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Başvekil s. Celal Bayar, Fuarın Açılış 
Törenine Riyaset Etmek Üzere Dün 

lzmire Hareket Etti . 
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Doğu Manevra ı arı.. .. .TaymisGaze:esi Yazı~or: A 

MerkeZi nersiulllavalisi Oları l\ılanev· Turkıyede Zıraat imkan• 
r<t tar Düıı Bıışladı. l\ <•r<ışal F~evzi Ç<ık- 1 V p • } • 
ınak Harekatı Bizzat idare Ediyor. arı e rOJe erı .. 
BAŞVEKİL 

f uırm açıhs törenine riya
set etmek üzere ~ün iz

mire gitti. 

· B Celdl Bayar 
fstanbul, 18 (A.A.)- Baı 

lektı B Celil Bayar, lzmlr 
Fuarıom açılıı:törenlne riyaset 
tlaıek üzere buıOn vapur 
~iz mire hareket etmııttr . 

Macaristanın 
Bininci Yıldö-
11iimü Kutlandı 
.. Budap~ıte, 18 (Radyo) -

~acarı~tan kralltiının bt

lllocı yıldönümü dolayiıiyle 
hpılan tenlıkler ayın ylr· 

llılılne kadar devam edecek 
lir. 

..\lnıanyadan ıenlıklerde 
bulunmak üzere ukeri bir 

h,Yet .eelmlttlr. 

Ankara, 18 (Huıuıi) 
Doğu manevraları bugün 

baılamıthr. 

Manevraları Genel Kur

may Baıkanı Maraıal Fevzi 

Çakmak bizzat idare etmek
tedir 

Harekata lttlrak edecek 

olan bütün cüzltamlar yerle

rini almıtlardır. Büyük ma 

nevralaran merkezi Dersim 

havaltaidlr. 

Bu havaltde geçen aene 

baıhyan mahalli ıslahat. aake· 

ri harekat neticesinde tama· 

men tahakkuk ettirilecektir. 

Manevralar dört gün sü
recek ve pazar günQ ıo

na ermlı bulunacaktır. 30 .. 
Ağuıtoı zafer bayramında 

Maraşal Ftv:l Çakmak 
Elazıgta büyük bir geçit · 

resmi yapılacaktır. 

İngiltere Y ni Bir Taya
re Fabrikası Yapacak .. 

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

İngiliz ~ava nazın, yirmi mılyon sterlin sarfiJe muazzam 
bir ta yarı f abrikasınm daha vücuda getirileceğini söyledi. 

Loodra, 18 {Radyo) amelenin gelecek aydan iti· 

İngiltere hına nazarı Sırken baren on bine ibliğı takar 
dl ey Vod refakatinde taya rür eylemlıttr.,, 
re fabrikaları eluperl Sir 
Edman KamLel olduğu hal-

de Liverpoldakl tayare fab 
rllcalarıoı gezmiı ve mütea · 
kiben Manceze giderek, ora · 
dakl müe11eselerl de teftlt 
ettikten ıonra, tU beyanatta 
bulunmuıtur: 

" - Yakmda yirmi mil
yonluk sterlin mukabilinde 
yeni bir ta yare f arlka11 tesis 
edeceğiz. Halen tayare fab
rikalarında çahıan bt~ bin 

Londra, 18 (Radyo) -

Baıvekil Çemberlayn, yarın 

Hariciye Nazırı Lord Halifakaa 

kabul edecek ve cihan va. 

zlyetl hakkında keodlalnden 

izahat alacaktır . . 

Londra, 18 (Radyo) 

İngiltere Hariciye Nazın Lo· 

rd Hahfakı, bugün sayfiye· 

ılndeo buraya dönmüıtür 

Londra, J 8 (Kadyo) 

filistinde i Buhran in
kişaf ta Devam Ediyo .. 

General 1· raoko hülcümetl

nln, gönüllülerin geri çe il 

mest hakkındaki loaillz pin 
nıoa verdiği cevabın bir hu 

laıa11 hariciye nazaretıne 

aönderllmııtir. 

Notanın aelı, yarın bekle 

ntyor . 

• 

ın~iltere Sömürgerler bakammn f ilistine seya~atı ~u 
meselenin gerginliğini bir daha meydana çıkardı. 

l .. T "l •nıo baıyaz111: 
tıa 

8 
°ılltere ıömürgeler baka 

d · Malkolm Makdonal 
•tı 1\. 

y Udüıe yaptığı kısa zl 
,,'" t dikka U Fillstıo da va· 
d "'0 alriftltil üzerine yeni tn 
~'tbı çekınlttfr Çıo Jıtpon 
}'ıtle:den , Japonlarla Sov 
fe are11nda Çang - Ku -

llg 1 ,1 1 
•ırt arının elde edilme 

Çin l 1 d, Yapı an mücadele er. 
ko~İ Lord Rünılmanın Çe 
litu ı°'""kyadakf vazifesinin 
ti, ç Gklerlnden ve lıpanya 
doır. •lvıt harbin devamından 
nıa h \la lnı eodlteler ne 

oluna olsun, lngtltere hü · 
luimeU, Araplarla Yahudi· 
l~rin birbirlerini boiazla 
makta devam ettıklerl, her 
iki taraf tedhlıçılerlnln hiç 
bir da va nın mep ü göster· 
mlyeceğl ıuıkaatlara airlı· 

tıkleri Fılhtın hidlaelerl 
üzerinde çok uyanık dur 
maktan geri kalmamııtar . 

Halfur beyanatına uygun 
olarak Yuhudilere, Araplar 
la sıkı bir ftbirllfl içinde, 
cedlerlnin topraklarında ra· 
hatça )'atamak in.kanını v ı.:· 

(Sonu üç6nc6 ıayfada) 

Hariciye Nazırı Lord Ha 

lıfkaı, notayı almadan haf. 

ta tatili için sayfiyealne git · 

mlyecekur. 

Dük 
Ve DiJşes 
Napolide. 

Napoll, 18 (Radyo) 
Dütea 'fe Dük Dökent, 
dün Kapri adasından bura· 
ya gelmlıler Vt'! ftalya Ve · 
lıahdı Prens Edenbertoya 
misafir olmuılardır. 

Dü~eı ve Dük Dökent ile 
hal a Vehnhdı ve zevcesi 
akıam üzeri Vezuv yanar 
daima çıkmıılardar, 

« Türkiyede Zirai ialahat Ve Kalkınma Proğra
mı Vasi Mikyasta Makinalaşma Ye Sanayi 

Kurma Esaslarına Dayanmaktadır. » 
1'ürkiyede ziraat imkcinları 

ve projeler/: 
9 Ağuıtoı tırthlt The 

Tlmea · Dı Taymhto Türkiye 

için n~ırettlğl 40 aahlfeltk 
büyük ilavede ziraat meae-

leıi ve ehemmiyeti 11k ıık 
mevzuubahe olmakta ve yu-

karıdaki hatlıkla bir de ya· 
zı bulunmaktadır. Bu yazıyı 
aynen alıyoruz: 

Tıir/\lye ziraatı için inkişaf 
lmla1nlnrı ve projderf: 

"Kemalııt Tarklyenfn tlca 
ret polltlkuını: Türklyenln 
keodhtnden mal a 1 a n · 

lardan mal almaaı ıek

ltnde ıf ade edebiliriz. Bu 
ana ılyuet Loodrada bey 
nelmllel para ve iktisat kon· 
feranınndan beri Türklyenln 
akdetmekte olduiu klerlnK 
anlaımalarınıo da e1aaını teı 
kil etmektedir. Bu ıün Tür· 
kiye ile İngiltere ara.anda 

Mussolini 
__.. ...... 

Eylülün 2 2 sin~e Ro~osu 
ziyaret edece~. 

8. Mussolini 
Ro~a, 18 (Radyo) - hal· 

ya Baıveklli Mussoltnl, ey · 

lulün 22 sinde Rodoıu ziya · 
ret edecektir. 

Adalar halkı, Mu11olinlyl 

karıılamak için ıımdlden 

büyük hazırlıklara baılamıı· 
lır. 

Nurenberg 
Kongresi. 

Berlln, 18 (Radyo)- Hıt 
ler, a.üo naayonal ıoıya· 

llıt partisi erkinındRn bazı. 
larını kabul etmtı ve Nu 
renberg kongreıi etrafıodft 

konuımuıtur . 

Bu içtimada Httlerln ui 
eli meııabeslnde bulunan 
V on lle11 de hazır bulunma
mııhr. 

böyle bir anlaıma mevcut 
tur. Fazla olarak aerek bun· 
dan evvel yapılan, gerek bu 
defa aktedllen anlaımalara 
Export Credttı Guaranatt-e 
Oepartment (ihracat kredi 
lerl tekeffül daireıı) ile im· 

zalanmıı mali anlaomalarda 

merbut bulunuyor ki, bun· 
larda mal ile ödeme tartları 
vardır 

Türklyede ·nıi ziraat im
kanları vardır. Memleketin 
coğrafi durumu, ıerek ik
lim, rerelue toprak ıartla 

(Sonu IK.lncl aayfada) 

Almanyanın Hedefi .. 
Biı Çsk gezetesı, Almanyamn Çekoslovakya üzerine 

yürümek niyetinde ol~uğunu yazıyor.. 
Praj, 18 (AA.) Sağ ce· 

nohın organı olan Narodoy 
Noviny gazeteıl Almaoyada 
hedefi Avusturya rf'jlyoıu
oun aynı olan bir Südet 
rejtyoou ıhdu edildığlnl ve 
sekiz alavdan mürekkep 
olan bu rejlyooun Alman 
orduıunun Çekoılovakyaya 
yürüdüğü zaman bu mem· 
lekele airecefini ve orada 
vazife alacağını yazmakta 
dır. 

Puta, 18 (Radyo) - Çe 
koılovakya matbuatı, Al· 
man manevralarmdan ba -
hiıle uzun makaleler yaz 
makta devam ediyor. 

Bazı gazeteler. AlmaD 
manevralarının, bu zamanda 
çok manidar olduğunu ve 
Almanyanao, Çekoslovakya · 
ya kartı bir nümaylf yap
mak nlyetınde bulundufu 
gibi. merkezi Avrupayı da 
ukeri ve iktisadi hegemon • 
yaaı ahına almak lstediflnl 
kaydeylemekte ve bu hu 
ıustıkl endltelerlni saklıya · 

mamaktadırlar 

Preğ. 18 (Radyo) - Lo 
rd Runclm n, bugün de mu 
htellf partiler ltderlertle ko 
nuımuı ve akısma kader 

tedklkatla meıgul olmuıtur. 
Berltn, 18 (Radyo) 

Alman ıazetelerl, Fraoıız 
ve logıllz matbuaboın, AL 
man manevraları münaae· 
betile yaptığa oeırJyata ce· 
vap vermekte ve bu netrl
yatıo kaaden yapıldıiını id
dia etmektedirler. 

Alman ıazetelerl , Alman 
manevralarının, 16 ııoıf ih-
tiyatların talimi için yapıl· 
dığını tlerJ sürerek yürütü · 
len miltalealarıo yeniz ol· 
duğunu kaydetmektedirler. 

Parla, 18 (Radyo) - Prai· 
dan haber veriliyor: 

Alman erkanı harbiyeai, 
manevralar münaıebetlle Çr· 
koılovakya hudutlarına ya -
kın köyleri ılvtl halktan 
tahliye etmiıtır. 

Hitler 
f ranıa ~ava 1r~in1~ır
biye reisini ~abul ıtti. 

Berlln, 18 (A A.) - Httler 
buıün Fran11z bava genel 
kurmay batkanını kabul et· 
mittir. 

İtalyanın Bu Seneki De
niz inşaat Proğramı .. 
Verilen bir ha~are göre ltalya i~i dıne 35 bin tonluk 
harp gııisi ve mutea~did tahııl~ıhir hızuhyar. 

Ntyuz Kronlkle gazetesinin 
deniz mohabtrioln yazdıiına 
aöre, hal yanların ı 938 ıe. 
neıl lnıaat proğramı iki ta· 
ne 35 bin tonluk harp ae
mlıi ve müteaddit tahtelba · 
htrlert thttva etmektedir. 

Almanların verdifl hal:.er· 
ler, bu tahtelbahlrlertn do· 
kuz tane kadar olduiunu 
bildiriyorlarsa da 20 veya 25 
kadar olduiu tahmin edıl· 
mektedlr 

J 938 Projramındakf ıe 
miler hariç tutulacak olur1a, 

İtalyan donanmaıı bu ıüo 
l 05 tahtelbahlrl ihtiva edi
yor. Bu miktara ancak 15 
tane tahtelbablrl olduju 
söylenen Sovyet dooanma11 
tefevvuk etmektedir. 

Şimdi lnıa edilmekte ol· 
an tahtelbahlrler de dahılt 
heeap olmak Gzere bol tah · 
telbahtrl olan memleketlerin 
bu bakımdan ölçüaQ ıöyledlr: 

Amerikanın 105, Franaa· 
nıo 93, Japonyanıo 63, in · 
aılterenln 65, Almanyaoan 
63 tabtelbahtrl vardır-. 

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



SAYFA : 2 

Taymis Gazetesi Yazıyor: 

Türk iyede z· ra -
ka ları Ve Proje erL 
(Baıtarafı btriDCI sayfada) 

rının çeıldl, halkının çıılaı -
kanlığı ve nihayet emaalılz 

btr muvaff aktyetle baıarıl 

mıı yakın lokilap ve iler 
leme hareketleri, planlı ve 
metodlu bir yürüyüı takip 
ederek yakın bir zamaDda 

· Avrupaya mevaddı gıdatye 

Ye alelumum ham maddeler 
ihraç eden mühim bir mer· 
kez haline gelecejl hakkın 
dakt ümitleri hakh göıte
rJr. 

Atatürk ziraat hakkında nt 

diyor? 

Umumiyet itibariyle Tür• 
klyenlD zirai lltlhaallh va· 
ııf itibariyle çok yükıekttr. 
TOrk tütünü, Türk 6z0mle 
rl, Türk incirleri, tiftik, fın 
dık. ceviz, palamut ve Tür 
klyede lıtthıal olunan bil 
cümle hububat dünya pfya· 
aalarında çok iyi tanınmıı 
~e ıevllmtıtır. 

Türklyenln, lngtltarenln 
lıllhllklne arzedebıleceit 
baılıca lltlhaalat; buiday, 
arpa, hayvan yemi, yaı ve 
kuru meyvalar, sebzeler, yu 
murta, deri, zeytinyağı, hay 
vanlardan fıUhıal olunan 
maddeler ve kerf'ate olarak 
mütalea olunablltr. Türk 
yünleri ve tlftıklert de logt
llz kumaı fabrikalara nez 
dinde kıymettar mallardan· 
dır. 

Büyük Millet Mecllılnln 
ıon açılıı nutkunda Cumhur 
relıt Atatürk memleketin 
ziraat polttıkaıı hakkında 

beyanatlarda bulunmuılar· 
dır. Müıarüntleyh zlraatl , 
Türkiye ıınai polit1ka11nın 
fıtfnad edeceği eaaa olarak 
tavsif buyurmuılardır . Ken. 
dılerinden ıonra ıöz ıöyll • 
yen Baıvektl Celil Bayar lıe 
Avrupa piyasalarının ıhttyaç 
ıöıterecekleri ham maddeleri 
Türkiyenln. bu piyasaların 
talep edecekleri tekti ve cv
ıafta yettıtırmek azminde 
olduiunu blldlrmlttlr. 

Cumhurrelsl Ata türkün 
fıaretlyle Türkiyede; ban
kacılık, münakalat ve mu· 
vaaalatı talih, milli . sanayi 
ve ticareti lnktıaf ettirmek 
ve teıkılatlandırmak saha
larında büyük baınrılar el · 
de edtlmlf bulunuyor. Şımdl 
de müıarüntleyh, vasi mık· 
yasta bir ziraat kalkınma

ıını istihdaf eden mesai için 
ltaret vermlf bulunuyorlar. 
Bu kalkınmanın TürklJe 
bünyeıinln temellerini teıkıl 
edeceilne ıüphe yoktur. Tür · 
kiye; Cumhuriyetinin 15 in 
el yıldönürnübü blrincltef 
rln 1938 de kutlulıyacak ve 
bu tarıhte toplanacak 
bir kongre ziraat sahasın
da vad ve slıtematlk bir 
tslibat ve kalkınma hamle 
ılne mebde olacaktır. Hü
kümetln yeni ziraat politl· 
kasını teabit edecek olan 
prenılpler, Ankarada top · 
)anacak olan bu kongrede 
tebellür etmtı bulunacak 
tır. 

Kemallıt Türkiye zlmam · 
darları; ıerek kapltülaıyon · 
lar, ger~kıe Garp Avrupa11 
nın tanaylleıme harekeli ne· 
Ucelerlnln, TQrklye iktlıadi 

bünyeıl üzerine mazide lraa 
etttii hasarları tamamiyle 
müdrik bulunuyorlar. Yine 
bu zimamdarlar; memleket 
zlraatlnln iptidai bir ıekılde 
ve dlger memleketlere na
zaran geri ve aanaylleıeme
mlt bir halde kalma11nın, 

Türkiye lst ı kb h bakımın 

dan vahim olacağını &nla 
mıf bulunuyorlar. lıte bu 
ltibarladır kt, zir"i iılahat ve 
kalkınma proğramı vasi 
mlkyaata maklneleıme ve 
zirai saneyU koruma eıaala· 
rına dayanmaktadır. 

Ytmi pro!]ram: 
Aıağıda sayılan ~lraat 

ıanaytt Türkiyede ıüratl 

mümküne ile kurulacaktır: 

1 - Et aane.ylt: Biri Mer· 
ıln, diğeri Trabzonda kon· 
ıerva, doamuı. ıoiutulmut 

et ve ıalam tmaltne mah · 
suı olmak üzere iki fabrika 
derhal kurulacak ve faali· 
yeti geçecektir. Her iki fab
rikada da birer mezbahadan 
maada deri, bağırsak, 

kanların ve diğer tali mad 
delerin muamele görmesi 
için ayrıca teılıat vücude 
ırettrllecektfr . 

Fabrikaların beherinde 
günde en eşeğı 2000 koyun 
ve 500 adet ıığır kesileceği 
tahmin olunmaktadır. 

2 - Balıkçılık ıanayJI: 

Stnopta bir h•vyar fabrtka
ıı kurulacaktır. lıtanbulda, 
Trabzonda, Geltboluda ve 
lzmlrde de balık tuzlama 
ve konserve fabrikaları vü· . 
cude getirilecektir. 

3 - Yumurta: 50.000Ton 
11kleıt1nde yumurta haddllı· 
tlablalode, hamızıkarbonlu 

soğutma clhazlyle mücehhez 
bir sağuk hava depoıu da 
Samıunda lnıa edilecektir. 

4 - Ziraat maklnaları: 

Memlekette, her çeıtt zira· 
at aletleri ve maktnalar& 
imalı için tki büyük fabrika 
kurulacaktır. 

5 - Ormancılık ıanayli: 
Bu sanayi, mühim gruplara 
ayrılmıt bulunuyor. Bugün 
elde, keııf ve meıahaları 

ikmal edil mit olarak Kara· 
dere ormanları vardır ki bun· 
ların itletılmelerl fçtn bir 
İngltz grupu tarafından mü· 
raçaat vaki olmuıtur. 

6 - Yemtı sanayii: Elma, 
armut ve kayıı kurutmak 
üzere yirmi kadar lıtaayon 
ve fabrika yapılacaktır. 

7 - Konserve, yemlı ve 
ıebzelerle bunların tali lıtlh

salatı, portakal ve doma· 
tes ıuları , ıarap , ıldre ve 
ıampanya imali için de bir 
kaç fabrika kurulacaktır 

8 - Planın mühim bir 
kumanı teıktl etmek üzere 
soğuk hava mahzenleri ile 
hububat depoları, ıe1ek· 

afyon ve tunlf lıtasyooları 
vücude retlrtlecektlr. 
· 9 - Sütcülük tstlhealatı: 

Kara ile Çorluda tereyağ, 

peynir, kazein ve süt tozu 
imal olunmak üzere iki bü 
yük fabrika tealı olunacak 
tır . 

1 O - Yün ve tıftfk yı 
kama ve temizleme cthazr 
oı h vi bir k ç f abrıka da 
1apılacakllr. 11 
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rı ı MemurlarVüksek Mek 
dı. tebe Devam Edebilecek 

Sevkıyatı Temin Etmek için 
Orman ·çinde Yollar Açılıyor. 

Dursunbey Alaçam orman 1 

!arının devletce bu yıl itle 
Ulmeılne baılanocajını yaz 
mııtık . 

Devlet ormanlarını tılet
me idaresi burada faali
yete geçmif, Ayıdere ve 
Karadere mıntakalarında 

katiyata baılamııtır. 
Kesilen ağaçların istasyo

na oakl ı nt temin edebilmek 
maluadtle orman içinde yol
lar açılma11, memur ve İfçl 

evleri lnıaaı f aalfyeU gün 
geçtikçP- artmalc:tadır. 

Biğadıcın 

Haritası 
Alınacak. 

Blğad ıcm halihazır haritası· 

oın alınmasına yakında baı · 

!anılacak ve bu it kısa bir 
müddet içinde bitirilecektir. 

Btğadıç belediyesi haritanın 
alınmaama ald icap eden 

bütün hazulıkları ikmal et 
mltitr . Kabul edilen esasa 

göre nahiyenin tahminen 
40 hektar mf'ıkün o111n 

kıamı ile 20 hektar ka · 
dar meskün bulunmıyan lus 

mının haritası lınacaktır . __ ............ ._..., __ 
Valimiz 
Geldi. 

Bir kaç gündenberi Ban 
dırmada bulunan Vali B . 
Ethem Aykut, dün avdet 
etmlıUr. 

Takdirname alan memur. 
Edremld ıeyyar sıhhat 

memuru 8 . Kazim Say, 
vazlfealnde gösterdiği gayret 
ve muvaffaklyetloden dolayı 
Sıhhat Vekaletince tak· 
dlrname ile taltif edil mittir. 

Oo~to ·lar ırasmda 
Gönen belediye doktoru 

8. Cemal lntepe, Bandırma 
belediye doktorluğuna tayin 
edllmlt; Susığarhk hükümet 
doktoru B lsmatl Hakkı da 
takaüde ıevkedtlmlıtlr 

Enstitü imti~anlan 
Gazi Terbiye EDıtitüıüniin 

riyaziye, tabliye ıubelerlne 

talip olan ilkokul öğretmen
lerinin yazılı sına v1arı dün 
yapılmııtır Tabllye lmUha 
nJDa bir, riyaziyeye de üç 
kiti lttlrak elmfıttr. 

Kepsüt Pana
yırı Dün Açıldı. 

Bet gün devam edecek 
olan Kepıüt panayırı dün 
açılmııtar. 

Panayıra gerek efY• ve 
gerekse hayvan alıcı ve sa 
tıcılarmdan bir çok klmıeler 
gelmtıttr. 

Bığadıcın Ulus ormanına 

kadar uzanan bu çok vaıl 

ormanda mıntakn mıntaka 

faaliyet devam edecek, ke· 

ıllen afaçlan ıılemek. ke 
reıte ve tahta haline getir 

mek için icap eden tesisat 

kurulacak, bılahere fabrikas
yon itlerine girltllecel<tir. 

Keıtlen ağaçlar halihazır
da bir arada toplanılmakta· 

dır. Bunlarıo sonbaharda 
sevkine baılanacak ve aatııa 

çıkarılacaktır. 

Talebenin Mek
tep Dışındaki 

Kontrolü. 
Ôğrendıftmlze göre> Maa

rif Vekaleti. mektep talebe 
lerlnln ~ektebe devam ıe 
killerini ve mektep dııında 
ki yaıayıılarını ciddi bir 
kontrola tabı tutmak üzere 
tedklkat yapmaktadır. Pek 
yakında bftfrllecek olan bu 
tedktkattan ıonra Vekalet 
alakadar makamlara kont 
rol itinin ne tekilde yapıla · 
cağını bildirecektir. 

. 'illiır---

ldmanyurdu-
nun Yirminci 
Yıldönümü. 
Şehrimiz ldmanyurdunun 

kuruluıunun yirminci yıldö· 

nümü münaaebeUle bir kut 
lama proğramı hazırlanmıı · 
tır. 

eu münasebetle Yurdlular 
yarın akıam için Atatürk 

parkında bir gardenparti 
tertip etmiılerdlr . 

Gardeopartlde muhteltf 
ıpor gösterileri yapılacak, 

milli oyunlar ve orta oyunu 
oynanacaktır. 

Bu ıuretle idmanyurdu
nun gardenpartlıt ıtmdlye 

kadar olanlardan daha 
parlak ve cazip bir tekilde 
geçecektir. 

İdmanyurdu yıldönümü 
müoasebeliyslle pBzar guou 
bir mflç yapmak üzere 
Bursanın en kuvvetli takımı 

olan Acar ldm nyurdunu da 
d~vet etmlttlr. 

A~t değişen ~ir kaza. 
Bingöl vilayetine baih 

Bıngöl kazasının adı "Karlı· 
ova,, olarak değiştlrilmittir 
Dünkü sayımızda yanlıt 

çıkmııtır Düzeltiriz. 

Hırs iZ girmiş . 
lıletme memurlarından B. 

Aziz Oktaym, Aklncı1ar ma· 
halleılodeki evine kimse bu 
lunmadığı bir ıırada hırsaz 

gtrd!ğt ye e~vaları luuııtır
dıiı bildlrildlğiaden t hktka · 
ta baılanmııtır. 

Bazı Esaslar Dairesinde Me
morlara Bu Müsaade Verildi. 

dalrele · ı 
rinde yüksek tahsile devam 
eden v~ya devam etmek iı · 
teğlnde bulunan memurlara 
bundan ıonra yükıelı: tahsile 
devam etmelerine müıaade 

Bütün devl~t 

edildiği blldirllmlıtfr . 

Ancak, bu tamimde bu 
gibf memurlar, mektebi ik
mal ettikten ıonra 5 ıene 

mecburi hizmete tabi ola· 
caklardır. 

Bu gibi memurlar ubah
leyin mektebe gidecekler, 
öğleden ıonra dairelerine 
gelerek çalıımafa baıhya• 

caklardır. Daire amirleri 
mektepte bulundukları es
nada geri kalan tılerln tela
fisi için tedbirler alacaklar, 
bu suretle itin akaamamlllı
nm önüne geçtlmtı olacak tar. 
Memurların mektebe gld ıp 

gitmediklerini kontrol etmek 
üz ere daire müfettıılerı9 on 
beı günde bir yaptıkları 

kontroller hakkında birer 

Muamele Ver· 
gisi Kanununa 
Dair Tamim •. 

Muamele vergiııl kanunu · 
nun 21 net maddesinde yazılı 
f llllerin tekerrürü ha lınde 
cezalara bir misli zamnıoluna· 
cağı hakkında Maliye Veka
leti alakadarlara gönderdiği 
bir tamimde ezcümle ıöyle 
demektedi: 

rapor bazırlıyarak daire 
amirlerine vereceklerdir. 

Çalııtıkl&rı yeri aldatıp 

mektepe gltmlyenlere tik de· 
fa ihtar cezaaı, ikincisinde 
ite nihayet cezası verilecek · 
Ur. 

Bundan baıka bu tarzda 
yQluek tahıtle devem ettiği 

halde 1101fta kalan memur
lar aynı ıekilde talebelikle· 
rlne nihayet verilerek fakül · 
te olmıyan yerlere tayin 
edlleceklerdlr. 

Mektebin bu yolda ittihaz 
etllğl karar, binblr müıkGlatla 
yükıek tahsile devam eden 
gençler araaında çok derin 
bir memnuniyet ve sevtoç 
uyandırmı~tır. 

Bu suretle hem her yıl 
üniversitenin mühim bir 
kıamaoı teıkıl eden memur 
talebelerin ıınıf geçmeleri 
temin edflmlf, hem de ook 
san olan randımanın önüne 
geçllmft olacaktır. 

Yeni 
Banknotlar. 

Türkiye Cumhuriyet Mer· 
kez Bankaaının 15 lkincitef · 
rln 1937 tarihinden IUbareD 
tedavüle çıkarmaya baıladı· 
ğı yeni harfli banknotlardan 
15 aiustoı 1938 tarihine k• · 
dar: 

Beıer liralıklardan 28.095 000 
On .. • 10 427.590 
Ellı ,, 12.37 J.200 
Yüz ,, 12 960 000 

63.850 790 
Ceman altmıt üç milyoo 

l - Kanunda bir fiilin 
tekerrür sayılması için mu 
ayyen bir müddet içinde ye 
niden tılenmlf olma11 lazım 
geleceği hakkında hüküm 
vazedllmemlı. tekerrür mut
lak zlkredilmlf olduğun dan 
tekerrüre eıu olarak tıılln 

birinci fiilden ne kador za 
man sonra ika edilmtı oldu 
ğuou araıtırmağıı mahal 

' ıektz yüz elit bin yedi yüı 
doksan lira tedavüle çıkarıl · 
mıı ve mukabilinde eıkl 
harfil banknotlardan aJ01 

miktar )ani altmıt üç mil 
von sekiz yüz elli bin yedi 
yüz doksan lire tedavüldefJ 
kaldmlmııtır. 

kalmamı~tır. 

2 - İlk cezalı verginin 
tekerrüre eaaı olabtlmeai 
için bu verginin katileımit 

olmaaı icap edecektir 

Verginin tarh safhası ta
hakkuku hazırlayan bir baı· 
laogıçtan ibaret ve değııme· 

st daima melhuz bulunduğu 
cihetle tekerrüre esaı ittihaz 
edilmlyecektır 

2430 Numarı:ılı kanunun 
16 ncı maddesi mucibince 

muamele vergisi yüz lıraya 

kadar olanlarda tetkiki ıti· . 
raz ve yüz liradan fazla 
olanlarda temyiz komisyonu 1 

kararile katileımekte oldu· 
ğundan herhangi bir cezalı 
verginin tekerrüre eıaa itti· 
haz edtlebtlmeal için bu saf 
haları geçirerek katlleımı, 

olma11 ve aynı fHho katlleı 

me tarthınden ıonra tekrar 
ıılenmlt bulunması icap et 
mektedlr . 

3 - i ekerriire eeu ola· 
cak fHllerlo vcl diğerinin ay 1 
oı olmaları icap etmektedir. 

__..,, ------/-
1 ISTANBUl RADYOSU~ 

19 - Ağustos - 1938 cuma 
Ôğle neırtyah: 
12.30: Plakla Türk mogf · 

khl. 12 50: Havadiı: tJ.o5: 
Plakla Türk muslklıt, t3 30: 

Muhtelif plik neıriyatı. 

Akıam neırlyah: 
ı· 18 30: Plakla danı nıu• 

kiıl. 19.55: Konfrrao•; 
Doktor Bakterlyoloğ fetb 
Erden. 19 55: Borsa habt r· 

leri. 20 saat ayarı: Greıı"'~ 
OJ' 

raaathaneıtnden naklen: " 
dif e Neydik ve arkadaş!•': 
tarafından Türk nıuııkl• 
Ye halk ıarkıları. 20.40: t~ 
va raporu. 20.43: ônıer 
za Doğrul tarafından Ar•P ., .. 
ça ıöylev 2 J: Saat nY ,. 
Orkestra. 22.30: f a11I •• 
heyeti: lbrahim ve arkada~. 
ları tarafından 22.ıO: r.t;o 
telif sololar. (Plak). 22 

1 
Son haberler ve ertesi 6Jl 

nün proiramı. 
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F•ı• • d k• B h ı• k• ı·;J~<:~;;,:;~;,::·;:;~:;~·i/ Hi lngilterede ı ıstın e ı u ran n ı- : ........................ : _ e . . . . 
1 Sıhhat işleri Marasal Göringle konusıu. Gonulluas~eı n~~~ toplanıyor 

ş afta D e v a m E d i y o r. . Okulu.. ı •• ~··1 ';~. 18 ~~~dd )' ~~.~::, to~~:~~~·:çın11::~::~.,d:·~:· 
Mektep Haydarpaşııdadır. Görloel kabul etmlt. mali tit çeıit aflılerle propağan · 

lngiltere Sömürgerler Bakanının Filistine 
Seyahatı Bu Meselenin Gerginliğini Bir 

Daha Meydana Çıkardı. 
[Baı tarafı birinci sayfada) 
rec:ek olao bu "milli yuva,, 
nın yarahlmaaı Y ahudl mil 
let1oı11 trajik tarihinin en ka· 
ranhk sayfalarından birini 
tetkll eden kanlı bir müca 
deleye. vahıt bir eivll har
bine veılle olmuıtur . İngiliz 
lbakamları tarafından sükü 
nü iade için alınmış olan 
tedbirler, mahalli polisi tak· 
\'iye için acele ıönderllen 
1 •keri lcıtalaran vücudu baı
lıca merkezlerdeki örfı lda
tenın tlddetl bütün bunlar 
•ıayııı iadeye kafi gelme· 
lbfıtır. Her muvakhat sükun 
devresinden sonra karııtlık 
lar daha bü vük bir tiddetle 
Yeniden baılamaktadır . He
men her tarafta patlıyan 
bombalar her gün, kah 
4raplardan, kah Yahudiler · 
den bir sürü kurbanlar ver 
l'lıektedir Sılahlı çeteler köy

~etde dolaıarak en taıkın 
•rckete glriımekte, devri 

~elere hücum etmektedlrler. 
alrıız ağustoı "fının tik 

bafta11nda 38 ölü ve 70 
Yaralı kaydedılmfıttr. 

Bu vaytyette partizanlar 
&ta11ndaki mücadelelerln ol
duğu kadar eıldyalığm da 
leairı vardır Ftllst ındekl 
tllllrıdaeından dolayı yüklen· 
dıii tnesuliyetleri yükıek de
l'etcde cnüdrik olan İngllte 
re hükumdinlo bu bale bir 
tıih•yet vermek fçfn hiçbir 
feyı ihnıal etmek istemediği 
t,ı,vvur olunabilir. logiltere 
t,lb b Perarnaoı anarıinlo hiç 
d lr nevine alıtamaz Naztk 
k llklkalarda lnglllzl~r soğuk· 

1 
'nlılıklarıoı kllybetmtyor 

~rs, , idarelerinin ıılemit 
0 

dutu hataları kabul ve c,,, ti b h 
11 

re e taa ı etmesini bt 
torlaraa , karıııkhk ve 

'hklanma yollyle kararla
tı1tıı tashih ettlrmlye kalkı -
'' rn t aıına da hiç bir nçhile 

1~~albmül edemezler Bu 
arla Fıhıtln hususunda 

''tll le l ararlar almadan önce 
0

'>dra hükumetinin me 
'-'urı t arının raporlarından ay · 
•ca • uzaktan en karmaka · 

tııılc bir intiba vueo bir 

~'se l e hakkıoda en aalihi 
etli .. d l aaız an ma umat al 

t""•k lıtemiı olmaıı pek ta,,.d 
b 

1 it . İngiltere sömürgeler 
•k le aoı Kudüse hava yoliy . 

~'~~trraı, ve ıeyahatı önceden 
1\ " haber verilmemiştir. 
ı 01'lılserlik merkezinde Fı 
•ttn ~k l'I Yu sek komiseri Sır 
•told M k 1 1 lıı k a Mıça ve ogl· 

C Uvvetlerl baıkunıandanı 
~acl~·etal Hayviogle ve ma 
tf 1

1 
idarenin batlıca ıefle 

Ye •o saatlerce gor uımüı, 
llt" bı ~,1 r tayare kendisini 

laya •t- - d d, l go urmuf, ora an 
~i l 0 ndraya gitmlıtir Rea 
~llknıtlız mehaftllerinde 8 . 
l,.i olnı Makdonaldın bu 
~ftd 1

'l aha tında hi\ bir yeni 
1 •enı -'>tn i\ n atnil olmadığı ge 

-11 Ç aftı Ba,vektl 8. Ne
•ınberllynla gôrüıtnk-

teo sonra. yüksek komiserin 
bugüok·ü ıartlar içinde va· 
zlfeıl b&ıından ayrılması 

imkan olmadığı için sömür
aeler bakanının bizzat Ku· 
düse gltmiye karar vermlf 
olduiu izah edilmektedir. 8 
Nevit Çemberliyn lıkoçya
dakl tatilini yarım bıraka

rak, ıöylendlğloe göre dok 
toriyle fstrşare için Loodra 
da bulunduğundan 8. Mal 
kolm Makdonald, her hal 
de k11a anketinin neticeleri 
hakkında kendlıine mufaı 

eal malumat vermek lmki.· 
nıoı bulacaktır. Sonra ka 
bine bundan lüzumlu neli 
celerl çıkaracaktır 

Şimdiye kadar Londra 
hükumeti . Filistin meselele· 
rinde pek ıhtfyatlı bir ıekH 
de hareket etmiıtir. Bir yan 
dan Yahudi lere, kendileri 
için yarahlmıı olan "milli 
yuva" da aramak hakları 

olan bütün garantileri temin 
etmek niyetindedir; diğer 

taraftan, Arap unsurları da 
liberal bir zihniyetle ko\l" 
mak ieteme1i pekala anla· 
ıılabillr. çünkü panarap ce· 
reyanının lnkiıafı gözönün 
de tutulunca onlllfa kartı 

açık bir mücadele lnglltere 
imparatorluğunun umumi 
politikası üzerinde vahim 
akisler yapabilir . Daha şld 
detli tedbl,ler alınmamıı ol· 
masınının ve tedip hareke 
tinin bazılarının temenni 
edebileceği kadar enerj.k ol · 
mayııının sebebi budur. Fl 
ltstlndeki yilksek lnglllz lda· 
resi tarafından tavsiye edil 
dlği anleıılan şiddet siyase. 
tı ile, aıayiıln mahalli poli 
sin mutad metodlarlyle ıda. 

mesl şıklarından ikincisi 
muvafık görülmü!lÜr. Vazi
yetin günden güne vahim · 
leıtığl ve iki tar&f müfrld 

Jerlnin aynı tethlıçi usulleri 
kullandıkları bu mücadele-

nin çıkmaza girer gibi gö 
ründüğü bir sırada hareket 

tarzını değ i ıtirmek mi icab 
edecektir? B. Malkolm 
Makdonaldın getirmiş oldu· 
ğu malümat her halda lngl· 

gillz bük um etine bu mevzu 

üzerinde sarih bir fıktr edin 
mek imkanını verecektir 
Fakat ıurası da dikkate de
ğer ki, yükıek komiıuln Fı . 
lıstln halkına hitaben nq· 
rettiğl tebliğde hiçbir siya
set değlılklığl mevzuu bahis 
olmadığı tasrih edllmlıtir 

Karıııkhkların tenkili ayrı, 
Fıltstln meselesinin devamlı 
ıurette halli ayrı ıştır. Bu 

ıünkü rejimin devam ede 
miyeceğl ve derin surette 
tadili icap ettlğt hususunda 
bütün bıtsraf müıahıtler 

mütttf•ktir . Çünkü Yahudi· 
lerle Araplcuın Filiıtlnln bu 
ıünk ü çer çeveıl içinde yan 
yana yaııy•mıyacakları sa 
bit olnıu~tur Fakat ıflaaı 
muhakkak olau bu rejimin 
yerine ne kooulacalı biUne· 

memektedlr. Filtstlni biri 
Yahudi . diğeri Arap iki miis· 
takıl devlet halinde taktim 
etmek ve iklaf arasına in 
gılterenln kontrolü altında 

Kudüsü denize bağlıyan bfr 
geçit bırakmak ıeklındekl 

İngiliz planı gerek Yahudi· 
ler, gerek Araplar tarafından 
en tlddetlı bir muhalefetle 
kar§ılaıtı Milletler Cemiyeti 
mandalar komisyonu da bu 
huıuıta ciddi itirazlarda bu
lundu. Bır İngiliz teknik. ko · 
misyonu tik proje üzerlode 
lüzumlu tadilleri yapmıya 

memur edildi. Fakat çalıı 
malann ne merkezde oldu 
ğu malum değildir. 8. Mal 
kolm Makdonaldın kıea zl · 
yaretl Fıltatlnln bu memle 
keti paylaıamıyan tkl millet 
araaıoda muhtemel blr tak 
•iminin ~artlarını tedkık için 
tacil et meal mümlc ündür. 
Bunu temenni etmelidir, çün· 
kü bu eıaah dava hallolun 
madığı müddetçe, Filistin 
buhranı bugün bilinen man· 
zaraaı altında lnkııafta de 
vam edecektir . ,, 

-~ 

Vapur Süvari-
si Kaclın .. 

Uzun sefer vapur ııüvarlsi 

ve Vladıvoıtok balıkçı ge· 
mileri limanı reisi Bayan 

Anna Şçetinlnayı Sovyetler 
Btrltğlnde tanımıyan kimse 
yoktur. 

28 Y aımda olan Anna 
Şçetlnlna, uzun sefer vapur 

süvariıl olan dünyada yegi · 
ne kadındır Bir bahriye 

te:zgahıoda marangozluk 
eden bir lfçiolo kızı olan 

Anna, 16 yaııoda Vladtvos 

tok d'nfz mektebine glrm l ı 

ve daha mektepte iken me . 
eal eahaaında misal teıkıl 

edecek bir tarzda çıılışnuya 
baılamışhr. 

Gayet iyi bir ıurelte mek 
tebf bttiren Şçetlnlna, blda . 

yette basit b ir gemici ola 
rak ıeyahat lara çıkmıı, 
1930 da ikinci kaptan, 1934 
senesinde uzun ıefer kapta 
nı tayin edilmtıtır Dört se
ne "Çavıça" vapuru ile 
Kamçatkada ıef erler yap 
mıı, btr çok defa tabiatın 

unsurlarile 
defasında 

kalmıı 

aman vermez 
çarpışmış ve her 
gıılebe kendlıfnde 

tır. 

Aona Şçetlnina, yalnız 

mükemmel bir ıüvarl ol-
makla kalmamaktadır. 
Kendlıl, aynı zamanda, 
genlf malumat aahlbtdır 

Vapurda bir tiyatro ku1iibü 
idare etmekte, tar•h ve ihm 
hakkında konferanslar ve 
görüımeler tertip eylemek 

tedlr. 
Kaptanlıktakl ınuvaffakl-

vetlerlnden· dolayı, Anna 
Şçetlninaya, Sovyet hükü 
meli , lı kızıl bayrak nlıanı 
vermlıtlr. 

Hayvan aağhk küçük sıhhi- ve iktisadi prağram etrafın· dalar yapıyor. Bu afıılerde 
ye ltyarları okulu, bavtarların k l 1 d ki " da uzun müddet konuımut 11 a ar a 
maiyetinde, baytarlık itle tur. tebarüz ettirilmekte. modern 

mesut hayat 

rinde çalıştırılacek ltyarları Hitler, mu-teakıl:ien Lud b k ' hh h lr as erin s ı i ayah 
yetııtlrmek üzere açılmıı 

yatalı b ir müe&1esedlr Bura 
vlge gltnı ıı ve piyade oku- ve askerlikte öfrentceğf 

lu talebesinin yaptı(h ma · f d l f l - t ili ya orta okulu bitirmlt olan· ay a 1 f er goı er yor . 
nevralara ıeyrelem lıt ır . 

lar alınır. Tahsil müddeti 3 Bu afiılerde ıöyle yazılmıı-
ıönutr . Bır 1,5 yıl dır . 

Girmek için: 
1 Türk tebaaeı ol-

mak, 

2 Y aıı 18 25 arasın 
da bulunmak, 

3 - İyi ahfak. 1ahtbt ol 
mak, 

4 - Vücudce elveritlt 
olmak, 

5 - Askerlikle llltiğl ol
mamak. 

6 - Z iraat Vekiletloe 
bir dilekçe vermek, 

7 Okulu bitirdikten 
ıonra hükumetin lüzum gös 
tereceğl herhangi bir yerde 
çalı~acağına datr taahhüd 
ıenedl vermek .. 

Bu okula yukarıdaki f&rt 
lar dairesince yatı11z tale~e 

de kabul olunabilir. Okula 
yatılı olarak kaydedilen ta
lebenin yol parası okul ida. 
resi tarafından verilir. 

---~c:::--~ 1 

72 Senedenberı" 
Yıkanmıyan 
Çingene •. 
Macariatanın Tuna nehri 

üzerinde kain küçük bir ka · 
saba civarında f akJr bir 
Çingene kolonisi yaıamakta· 

dır. Geçenlerde zabıta bu 
çingeneleri birer birer t esci· 
le karar verjyor Hu iti ya 
picak olan polislere çlnge· 
nelerin sıhhi vaziyetlerini 
anlamak üzert! bir iki tane
de sıhhiye memuru katılı-

yor ~ıhhlye memurları çln· 
ge nelerin eıhhi vaziyetlerini 
umumiyet itibarile pek o 
k ada fenli bulmuyorlar Yal-
nız 72 yaşında olan bir ihtı 
yar çingeneyi muayene et 

tıkler ı zaman vücudunun ta 

mamlyle kJr tnbakaslyle ka 
planmıı olduğunu hayretle 
görüyorlar. Bunun üzerine 
polisler ihtiyar ç 'ngeneyi 
zorla yıkamak istiyorlar Fa 
kat çingene· bir türlü buna 
razı olmuyor, hayatında hiç 
bir zaman yıkanmBdığını 

söyliyerek rahat bırakılma
sını rica ediyor Poliı;ler on-
nun bu sözlerine tabii ehem 
mlyet vermiyorla r Ve 72 
seneden beri ıu gör mi yen 
vücudunu temizce yıkıyor· 

lar. ihtiyar iyice yıl<andık · 
tan ıonra banyodan çıktığı 

zaman duyduğu rahatlığın 

verdiği neşe ile: Su)un vü
cude bu kadar rahatlık ver
diğini bilseydim ha)'ahmda 
hergüo bir banyo alırdım, 

diye bağmyor. ,. ...................... .. 
: TÜRKDILI : • • 
: Pazarteılnden baıka her : 
: ıün çıkar. Siyaıal gazete.. : 
• • : Y ılhjı: 800 Kurut : 
: Altı Ayhjı:400 • : 
• s 3 • • • ayııı: • . • • • : Günü ıeçmlı sayılar 25 : 
: kuruıtur. : 
: ADRES: : • • : BALIKESlR f ÜRKDlLl : 
.......................... 

Dünyanın Beş 

Anneli Adamı. 
Con Smlt lımınde 30 ya · 

tında bir lnglllzln b«"t anne 
si vardır. Bu adam düoya 
yüzünde bet anneli ilk fn
ıandır . Babası milyoner 
'fken 46 yaıında ölmüı ve 
beı kere evlenmtıtlr Coo, 
babasının üçüncü kansın 

dandır. Hakiki annesi lngt · 
liz olan Conun babası bl 
risl Amerikalı , diğerleri Ruı, 
Şotlanyal ve İspanyol daha 
dört kadınla evlenmlıtlr. 

Coo, bu annelerin hepsini 
hakiki anne sf'ymıt ve hep· 
ı lnden ayrı ayrı miras aldığı 
için dünyanın beş anneli a da · 
mı olarak anılıyor . 

tır: 

"Bılıi öğretir, tısız genç-

ler kııladan çıktıktan sonra 

kendine derhal ıı bulabılır . • 

Atlas Okyanusunu bilme
den geçen tayıreci 

Tayareci Korlean Nev• 
yorka döndüğü zaman tim· 

diye kadar emsali gör6lme· 
m it balyük bir sevinçle kar · 

ıı l anmııtır. Nevyork sokakla~ 
rına ıerptlen ıerpaotinler, iı· 

Ukbıı l in ertesi günii beledıye 
memurlara tarafından 1900 
ton lcağıt parçaaı olarak 
ye rlerden toplanmııtar. Lind
berg kartılandığı zaman 
17b0 ton kağıt toplanm•ıtı. 

Erdek icra memurluğu darı: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne o1duğu: Dut bahçesi eı -
ca rı ile münhedlm mağaza 

yeri mevkii (Aktaı) dônü · , 
mü: 1 1 

Gayri menkulün buluo · 1 
duğu mevki, mahallcıl ıokağı 1 
numaraeı : Aktaı mevkiinde I 
bir dönüm: Tarafları yol ve 1 
Serhatlı oilu Hüseyin ve b l· 
radert lsmall Çavuı bahçe
leril~ mahdut bu yerin nıs
fı . 

Takdir olunan kıymet: Bir 
dönüm )erin nısfı yirmi bet 
lira · 

Artırmrnın yapılacağı yer , 
gün, saat: Birinci artırma 

15 9 938 p er§embe saat 14 
ikinci artırma 30 9 938 cu· 
ma saat 14. 

1 - lıbu ga yrl menku. 
lün artırma ıartnameel 19 

8 - 938 tarih inden itibaren 
938 · 109 numara ile Erdek 

icra dairesinin muayyen ou 

merasında berkeıin görebil. ı 
meai için aç ıktır . i landa ya 
zıh olanlardan fazla malü j 
mat almak lıtlyenler, tıbu ı 
tarname ve 938 · 109 doı 
ya numaraalle memuriyeti· 
mıze müracaat etmelidir. 

2 ._ Artırmaya l§tirak 
içi~ yukarıda yazılı kıyme 

tın yüzde 75 n labeUode pey 
veya m illi bir bankanın te 
minat mektubu tevdi edıle · 
lecektlr. 124 

3 - İpotek sahibi alacak
lılarla dığer alakadar ların 

ve htif ak hakkı aahlplerlntn 
gayri menkul üzerindeki 
h a kln rını hu suılle faiz ve 
masrafa da ir olan iddialarını 
iıbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müı 

bitelerile birlikte memurlye· 
tlmlze bildirmeleri icap 
eder. Aksl halde hakları ta · 
pu slclllle sabit olmadıkça 

satıı bedelinin p&ylaımasın · 
d an hariç kalırlar . 

3 - Gösterilen günde ar· 
tarmaya lttlrak edenler ar 

1 

l 
' 

tırma ıartnameslnl okumuş 

ve lüzumlu malumat almıı 

ve bunl arı tamamen kabul 
etmlı ad ve itibar olunurlar 

5 - Tayin edllen uman· 
da gayri menkul üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir Ancak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beoı 

nl bulmaz veya eatıı lstlye. 
n lo alaca ğına rüçhanı olan 

d ıfer alacaklılar bulunupta 
bedel bunlarm o gayri men· 
kul ile temin edilmlt alacak
larının mecmuundan fazla 
çıkmazsa en çok artıranın 

taahhüdü baki kalmak üze· 
re artırma on btı gün daha 
temdit Ve OD betlncl iÜDÜ 

aynı saatte yapılacak artır 

mada, bedeli ıatıı lstlyeoin 

a !acaiaoa rüçhanı olan diğer 
alacaklıların o gayri men . 
kul tle temin edllmıı alacak
ları mecmuundan fazlaya çık· 
mak ıartıle . en çok artıra

na ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilemezse ihale 
yapılamaz ve aatıı talebi 
düıer 

6 - Gayri menkul ken· 
dlıloe ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ıha· 

le kararı feıholunarak kendi· 
ı!oden evvel en yOkıek tek· 
lifte bulunan kimse arzet
miı olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on 
beı gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok arttıran• 

ıhale edıltr. İki ihale arasın · 
dakl fark ve eeçen 
günler için yüzde 5 den he 
sap olunacak f alz ve diğer 

zararlar ayrıca hiikme ha· 
cet kalmakıızın memurlye
tlmlzce alıcıdan tahsil olu 
nur. Madde 133 

Gayri menkuUin yukarıda 
ıösterilen tarlhde Erdek ic
ra memurluğu odaıında it· 
lıu ı l an gösterilen artırma 

ıartnameıl dairesinde utı
lacaiı llln olunur. 
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~ Eski Hükumet caddesinin açJ/ması üzerine bu defa Pöşacami caddesinde Bahk· ~= 
hanı altındaki büyük bfton mağaZliya nak edilmiştir. i~ 

flradığınız her çeşit /(lf taswe levazımını en ucuz ve en ıyi şekJ/de (Kadri Uz- l--

~§. kur Kırtasiyesi Mağazası) nda bulabilirsiniz. r! 
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Devlet Demiryolları Üçüncü 

İşletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli ıle bulunduğu yer, miktar ve vasfı 

aıaitda yazıla balaııt, talip zuhur etmediğinden dolayı 5 9. 
938 pazartesi güoü ıaat 15 de yeniden kapalı zarf uıulü 
He Balıkeılrde 3 ncü lıletme bınaeında eluıltmeye konmuş 

tur. 
Bu tıe girmek ııttyenlerln 930 lira munkkak teminat 

vermeleri ve 2490 numaralı kanunun tayio ettiği veıtka

lara ve reımt gazetenin 1 7 937 gün ve 3645 numarah 
nüshumda intiıar etmtı olan talimatname dalreılnde alan 
mıı veıika ve teklif mektuplarını aym giio ıaat 14 de ka. 
dar komlıyon reıılığıne verme lt:rı lazımdır. 

Şartnam~ler Bahkeıırde 3 ncü iıletme müdürlüaünde 
ve Manisa lıtaayonuoda parasız dağıtalmaktadır. 

Bala.tın bu· Kılomet · 

lunduğu yer: reıi: 

Menemen · Ma · 41 - 50 
nlaa llla1yonla · 

ra araımda 

Met re . Muhammen 
Clnıi: mildibı: bedeli; 

1 opla· l OOUO 12. 4ÜÜ lira 
ma kır· 

ma 
4-1 -- 277 

Biğadıç Belediye 
Riyasetinden: 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Ekıtltmeye konan it: Edlnclk - Belklı yolu kena· 
randa me•cut kırılmıı taıı ile makadam fOH ve getirile 
cek ham taı tle adi kaldırım ınıaatı olup 25-8-938 tarihi· 
ne raıtlıyan perıembe günü ıaat 10 da thaleıl yapılmak üze· 
re 15 gün mü<ldetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - lıın keılf bedeli 1988 lira 28 kuruı, muvakkat 
teminatı 149 lira 12 kuruıtur. 

3 - Bu ite ald evrak ıuolardır: 
A - Ketlf hullıaaı, 
B - Ôıçü çtzelaesı 
C - Eksiltme ıartna meıl 
D - Mukavelename örneit. 
lıttyenler bu evrakı her gün için Vilayet Daimi Encü. 

meninde veya nafıa dairesinde görebilirler. 
4 - İhale birinci maddede yazalı gün ve saatte Bala· 

keıir hükumet dairesinde Vılayet Datmi Encümeni tarafan
dan yapılacaktır. 

5 - Bu ite girebilmek için ıartnamealnde yazıldıiı veç· 
hile nafıa müdürlüiünden bu it için ihaleden 3 gün evvel 
1938 yılı için ahnmıı yol müteahhitlik veılkasıoı ve mu. 
vakkat teminatını malıaodığına yatırdıfıoa dair makbuz 
veya f&yanı kabul banka mektubunun ibraz edılmeıl 
meıruttur. 

6 - lıtelılllerln yukarıda yazılı ıartlara uygun evrak 
•e veıaikle birlikte muayyen gün ve saatte Balıkeılr Vlli. · 
yeti Daimi Encümenine müraca1ıtlar1 ilan olunur. 

4 - ı - 266 

19 AtUSTOS 1938 

:~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
~ ~ = K apitaf: 100,000,000 Türk Lirası ~ 
1fJ Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans -,. 
: Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
JIJ. Her türlü zirai ikrazlar- dtğer bilcümle banka mu· 'fit * amelerl büyük ıubeler inde karalık kasalar. -,_ 
1'J lhbanız tasarruf ve kumbara hesaplarında ikra· ,. 
~ 1 'fit 1'J mlye er. -,. = lkramiY_t: Miktari: ikramiyenin lularz: = 
J1J. ADEDi LiRA L1RA .,. 

.ı 1000 l 000 .,. 

.ı 500 500 .,. 
~ 1 25ü 250 • .,. 
"" 10 o 00 .,. JIJ. 10 ı o .,. 
"" 25 50 1 250 .,. 
"" 30 40 1200 ,. 
~ 40 20 800 ,. 

"4i 1U8 6UUO ,. 
1 

JIJ. Bu ikramiyeler Jıer uç ayda bir olmak ü::ue se· = 
~ nede dört defa bu miktar ıı::eriiıdtn kııra ile dağıtı -,. 
~ lacaktır. ilk keşide 1 E1Jliıl 938 dedir. ~ 
~ 1' 

············~·····~·····-· 
~~~~~~~~~ ~~~'1'~ 

da Geçme- 1 loku 
ühi dir . • 

yı 
• 
iZ 

• 

' .. ~ 

3 ~~~ 

Bığadıç nahiyesinin tahminen 40 hektar meıkuo 20, hek 
tar gayri menkul kumanın halıhazır harltHının alınması 

19 · 8 · 938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 

ek lhmeye konulmuıtur. Meskun kıımın hektarı 25 lira, 
gayri meskün kısmın 13 lira olmak üzere muhammen be
deli 1260 liradır. Eksiltme 9 9 938 tarihıne tesadüf eden 
cumıı günü aat 16 da Blğadıç belediyesinde yapılacaktır 

1 . 1 -- ı (EMiL \ılAROT) Maı·-
Biılıkesir Vilayet Daimi 

· isteklilerin 94 lıra 50 kuruı muvakkat teminat vermeıl ve 
2490 numaralı kanunun tayin ettiği veaaıkle Nafıa Vekil 
letlnden alınmıı bu ııbt münaka1aya ııren ve mütaabhıtlik 
veııkasmm ıbrazı ıarttır. 

4 - ı - 278 

Balıkesir Belediye 
Rı asetinden: 

ltfatye için alın cak ve on lira muhammen bedelli 15 
ç ft çızmenia •halesi yapılamadıimdao milnakasuı on güa 
uzahlmııtır. 

lhaleıl 26 · aAuıtoı - 938 cuma günü aaat 16 da Be · 
ledlye encümeninde yapalacaktır. T dlıplerln depozltolarım 

vermeleri ve fazla malumat a lmak lsttyenlerln belediyeye 1 

müracaatlara ilan olunur. 

alıke ir Belediye 
Riyasetinden: 

Çay dereıl kırnalizrııyonunun mevcut proje ve keı· 
fine göre inıası üçer yüz metre tulünde ve üç k111m üze
rine münaka&Byo çıkaralmııtır. 

2 Beher metre tulünün bedeli keıfi l O lira 75 ku · 
ruotur . 

3 - ihalesi 2 • eylül - 938 cuma günü saat 16 da 
Belediye encümeninde yapı lacaktır. 

4 - Taliplerin yüzde 7,5 d pozlto vermeal m~cburldir. 
f az1a. malumat almak istiyenl~rin belediyeye müracaatları 

ilan olunur. 
4 - ı - 280 

Encümeninden: 
1 - Ekılltmeye konulan iı: Manyas • Aksakal yolu köylüyü, değirmenciyi ve zahlreclyl düıündüreo ffı 

nun o+ooo- 15+285 net kilometreleri araaında ve muh · bir buiday çalka makinesi almaktır. Fakat lıtanbul-
tellf kııımlarda parça parça yapılacak kaldmm tamiratı ' ~ dan ambalajlı almak, makloentn ne olduiunu bilme· 
olup 25 Aiultoı 938 tarthfoe raatlıyao perıembe günü ~ meldir. 
ıaat 1 O da ıhaleıt yapılmak Cizere 15 gün müddetle açık « Btz, Balıkeıtrde ayağanızda maırafıız ve açık ola· 
ekıılt~eye konulmuıtur . " rak bu meıhur olan ( EMiL MAROT ) fabrtkaımıD 

2 - Bu tamirata ald keıtf bedeli (8787) lira (25) ku · « bujday çalka makinelerini bu ıeoe de lıtanbul flatıo 
ruı ve muvvakkat teminatı (659) lira (4) kuruttur. " dan yüzde yirmi ve yirmi bet nokaaoılc ve ehverı 

3 - Bu •ıe ald evrak ıunlardır: it. f ıatla aatılmaktayız. 
A - Keılf hallaaıı 1 
B - Ôıçü çtzelgeıl 

U - Mukavele örneil 

4, 5, ô Nu;uaralaları, tek v~ iki parçala cınılerl 

de me~cuttur. 

Mahıulah 9 kıama ayırar, kattyen yabancı m dde 
bırakmaz. 

C - Ekılltme ıartnameıl 

1 istekliler bu ev1'akı her gün Vilayet Daimi Encümen 
kaleminde veya Nafıa MüdOrlüiünde görüblltrler . 

Yedek parçalarını derhal tlcarethanemlzden teda· '}.1 
rık edebilirsiniz. ~ 4 - Bu tıe ıırebılmek için ıartnamealnde yazılı ol· 

dulu veçhlle 19J8 yıla için muteber olmak üzere ahnmıı 
müteahhıtltk veya bu it lçtn Nafıa Müdürlüğünden ek
ılltmeden 8 gQn evvel almmıı veılkaoın ibraz edtlmeai 

Bedeli için de ayrıca kolaylık aösterillr. ~ 

1 
meıruttur . ~ 

5 - ihale hükumet dalreıınde Vtlayet Daimi Encümeni il! 
tarafından yapılacaiından ilteklllerio bu vesaik ile bir ~ 
ilkte muvakkat teminatına mal aandığ10a yatırdığına it, 

~-dair makbuz veyahut ıayana kabul banka mektublle f.l. 
muayyen vaktinde Vilayet Daimi Encümenine müracaat· ~ 
lara ilin olunur. 4 _ 1 - 270 IJ. 

Balııkesir Askeri Satın Alma 
Komisyouundan: 

MAKiNELERİN Y APTIGI iŞ MİKTARI: 

No: 4 5 6 
~aalle ~·aptığJ iş ıııikları: 250, 500, 600 

kilo ınalt~ul calkar. • 

11hmet Ve İbrahim Cuma/J Kardeşle! 

Balı ktılr: Çfvlcller Çarşısı ı\ o: 12 
Demireller Çarşısı Nu: 6S 

Kor merkez birlikleri lçfn 12 ton irmik açık ekııllt

meye, konmuıtur. ihalesi 3 9 938 cumarlcıl günü. aaat 1 030 
da kor satın alma komi .. yonunda yapılacaktır Ev1&f ve 
huıuıi ıartlıu komlıyonda her gün görülebıhr. ilk tcmlna · 
h Js7 liradır. Taliplerin muayyen gün ve ıaatte komla · 
yonft müracaat! ra 

~ ~~~~ .. ~ 
_S_R_h_l_b_I -v-c-Sa_ı_m_ı_ı h_a_r_r_I r-ı :-B-al-ı k-e-ı-lr_l\_'ıe-b-uıu H . KARAN 

Çıkaranı Genel Dırektörü: FUAT Bİı..'AL 

4 - 1 - 276 Baıımyerı: Vilayet Matbaası - Bahlxealr 


