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i Ivrindide Bir Adam, Si-
lahla Kardeşini Öldürdü. 
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Ita~_ya da ÇekMeselesind~; RUS ASKER L~ER İ J A p Ol 
Mudahaleye Karar V erdı.; JOPR A K l A Ril N A ,GİR 8 İ. 
Südet Partisi ,ıç Çek Hükômetine 

Ağır Bir Ültiınatorn Verdi. 

Müzakereler Kesildi, Sekiz Vilayette Ö.rfıi 
İdere İlan Edildi, her Tarafta Kanlı 

hadiseler Olmağa Başladı. 

• 

Roma, J 4 (AA.) - hal. 
'• ajan11 SGdedere Prafdan 
"nılmuı hakkı Yertlmedtğt 
'-kd&rde harp yoluna gldale· 
cetı hakkında bir teblli neı 
.. hDlftlr. 

Praı, ) 4 (A A.) - Çekoı· 
lo•akyada Südetler mınta· 
kaıında, Httlerln nutku laya 
•ı hatarlatan bir tesir ,.ap· 
llaithr. Her tarafta birbirini 
~kip eden hidheler olmak 
t,dır . Hüld~metln umumi nl · 
ı~ ve iıaylıln thlil edlldiil 
llaıatakalarda arfl idare llln 
'l.cneıl Ozerf ne Südet parUıl 
dGn alcıam aaat J 9 da hG 
1&6111ete bir Gltlmatom vererek 
arfl idarenin kaldırılma11nı, 
de•let pollllnln ekıedyetl 
41111an olan topraklardan 
l•rı ahnmaaını, belediye . re 
lılerının ıGkdn ve n izamı te
lblnle mükellef olmalarını, 
Jandarma ile lcral kuvvetle
rin •e eliler mümeaaillerlnin 
•lellde hizmetleri gôrmele 
thıt, bQUln aekerl teıekkül
lerın kararalhlarında ve 
kıılalarında kalmalarmı, ılvtl 
h•lkla kıtaat araeında her 

1 
hangi bir temaata bulunma 
ma !arını •ıtemlf ve hükdme
Un alınan emniyd tertlba 
tanın bir takım itirazlara ıe · 

bep olduju taktkde hükQmtln 
Prağa gelecek Sadet dele
gelerlle müzakereye hazır 

( Sonu ikinci tayfada ) 

. Belgrad Fuarında 

Türki Pavyonu Büyük 
Alaka Uyandırdı. 
Sergide Teşhir Edilen TIJrkMah
sulleri Takdirle Karşılanıyor. 

.Belgrad, 14 (A A) - Ana hana üıümlerlmlz t~ıhtr edıl· 
dolu ıjanıınm huıuai mu mektedir 
hablrl bildiriyor: Pavyonun h'11ük kapaaın-

Aym onunda açılan Bel - dan ıırddtjt zaman .... Hf 
ırad beynelmllel fu ımna 10 mevkllndekl AtaUlrk b61Ul 
devlet ııurak etrntıttr. ıeylrciler Gzerlnde bQyik bir 

Serginin mGıteına bir ka 
ıealnde olan pavyonumuzd& 
pamuk, fındık, toctr, ıeker, 
kuru yeml.f1er, hububat, zey
tlnyef. k6mür, meyva, ba
lık konıenaları, ipekli ve 
pamuklu kumaılar, cam, ki 
tıt ve ıünaerlerlm lz ve btl-

hilnnet ve takdir uyandsr 
maktadır. 

Pavyonun büyük bir lnı· 

mıoda da Cumhuriyet njl· 
minin iktlıadl ve 11oal, ma-
arif ve dlier Hhalardaki 
tarakkllerl muka7eıell btr 
ıurette gtafiklere ayr1larak 
tebarftz ettlrilmııttr. 

lürkiye-ltalya Ticaret 
Müzakereleri Başhyor. 

Pavyonun "ClrJı Mjtnda 
memltkeUmtsla emı.tıhı: m••· 
zarala-rı •e tur'lllk.cıılcelltkl•I 
birçok iotoiuf larla •\Ja11et · 
çilere ar11edılmelttaltr . 

Halk pa•yon•nnı•a • -
bahtan akıama k ... r aü 

lleyetimiz istanhula Geldi,İtal ~~~ bır •
1
ika ııe ... _k1• 

Yan Heyeti de Bugün Gelecek. M L Raci 
OSROIJQ • 

1ıtanbul, 13 (Hueuei) - 1 - - · 

Tilrlcı1e - İtalyan ticaret j yosunda Tar-
'"'•ırnuı m6zakerelerlne k . 1 • K 
Perteaabe gOAü baılaneıcak · ı · tye lÇlR OnSeTı 
tar, !talyao heyeti yaran Ro· Moıkova, 13 [A .A.) - 15 
laladan lıtaobula 1relecekllr. Eylii lde yabancı memleket· 

~~:·~:;::~~:!::~:~:: !::: ::::. k~l~::.ı m~:~~b:;:;'. 
C:eilur. yetlle S S .C B . Radyo ko· 

li mıteal, Moskovadan komln · •riclye VekileU Umumi 
lt&ttbı Numan Meaıemencloğ-
lııaun rlyaıetladekl Türk he · 
)•ti Ankaradan İıtaobula gel· 
~it ve düa sabah ıaat 11 de 

0 Phane k6tkiinde ihzari 
Qaabıyette bir toplantı yap· 
tQıthr. Bu toplantıda Türkt 
lıı1e - ltalya ticari müoa· 
•9batı iiaerkıde ıörüıülmüt 

'''· 
1
8._üD dt> bir toplantı ya 

laı •rak bu buıuatakl mesai 
,. ~••m edtlecehttr. Oüo

~ ilk içtimadan ıonra Reis 
l ' Nııı.an Menemeacıq -
11 l•••tecllere demlttlr ki: 

B. Numan Menemencioğlu 
- ltalya ile bir ticaret 

•nlaım.,ı yapalacajı dbetle 
mQzakere .. re ön6müzdekt 
perıembe ıGnQ baılıyacağız, 

Yapmakta oldujumuz top 
laahlar ihzari mahiyettedir. 
Bu içtimalarda, yeni anlaı 
ma için yapacalımız müza
kerelerin ıeHtlarıaı hazula 
maktar•· 

tcrn radyo lıtuyonu ile 
(dalga tulQ 1744), TOrklye 
için tertip edilen bir radyo 
konseri, neıredeceklerdlr. 
Konser Türkiye ıaatlle 21 
de baılıyacaktır. 

Konıertn proframı ıudur: 

Gllyerln " ~ab ıeaem ,, 
operaıından parçalar [Azar
baycan tlyatroau arltıtlerl 
tarafından] . 

2 ncl k11ım: 

Piyano ha-.aları [ Brltnel 
beynelmilel mfizlk kenku 
runda blrtnclllk kazaaan 
Pjyamıt E.ıl Gtlolt tarafm· 
.... J 

Sakalin Adası Civarından Hududu (Je(;en 
Rus Kuvvetleri ile Japon Kuvv:eüeri A~a

sında Şiddetli Bir Çarpışma Oldu. 
Tokyo, 14 (Radyo)- R'lı 

aıkerlerl, Sakalin adaıında 
Japonyaya ald araziye dahil 
olmuılar ~e Japon neferle· 
nle aralarında tlddetll bir 
çarpııma olmuıtur. 

Tokyo, 14 (Radyo] - Sa· 
kalfa adaıı bldl1eıl, iki dev· 

..let aratındakl ıiyatl mlloa
aebatı Jeoldeo a-:41loleı· 
Urmlıtlr. 

Bu hldı .. ın, ,..a ıbttllf · 
lara sebebiyet vermeil kuv. 
vetle mahtemeldlr. 

Tokyo, 13 (Rady•)-HarleA· 
J• nauretl, Ruı ıeflrine bir 

nota vermlı ve Sakalın bi 
dlıeılnl tiddetle protesto et 
mittir. 

Japonya marlclye oacare· 
U Ruı aakerlnln hemen Ja • 
pon topralılarıadan 9ekllme· 
ılnl lıtemlıtır. 

Looma, 14 - Şaqufens 

bidiıeslnden mGtevellld So•· 

Rua kuvvtllert 
yet -Japon hudud ıhttllfını 
halletmek ve kati bir ıu-

rette Sovyet-Mançuko hu
dudunu teabU eylemek ilze· 

re, Moıkova ile TokJo ara· 
uoda ,.,,a1.,. anlaıma neti. 

cealnde bet Jdılltk bir ke-

mtıyonun teıktltne karar 
•erllmlftlr. 

Yakında ite baıhyacalı 
olan bu llo•iıyon lki Sov• 

yet, iki Japon Ye bir Man
~uko murahlaaaı..,ıan •llıek

kep olacaktır. 

Vekiller Heye-
1Qrdumuzun AntepMa ... 

ti Toplandı. j D Ed. 
Ankara, 14 (A.A.) - Ve. nevra arı ev.am ıyor 

idiler Heyeti ~usGn Baıve. 

kil B Celil Bayarın rt1ue 

Uode toplaamııtır 

Şuşnig . 
Ağır Haata. 

B. Şnşnlg 
Vtyanadan lnıtUzce '"Tay

mlı,. gazetealne blldırlldijine 

aör~, eıkl Avuaturya B•ı•e 
k ı lt Şuınte •iar hastadır ve 

bu yüzden yakında baıla 

nacak olan muhakemesi ae 
rl bırakılmııtır 

Şiitn6ı müthtı bir ılnlr 
bubraaı içindedir Kendt.ın· 

de eıklde•berl bulunan ıı · 
alr haıtahiı ıon bidl1eler 
üzerlDe, Belveder ıatoau ve 
Metrepol otelindeki mupue -.................. 

~~,..,,..,.,...,,...,..,.~---~~~~~ 

Manevralarda Harekat .Mü-
him Bir Safhaya Girdi. 

Antep, 14 (A .A.) - Din 
gece J•pılan hueklt ıle 
Gttzlantep manevralarının 

tik ıafbuı bitmtıtır. Kırmı

zılar ıoldan bir kuptma ha
reketıle, ma vllerl çekilmek 
lıtedıklerl Akçakoyuolu yo· 
lundan garbe atmıılardır. 

U&uu yürüyüılerden ıonra 

çok çetin bir uaztde yapı· 

lan Defu manevralarından 

aoııra kahraman oakenerl· 

miztn ~u g~ce ~altftJl'ala 

rındakt zlndellil ve ıJhler 

dfklerl ylkıek bbtk,.t her 
t6rlü ıt.lrdwlo f ... tadedlr. 

Kumandan ve'uıba1larımızın 
ınk vo tdaredelıl m6mtaz 

ehliyet ve iktidarları bu ma· 
ncvra vealles1le bir kere da· 

ha tebarüz etmııttr. Mara · 
ı•l Fevzi Çakmak ve mai· 

yelleri manevraları takip et
m&ıler, kumandan, ıubaJ ve 
erlerimizin muvaffakı1etlnl 
takdir buyur.muılarclır 

Antep, 13 (A A.) - DiiD 
ıece Aatebao ıtlmallnde de 
vam eden manevralar çok 
entereaan aafbalar arzetmtf · 
tir. Karauzılar ılmaldeo ce· 
nuba ,.aphkları balkın ıft 

çevirme harekel~le m••ll•t 
Antebtn cenup •rllaruaa at 
mıılardır. Harekltın mablm 

aafhalan buılln baıh1ank
hr. Sa1ın Maraıal, beraber
lerinde Orıeneral Aıun 'Cin· 
düz, Korıeneral Galip De
niz oldufu halde manevra· 
lara gece 7arılarına kadar 
yakından takip buyurmuılar 
ve vazty~tteo çok memnun 
kalmıılardır. Ordu ııhbl7e 

reisi . 'f ümıeneral Mazlum, 
ordumuzun 11hhtye durumu 
hakkında ıu malQmah •er· 
mitlerdir: 

.. - Ordumuzun 11bhl du· 
rumu fevkallde iyidir. Kıta· 
lar her tGrlQ 11hbt vaııta· 

larla cihazlandarılmııtar. Kı· 
ta tabipleri kumaadan u ıu· 

baylarla birlikte aakertn her 
halt tle yakından alakadar 
olmakta, en uf ak Itır vaka
ya bile müdahale etmekte. 
dlrler. İki ,1'1ndGr devam 
eden ıece manevralarmda 
bir er bile hHtalanmamııtar •• 

lngiliz kabinesi 
tqplantıtarımı 
devam ediyor. 

Londu,14 (A,A.) -1...Utz 
kabineıl mtlll mli.clafaa lla· 
lrelerlnln ıl,eal M tek•k 

te'1eri.Dia de ıatUralrıllı9 ••
Ja.aı._ r•mdst-... 
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ita/yada Çek Mes lesin e 
arar Verdi Mi1daheleye 

( Baıta rafı btrlocl ıayfada) 
oldujuoa ve Südet parUsl
nln kendi menıup\arıoa hi
taben bir beyanname neıre 
derek onları kanuna ve n\
zama rfayete da vetl halinde 
bu lıtiınat tedbirlerin kaldı · 
rılacağına dair verdiği ceva· 
ba cevap vermemft ve her 
türlii müzakereyi keımlt ol 
dufunu btldlrmlttlr. 

rak bulunmuıtur. Ç rpııma 
eınasında Südetlerden bir 
klıt ölmüıtür. Şeb gerde 
J .000 Südetten mürekkep 
kalabalık bir kütle ıosyalit 
partlsfuln halkevlne taarruz 
etmeie teıebbüı etmlı ve 
ve bu meyanda 20 el kadar 
ıllih atılmııtır 

AB 

Çek pollıl , Südet partisi 
müdafaa ıervlılne göoderıfen 
ve devlet mfteueaelerlne la· 
arruz Jçln herıeyJn 1apılma-
11nı bildiren bir tamim ele 
aeçlrmlıtf r . 

Prağ, 14 (A. .A.) - Südet· 
lerle meıküo mıntakalarda 

Httlerln nutku, isyanı hatır · 
latan bir tealr bırakmııtır. 

Dün gece verilen bir ltaret 
üzerine baılamıı gibi blrbı · 
rlol takip eden hldlıeler 

neticesinde lkt Südetle bir 
Çek ölmüı Ye birçok kltller 
yaralanmııtır. 

Hadiselerin mahiyeti de 
deiltmlıtir. ilk defa olarak 
a teılt ıllihlar kullanıldıiı, 
ıımendGfer iıtaayonlarıoa, po 
Ilı komlserllklerlne ve poıta 
ıubelerlne taarruz edlldtil 
16rGlmü1tür. 

Praf, 14 (A.A.) - Evvel
ki ıece, Yukubulan hadtıe 

ler üzerine nazırlar meclftl 
bu aabab toplanarak bu ha · 
dlıelerln vahameti ve mahl 
yeti kar1111nda alıomaıı la· 
2.ımıelen tedbirleri teablt ed
ecektir. 

Bu hadtae ıle allkadar 
olarak Südet mebuılaraodan 
Kundt ve Rosache Baıvekll 
Hodza tarafındın kabul edl· 
lecektlr. 

Rraf, 14 (A.A. .) - Südet 
partisi mensuplarının öğleden 
ıonra Eierde Haynlaynın 

nezdinde yaptılılan bir top
lantıdan sonra Çek h6kume 
Une bir ültimatom gönde 
rilmesi kararlaıhrılmııtır. 

8u ültlmatumda hükume · 
te Sadet mıntıkalarında alı 
nan lıtlnal tedbirlerin kaldı· 

rılması için 6 saat mühlet 
verllmealdir. Bu 111üddet H 

al 18.30 dan utbaren baıla · 
maktadır. 

Ülttmatumda hilkümet po
llılnln Almanların eluerlyet 
teıktl ettikleri mıntıkalardan 
çekllmeal zabıta iıtnln ma • 
halli belediye · reitlerlne 
verılmeıi ve a ı a y l ı. t e n 
bun 1 a r ı n m e ı u 1 t u -
tulmaaı, memleketi müdafaa 
eden aıkeri kıtaat mevcud· 
larının alelade zamandaki 
mlkdara lndlrJlmeıl ve bu 
tedbirlerin alakarlara radyo 
ile bıldlrtlmeal . talep olun · 
maktadar. 

Ültimatumda bu mütale · 
bat kabul edıloıedlil takdir
de vaziyetin müstakbel io· 
ktıafından Südet partisinin 
htçbtr meıullyet kabul ede 
mlyeceil btldtrllmektedir. 

Prağ, 14 (A.A .) - Dün 
cereyan eden hldlseler bak . 
kında aıaiıdakl aıalümal 
verilmektedir: 

Şoenprlıende birkaç yüz 
Südet sokaktan geçen Çek 
lere taarruz etaılıler ve Çek 

. mafazalarmın camlarını kır · 
mıılardır . Çeklerlerle Al
manlar ara11nda haktkt bir 
muhabere olmuıtur. 

Mafazalardan birinin ca 
meklnında bir Çek ~in ola-

Bi Adam a 
Çift ile Öl •• u 

• • e şı r ı 

dü . 
Aoda güçlü kuvvetli adam · Cinayete Bir M 'ras 

lar volları keımtıler ve Sü· 
detıer de dört ,oı atızlarını Sebep Oldu. 

Meselesi 

tutmuılardır. Naayonal sos lvrJndfnln Erdel köyünde kavga gürültülü bir hal al · 
yaltıtlerdeo biri sokaktan iki kardet araıında kanla bir mıı ve çok geçmeden iki 
geçmekte olan soıyallıt par · kavga olmuı ve çok feci bir kardeı birbirine girmittlr. 
tisinin kallbine ateş etmeğe ıektlde nelicelenmtıtir: Bir aralık lımall evine ko 
teıebbüı etm1ttlr Erdel köyOnden Muıtaf a ıarak içi domuz kurıunlarlle 

Nydekte 4000 Südet ıos- oğlu lımatl ile alabeyıl Muı dolu bulunan av çlfteılol 
1allat partlıt halkeYlolo ka tafa miras meselellnden yek ı,apmıı ve geltr gelmez ağa -
p111nı kırmııtır. dtjerlne karıı kızgın bir va- beyılne ateı etmlıtır. Çıkan 

Gablonzda Hıtlerln nutku· zlyelte bulunmaktadarlar. urıunlar Mustafayı kanlar 
nu müteakip I0.000 Südetln Vaka günü Muıtafa, lıma tçinde ölü olarak yere ıer -
lttlraktle teıktl edilen bir ılın evine gltmfı . tftm kepu mittir. 
alay: Heil Httler! · DJyeba- önünde kardeıl ile kartalsı Vako.ya müddeiumumi 
ğırmıı ve ıehremanellne' ga· mıotır . Mustafa ; burada kar · muavini 8 . Şahin Şahinler 
malı haçla bayrafı çekmiı- deıtne, miraı meseleılnln ar· vaziyet etmfı, hükumet dok 
tir. tık iki tara fı tatlm edecek torlarile birlikte vaka ma -

Prağ , 14 (A.A ) - Aıa · bir tekilde hal edilmeılnln halline giderek ilk tahkl · 
iıdakl tebliğ neıredılmlıllr: lazım geld iğini, iyi ve kata yapmııtır. 

Bazı mıntakalarda gecf.: dürüst hareket etme• Kardeı katili lımaıl çifte· 
ılyasi mahiyette tlddetlt ha · ılni söylemiıtlr İsmail; her. ılle birlikte yakalanmııtır . 
rekellere teve11ül edtlmlı zamanki gibi, buna yanaı· Sorgu hildmllğnce tevkif 
ve inzibat memurlarHe ıh mıyarak akıt cevaplar ver edilen "katıl kakkında tabkl · 
Ulaflar çıkmııtır . meğe baılamııllr . Böylece kata devam edilmektedir. 

Bunun üzerine hükumet '!'!-~!!!!!!~!:!!!!!~~~~~~!!!'!!!!!~~~!!!!!!l!!eı'!!'!'~~ ...... """"!!!'""'!!!!!~'!"'l"'"!! 

umumi nizam ve fuaylıtn 

ihlal edıldtğl mmtakalarda 
örfi f dare ı!aoına k rar ver · 
mlftlr. Şimdilik bu tedbir 
Sebeger, Nydek, Neudek, 
Prltekniı, Presanttz, Loken, 
Ye Kad n mınlakedarında 
tatbik edilecektir. Hükümet 
halkı ıükünete davet eder. 
Emniyet organları, kanunu, 
n izamı temin elmeğe tama· 
mil~ kafi gelecektir. 

PreunHz, Saksunyl\ hu· 
duju civarında Chemnltz 
ıehrlnln ve Haynlayo karar
gahı olan Aı ıo karıısmdadar. 

Elbogen, Leltmrilz talika· 
metlode 011lg civarında uf ak 
bir kasabadır. 

Kadan lıe aynı mıntcka · 
da Rier nehri üzerinde ka · 
lodtr -

Praj, 14 (A.A.) - Bura 
da hasıl olan umumi kana -
ate göre kongrenin içtima 
tarihi olan l 5 ilktetrlne ka
dar Südetler iti halledilme
diği takdirde plebiıl meıe· 
leaı muhakkak ıurette bir 
kere daha ortaya çıkacaktır 

Berlto, 14 (A.A.) - Ann · 
bergdeo Alman fıtlhb rat 
bilrosuna blldirtldtilne göre, 
öğleden ıonra aaat 14. 15 de 
üç Çek aıkerl Alman top
raklarında (ufak btr gezinti) 
yapmııtır. 

Techer Kreuzlg fabrlkaaı· 
DID yanından hududu eeçen 
bu aakcrler civara tedkik et
tikten ıonra Çekoslovakya
ya dönmilılerdlr. 

Parlı, 14 (A.A.) - İkl 
ıaatten fazla ı6ren nazarlar 
meclisinin içtimaı esna11nda 
Baıvekll Daladtye ile Harici 
ye Nazırı Bonnet, Httlcr ta· 
rafından söylenen nutku tah· 
lıl etmııler ve Çekoılovak · 
yada cereyan edeo ıon ha 
diaeler hakkında arkadııla
rına malumat vermfılerdlr. 

Mecltı, bundan ıonra va
ziyet aydınlanmadıkça alı · 
nıın emniyet tedbirlerini ip· 
ka etmPie karar vermlıtlr. 
Nazırlar, gelecek içtlmaın 

tarihini teablt etmemiıler
dlr. 

Zi a t 
şa 

ş 

r ı 
ç lı -

• 

Yağctlarm, bahç vınl rm, işçilerin ~u~r o, muwezenu 
ve hava vergileri tat~i~ şekli tadil edildi. 

Bağcılar, bahçevanler z l· 
raat ıılerlnde ve bahçelerde 
çalıean İfçilerle makini tler 
hakhnda kazanç, iktisadi 
buhran, muvezene ve havn 
kuvvetlerine 1ardım vergile · 
rl kanunle.rlle mev::u mua· 
flyet hükilml~rlnln ne ıu· • 
retle tatbik edılecell divanı 
muhuebat kararlle tesblt 
edilmlı ve bu esıulara göre 
hazırlanan lzahname vlli · 
yeti ere to mlmen tebliğ edil · 
mittir. Bu fzahn meye göre 
hizmef erbabı v zlyetlnde 
b f, bahçe ve zira t lfçile· 
rl kazanç vergisi muaf iye 
tinden tıtif de edemlyecek 
ler; bu muafiyetten, ancak 
ıerbest olarak faaliyetle bu 
lunao baicı, babçe•an zira 
at tılerlnde ve bahçelerde 
çalaıanlarla makinistler, lı 

tifade edebileceklerdir. 

lkUıadi buhran muvazene 
ve hava kuvvetlerine 1ar 

dım vergilerlndtm de, bağ · 
cılar ve bahçevanlar latif a · 
de edemlyecekler, hizmet 
erbabı vezl1etlnde olan fi 
ilen zerlyatia ifUgal eden· 
ler, çiftliklerde müıtahdem 
ltçiler, hayvanlara bakan
lar, sebze bahç~lerlnde, bos· 
taolarde., ormanlarda çalı 

ıao lıçller, ziraata muzır, 
domuz, karga, çekirge gibi 
hayvanların Ullf ve lmhaaı 
lıfnde fUltın çal.ıanlor , zirai 
makineleri de ve tarlalardn 
makiolstltk ve ıöfcrlik ya
panlar; tarlaların , çayırların 
ekilmcılnde, ıulanmıuında, 

biçilmesinde iıtihdam olu 
nao f§çtler, numüne f ıdan 
lıklaraoda f lllen çahıtıralon 
ameleler ıtbl mü tehdem 
ler, kazanç vergisi bahsinde 
olduğu ıtbl, bir t anife tlbl 

tuluhn luızın bu verıtlerden 
muaf .olacaklardır. 

lpekböceğl tohumu l ılih
aallnde, mezruatı ıulıyan 

arkların açılmasınd ve te · 
mtzlenmeıinde, pamuk ta
cirlerinin muhııyal\ ettiği 

pamuk kozal rının ayıklan
ma11nda, dlyaıpie vesalr 
haatalıkl ra ald i l açl a rın ha
zırlanmasında ve tevzlinde 
ziraat al&t ve makineleri 
nln tamirinde, tezyinat aiaç· 
larınm ve çiçeklerin yeUı · 
thi!meıinde çalaıtmlanlar zi
rai ltçllerden ıayılmıyncak· 

tarından hiçbir muııftyel hük 
münden lıtlf ade edemi ye· 
ceklerdlr. 

Şimdiye kadar bu eaaa· 
lar harlclode yapılen ve 
emrivaki h linl alan mua· 
meleler yeniden tedkike ta
bt tutulmıyacak, ıtmdıden 
ıonra bu esaalar datreılode 

muamele yapı1acaktır. 
----'tıllır--~--

İ l k Okullar a 
ale e aydı 
Başladı. 

İlk okullarda buıünden 
itibaren yeni talebe kaydına 
baıl anılacaktır. 

Zimmetine para geçiren 
suçlunun mu~a~emesi. 
lbttliı ıurettle . zimmetine 

para geçirmekten ıuçlu ola · 
rak mahkemeye verilen Dur
sunbey mahkeme baıkatlbl 
Ali Rızanın ağır cezada de· 
vem eden muh kemesi ne
lfcelenmlt ve bir ıene tki 
ay h p e m hküm olmuıtur. 

d k e Z y i 
sulü BuYıl 

h-
• y 1 • 

Bir iki seneden~eri fena ôiiİI ma~sulun bu yılki vazi
yeti (rdeklilerin yüzünü güldürdü. 

Erdek, ( Husuıi ) - Er· 
dekte bu yıl emsali az gö 
rülmüt miktarda zeytin 
mahsulü bolluğu vardır. Ka
zada zeytin bakım faa 
liyetine lla veten bu yıl aynı 
zamanda "Zeytin ılneğl mü 
cadeleaı,. de yapılmıthr 

Bu mühim tı lçln za · 
manında Ziraat Vekaleti 
nezdinde yapılan teıeb. 

Koyun 
Çalarken 
Yaralandı. 
Blğadıca ~ağlı Çekirdeklt 

köyünden bJr çocuk aynı 

köyden bir adamı bir kaza 

neticesinde aiır ıurette ya · 

ralamııtır. 

Yaka ıöyle olmuıtur: 

Çekirdekli köyünden 16 
yaılarında Jsmall kırda koyun 

otlatırken sürünün içinde 

bir karartı görmüıtür. Bun

dan lrnıkullanan çoban ta

baocnııile kararlıya birkaç 

el ateı elmlttlr. Tabanc~ 
ıesinl acı bfr çığlık tnhlp et · 

mtı, çoban koıtuğu z man 

yaraladığı adamın aynı köyden 

Ahmet olduğunu tftoımakta 

aectkoıemı,ur. 

Tahkikat ıonunda Ahme 

din bir arkada§lle blrlıkte 

ıürüye koyun çalmak lçJo 

geldiği anlaıılmııtır 

Noterlerin 
Temi t 
Paraları. 

Noter teminat pa ra sınm 

Ziraat Bankasına yatml 

matı hakkında Adliye Ve 

kaleU ıılakadarlarn ıu ta

mimi göndermftUr: 

1 Eylul 1938 larlhhıde 

merlyct mevl1line aıren 3456 
&ayılı Noter kanununun J 6 
ncı maddesinde: Noter ta· 

yJn olunanların ite baıladık · 

tan iki ay içinde noter dat 
reılnlo bir yıllık gayri eafi 

gelirinin yüzdo onu n!&be · 

tinde para olarak lemin t 

verecekleri ve 84 iincü mod 

denin 1 numarala bendinde 

de: Teminat akçelerinin Ban· 

kaya faizle yatmtmak sure
tiyle it letılerek gelirlerinin 
noter yardım aandığınıo ıer · 
maye1t meyanana ithal cdl· 
lecetı aösterılmı1t1r. 

Bu itibarla yeni noter ka · 
nunuouo merlyet tarihinde 
J 6 ıncı madde hükümleri 
dalreılnde alınmuı lazımge 

len temlnnt paralarıoan en 
çok faiz veren ziraat b n 
kaem 1•tırıl cakhr. 

bütat da müımlr bir netlco 
vermııttr . 

Ça.lııkan ziraat memurla 

rımızın sıkı mü,.kabelerl al 

tında yapıla>ıf olon bu mü · 

cadelenln iyi neticeler vere· 

celi ve bu yıl mahsulün 
sağlam olarak elde edileceği 

ümitleri g&nden güne kuv · 
vetlenmektedlr. 

Mazn n VeŞa
hitlerin ihzar 
Müzekkereleri. 

Birden ziyade maznun ve 
ıahitler hakkındaki ihzar • 
müzekkereleri hakkında Ad· 
liye Vekilettoden Vılayet 
lere ıu tamtm gönderihnit· 
tir: 

Zorla getlrilmealne karar 
verilen maznun ve ıahıtler· 
den her biri hakkında ayrı 

ayrı ihzar müzekkeresi çı • 
kar1lmc11 lüzumu mezkür 
68 ıayılı tamimle tebliğ 
edildiği halde bazı yerlerde 
tebliğ ta aykırı olarak bir· 
den ziyade ıahıelor hakkın 
dn yine bir ihzar kağıdı 

doldurulmakta olduAu cari 

muhaberelerden anlaıılmıt · 
hr. 

Zabıtaya varilecek ihtar 
müz kkerelerinln kanun hü · 
kümlerine uygun olarak ha· 
zırl&nan örneklere eöre y -
zılmı:ı&ı ve birden ztyade 
1ah11 veya mtıznun isimleri 
nln toplu bir lıiğıda yazıl· 

mıynrak her birinin ayrı 

ayrı kljıtlara doldurulm sı 

lazımdır. 

--
l IS . N Ul R DYOSU 

15 - Eyıoı - 1938 Perşembe 
ÔGLE NEŞRiYATI: 

12.30: Plakla Türk muıl 
lt lıl . 12.50: Havadiı. 13.05: 
Plakla Türk muıtklıl. J 3.JO: 
Muhtelif plak netrlyatı. 14: 
Son 

AKŞAM NEŞRIYATJ: 

18.30: Dene muıtklıl (Plak)· 
19.20: Spor müsah&belerl: 

Eıref Ş f ık tarnf ınd n, J 9 30: 
Şan, f ncl ve crkadatlara ta 
raf ındn n, 19 55: Borıa ha 
berlert 20: Saat cyarı: 

Grenviç rauthanesındetı 
naklen Selma ve crkadaılar• 
tar fmdan Türk musikisi ve 
halk ıarkıları. 20 40: Ajall9 

haberleri . 20.47: Ömer RI 
za Doğrul taraf ıodno ArtıP 
ça söylev. 21: Saat ayarı: 

Orkestra. 21 .30: Rifat ,e 
arkadaıları tarefıodan Türk 
musikisi ve halk ıarkılar• · 
22.10: Hava raporu. 22 f3: 
Keman konseri: Orhan Bo 
rar, piyano refakatile. 22.so: 
Son haberler ve ertesi gü· 
nün proğramı 23: Saat aY" · 
rı . 
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Çekoslovakya-Almanya f
1 
-~~~:~~~~~, 

Ih tilaf ı V e 1 n g i 1 t e r e . . ı ;~:~:~::;I~ ~i:.::~~:~:~ 
cektlr. 1 

Çekoslovakyaya Karşı Askeri Bir Harakata 1 Talıplerın Adliye daıre 1 
• 1 ıt önünde Pulcu Ômer 1 

Girişildiği Takdirde lngiltere Müeasir 1 Uzmana müracaatları ilan 1 
1 olunur. 1 Surette MiJdahale Edebilecek mi? .. ___________ .. 

" Eaformaayc,o " gazete
Slodea: 

BüyQk Almanya kongresi 
0 ouncu naeyonal · ıoıyalfıt 
konıreal bugün Nüremberg. 
de açılmııtır. ParUnlo bu 
Yaltak toplanhları Almanya · 

da auyonal ·sosyalizmin 
ıaf erındenberl ananevi bir 
'1Jahıyet almııhr. 

Bu ıene, büyük Almanya 
Nlcongresl Avuıturyanın Al 
llDanyaya ılt•hak etmlt oL 
ltıaıı keyfiyetinden huiuıi 
bır mana almal!tadır. 

rogner konutmuıtur. Kala 
ballk dtnleylcller "Bıa A 1 · 
manyaya llt ıhak ilterlz. Hit· 

ler bizim ıeffmlzdtr . • Diye 
haykırmıılardır. 

"Metni müdafaaya davet,, 
beyannameılnl lmzalıyanlar 

dan olan Doktor Koellner 
Egada ıöyledlil nutukta mü· 
cadelenln ancak Karlsbadda 
kabul edilen 8 talep Çekoı 
lovak hükumeti tarafından 
kabul ed,ldlğl zaman dura
cajını söylemlıtlr. 

naayonal meaullyetlert hak· 
kında sahip olmaları liıım 

gelen yükıek idrak aayeıio · 

de fnrlltere ve Frantanın 

dürüst ve ııkı ltblrlığl saye· 
ı!nde orta A Hupa üzerine 

çöken ağır tehditlerin orta 
dan kalkacafını umuyoruz. 

ller halde Fransa akdet· 
mlı olduğu paktlara ve mu 
ahedelere sadık kalacaktır. 

Şimdi bütün dünya eöz 
terini Nuremberge çevlrmfı· 
tir. Sulh sözleri oradan gel · 
mek lüzımdır. Eo parlak 
devrinde Napolyonun sahip 
olduğu kad.r yükıek bir ık 

r----------.. 
1 Pazart~.?n~~~~~~ h•r 1 
1 ıün çıkar. Slyaıal gazete .. 1 
1 Y allığı: 800 Kurut 1 
1 Altı Aylıtı:400 • 1 
1 Sayıaıi 3 • 
1 Günü ıeçmlt sayılar 251 1 kuruıtur. I 
I ADRES: 1 

LBALIKESIR l ÜRKDlLl I 

-----------"' ttdara malik olan Şamöltye 
Hıtlerin Avrupaya karıı , in· 
sanhğa karıı vazifelerinin 
kendisine emrettiği kararla
rı vereceğini umalım " 

Bıılakcsir Tıııııı Sicil 

No: 
1 

2 

l\tl ıılı<tf~ızlığıııdıın: 
Mahallesi:- Cinsi: Hududu: 
Dıokçller Ev 

" " 

Sağı cami vakfı iken timdt Gül· 
lü mektep, ı~lu Bölünerek Çı· 
vlcl oğlu Ahmede ıatılan ev, 
arkuı kumen yine Çıvtcl oğlu 
Ahmet ve k1amen Mırık Serdar 

otlu Oıman it.en fimdl kızı Ga
nime, önü yol. 
Saf• Türüdü oflu Mehmetten 
berber Halli lbrahlme geçen ev, 
ıolu arabacı Köse oilu Ahmet 
ıken timdi vereıeıl arkaıı Mı

rık Serdar otlu Oıman iken 
timdi kızı Ganime, 6nQ yol. 

Hudut ve bulundufu yeri yukarıda yazılı iki ev, eıu 
iken Dinkçiler mahalleatndcn Murtaza oğlu Abdullah k~r111 
Ayıenln lkeo 1 numarada göıtertleo yeri avlu kısmından 

bölerek 315 ıeneıl Türüdü oflu Mehmede aatılmıı ve Meh· 
met de üzerine ev yaparak 320 •enealnde Kalbur oğlu ber . 
ber Halil lbrahlme yine haricen satarak o zamandanberi 
Halil lbrahimin ıenetaiz ve nlzıuız tasarruf ve mülkiyetin· 
de bulunduğu diğer 2 numaralıda gösterilen bina k11mını· 
da yine adı geçen Ayte, 320 ıeneıl mezkur mahalleden 
Çivici oğlu Ahmede satarak o ıuretle Ahmedln senetsiz ve 
n lza11z tasarruf ve mülkiyetinde iken 332 de ölmeılle ka
rısı Zehra ve evlatları Alı ve Hasan ve Emtneye kaldıiın· 
dan hahııle namlarına ıenet almak fstedıklerlnden her iki 
evin tasarruf ıebebt trıhrik ve teabit edilmek 6zere 23 ey-

60o 000 Kongrec\ Nürem 
berıde bekleniyor Partinin 
•on kongreelne Danzlg de 
dahil olduiu halde 33 böl· 

le lttlrak etmlıU . Bu ıene 
Avuıturya tle birlikte 40 
bh) 

Nıhayet, Aıda mebus Vol· 
ner Çekoslovak hükumeti ta· 
rafından güya alınmıf olan 
rızll askeri tedbirlere tel 
mih etmlıtlr. Bundan ıoora 
Çekoslovak hükumetiyle Sü 
det Almanları arasında an· 
cak B. Haynlayn tarafından 
Karlıbadde formüle cdllmlı 
sekiz taleµ esası üzerinde 
anlaıma huııule gelebileccil· 
nl tebarQz cttlrmfıtır. 

•• •• •• E d • lül 938 günü mfthallfne memur gönderilecektir. itirazı olan-B ut un Dun yayı n ışe- ların bu müddet içinde yazı Ue tapu ~leli muhafızlıfın• 
veya mahsllioe gelecek memura muracaatlan lözumu 

0 ıe temsil edilecektir. 
Partinin bütün aaymz te 

fekküllerl bu kongrt'ye ıeç
ktn ekiplerini müme11ll ola · 

'ak rönclereceklerdlr. 
Patronlar, kongreye mu 

rahh•ı Geçilen İfçllerlne ıe
tıelık lztn haricinde maaıh 
llleıunlyet vermekle mükel 
1t!ftırler. 

B. Rudolf He11, yarın aa. 
bah kongreyi aç6cak ve bu 

illa Nü:-emberge vann Füh· 
''rfn beyannamesi okuna· 
taktır. Bu haf ti& zarfında 
bırçok ıportf ve temaıa vi 

teıabürler yapılacak ve kon· 
ite baıvekllin ehemmiyetini 
tebarüz ettirmeye hiç hacet 

:ltnıun • outklyle nihayet 
ulacaktır. 

l liafta ıonu tatılt Çekoı
k0Yakyada müzakereleri in 

~ haa uArntmamıtlır. Lord 
llllalnıanın baılıca yardım 
~11 olan B. Aaton Gntkin, 

0 nrad Haynlaynın Bavye 
;• hududundan üç buçuk ki 

k0nıctre mesafede umurni 
arargahı olan Aıa gltmtı 

tı, s d I ii et Almanlerının baı· 
•ca nüfuılu ıeflerlndeo biri 
ol, B 
d 11 • Herlmıın Frankın 

a hazır bulunduğu görüı 
tlıe bır buçuk ıaat devam 
''tntıur. 
P 8. Aaton Gvatkln eoora 
t rat11 dönmüı. orada lngll 
,'re elçisi B. Nuytonla, son 
' dil Lord Runı!manla gö 
tGt-" ... uıtür. 

B Aıton Gvatkin lnetllz 
~Utaya11ıtmı Haynlaynle 
d 'ı:>lığı görüımeden haber· 
~r etmııttr. Ôlrendiğlmize 

~~~e B. Gvatklo pel< fena 
d halarla dönmeo'llttlr. Sü· 

a:~ A~nıanları ıefı, Berhteı· 
,. tru ziyaretinden ıonra, 
~ enı müzakerelere kapıya 
lp, illa mı ıtır 

lcı,F!kat ıurası kayda değer 
,1 1 

haıat bayramı" veılle
k! ' bir çok Alman Südet 

1°11trfnde ı~ylenllen nutuk· "t tele lllinldar bir ılyaai ka-
;tri haiz olmuıtur. 

ltıu eçelde, mebus Sander 
lı trln adını telai.ff u2. etti 
d :ttnıan, halk hep bir ağız 
) •tı Şefimizi ıelamlarız,. dl 
~ haykırmıı ve bir Alman 
~tını ıöylemlttlr. 

'"••ucla l1an azaaı Pı 

Rumi f ogıli:ı mehaftl!erl 

vaziyetin hfç de-ilımemtı ol· 
duğu ve 8. Hltlerln B. Hayn· 
layoa müznkerelere devam 
müsaadeılnl verdlil kanaa
tindedir. Deyll Telgraf Al· 

man baıvekilinln İngllız hü 
kumeılnto kontrolü altında 
bir plebıet esasına müstenit 
bir hal ıekU teklif edeceği · 

nl sanıyor. Bu pleblıt SGdet 
Almanları mıntakaaına tat

bik edilecek ve Sarda ya · 

pılmıı olen plebfıttn aynı 
ıartlara tibl olAcaktır. 

Deyli Te1graf diyor ki: 
.. B. Hıtlerln müıavlrlerl iki 

ayrı 1ıör61 mektebıot temıtl 
ederler: Bunlardan biri Çe· 
koılovakyaya karıı bir U· 

keri harekete eirltlldifi tak· 
dlrde müessir bir ıurette 

müdahaleye glrlıemf yeceğlnl 
ve loglltercnln glrlomek la
temiyecl'ğint sanmaktadır; 

öteki mektep Almanyaoın 

kartılaıc:bileceğf bazı na· 
hoı lmltanlara dtldcat çek
mektedir. 

Bu bakımdan 8 . Jorj Bou 
ne ile Vilyam Bulit tarnfın · 

dan ıöylenmlt olan nutuk 
lar aerek Berltn ve gerekıe 
Prağda derin akisler b1rak· 
mııtır. 

iki ha tip Fransız Amerikan 
doıt !u~undan 81taylıle hah 
selmltlcr ve sulhçu rnakıat· 

larına tlln etmltleı dır Birle 
ı tk Devletler elçlı l : Bir Av 
rupe. harbini biz bir kardt'f 

harbi telakki ederiz. Demio 
Ur! fakat derin bir realite 
ht11ıyle ilave etmlttlr: Av 
rupada rene harp çıkarsa, 

Bırletlk devletlerin böyle bir 
harbe ıürüklenlp ıürükleo 

mtyeceğiol kimıe ıayllyc 

mez ve tahmin edemez. 
B Jorj Bonne sadece ıöy· 

lenmeıl lazım eelen ıözlcri 
ı&ylemııur: 

u Çekoslovak probleminin 

vehametlni gizlemiyoruz. 
Fakat bütün milletlerin ta· 
ıımaları icap eden sulhçu hlı 
ler ıayestnde, Berlln ve 

Prai hlk6metlerlnln enler· 

de Bırakan Görüşmeler ~n olunur. 

- --
~e~oslovak hudutları içinde 3 milyon~an fazla Alman 
bulunmasına rağmen onlara bir blok nazarile bakılamaz. 
(Dünkü yazının devamı) 
maolarıo hiçbir hayale ka· 

pılmamalarıdır. Bu bakım 
dan f ranaız milletinin cko. 
nomik ve ıoıyal anlaımaz 

lıkları onları tahrik etmek· 

ten geri kalmıyor Onlar 
cumhuriyet hükümetlnln va· 
zlfeslnl yapmak enerjisini 
gösterebileceğine keodtlerlnl 

ikna edemlyorlar. Son da 
kikada · Fran1anın müdaha· 
leden vaz geçeceğini ve hiç 

bir koalisyonun teeaııüı ede· 
mlycceğlnl aamvorlar B. Da. 
ladlyenlo, onları, hareketle 
rlyle inkisara ufratmaaını 

takdir edelfm . ., 
beklenebilir. Aıul tehlike 
buradadır. Sabahtan Akıa · 

ma kadıır nutuk dinllyerek 
kızııtmlan ve bütün Alman 
yanıo üıtünde esaa ıeferber· 

lik zlhntvrtlni taııyan bir 
kongrenin Südet Alman1arı
nı korkunç surette tazyik 
gören kardeıler gibi telakkt 
etmemeat, bir uzlaşma ftk · 
rine tıtlrakı mümkün d~ğll· 
dır. Alman basını, Çekoılo 

vakyaya kartı. çok asabi 

bir mücadeleye glrlımiı bu 
lunuyor. Askeri ve diploma· 
tik bazı hazırlıklar yapılı 

yor, kı ancnk yakında bir 

kuvvet darbesi faraziyesiyle 
manalandmlabtlfr. 26 Ağuı· 
toıte, Konrad Haynlayn ve 
genel kurmayı (kcndilerlnln 

meıul•yetl hakkında tüphe 
mevcut olmaıma rağmen) 

belkt de ınf hadııeler çı· 
k ıumak ve Almanyayı ha· 
rekete gettrebllecek tedtp 
tedbirlerini davet etmek 
maksadlle herkeıe, meır6 

müdafaa haklarından lııtlfa· 
de edebileceklerini blldtrmlı· 
lerdtr. Bu harekete bu dere· 
ce kuvvetli bir h!ımle yap
tırdıktftn ıonra, Adolf Httler 
jestinin rt jim bakımından 
neticelerini itibara almadan 
o hareketi freoliyebtlecek 

midir? 
lnıtlız bakanı, büUln haf-

ta Ado\f Hitlerl, hem kuv 
vet darbeılnden , hem de 
ancak o neticeye götürebt· 
lecek olan hitabet tezahür· 
lerloden vaz eeçlrmlye ça

lıım ııtır. lnelltere bir hal 
ıekllne varıp zevahiri l<ur
tarmak huıuıunda kendisine 
yaıdım edecel:Ur. Fakat bfr 
lahza unutmuyor, ki yükıek 

materyel bir kudretle kartı· 

laımak ve Alma n mılletinl 
felil<e:le maruz bırakmak 

korkusudur, ki onu harpçi 
tema yüllerınden koruyacak
tır. 27 Aiuıtosta Sır Con 

Saymen, lnelltere kablneel 
nln evvelce Aat ve kıl Çeın · 
berlayn tarafından tarif edil· 

mit olan ılyui durumunu 
muhafaza ettiğini beyan et 

ti: f.ğer patlak verirse, har
bin, Çekoılovakyaya kartı 

hiç bir taahhüde glrlımemlt 
olan milletlere de sirayet 
etmeıl muhtemeldb. bu da 
demektir, kt İngllterf!nln ken' 
d ia!ni Fr1tnıaya bağlıyan ra· 
bıtalar yüzünden bir harbe 
ıürüklenmeme-111 müıküldnr. 
Fakat hatırlardadır, ki 24 
martta bu kapfth tehdit 

Berllnde anlaıılmamııhr ve 
20 may11ta lngllterenln Ber 

lfn elçlsl Slr Hcnderron dıı· 
ha kattgorik konuımah 

m'cburiyetiode kalmııhr. 
Ümtd edilebilecek yegiıne 

ıey, Führerle müıavlrlerln 
den en akıllıların, bllhasıa 

ordu ıeflerlnln, davayı bir 
fizik krobleml gibi tedklk el· 
melerldlr. Onlardan daha 
f azlaaını bekliyemeylz. Fran· 
aa, lnglltere, Sovyet Ruıya 
ve iklncl hatta Bırleıik dev· 
letlerlo niyetleri hakkında 
hiçbir hayale kapılmıyorlar. 

aa kıaa bir harpte kazan 
malı ihtimalleri - kt Alman· 

yanın hazırlıkları . ancak 
böyle bir harbi taearlamıya 

müıaid ve oldukça zayıf 

tır. En ehemmlyetlt ıey Al 
Y A Z AN: 

Pertinaks 

B•ılıkesiı· '"f <apıı Sicil 
M ıılı<•fızlığıııtl«tıı: 

Köyü: 
Yo!cupmar 

Memkll: 
Çal koca 
Alan 

Ctnıt: 

Tarla 
Huıudu: 

Doiu: Dudu hiaeılne 
müfru tarla, bah· 
11 Alt otlu Mehmet, 
poyrazı ve kıbleıl 

yol. 
• Hudud ve buluodu~u yeri yukarıda yazılı tarlayı kul· 

lukçu oğlu Kerimden 35 ıene önce haricen satın almak 
ıurettle Yo'cup ı nar köyünden Alı oilu IHnın ıenehfz 
ve nizasız tasarrufunda iken 330 da ölmeılle karm Dudu 

ve kardeılert Ayte ve Fatm" Ye Eımihane kaldığından ba. 

hisle senet almak tılenildıtınden bu cihetin mahallen 
tesbit ve tahkiki için 23 - 9 . 938 gfinü mahalline me· 
mur göndertlecektlr itirazı olanların bu müddet içinde ya 
zı ile Tapu Sicil Muhafızlığana veya mahalline gelecek 
memura müracaat eylemeleri Uizumu ilin olunur. 

BaJıkesiı· T<tpıı Si(~il 
1\l 1ıh<t fız lığ·ı ııd<tıı: 

Köyü: 

Sarıpınıu 
Mevkii: Ctnıi: 

Adatepe nam Tarla 
Alanı 

Hududu: 

Dolu ve kıbleıl T6rü
dü oğlu llalll, batıaa 

Ali oflu Ahmet, poy· 
razı yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarlayı 330 
yıl ında Ômer ojlu Mehmetten aatm almak surettle lımall 
oğlu Mehmet Afacanın aenet11z mali olduğundan bahlıle 

namma ıeoet almak ve tescil ettirmek lstedtğloden bu el· 
hetın mahallen teıbit ve tahkiki için 25 9 938 ıiinu ma · 
h alline memur ıönderlleccktlr. itirazı olanların bu müddet 
içinde yazı He Tapu Sicil Muhafızlığına veya mahalline 
gelecek memura müracaRtlara lüzumu tlin olunur 

Bıılıkcsiı· Tttptı Sicil 
l\l11lıafızlığınllltn: 

Mahalleal: 
M~cdıye 

Semti: Ctnıt: 

Sakarya cad Hane 
deıl 

Hududu: 
Saiı yol, ıolu ÔkıCh 
Mehmet oflu ibra· 
hım, arkası Hacıoğlu 
Pazarcıklı Numan 
ojlu Hana cepheıl 

tarik . 
Hudut ve ' bulunduiu yer yukarıda yazılı evin aahlbl 

Vıcdanlye mahal!eılnden Haıköylü maranıoz Hü.ıeylnln 
ıenetslz malt iken 934 de alümlle kar111 Adile ve ev· 

latlau Ahmet ve Recep ve Azime ve Hüınlye ve kendi· 
ıinden evvel ölen kızı Emtneden doian Fahriyeye kaldı· 
ğından bahlı1e namlarına ıenel almak istediklerinden 
24 g.938 ıüna mahaU.ne memur ıanderllecektlr. Bu yer 
hakkında tasarruf lddlaııoda bulunanların bu günler lçtn· 
de yazı tle vilayet hpu ılcll muhafızhğına veyahut ma· 
halll11e ıelecek memura müracaatları llzumu lllo olunur. 



SAYFA: 4 TOUBb..I 15 IYLOL tlJI 

1 c _p u u E 
16 Eylül 1938 den 31 Mayıs 1939 tarihine kadar tatbik edilecek otan kışhk seyri hareket cetveli 

ILIGAOAN PALAMUTA 
~AT AR NUMARALARI . 

56 10 
1 

8 .3 1 58 l 60 6ı 64 j 66 [ si : istasyonlar 52 54 8.1 
HAREKET SAATLERi 

Ilıca Hareket 8 06 10.- 11.36 12.12 14.51 17.21 
Akçay )) 8.30 ıo 09 11.51 12.21 15 06 16.- 17.45 19.30 10.45 
Zeytin it )) 8.44 12.0J 15.18 16.12 17.57 19.42 

l Edremit )) 7,. g.03 10 15 12.18 15.39 16.36 17.36 18.15 20.- 1ı.18 

Havran )) 7.24 9.24 ı0 . 36 12.42 16.- 16.57 17 57 1ı.s1 

J Palamut Muvasalat 7.48 13.- 12. 12 

' 

PALAMUTTAN 
1 

KAT AR NUMARALARJ 

istasyonlar 51 l 53 1 55 1 57 ı B.2 1 11 1 59 T 61 1 
HARt.KET SAATLERi -- -

Palamut Hareket - 8. -- - - - 13.15 - -
Ha•ran )) - 8.30 9.30 I0.54 - 13.39 16.09 17.09 
Edremit )) 7.15 9.06 9.51 11.18 - 14.- 16.36 17.30 
Ze1t1nlJ )) 7.34 9 25 - 11.37 - 14.15 16.55 -
Ak çay )) 751 9.42 - 11.57 11.15 14 30 17.09 -
Ilıca Muvuallt 8 .- 9.SJ - 12.06 11.24 14.39 17.18 -

r 

DİKKAT: 1 - 81, 82, 83, 85 Numaralı trenler Uatlyari yük trenleri olup ~bu trenlere yolcu kabul edilmez 

2 - 62, 63 Numarala trenler Brlnclteırln 938 ve Mart, Nltan, Mayıa 939 aylarına mahsustur. 
3 - 66 Numaralı tren Ayvalık ılrat poıtaaı günlerine ~ahıuıtur. 

ILICAYA -

-1 63 1 81 1 83 ı s5 
-

-. 
- 10.09 11. - 12. 18 

18 09 10.39 ) 1 .42 12 51 
lS.30 ll.03 12.21 13.18 

- - - -
- ıı 33 12.5 ı ıJ.48 

- - - -
_.. 

Balıkesiı· at·ıa 
I. P. o. işletme Müdürlüğü _.. 

M üclüı· Iüğüııden: 
1 - Bürhanlye hüi.dmet konağı ikmali inıaatı kapalı 

zarf uıullle eksiltmeye lconulmuıtur . 

velt 

2 - itin bedeli keıfı 22.500 ltradır. 
3 - Bu fte ald evrak ıunlaldır: 
A - Projeler 

B - Fıat bordrosu, me1aha eedveli, keıtf bulha cet· 

C - Fenni ve huıuıi f&rtname 
D - Nafıa yapı tılerl fenni ve huıuıi ıertnameal 
E - Bayındırlık ıılerl genel ıartnameat 
Olup bu evrak her aün Balıkuır Nafıa Müdürlüiünde 

görülebilir. 

4 - Eksiltme 26 Eyldl 938 tarihinde pazartesi günü 
saat 15 de Burhaniye hülcdmet konağında kaymakamlık 
odHında kurulu nafıa komlıyorıu huzurunda yapılacağın· 
dan letelcltlerln zarfları l:undın bir Hal evvel mnl&dr ko 
mlıyona vermeleri. 

Ş - isteklilerin bu tıe •id 1687 ltra 50 kuıuıluk mu· 
vakkat teminatı Hürhaolye mal aandığma yatndıklarıDa 
dafr makbuz veya bu miktarda ıayanı kabul banka mek· 
tubu ile uaari 8500 llrahk yapı itini bir d~f ada muvaff a · 
ktyetle bcıardığına dair Balıkesir Mafıa Müdürlüğünden 
taıdıkll thliyet nıllf uını ve ticaret oduı veıtkaaını ka. 
polı teklif mcktupl~ nnı ihtiva edeo zarfa koymaları ve 
z rfları 2490 numaralı kanunun hükümleri datreılnde 
t nzlm ve imza elmf§ olarak muayyen ıün ve saatte ek 
ıl1tme korofsyonun11 müracafttları lazımdır. 

6 - Poıtada vukuu bulacak gectllmeler kabul edtl -
mez. 

4 - 1 - 307 

Ba ık~ siı· Vilayet Dainıi 
Enciiıncninden: 

1 - ld ret huıuılye akaratandım oJup temllken ıah 
lıja çıkarılon Atatürk parkı cıvarındakl sebze bahçesine 
blekli çıl:madığındon 19 - 9 - 938 tarihine raatlıyao pa 
zartesl gQnü saat ona kadar bir ay zarfında verilmek üzere 
pazarhia bırakılmııtar . 

2 - istekliler •ili.yet encümeninin her toplantı _günle · 
rl olan pazartesi, p rıe be ve cumartesi aünlerl teminat 
m kbuzlarllc birlikte hükumet b:numda müteıekkıl Daimi 
Encümene milracn tlan ilan olur.ur. 4 1 - 298 

WWW>»L&a 

·i ii · iiğiiı den: 
l - Balya Adllye blnaamın tamirat lnıaah açık ek'

elltmeye konulnıuıtur. 

2 Tamiratın keııf bedeli 800 lira ve muvakkat 
teminatı da 60 liradır. 

3 - ihale : s Eylul 938 çarınmba günü aaat 15 de 
Balyn · Molmüdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 Ru tamirata ald kt>ftf varakastle eksiltme ıartna · 
meıt m almüdürlüfüode görülebilir. 

5 - lsteklılerln tArlhi ıha leden rıektz aün evvel Balı -
• kesir Nafıa Müdürlüğünden olacakları tthliyet ve müt~a h

hıthk vesikası ve muvakknt teminat mllkbuzlle blrhkte 
tayin edılen ıaatte Balya Malmüdürlüğünde hazır buluo-
malorı il6n olunur. -

1- 4 

•'l 'l. 'l 'l. ~ 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l ... 'l 'l. .. ~ .... 'l 'l ... ~· 
~ ~ı 

~ ... ~~~~· 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 'ilı 0 Um 
~ ~~ 

·· himdir. 1 
~ Kapital: JOOf]00,000 Türk Lirası ~ i yı• 
..,.. Yurd içinde 261 Şube Ve Fljans ,.. 
: Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 1 

• 
iZ 

JIJ. Her türlü zlral lkrazlar-dtğer bilcümle banka mu· rlt r--.-

~ amelerl büyük ıubelerinde karalık kasalar. f* 
1IJ. lbbaraız taaanuf ve kumbara heıaplarında ikra· rlt = mlyeler. = 
: ikramiye: Mllctarl: Jkramlyaıiıı lufon: = 
.,;_ ADEDİ LiRA LiRA "f* 

ili ı ıouo ıuuo "f* 

""' 1 500 500 .,. 
"" 1 250 250 .,. 
1IJ. ıo ıuo ıuuo '* 
""' 25 50 1250 "" = 30 40 1200 = 
~ ~ ~ ~o "f* 

.. 108 6UUO .,. L.:? .. 
ıtJ. Bu ikramiyeler lıer iıç ayda bir olnıvk üurc s•· :: ~ S • - . '11 
~ ntde d6rl defa bu miktar uzerimJnı kuru ile dağıtı 1* I :ı.lJ s ıacaktır. ilk ke§tde 1 Huiül !138 dedir. ~ I (i.:J\IJİL MAROT) l\'Jar- ı 
•••••••••l•••~••••-ı•••••• .kalı Buğd· yC'al.kaları. I 
Faı·aş KÖ,1 Ü ihtiyar " ~I ~ 

J Harmeın zemanı gelmlf olduiundan her rençberlı 
Heyetinden: köylüyü, deeırmencı,.ı ve zahlredyl düıündünn ı,, 

bir buiday ç11llıa makinut almaktır. Fakat lıtuı. bul· ~~ 
Köye ald ve köy içinde ıkı tat ve ıkt pamuk çıkrığı dan ambalajlı alınak, makinenin ne olduAunu bılaıe· 

bulunan ıu de(ilrrnen i iki sene mürldetle lcara v~rllectk· 

tir Talfplerln ff'reiti eıılcımak üzeıe hu giın liöy muhtar . mekUr. « 
8i~, Balakeslrde ayağınızda masrafsız ve açık olo- , lığına n.üracaatlrm ve müza}tdeye ııtuak edtcdderln de 1 

yüzde 7 5 pey nlı çul olan 45 lirayı l öy Hınchğıno ytıtua rak bu meıhur ol n ( EMlL MAROT ) fabrtkaımıo 
rak 21 9 · 938 çarıemba günü ııu:ıt 14 de liöyde yapılr:.cr.ık 1 buğday çalka maldnP.lcrint bu ıene de lstaobul fuıtıo 
müzayedeye tıtırak etmeleri ilin olunur. ı 2 - 317 ~'l dan yüzde tılrmt ve yirmi bet nokaanllcı ve ehttP 

r fJntia aatılmaktayız. ;p 
(l ıkes .. ı• j IİSa I .. de ~~~~u~tu~u.naralaları, tek v~ ıkı perçalı etnılerı 

1
~ 

( sıııüdüı·Iüg•.. .. •• Mahsulatı 9k11m nymr, kallyen yabancı madde 
~ bırakmaz. 

Gönen Snhlaarlar yaprak tütün bakım evı ile müdür · 
lok bhıaıı etrafında yaptınlacak dlrenej tcıılsatı eksiltmesi 
7 - 9 · 938 gününden itibaren J O gün müddetle uzaltıl· 

Y edelc parça armı der hal tlcarethanemf zdcn t~dıı 
'>! rlk edebillralniz. 

1
... Bedeli Jçlo de ayrıca kolaylık aöıterıltr. 

mıttır. 

lıteklilerln muhammen bedeli olan ( 1418) llrıı (61) ku MAKiNELERİN y APTIGI iŞ MiKTARI: 
ruf üzerinden yüzde 7 .5 teminat rı kçaıiyle 16 • 9 938 ta · 

rıhine müaadıf cuma günü ıaat 15 ıe kadar Balıkesir Gö· ~ •
0

: 4 5 6 ~ 
nen inhisarlarına müracaatları. l 2 -- 315 .~ ~ 

------------- ~ Saall«~ yaptığı iş nıiktarı: 250, 500, 600 , 
B<ılıkesir (~ıınıh ~iyet }, kiıo mahsuı eaıkar. 

f İİddeİI ID IOliJİğİnden: ' !ihmet Ve fbrahim ;uma/ı Kardeş/er 1 
Gönen mohkemeal 10 lıra me.e§1 ı zabıt katipliği ıle it. Balıkeıfr: Çiviciler çarşısı ı\o: 12 

Dursunbey mahkemeıl lrnk lira ücretlt ıüvaı1 müboıtrllil [ N 63 1 
Demirci er Çarşısı o: 

tahılıatıle zabıt kattpliğl lobtlll etmf§ olduğundan bu 

açıklara müo stbı tayin edılmelt üzere ınemur ve müatah. -.:1,. ~~~ ~ ~ 
dem olabilmek fUllarını helz taltplerln evralu müıbltele· 

Sahtbt ve Batmuhıırrlrl: l3ahkeıtr Mebusu rl ile b rlıkte mü abak tmtıh nına girmeleri fçln 24 ey· 
l<il 938 Cumarteıi aünü saat 9 da Balıkeılr adlJye encCl· Çik rım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 
menine miiracaat etmeleri. Ba~ır~j.crt: VU4Jet Matbııuı - trHfislr 

H . .KARAN 


