mtn e veya Nafıa Müdürlüiünde görebilirler. 

Ezineli Abdülkadırlo ıenelliz mala tkeo j20 lahrirl•deo ön· 3 _ Elulltme 18 aiuıtoı 9J8 tarihine ruthyan per 1 
ce ölümtle •eraıetl yalınız oğlu Hüaeylnf', HOu:yınln de ke· 

ıembe günü eaat 1 O da vtliyet makamında müteıekk ı l 

Saalle yaptı~ı iş miktarı: 250, 500, 600 
kilo ıua hsu 1 ca lkar. • 

flhmet Ve İbrahim Cuma lı Kardeşler 
za 320 tahrfrlnden önce ölümtle evlltlan Şehabettın ve encümen daimi huzurunda yapılacaktır . fl1: 
Zeliha ve Halıde1e intikal etmıı ve bunlar da 4 _ lıtekltler yukarda yazılı ıün ve ıaatte her iki yol it. Bul keılr: Çluiciler Çarşısı ı\ o: 12 ~ 
35 ıeoe önce aralarında nzal yapmıı oldukları takılm ıo ~ IJemlrciler Çarşısı No: ().1 
ounda üçe bölerek buolardan Halide teırınıevvel 321 larıb için yetmlt beıer liralık muval<kat teminatlarını ma'ıandı· ~ 
ve 58 numarada ve Şahabettlo payıda mayıı 340 tarih ve tına yahrdıklarına dair maLbuz veya banka mektuplarlle 1 'JI 

encümeni vlliyete müracaatları lllo olunur. c~Jt,.~.J~ .. ~J'l:..~1 .... ~~il".;,~~'-~-~ 110 ournarada senede bağladıkları zaman adı geçen Zell· IP"'&D""tiı... ..~.,,.~ • a"""a- ~__....... 
haya müfrez k111nın muamele harici kaldığından bukere 4 1 - 260 ----------u----- RAN 

Sahtbt ve Baımuharrirl: ualıkeıir Mebuıu H. KA 
payana ayrılan kı11m için vereıelerl ıeo~de baflamftlını herhangi bir ıuretJe hak tddıa edenler vana bu müddet 

DırektörQ: FUAT BL 'AL tatedıiınden bu yerin mahallen tahktkatı için 1.1 ·8 9.38 ıG içinde Balıkedr Tapu Seti Muhafızlıtına veya o iiin ma· 
nl maballıae memur 16acleıJlecejladea bu J•r hakkında balllM ıelecek •emuram•aa ,. il Bal 


