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Niğdede Bazı Köyler Yeniden Su 
Baskınına Uğradı .. 

GÜNDELİK SİY -:AS.AL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL IA Yl: 3972 

Başvekil Dün Manevra 
Sahasından Ayrıldı .. 

Eşya 
Altın, Platin Ve Gümüş 

Damgaya Tabi Tutulacak .. 
Ankara, İstaııbul, İzmir v·e Balıkesirle Bu En

düstrinin inkişaf Ettiği Diğer 17 Vilayette 
1Teşkilat Yapılacak .. 

B. Celal Bayar, Elazıgcla Tedkiklerde Bulun
duktan Sonra Manevra Mıntıkasındaki Askeri 

Harekatı Takip Ettiler. Merolelu.t lçlnde aahhja 

çıkarılan altın, plittn ve 

gümüıten mamul etyanın 

değerinden fazlaya satılarak 
halkan aidatılmasına ve za
rara ujratılmaırna meydan 

verilmemek ve ıpekülitör· 

terin Aullıthnall~rlne niha
yet verlluek alıı · vujtln em 

niyetle yspılmaaı için dev · 
)etin A~H i tedblrl~r almak 
karllrınd" olduğunu yazmıı· 
tak. 

himt mahtyettnde olarak al
ho, platin ve gümüıten ya

pılan her nevi eıyaya dam
ga vurdurulmaeı mecburi

yetine dair kanun pı ojesi 
hazarlanmıt ve Kamulaya 
takdim edllmlttl · Projeyi ta· 

tUden önce tedkık etmlt olan 
maliye encümeot, maddelerin 

mühim bir luımaoı tadıl et· 
mit ve reni bar roetl ha 

zulamııtır. 

kyuumculer tarafından ra
pılan mücevherlerle alakalı 

e11a ve (iç ıra mdan aıajı 

vezindeki mamiiller, dljer 
memleketlerde mecburi dam
ııaya tibl tutulduju halde 
bu ıtbl elJamn damıalath
rılm ıı ve yaloı7. altın, pll
Un ve ıümOıten mam61 eı · 
ya ile, kaplama ve yıldıı.h 
maınuata ayar, dertee Ye 

mahiyetlerini ıöıterea bir 

damıa vurulmaıı muvofık 

Ankara, 27 (A.A.)- Baı 
vekil B. Celal Bayu manevra 

••bumda bulunmuı ve pek 
ınuvaffaklyetle devam eden 
lllaoevra harekitını tllklp et 

nıııtır. 

B. Celil Bayar. ElaLığa da 
200 yatakla yeni bir haat" · 
haae yapılma11nı emir ve 
trnhom ile mücadele edecek 

lktncl bir haetahane ıoıa11 
için de elll bin llra vertl111e 

•ini vadetmlıllr. 

Baıvekıl beraberinde Milli 
Mod~faa Vekıll General Ka 
zim Ôzaip olduju halde 

muvaffakıyetle oeticelenmiı 

Ur. 
Garnizonlardan hartkft 

ederek Elazığ mantaka11na 
intikal edlnclye kadar Tun 

cellnln yalç n uaıtılnden 

ieçtp burada tecemmu eden 
doğu bölietl orduaunun v• 
7.lyetl töyledh: 

Üç plyad"" bir ıüvarl tü 
m~nlyle blldhi1111tı bir lA

burdan mürekkep kırmızı 

kolordu Elazıktadır. 

lkı piyade bir ıüvarl tü · 
meniyle zırhlı taburdan mü 

rekkt>p mavi kolordu da. 
Palo ve batısında toplanmıı dün Arıkara üzerinden İıtan 

bula hareket etmltlerdir. ' tır. 
Ankara, 27 Elazıg Pa· 

lo hattıoda dün baılıyan 
llıkeri büyük manevralar, ı 

buıüo de muvaffakıyetle de 
"&.m etmtı ve tam bir ın 
kııaf göstermııur. 

Kırmızı taraf 1 Korııeneral 

Galip Türkerio, mavi taraf 
da Korgeneral Galıp Deni 
zln kumandasındadır. 

Kıtaat, dün aabah aaat 6 
da kumaodanlaklarından al 

dıkları emir üzerine hare -
Hava kuvvetlerimizle mo 

lörlü topların fttlrak eltlji 
llluharebe tecri\bel~rl, kah- kata baılamıf, kırmızı tara 
rllman ordumuzun kuvvet fın Elazıı bölıeıtne ılk Vll · 

'le maharetini göıteren mü- ran ıüvari tüınt!nl do~uda 

kemmel bir intizam içinde mavinin i' erlemek mtcburi 
cereyan etmlıttr. yet inde bulunduğu yol ve 

Dün gece Elizıg ıehlr arazi kuımlarmı tıkamak 
Üzerinde havadan yapılan ve daha ileride ketif yıp· 

bir baıkınla bu hava hücu- mak, bind;rilmif tabur He de 

IDuna korıı ıızleme tecrü- Palo ile Elazıg yolu üzertn-
belcrl yapılmıı ve bu da, (:onu Dördüncü ııa11fada) 

.......__ ================= 

Ziraat Kongresi -
Cumhuriyetin 15 nciYıl-' 
dönümünde Açllacak .. : 

--------- 1 

Kongre münasabetı le ~öf ve ziraat mevzularıo~a naşre~il· 
m·ş kitap va gazeteler~en müre~~~P ~ir selgi lurulaca~ 

d e bir kütüphftne vücude 

getiril, cek t lr. 

Niğde de 
Bali köyler yeniden su 

~as~mına uğrad1. 
Ankara, 27 (A A ) 

Ntjdeniu bazı köyleri yeni 
den An bukınma ufr"m•ı 
tır 

Teıbtt edilen zarar 200,000 
liradan fazladır . 

Samsun 

Esnaf cemiydinin ~ir ~arau 
Ankara, 27 (A A.) 

Herkeet alakadar eden 
Bu tedbirlerin CD mu projede memleket dahilinde ( Sonu ikinci ıayf ada ) 

lzmit Sellüloz Ve ikinci Kağıd 
F abrikalannın İnşaatı ilerliyor .. 

~::~u"r1y;;0,~:ık ce;~~:1~\e;; Fabrikalar önümüzdeki Yıl ikmal Edilecek. Ya-
ba1ı11ık kararını vermlıler 1 k d K ı · r' b •k d T ı · Af [ k v~ bu kıuarlarmı birer mad ı ın a ao ın r a rı asının a 1. eme 1 ı aca . 
de hAltnde nizamnamelerine j İzmit ıellüloz ve ikinci . iıtlhaal kudreti memleketin tonu bulan lmalih Jle bu 
ilave etmlılcrdlr ı kiiıd fabrikalarının lnıaal- kllıd lhttyacına ıöre tublt rakama çok yaklaımııtır . 

Arna"'udluk 

Knlhğtnln onuncu yıldönümü 
Ttran, 27 lRadyo) - Ar 

navud krallığının onuncu 

yıldönüroü müoaıebetıle 29 
aiustoıta baı ıyarak 1 eylu\ 

de bıtmek üzere Arne vud· 
luğun her tare fında büyük 

ıenlıkler yapılacakhr . 
Yıldönümü bay ı amının 

baıladığmı parlômento relıl , 
radyodl\ bir nutuk frad et 

mek auretıle bıldırectk 

ve ondan ıonra payitahttan 
itibaren Arnavutl uğun hu 
tuafında şeolık topları atı · 

lacak, Kral Ahmet Zoguoun 
Bogazel ka sabumdakı ev ne 
bir kitabe konacak ve bü 
yük hürrıyet abıdeslnı açıl 

ma, tört'nl yapıJl\caktır 
Ordu, bu münasebetle 

krala muraua bir kılınç he · 

dıye etmltUr . 

larına ehemmiyetle denm edilmektedir. EvYelce Sü- Klfıd ve karton fabrika 

olunmaktadır. Bütün inıut 1 
merbank tarafından kurulan larımız hariçten ıetlrdlil 

Y39 yılı haziranın" kadar fabrik" milli endüıtrlmlz ham maddelerı de yurd lçto-

ıkmal edecek ve fabrika Bat· için ıereflı ve övünecek bir de ~ide etmeyi eıaı ıaye 

vekıltn eltle tılemeğe açıla f aallyet göstermektedir . edinmektedir. 

caktır. Senede 11 bin tonluk bir Kağıd imallnd~ mühim btr 

Sellüloz fabıikuı kağıdın imalat kapaeltesile kurulmuı yer tutan karton fabrikamı · 
muhtaç olduğu hamuru te olan birinci kiiıd fabrika- zın da temelleri ııene yakın 
mln edilecek, aynı umanda mız 937 ıeneılnde 10.204 da lzmltte ahlmıı olacaktır 
bir harp vukuunda 

olan maddeleri de 

edebilecektir . 

lazım 

iıUhaal 

SP:llüloz fabrlkumın itle · 

meğe batla masındao ıonra 

hariçten ıeltüoz almağll lü 
zum kalmıyacaktır. lkıncl 

kiiıd fabrikası iıe, kiğıd 

plyaeasında ııörüleo boı'uğu 

dolduracak ve İzmit liağıd 
hant'li o zaman her türlü 
ve her ctnı kağıdı yapabl 

lHek bir kudret ııöıter~cek 

tir. 

İkinci kijıd fabrikasının 

Adliye Evrakı Posta ile 
Nasıl Tebliğ Edilecek .. 

------- -- -
Proje Üzerinde Bazı Tadiller Yapıldı. - -- --- -- - -
P.T.T. Umum Müdürünün 
Reisliği Altında Bir Komis

yon Kuruluyor .. 
Adli evrakın poıta-telgraf 

ve telPfoo ldareıl taraf ıodan 

baılr tarafından yapılacağı 

yazıla olan huıuılar P.T T . 

Ziraat Vekaleti vilayetle 
tt bir emir göndererek Cum 
huriyelin oo bet lncl yılın 
da Ankar da bhJncl köy v~ 
1.lraat kalkınma kongreıınln 

toplanacağı bıldirilmııur. 

Seqıide teıhır edilecek 
eıerler wöy ıoıyo1oj11l 1 rnuh 

teltf köy meseleleri üzerinde 

yazılnııt kitap ve broıürln 

===============-=========~=-===-~===~===;:::================ 

J J a por 1 ar Hankova 
teblıflne dair hükumetin 
Kaoıutaya vermıı olduğu 

kan~n maliye encümeninden 

geçmlı ve Adliye encümeni 

ne verllrnlt olmaeı dolayiıt 

le mecltaln bu devrealnde 

çıkmak thtımalı kuvetlendl 
ğtoden, alakalı makamlar 

memurları tarafından bu 
huıustakl nizamname hükü 

mlerl daireelnde lf a edile 
cektir . Birinci köy ve ziraat kon

treılnde umumi ziraat me 
•eleleri. köy kalkmma11 lıle
rı , kooperatıflertn ve köylü· 
tıün lrttbatlan köylüye lop 
tl\k ve z iraat aletleri temi 
ili !ılerl görülecektir . 

Kongre münaıebeotile Tür· 
ktyede köy ve ziraat mev 

~ulan üzer inde neşredtlmtı 
kitapların b ir ıergbl açıla 
C•ktır. Bu ıerglde teıhtr 
edilmek üzere ıtmdly~ kadar 

tı'tredllmıt köy ve zirnatl 
ilaıtendlren her türlü tt1er · 
lerden lkiter nüıhasının kon 

llre genel katipliğine gönde
tll tlleel lıteonmfıtlr . 

Bu ıergiye g'!len kitaplar 
dan bir köy v ~ ziraat mcv 
>-ulan blbflvojraf yuı t erti p 

ol\Jnacak ve eerılnln biti -

ve köy tedktklerl köy ve zl 

raat lktiaadiyah bütün zira -

at ıubelert üzerlode yazıl 

mıı kıta b ve broıürler, köy 

ve ziraat sanalları ve sana· 
yil, köy plancıhiı mimarlıl 

ve belt~dtyecillji köy ve zl 

ucıta aid roman, hıkiye ve 

ııtr mecmuaları, gazele ve)·a 
mecmuaların köy ve zlraall 
mevzu alan huıuıi nüıhe.la 

rıodan &nürekkep olacaktır 
= -~--~ 

Zonguldakta 
Atatürk Günü. 

Ankara, 27 (.\ .A) - Ala· 

türkün Zonguldağ11 ve l<ö 
mür havzuınfl ayak bastık · 

ları günün yedinci ' ıldönü 

mü dün ZonguldRktA coıkun 
ı 

1 Karşı Taarruza Geçti. 
------- -

Amerika. balınlan yolcu tayaresi ~a~isesin~an Japon
yayı şid~etle protesto etti. 

Tokyo, 27 (A.A) - Ja 

ponlar Hankov" karıı bu 
sabah umumi taarruza ıeç 
mtolerdlr . 
Vaılngton, 27 (Radyo) -

Amer.lu hüku~etl Tokyo

daki ıefırl vuıtaetle Japon 

ya h1'rlciye nauretine bir 

nota vermlf ve ıalı g6nü 
Amcrıkan yo'cu hyareıtnin, 

J~pon taya releri taraf andan 
batıralmeıundan do 1 avı ııd · 

detli protestoda bulunmuıtur. 
Hankov, 26 (Radyo) 

Vonç11nll havallılnde baı · 

h " huebeler lddetle 

devam etmektedir. 
Japonların Vonçırng ıeh 

rioi zaptettlkierl yalandır. 

Parlı, 27 (Radyo) - Tok · 

yadan halın veriliyor: 

Japonya harbiye nazaretl, 
bugün resmi bir tebliğ neı 

rl!tmlı ve Japon tayareleri 

oin~ Çıo orduıuoa boğucu gaz 
bombalara attıkları ha~kında 

ki ldlaları tekzip eylemltUr. 

T cbltğde bıli.klı Çin tR 

yıuelertoln Japon orduııahla 
rına ko),., a mikrobu ııaçm& 

ja baılAdılcları htldırılmek· 

tedlr. 

tlmdıd~n hazırlığa ba~lamıı 
lardır. 

Maliye encümeni proje 

üzertode bazı tıdiller yap· 
mııtır. Bu tadillere göre ar 

zuhal, liyıha, davetiye , celp 

name, karar ve ıli.mlarla ic· 
ra ve ödeme eodrlerl, mııh · 

kemelere, ıorgu hakimliğine 

müddeiumumilik ve icra da 
irelerine ald diğer evrak pot

ta . telıraf - telefon ldareei 
vaeıtuıyle tebliğ olunl\cak 
lır 

1086 Sf\ yılı hukuk usulü 

muhakf!melerı kanunnndıı 

tebUi •ılerınden dolayı mü· 

Geri bıralulmaaıoda zarar 

bulunan hallerde teblti mu 

ameleel ve hukuk uıulü 

muhakemeleri kanununun 

123 ncü maddeılnin ikinci 

fıkrası ıumülüne ilren teb· 

llflerdekl talık hlktm veya 

alakalı merctin tenılp ede · 

ceğl katıp veya adlty,ye 

menıup bir memur tarafın

dan lf a olunacaktır . 

T ebltğin hangi hallerde 

telgraf ile yapılabileceği all· 

kadarların talebi üzeı ine, 
mahkeme relıt veya hakim 

veya muameleyi yapan mer· 
el tuafandan tt!nılp edile · 

Cf!ktlr. Tell(raf muref ı bu 
vuıta ile tebliği l•tlyen ta · 

( Soı-u ikinci ıayf ada) 
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Altın, Plati Ve Güm·· ş 1 

Eşy Damgay Tabi 
Tutulacak .. 

( Baıtaraf ı birinci ıayf ada) 
görOlmOı ve buna aid hü 
kümler konulmuıtur. 

Mıcburiyetler: 
Memleket dahilinde ıah· 

lıfa çıkarılan her nevi alhn 
ve p 1atlo ve gümüıten ma. 
m6l etya ıle kaplama ve 
yıldızlı munuata ayar de 
recelerlnl ve ma hl yellerini 
rlbterlr devlet damgaaı vur 
durmaya aahtplerl mecbur 
bulunmaktadarlar. Pırlanta, 

elmaa veulr kıymetlt taı· 

larla ıı1enmlt ve laf kıJ 
metleri ıatııa HH olan etya 
ile vezni Oç aramdan aıaaı 
olan mamallta damga •u· 
rulmaaı mecburi olıpıyacak 
tır. 

A.ltıa enanan ayarları binde 
915.750.380 500 ve gOmOı 

etyanın ayarları binde 900. 
800 ve plaUn eıyaoın da 
binde 950 olduiu takdirde 
ayarlarını alhterJr devlet 

damıuı •urulacaktır. Altın 
ve plltln ayarında binde bet 
ve ıümOıte binde 12 niza· 

ml m(haade verilmektedir. 
Ahın ve gilmOt kaplama 
•ıyaya {kaplama) veyft [yal
dızlı] hOküm veya remizle· 
rfnl muhtevi devlet damgası 
ba11lacaktır. 

Altın, plitın ve gümüı 
eıya ile kaplama ve yaldızlı 
etya, damga vurdurulmak 
Qzere cev herlertnln tahlllt 
ve ayarlarının teıbttt için 
darphane ve damıa matbaa 
11 müdürlüğüne ve mer~ez 
ile vlflyetlerde bulunan 
damıa memurluklarına ib
raz olunacaktır. 

Bu hükümlere göre tacir 
veya amilleri tarafından tev 
dl olunacak bütün eıya 
için amıl veya tllcfr ve ya 
but muıaddak vekilleri tara· 
fından tevdi o1unacak bü
tün etya için amtl veya ta · 
cır veyahut muaaddak ve· 
killeri tarafından bu eıya -
nın clnıt, mahiyet, ayar ve 
vezinlerini gösterir bir beyan· 
name verilmesi mecburiyeti 
kooulmuıtur Sair ıah11lara 
aid olup aatııı çıkarılacak 
münferit eıya beyenname 
lerfnde ayar •e mahiyetle· 
rlnin göıterilmeıi mecburi 
defJldır. Cinai ve ayarları 
bir, fak at vezinleri muhtelif 
eıya için bir beyanname ka · 
bul edilebilecek tir Beyanna 
meılz hiçbir etya damra 
memurluklaranca kabul olun· 
mıyacaktır . 

Darphane ve damga mat 
bauı müdürlQiü ile dem· 

ga memurluklarına getlrıle 

cek olan e11anın tahriri neti 
ceılnde taayyün edecek ayarı 
bunların nlzamnamelerinde 
kt nizami ayarlarına uygun 
çıktığı takdirde devlet dam· 
gHı vurulacaktır. Ayarlau, 
beyannamedeki ayarlardan 
aıağı çıkanlar, ıahiplerlnln 

muvdakatı ıartıle daha 
aıaiıda nizami ayar derece· 
ıl Gıerloden domgalanablle. 
cektir. Bu ıekll kabul etml 
yenlerin etyaları ile ayarları, 

· asgari ayar dereceılnln aıa· 
fıaında ıae alakalıların hu 
zuru ile kırılarak iade edi

lecektir. 
Birçok k111mları lebtmlen· 

mtı veyahut bırleıtlrilmtı 
mürekkep etyaoan hepsi iç1n 
bir beyanname verilecektir 
Bu beyannamedeki etyanın 

ol:zami ayarlarına tevafuk 
ettiği ve itlerin hiçbir k11 
mıoın (lehim hariç olmak 

üzere) göıtertlen nizami 
ayardan aıağı olmodıiı bil
dirilecektir. 

Alınacak resimler: 
Damga reımt olarak al 

hn ve platin maddelerin her 
gramından on kuruı ve gii· 
müt enanın her gramından 
25 santim alınacaktır. Altan 
ve platin kaplama eıyanın 
damga resmi beher parça· 
dan 25 ve güm6t kaplama 
etyanın beher parçuandan 
da 10 ve yaldızların beher 
parçuından da 7 5 kuruı 

olarak ahnacaktır. Kmlarak 
sahibine iade ofunan t'IJa · 
dan alınacak damga resmi 
yarı olarak alınacilktır . 

Yukarıkl hOkümlere tabi 

eıyayı. dükkan ve mafaza · 
larında bu!unduran amil ve 

uhlplerl bu kanunun tatbl · 
ki tarıhloden ttJbaren alta 

ay urfıoda darphane ve dam · 
ga matbaaaı müdürlüğü ile 
damga memurluklanna be 
yannamelulyle müracaat 
ederek mevcut etyayı dam· 
galathrmık mecburiyetinde 
olacak !ardır. 

Projenin tatbıkine nid bü
tün manaflar ile elde edf 
lecek varidatın, bütceye na· 

ııl veçeceti halı kında pro · 
jeye hükümler konulmuı 

tur. 
Damga vurdurulması mec· 

buriyeti teıkılah yapılan 

mahallerde yavaı yava§ tat 
bık olunacağına ve bu ka · 
nuoun tatbıkatında idare, 
takip ve kontrolu ile latan 
bul Darphane ve Damga 
Matbaası müdürlüğü ve mer· 
kez ile vıliyetlerde defter
darlıklara baAlı damge ida 

releri vazıfelendırilec•i•ne 
göre, lüzum görülen mahal
lerde kullaoılmek (bere di 
ğer bir kadronun ilavesi lü 
zumlu görülmüı; altın, pli 
tin ve gümüılerdeo madde 
!erle, kaplama ve yaldızlı 
masnuata damga vurdurul· 
mtumın tyl tatbiki için kad 
rolar da geotıletılmfftlr. 

Bu kanuni mecburiyet do 
laylıfyle ayrıca yapılan ted· 

ktkler netlceılnde memleket 
dahilinde ancak, Ankara, İz 

mir, Eık!ıehlr, Afyon, lçel, 
Elazıg, Balıkeılr, Bursa, Ça· 
nakkale, Diyarbakır, Ma 
latya, Kocaeli, Gümüıhane, 
Kan, Samsun, Seyh .n. Ga 
zlantep, Konya, Çorum, 
Trabzon vilayetlerinde bu 
endüıtriofn fnktıaf halinde 
bulunduiu teablt ediloılt ol· 
duğuodan ıtmdılik bu vlla 
yellerin yalnız bir kıımina 

münhuır olmal< üzere 1 O 
adet 40 lira nıııaılı hirer 
klmyıııger \'e 10 adet 30 li 
ra maaılı birer damga me 
murluğu lhdıuı muvafık gö 
rülmüt ve buna ald hüküm· 
ler de konulmuıtur. 

Proj,.nln l!!ıtbikl için ayrı· 
ca bir de nizamname yapı 
lacaktır. 

TÜRK t 

. •l :. · .... ,·ı. · .. · 

Kültür 
Direktörlüğü .• 

Açık bulunan Ha l ıl{e k 

kültür direktörlüğüne l ı:par~ 

ta kü1tü r direktörü B. N ... -
z ım tayin edılmııur . 

Sünnet 
Ettirilecek 
Çocuklar .. 

6 Eylül Balılces lr kurtuluı 

bayramında Çocuk Esirge 
me Kurumu tarafından 

faktr çocuklor sünnet ettlri
lt>cek tır . 

Çocuklarını sünnet ettir · 

mek Jatlyen fakir ailelerin 
hergün saat 1 O 12 araam 
da Gazi ilkokulu baıöirel · 

menltğlne mür ı caatları Ja · 
zımdır. .................. --
Kendi Kendi 

Yaraladı. 

• 
l 

Çağııın Ncrkfıı köyünden 
Alı oğ lu Mehmet, bir gün 

önce bostan tarluıodakl ku · 
lubulnde gece çifte tüfeğlnl 

lrnrııtırırken tüfek ateı al 
mıı ve Mehmet göğsünden 

ajar yaralıınmııtır . 

Yaralı tedavi altına alm

mııtır. 

Cuma, Cu~a- 1 

yı Kama ile 
Yaraladı. 

Çağııın Güğemçepnl kö · 
yünden Muea oğlu Cuma 

ile Ah oğlu Cuma adıodft 

lkl kftl arasında cuma gü 

oü bir kavga çıkmııtır . 

Kavga birdenbire büyü· 
müı ve bunlardan Ali oğlu 

Cuma diğer Cumay~ kamuı 

ile ağır suretle yaralnmııtır . 

Yara lı tedavi altınn alın · 

mıı ve suçlu yekalanm ı ıtır. 
~ . -

/zmir Fuarına 

6elenler~e iste~i~leri tadar 
nöıiz ~ulunıbilecc~. 

Türk paraaını koruma ka 
nuou mucibince Türkiyeye 
girtp çıkan )0

1

cular bera· 
berlerlnde anc k 25 l ürk 
lt rıuı bulundurabllmektedlr
ler. 

Maliye V ekaletl, lzmfr 
enleroruyono l fuerı mÜDl\

eebetıyle Türkiyeye gelecek 
ziyaretçilere bir kolaylık ol· 

mak üzere Üzerlerinde 25 
Tüd{ lırumdan fazla ne ka

dar para varsa hepıfnl ld
hal e debilmelerine ve av 
detlertne getirdikleri parn 
da.o ıufedtlmtyen k111m 25 
liradan fazla olan dahi ıhrcı · 
cına mQsaftde edılmeslnl ka 
raılatıırmııtır . 

Ancak bu gibi yolcuların 
lzmır tuarını zi yaret ede· 

ceklerlne dair gümrük me· 

murlMına kan&at verici f'V 

rak ibraz etmeleri J6zımdır 
Keyf lyet Maliye Vekile· 

tinden b ir tamimle yurddı:ı kt 

bütün gümrük teıkillllarma 
teblti edllmtıtır. 
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HİR HABERLERi ' 1 
Huylu Bir Merkep 

i Kö l
00

nü ölü ü e 
ebebi V d i .. 

Derin bir çu~ura düşen merkep sahibi ~asmdın ağu 
y raf andı re hastahanede öldü. 

Bir rün önce N afplt lcö 
yünde huylu bir merkep bir 
köylünün ölümüne- ıebeblyet 
vermlf tf r. 

Nafplt köyünden M"hmet 
oilu Süleyman adıııda bir 
köylü, §ehtr e relmek üzere 
merkebinin üzerlno binerek 
yola çıkmııtır. 

Merkep bir müddet git· 
t ikten sonra her nasıl ol· 
du ise birdenbire ürkerek 
alabildiğine koımağa ve çifte 

aavurmağa baılnmı~tır 

Merkebin üzerinde bu 
lunsn ~üleyman, huy 

Ju hayvanı durdurnıağa 

çolaımıııa da muvaffak ola

ınıımıı ve derin btr çukura 

düıerek kaf uı parçalanmııtır. 

Baygın bir halde bulunan 
zavalh köylü hastahaneye 

kaldırılmıııa da aldığı yara · 
ların teılrile çok ireçmeden 

ölmüıtür. 

Hadise hakkında tahkika · 

ta baılanmııtır. 
~~~!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!!"''""!""""'!""".~ı=!'l!'!'!'!~~!'!!!S"Ue-~~-~~ı 

Ad iye Ev akı Posta ile 
N ti T eblig Edilecek .. 
(Baıtaraf ı birinci sayfada) 
raftan poısta ücretinden ayrı 
olarak alınır . 

Posta · telgraf ve telefon 
idaresinin bu kanuna tevfi· 
kan yapacağı tebl ~ tı!erfn 
den dolayl alacağı ücretler, 
Adlıye ve Nafıa Vekillcrlnfn 

müıterek teklifi üzerine 
2721 sayıla kanunda yazılı 
tekilde ve ayrı bir tarife 

ile tesblt ve l e yin oluna· 
calitır. Bu suretle y~pılacak 
tebl iğler iç·n adliye harç ta · 
rifeıl kanununun 12 ncl 
madddcslnd~ yazılı tebliğ 

manaf ı alınmıyacaktır. 

Tarifede yaı:ılı <icret1erı, 

kanunlarına göre teb1ığ mas

rafını vermesi lazım relen 

taraf pe§in olarak ödfyl!cek 

t ir . Yuko.rdakl fıkra dııında 
kalan veya ndli müzaherete 

natl olanlara ald bulunan 
tebltğler hakkında resmi mü 
raaelata tatb!k edı len hü 
(,ümler cereyan edecektir. 

Poıta t elgraf ve telefon 
•dareıi memurlarının ltusur 
veya lhnıe.lt yüzünden veya 
mücblr ıebepler haricinde 
herhang ı bir sebeple ziyaa 
uğrıyan ad li enakın yeniden 
tanzim ve teblıaı için lüzum. 
lu olon mıurftflar . posta ka· 
nunuı.un taahhüdlü olan mü 
ru~latla alakalı olan hüküm · 
lerlne göre öderıect-kt ır 

Telgraf ıervlelnde kaybol 
m a veya gecikme vukuun
Ja telgraf kaııuou hüküm 
lerl tatbik o:un caktır. Adli 
tebliğlerin ifa sureli ve ~u 
tebiiğatla ali.kola mür aile 
let in tevdi, teııllm ve iadeıl 

buıuıl arlyle bununla alakalı 
muamelelf'!r fçln bfr nizam 
name hezırlenaca ktır . Evle
rinde bulunnnye n!ara evvel
ce yapılacak ihbarın ıekli 

ve veri ecek müddet bu nl -

zamnamede göste!llmıı ola 
cf\ldır Adli teıbl l ilerdc-n pos
lr kanununun bu hüküm'e 

ra muhalif olan hGkümlerl 
tıı.tb tk olunmıyacaktır. 

Bir heyet kurulacak: 
Y eol proje ile, l 086 ııayı

lı hukuk uıulü muhakeme· 

ı 

1erl kanununun ) 18, 1 13, 
134, 135, 136. 147 nci 

maddeleriyle 131 ncl mad· 
denin son f ıkraaı ve bu ka 

nunla diğer kanunların pro· 
jeye u ymıyan maddeleri 
kaldarılacaktar . 

Bu projeye göre poata 
telgrof ve telefon idareıl 

vasıtuiyle ftdli tebliğat it 

lerioin t a m bir ıntlzam içinde 

cereyanını temin ve bu hu

suıa dair talimatname ve 

sirküleri tanzim etmek ve 
ıervialn ıı!eyft tarz nı devam· 

lı bir mürakabeye tabi tut· 
mak, lüzumlu gördüğ<i diğer 

bütün tedbırlıert almak va · 
zlfeleriyle mükellef olarak 

bir heyet kurulacaktır Hu 
heyet, posta · t.elgraf ve te-

lefon umum müdürlüfünün 
reiı llği altında Adliye ve 

Nafia Veki.letler!ylr- p osln 

telgraf ve telefon id · res n n 

müm0uı llerinden t"ıeltkiil 
cyl l yf'cektır Bu heyetin ala 

csiı kararlar doğı udarı doğ 
ruva tatbık ve icra oluna 
caktır. 

Projeye mr.l iye encüme 

nln!n ili.ve ettıii Lir madde 

ye göre projeıl 1 eylul 9 .9 
tarihtoden itibaren yürilrlü · 

ğe girecektir . Bundan baıka 
bu projenin telgrafla tebll · 

ğata dair olan hükumlerl · 
nin mertııet tarı hı fi dllye 

ve Nafıa Vekillerinin müı · 
terek tekl ıfl üzerine Bakan · 
lar heyeti tarnfından tayin 
oluoac•ktır. Kenunu Bakan 
lar lleyctl tatbik edecektir. 

Koyun çslan ya~aland1. 
Çcğı§ın Nerklı köyünden 

Halil oğlu Mehmet adında 
birinin sür üsünden ik i koyun 
çnlındığ. jandarmayu. tlka 
yet olunmuı, yapılan arama 
ve tahk kat AOnUJlda koyun
ların aynı köyden Ahmd 
oğlu Meh:n .. t tarnfından ça· 
lındıiı anlatılarak ıuçlu ya. 
kalanmııtır . 

.. 
iskan 

Kanunun~a kazanç vergisi 
faaliyetinin tat~ik şıkli. 

Malt1e Vekaleti, 2510 nu· 
marala iıkln kanununun 37 
ncl maddes indeki kazaflÇ 
vergisi muafiyetinin mebdei 
hakkında bir tamim neıre

derek alakalı yerlere 160-
dermlttlr. 

T il mimde denilmektedir 

ki: 
1 -- 2510 Sa yılı iıkitı 

kanununun 37 ne! maddtıi· 
nln A fıkra.lyle verilen Qç 

ve bet yıllık kazanç verı1•1 

muafiyetine takvim yılıoıO 

mı, yoksa mali yılanın 1111 

mebde ittihaz edılmesl ıı· 
zım 1ıeleceit hakkında baıı 

yerlerde tereddüde düıüldO· 
ğü anlaıılmııhr. 

Mezkür maddede yıl tl· 
birı mutlök olarak kullaoıl· 
mıı ve takvim yılı ver• 
m~ l i yıl ıekltode bir takyl• 

de tabı tutulmamııtır t<a· 
m. u-kel· zanç verglıl kanunu 

leflert yaptıkları it ve te• 
ıebbüılere göre bir kuııuoı 

takvim yılı ve bir k11mını d• 
mali yıl içindeki faaliyet ,e 

hazanç'arına göre vergiye 
tabi tutmakta dar. 2510 ,,.. 

yılı kanundaki yıl tlblrlnlO 
1- .,,1 takvim )· ılı veya ma ı 1 

olarak lntbul ve tatbik el 

mek, vazıı kanun mükellef 

lere Vt!rmto olduiu üç .,e 
beı yıllık veril muaflyetıo· 

den bir kıamının azaltılnı• · 
ıı netlce1lne müncer olur· 

Binaenaleyh mez"ur k• 
nundakl yıl tabirini mutlak 

olarak kabul etmf'k ve mu· 
fiyetlen latıfade edt'cek olaO 

ıahıın tabi otdutu mü"elle· 
fı yr'l ıeklı takvim yıh ıçlrı · 

deki kl'lzancıoa göre verl1 

tarhedılmealnl ıltı\zm edıyor 

i11e muafiyet mGddedınce 

takvim yılmın ve eier mali 

yıl lçiodek i k aznncma aöre 

vergiye tabi tutulmasını lc•P 

ettiriyor iıe muafıyet 11\üd 
cl~tıne m a li yılın mebde it· 

t · hazı lazımgellr. 

Bu esastan hareket edl · 
lir iıe b~y8nname uıultyle 

veya ifgal ettlil mahallin 

1ıayrl safi ıradı üzerındeP 

vergiye tabı bir itle iıtlg• 1 

eden bir muhacirin btrır.cl 

mıntakaya iıkin edllmiı ol· 
duğu takdirde yerleıttrlldtil 

takvim yılının ıonundan baf 
lıya,,~k beı yıl ve ildoc1 

mıntBkaya tıkan cdilmtı ol· 
dulu takdirde yurtlandırıl 

dığı takvim yılının baıındao· 
batlıyarak üç yıl kazanç 

vergisinden muaf tutulma•• 
lazım aeltr. Aynı sureti• 
hizmet erbabı vaziyetinde 
bulunan veya gündeltk ga)'· 
ri ııafi kazanç üzerınderı 

vergiye tabi olan bir rnu 
hac rin birinci mıntakadtl 
yerleıtirllt:Jığl mali yılın ıo· 

nun<lan bltılıyarak beı yıl 
ve ikinci mıntakad' yerlet 
tirildıil mali yılın baıınd•P 
baılıyRrek üç yıl lcaza11Ç 
vergiılndcn lıtıınaeı ıcaP 

eder. 
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- Haydi Emel, bak dı 
llrda ne güzel ay ııığı var, 
hava da güzel, biraz çıkıp 
Reıehm 

Küçük Emel, elinde oyna 
dıtı böbeiinl bırakllrak pen 

baıını köıküo pencereılne 

çevirdi 
- Emel Neriman döndü 

mü acaba? 
- Bılmem abla 

Kltara tekrar baılı mıı-cerenin önünde koltuğun 

lcenarmna dayanmıı dıtarıyı tı. 
•e1reden ablaaımn yanma - A!.. Abla, hant o gece 
lcoıtu, dizlerine çıkardI boy· N~rJman ablamlarda çaldıiı 
nuna ıarıldı: ıarkı deaıl mı? .. 

- Ah benim cici ablaca Nezihe ya 1 nız evet, dlye-
lıa., ne •yl o'ur, haydi çı bildi. 
kıp aezelım. Gözlerini pençereden ayır-

Nezihe oturduau koltuk . dı. batını gayri ihtiyari önü· 
lan doğrularak pencereden ne doğru eğdi. 
baıını uzattı Dııarıda tatlı Onunla ilk defa Neriman· 
hır ay ıııiı vardı: ların çayında tanıımııtı, kl 

- Oh, ne güzel bir gece . bar ve yakıııklı bir gençti. 
Ne aüzel ay. . Onu. llk görüıte Jtier ta· 

Eınele döndü: nıdıjı gençlerd"n çgk daha 
- Haydi çıkalım Emel. gihel bulmuıtu, anneatnden 
Salkım çlçeklerlnin ay ıft · baıka da kim ıe1I yokmuı. 

lında koyu bir gölge bırak Bırkaç defa danıa 
lıfı mermer merdivenlerden kalkmıılardı. Danı ederken 
hıdıler. Bahçe kapısına ka· bütün benliiloln onun ıiyah, 
dar uzıyan llcl tarafı çiçek derin gözleri içinde erldlilnt 
tarhlarlle aüılü çakıllı yol - hı11etmtıt1. ikinci görüımeıi 
d•n yürüdüler. Ç!lmhkta o'muıtu, bir akr m 

- Abla, hava ne güzel.. dı, ça01lıkta küçük bir ça 
~, ıtıAı ne güzel değil mı? mın dtb nr\e oturuyordu. 

- Evet Emel, çok eüzel. Onun, kend ıine doğru gel-
Şımdı yukarı çamhia doğ. dığ 1 oi görmüıtü . Beraber 

ru çıkıyorlardı. Hafif hafif 
1 gezmtıler, çanıın dibinde 

eıen tatla bir rüzgir e:trafa • baıbaıa oturmuı!ıtrdı Bır 
Çatn kokusu daiıtıyordu aralık geuç, N«zlheve sevdi · 

Ea.el önden gıdıyordu, ar- itiraf elnıltll 
kaıından gelen ablu10a Fakat ıtmdı onu üzen blr 
döndü: ıey vardı: O Nerjmanla da 

- Abla, abla o adam yl · alakadar mı idi, acaba onu· 
ite lcitara çalıyor Hem de da ıevlyor o.u idı? 

6yle ıüzel ki.. - - Abla, niçin daldın ö~ le. 
Nezihe güldü: Hırdeoblre tatla bir rüyadan 
- Ôyle ıae o tarafa gide· uyanar gibi ıtlkindı 

lırn Emel, dinleriz - Hiç Emel . K.ıtara çok 
Nezıhenin, Emele çıkalım hoıuma gitti de, dlyebıldi. 

Reıe\lm demesindeki ve bu - Abla, Neriman ablam 

raya kadar gelmeıfndekt buralarda yok, köıke dön · 
~akıa.t onun kttarııını din müı galiba. 
'•ınek, belkide onun ıeslnl - Kimbiltr Emel belkt .. 
it tmek l\·ln deiil mi idi~ Kıtara athk ıuımuıtu. 

- Abla, demin Neriman Ay, çam dallarından 11y • 
ablam da. bu tarafa ıeltyor· rılarak meydana çıkmııtı. 
du Daldald kuı hala ıakıyordu 

Neathe fena bır haber Artık gidehm mi, Emel? 
ltitmtı aibı lrkı\dı: - Sen bılırsln abl•. 

- Nereden ıördün Emel? Kalktılar, geldıkleri yol-

- Bıztm lıöıkten •bla. 1 dan aiır ağır dönüyorlardı . 
Y a.lnızdı, belki ıtmdt raat· ı ıçlndekı 11kıotı glttıkçe ağır 
ıeltrtı, beraber gezeriz laııyordu . 

Emelin bu ıözü Nezih, nin Acaba Neriman döomüı 
fena halde canını 11kınııta. mü idi Yolua. o aencto köı 
Nertmanın bu taraflarda küoe mi glrmlıtı?. 
ıezmeatnl hiç istemiyordu 
Onun kltara çalan gençle 
alakadar olmaımdan korku 
Yordu. 

içine bQyük bir 11k10tı ıtr-
tnlttl Nezıhenil' 

ıelmeal, buralarda 
ıı onu üzüyordu. 

buralara 
dolaıma-

Yürüdüler .. Beyaz kötküo 
anane ıelmıılerdl. Şimdi ki
tara ıut daha yakından gelt· 
Yordu . Açık pencerelf'rden 
taıan, etrafa yayılan ıea 
Neziheoln yürf'ğinl lflret 
rntıtl 

Nekadar haz n ve güzel 
çalıyordu .. 

Emel baımı kaldırdı, ab · 
luının ay ııığında parlıyan 

röz.lerlne hakta: 
- Daha yakandan dtnlt

Jelim abla .. 
Köıkün etrafıoı taran al 

çak çili atladılar, köıke 

daha fazla yaklaıtılar 
Nezihe etrafına bakandı, 

biraz ılerdeki bir tüm3efl 
göaterdı : 

Emel, biraz oturalım . 

Katara ıuımuıtu Nesibe 

nım. 

"' . 
* 

Tünaydın Nezıhe ha· 

Tünaydın Nevzat bey. 
Köıke ıtdıyordum, çiçek 

topladığınızı gördüm yanı · 

nıza kadar ge1 dım. 

Nezihe genç adamın aöz 
lerlnın içine bakarak güldü: 

T ~ıekküı ederim 

Çım~nlf'rln üzerine bırak · 

tıiı ç içeklerden birkaç dane 
alarak uzattı 

-- Bakınız ne güzel Nev 
zat bey .. Buyurun, hiç o 1maz 
ıa hatırlanmrı mıza vealle 
olur. 

- Rica ederim Nezihe 
hlloım, öyle ~öylemeylniz. 
Sız her zaman benim hah
rımduınız Nezihe Küldü: 

- Bılmemki .. 
- Bakın hava ne kadar 

güzel. BlrP.z gezmez mlılnlz? 
Hız.im köıke kadar gider dö
neriz 

Çok iyi olurdu, fakat 
maalf!ıef bu l\kıam bir mi 
aaflrlm ıelecek, 11ezlntlmlsl 

Hukuk Sutunu: Okullara Girme Şartlan: 
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Husumet Ehliyeti. 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paulı 

107-
Geçen 155 ve 158 net 

maddelere göre-, birliği tern 
ıll aali.htyetlnl haiz olan ka· 
dm selahlyeti mezküre da 
lreılode, 182 ve 185 ncl 

maddeler mucibince ıahıl 

hakkının himaye ve emvalt 
mahfuzesmıo vikayesi, mal 
ayrılığı ve btrl•aı gibi hu 
ıuılardıı leh ve aleyhine 
açılan davalarda müddei ve 
müddeialeyh ve ıahu ıaltı 
ııf at ve tarlklerıle huıurnete 
ehil olduğu 160 ncı ma.d· 
denin kan ve koca mallara 
nı idare için hırngl uıulü 

kabul ctmlt oluna olıunlar 
karı hu,umet ehllyelinl ba 
izdir, Şu kadar var ki, emva 

lı ıahıtyeıl bak'onda üçüo 
cü ıahıalarla mutehaddeı 

davalarda karsyı, koca temıtl 
tle mükelleftir, ibaresinden 

aolaı,lmaktadır Binaenaleyh 
karman huıumete, ~hlıyetinde 

kocanın izin ve muvafaka
tını ihtiyacı o\madığı gibi 

İ~i ~unyı re~oru 
Orta sıklet Sovyet halter· 

ciıi Popov, Ktevde yapılan 

müsabakalarda iki dünya 
rekoru kırnıııtır lkı elle 

106, 7 kilo araıe etmtı ve 
J0,2 kilo farkla Alman Val 

terin dünya rekorunu geç 

haklmln iznine de muhtaç 
deeildır. Bu gibi huauulta 
kan hasmı ile muhakeme 
muhaaoma tkame ve iıUma 
v~ reddi ıuhuda yemin tek· 
lıf ve kabulüoe ıulhu ıbra· 

va ve ahzü kabza ula hl ye· 
ti derkıir olmakla beraber 
tndelfcap aharıoı dahi tev 
kıl edeblltr . 

Maddenin ikinci fıkrauna 
gelince, hu da kocanın karıyı 
temıil edebilmeıldir. Şöyle kt,

1 evlenmezden evvel karının 

gerek kendi kııbiki.rından 

hası l olmuı ve gerek murı · 
ıtoden intikal etmit bulun
ıun veyahut evl.,ndikten son 
ra keza in ve hibe gibi ıe· 
bepl~rle eltne gtıçen ve bir· 
ilkte dahil bulunan mal ka
rtDID ıahıi malları olmakla 
beraber emv"lt mezkurenln 
idare ve varidatından faide · 
lenmttk ciheti dahi kocaya 
ve binnetice aile masrafına 
aittir 

Binaenaleyh zevcim hem 
menfaat ve hem de alakaaı 
dolayiılle cn11zkur emvale 
karıı üçüncü bir ıah11 tara 
fındıın lııtihkAk ve ıuv"rl ıa

fre tle açıl1tn bir davaya karıı 
koca karınnı ll"mstlen mah · 
kemede hazır bulunur. Ve 
kocayl\ husum~t teveccüh 
eder Bu hususta karının, ve 
kaletinl hal'l olmasına lüzum 

mit ve bundan baıka trıatl yoktur . Yanı duavli aain~de 

de de Amerlk'llı Terluzooun olduğu gibi mahkenıe,e bir 

rekorunu 9 kilo farklA ııe 

çerek yeni bir 325 kılog•am 
lak rekor teala eylı:>mtıtır. 

.,. ••••••••••••••• $ •••••• 

·: TÜRKDILI : • • • Pazartesinden baıka her • 
ı ı : 
• ıün çıkar. Styaaal gazete •• • • • 

1 : Yıllığı: 800 Kuruı : 
1 Altı Aylıjı:400 • : 

1 Say111: 3 • : • • • Günü geçmtı ıayılar 25 • : . 
• kuruıtur. : 

: ADRES: l 
: BALIKESİR TÜRKDlLİ : 
~ ...................... .. 
yarın aliıııma bırrıl.uak ol 
maz mı: 

_ Nuıl arzu cdersenız. 

- Yarın yedide ılzln köt· 

küo önündeyim. 
Genç adam Nezihenln t'll 

nl ııktı 

- Teıekkür ederim Ne

zihe haoaın 

Bilıcn!z beni ne kadar 

memnun eltiniz. Yarın ak 

ıam bek!tyorum. 

"' • * 
Nez he kötkün önüne ge 

leli yarım ıaat olduiu 
h•lde Nevzad bey hil&. çık· 

manHttı . 

Btr ıığacın altına oturdu, 
gözlerini kötkün peocereılne 
çevirdi. Yedide buluıacak · 
lardı; fakat gelmiyordu 
Acaba köıkte yokmu idi? 

Kalkdı, köıke yaklaıh, 
Ztle basa.caktı, cesaret ede

medi, gl!ri döndü 
Her taraf bu alcşam yine 

ne kadar güzeldi. Eğer o 
gelseydi tlnıdl bu parlak 
ay ıtıiı elt 1nda, beraber 
geucekler, bir çamm debJn 
de bıttbaıa oturacaklardı. 

Yanındaki af acın ıarkmıı 

vekaletname ibraz etmeıloe 
hacet kalmnksızın muh~ke· 

meye glrltlr. Çünkü bu hak 
kı temsili kocaya karı deiıl. 

kanun bahıetmittfr İbArel 
kanıınt vedeki (mükellef lir) 

kaydından ald ğımız ilherna 
nazaran karı tarafından ken· 
dhlnt temıll etmeıl h~kkın 
da kocaya va"I tekl ı f üzeri 
ne koca, karıaını temı!l ıle 

mükelleftir Şu hale göre, 
karı bizzat dav yı takip 
edebileceği gibi, e harını da 
tevkile nJihtyeti dcı kludır. 

- SONU VAR 

dalından bir yap:ak kophr 
dı. a vttcunda n:df, fırl&tlı 

içinde aldGtılmıı kimıe· 
ler., mahıuı bir ııkıntı var
dı, ağhyacak ııbı tdı. 

Döndü, gt.:ldığt yo!lardan 
ajır ağir )Üıümeğe baıladı. 

Köıke g~lmltti · 

Acaba dönıe . tekrar, gll 
ıe görebılir mi tdt . 

Bahçe kapıllndan girdi, 

Emel salıncakta sallanıyordu 
Ablasını görünce ulıncak 

tan atladı, yanıoa koıtu : 

la? 
Nereden aıcllyoraun ab 

Bıraz gezdim Emel. 
Benl niçin almadın? 

Nezihe küçük kızın elin 
den tuttu . 

- Haydi istersen ıenlnle 

de gezelim B1!}aZ kö~ke ka. 
dar gideriz, b clkt o yine 
"ttara çalıyordur, dinleriz 
. Emel batını kaldırarak. 

ablatının Jztlrep dolu yüzü· 

ne baktı: 
Abla dedı, o adem 

kötkte yok ld. Demin gör 
düm, Neriman ablamı kolu 
na almıt yukarı çamlaia do 
iru oıtdlyrlardı . 

~u yıl Ankara Yükıek Zı 
raat Enstıtüıünün Ziraat, 
Veteriner Fakülteııine kız ve 
erkek, Orman Fakültuine 
yalnız erkek parasız yatılı, 
paralı yatılı ve yatııız ble
be alınacaklar. Eustltü~·e ya
zılabilmek için aıağıdakl 

ıartlara uymak gereklidir: 
l TOrk tabiiyetinde 

bulunmak ve llıe mtozunlyet 
lmtıhananı vererek bakolor· 
yasını yapmıı veya lise ol· 
gunlulc diplomaaını almıı bu 
lunm k lazımdır 

2 lıtanbul Üolveraite-
ılnden naklen gelecek olan
lar hıenin fen kolundan pek 
iyi derece ile mezun ve fen 
fakültesinde muvaff ilk ol 
muılarar. oradll okudukları 
ıömeıtrlerden iklıl kabul 
edilerek veteriner, z iraat ve 
orman fakülteıinlo 3 ncü 

sömestrleılne alınırlar. An· 
cak v~teriner fakülteılne 
girenlerin bu fakültenin bl 
rincl ve ikinci ıömutreıinde 
okunan Anatomi derıioe de 
aynca devam etmeleri ve 
ziraat foküheı •ne girenlerin 

ziraat ıtAjını yapmaları ge· 

reklıdır. 

3 Enstitüye girecek 

tl\leben ı o yo~ı 17 den aı 
ğı ve 25 den yukıuı o\a. 
maz Nıhaıi talebe yükıek 
yaı kaydına bağlı değtldtr. 

4 Parasız yatılı tale· 
beden beden kabil iyeli Vfl 

1ağlamlıkları h kkında . tam 
teıekküllü bir hasta evi ku 
rulonun raporu laz nıdır . 

5 - Enıtltüye )'rızılan ta· 
lf'be ıki ~y tçlnde }'enlden 
sağlık ve sağlamlık mu1'ye 
oeaindeo geçirJlerek ertlkle 
rlnin lüzunı gösterdığt b'cden 
kabtliyetlnl aöıtermlyenlerin 

enstitüden ilıo t ğl ke•i ' lr. 

6 - Ziraat f1tkülteaine 
gı recek talebe Ankarada 
Orman Çıf tltğinde Staj gör · 
meğe mecburdur. Bu ıtaj 
nihayetinde talebe imtihana 
tabi tutult'caktır. etejdan 
ıonra talebenin enıhtüde 

nıızari derslere devam ede
bilmesi fçio yapılacak bu 

a•ueliyat imt hanında mu 
vaff ak olması ıattır . 

Staj müddetince t1tlebeye 
30 lira aylık ver.lir Ve ya. 
tacak yer parasız olarak 
Çıhllkte ıağlanır Stej .yer 
talebenln yemeıl ve içmesi de 

enstitüde ıatlandığı takttr · 
de kendilerine bu 30 lıra ve· 
rıimez 

7 - Paraıız yatılı tale 
besinden ıhj veya olcurna 
devresi içinde her ne ıuret 
le· olursa olıun kendlliğtnd .rn 
ıhjını veya tahsilini b;ra 
kanlardan veya cezııeo çı 

karılanlardao hükumetçe 
yapılao masrafları ödlyecek 
!eri hakkında verı'ecek nu· 
uıöneya göre noterlikten 
tasdikli blr kef aletna.me alı 
nır. 

8 - Enıtıtüye girm~k lı 
ti yenler > ukarıda yezılı ra 
pordan beıka l11e ve olgun 
luk diplomasını veya taadık 
li örneklerir.I, nüfus ki.iıdıoı, 
poliı veya uraylardlm ala 
cakları uıgtdlm kağıdını, or 
ta ve lııelerde görmüı ol 
o1duklan ıüel dersler hak 
kıodakl ehllyetnameleri lltt 
Urilerek el yazılarlle yaza 
cıtldarı pullu bir dilekçe 
ile ve 6 tane fotoğraf ıle bır 
llkte doiruca Ankarada Yü · 

ksek Ziraat Enıtltüıü Rektör· 
lüğüne bat vururlar Ta llp · 
ler dılekçelerlnde hangi fa· 
klilteye kayıt o "unmak lıte· 

dtklerlnl bildirmeli ve çıftçl 

veva zirai veya havvan, ve

Y" ormırn yetııtırme veya 
zirai san;ıtlarla alakalı bir 
aile çocuğu bu\unup bulun · 
madığıoı da b ildirmelıdir 

9 Pu'ıuz veya uıulü 

dairesinde pullanmamıı olan 
ve 8 oci msddede fflıZılı kl· 
ğıtların iltıtk olmadığı dılek · 
çeler i~lmemiı sayılır. 

10 - Birinci ve 8 net 
maddede yBzılı veıikalerla 

vaktinde bat vuranlar ara· 
ıında pekeyi veya ifi dere· 
celi ve fen kolundan o1an· 
far veya Çıftçl çocuğu veya 
arazl aahlbl veya orman 
fhtiıutle alikalı yer ve test· 
aat aahtbl veya aahtbtnln 
çocuğu olanlar tercıh olunur. 
Edebiyat kolundan ya l ınız 

pekiyi dereceliler kabul olu
nur . Kabul edılecek talebe 
d ıp\oma derecesine ve bat 
vurum tarihine gör~ ıecçllir· 

ler. 
11 - Zirai ıtaj ve tah

ı l müddetince okutulan ya

bal!cı dı1 Almanca ve lngl· 
lizced r. Fakültelerden me· 
zuo olan talebeye Ztraat 
mühendlıl , V t.terlner hekim, 
orman mühendisi ünv,.nları 

verfl ı r. 

Ta'ebe meı\,k imtıhanma 
glrmeıden evvel yukarıda 
yazılan yabancı dillerden 
imllhao ediltr. Bu imtihan
da iyi derecede muvaffak 

olmak ıarttır 

1. 2, 3 ncülülıle mezun 
olan talebeye mükafaten 
Avrupada tetkik ıeyahah 

yaptırılır. 

12 - Ziraat fakültuine 
4'l, Veteriner fakültealoe 40, 
ve orman f aküitu ne 40 az
ami talebe alıntaclll<tır. 

13 - Cevap lıttyenler 

ayrıca pul göndermelidir. 
14 _ Haıvurma zamana 

22 ağu5loı 938 tarihinden 
eylülün 30 rıcu günü akıa· 

mına kadardır . Bundan ıon· 
rakı baıvurmalar kabul edil-

mez. 

l ISTINIUL RADYOSU 1 

28 - Ağustos - 1938 Pazar 
ÔGLE NEŞRlYATI: 

12. 30: Plakla Türk mu 

ııktai. l 2 50: Havadis 13.05: 
Plakla Türk muılkiaı ) 3.30: 
Muhtelif plak netriyah. 14: 

Son. 
AKŞAM NEŞRlY A Tl: 

18 30: Plakla dana muılki· 
al. 19 15: Keman konseri: 
Aıı Sezlo, Piyanoda Alekı 
Kelecl. 20. :Saat ayarı: Gren· 
vıç raHthaneaınden naklcın : ... 
Cemal ve arkadaılan tara· 
fından Türk muıiklıl ve halk 
ıarkıları: 20 40: Hava rapo · 
ru 20 43: Ômer Rıza Dol 
rul tarafından Arapça ıöylev. 
21 . Saat ayarı: Or keaıa: 1 
- Roıtnı: Vılhelm tel uver
tür. 2 - Mozart: L" Fülüt 
an§ante. 21.30: 3 - Tranı· 

la tür: Valı entermezzo 21 30 
Akile ve arkadaıları tarafın· 
dan Türk muıiklıi ve halk 
ıarkıları. 22 10: Opera ve 
operet parçaları (Pllk). 22. 
50. Son ha beri er ve erteıl 

ıünün profra mı 23: Saat 
ayarı:Son . 
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SAYFA : 4 TOIUCDILI 28 AtUSTÔS 1931 

Başvekil Dün 
Manevra Saha
sından Ayrıldı. 

Balı~uir icra ı•...t••••ıcı•• •••• ••••Jll• • ; Ş'l. 'l. • t:ı:u:u:ı:u:u. 'l. ·u. ·ı:u:u. ·u.~ 
mamur~unu ıı. da~.· •• Memltket Hasluhanesl Cildiye. Zılbrtvlyt ur. Bev· ! i: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 

li : ı ı~ Seliytrirlye Şt·/i: ,. ~ ~ 

Düzeltme: = _DOK.TOR. - ~ ~ Kapital: JOOIJ00,000 Türk Lirası ~ 
( h ştaraf t btrlrıcl ııayfad~) 

de ld Kuluıkur köpı ü sünü 

maviye karıı kapatmak vıı 
zıfe ile hemen Huleyfoe geç 
m ittir . Bir tuaftao da ta · 
) ıu~ keııfleri yapılmıtlır. 

G azetr nlzln 28.7 938 tarih it fj .S. rr 
v~ 3y4s aa,111 nüshasında • • B S • ~ Yurd İçinde 26 l Şube Ve lijans ~ 
"Balıkesı r ı cra memu1tuğun EKREM NAFiZ Ay AN S •' Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler fi: 
dan,. Laılığı altuıda çıkan ve ·= Seyahatfan /frdet Ederek Hük ümel Cad· •• : . Her türlQ ~ırai ikrazlar-dığ~r balcümle banlla mu· ~ 
B.,lıkes!r s~hnısar mııh!ille l b k b 1 d ı_ ı k L 1 Jı 

d /. -'e (.'J;..6) Numaralı Hanesinde Hasta- • * ame eri üyü ıu e ~• i n e Kira ı ııua ar . • . ~ 

Keııf ve 1»uharebe vazife· 
sini olan ıüvarl kuvvetlerl; 
mOleaddld kollardan Murad 
nehrJyle Hazr.ır gölü araam 
d" Paloya doğru i l erlemlı · 

ler; fak a t kırmızı taraf köp 
rüyü tıkamak isterken, ma · 

vi teraf kuvvetlerini bir em· 
ri vaki karıısında bırakmıt 

!ardır. Bunun üzerine kırmı 
zl kuvvettler, Elizıg lıttka -

eıodeo Abdüuılam oilu Ce il es nLJı ...1 '
1 i J1J. 1hbanız tasarruf ve kumbara hesaplıu ınaa ıkra · ~ 

mtfe ald tli.nın birinci Hhf • farını K abu/ Ve Tedaviye Başlamıştır. 1IJ. mlyeler. ~ 
günü 28 9 938 olank yazı it 12- l - 264 1IJ. (; 
lacak iken ıehven 28 89 38 ıi!S·················· •111 ••• Dl! = lkramlY_t: Mfl<lari: ll<ranılycnirı tııları: 1-; 
olarak yazılm ;thr, taıhıh 1IJ. ADEDi LiRA LİRA (; 
0ıunur Balıkesir Vilayet Daimi 11J. ı ıooo ıooo :,; 

Kayıp ~öy mü~üıü Encümeninden: = ı ~~~ ;~~ ~ 
: ıo ıco 1000 ~ 

metine çektlmeje mecbur 
olmuı, ıüvarl lutaaımn oya· 
layııı aayeılnde bu hareket 
muntazaman yapılmıttır . 

Köyün reımi mühürü ile 
birlikte ıahaıma ald zat tatbik 
mühürümü kaybettim. Her 
lklılnln de y eniılna alacaiım· 
dan eaklılnlo hükmü olma 
dığı ilan olunur. 

Kepıüt nahiyesi Danaçu· 
kuru köyü muhtarı 

Ahmet ikiz 

Ellzıg mıntakaaına yetlı lardır. 

Urllen hlr kırmızı tümen, Büyük Erkamharblye Re· 
villyetln ıarkındaki Beyyur lıl Marıstal f evzl Çakmak 

· du ıırtlarını tahkime batla tle Orgeneral Aıım Gnodnz, 
rrı ı ıtar. Fahrettio Altay, lzzeddtn ve 

Bugün. kırmızı ve mavJ bat hakem Korgeneral Mus· 
tümenler. birbirlerine kartı tafa Muatalı. her iki tara· 
yaklaımak yOrüyüıü yapmıı · fın harekatmı yakından ta · 

1 - Elutltme1e konulan ıı: Nafıa dalrumı o otoır obıl 
leri için dört dır, dört iç liıt ı kl er l n 8 · 9 . 938 teı i h iu: 
rastlayan perıembe g(inü eaat 10 da ihale!ui )epı'nek 
Oztre 15 gün müddetle açık tluılta:eye boı:uln l!flur . 

Muhammen btdeh l544) lıra {50) lutuı, n. uvelıket 
teminatı (40) lira t84) l&uruttur. 

2 - ihale muayyen vaktinde hül&umet bloaaında mü 
teıekkil vilayet daimi encQmenl tarafından yapı lacaktır . 

3 - Bu ite ald ıaıtnameyi görmek ve öğrenmek fslı -
1 yenler her gün Nafıa Müdürlüiünde veyahut daimi ncü· 

men kaleminde aörebılırler . 
4 - Ekılltmeye ıırebilmek için yukarıda yaztla a:. U · 

vakkat teminatını malaııod•iına yatırd ığına dair mıkbuı: 
veya ıayanı kabul bao"• mektubı yle bırlıktf! ır.ürııcaatla · 
rı ıl&n olunur. 4 l - 288 

ıar, akıam üzeri ~arp•ım•ı· kip et7ektedır1er . Uncukırı Osmaniye ve Mahmu-
Ba lık csn· R<·~edıye. ldiye Köyleriihtiyar heyetinden: 

il Jyasellfl(len: Uncukırı Oımantye ve Mahmudiye köyleri araaıoda 
Belediye için alınacak İtfaiye Motopompunun ek loıa edilecek ilkokul btoa11oıo uıtalığı 15 gün muddetle 

sthme müddeti artırma ve ekıtltme kanununa göre 00 ekslltme7e koomuıtur. 
gün uzatılmııtır. Talip olan ustaların ıartnameyl anlamak üzere her iki 

7 9 938 Çarıamba gQoü saat 15 de ıhalui yapılacak · köy heyetlerine müracaatları ili.o olunur.; lbalt: tarihi 

tır. Taliplerin mQacaatları ilan olunur, 8 · 9 - 938 perıembe günüdür. 

B«ilıkesir Askeı·i Satın 
1\ lııı«t Konıisy()Jltıııd<ııı: 
Kor merkez motor lu birliklerinin ihtiyacı olan 21500 

kilo benzin. 730 kilo motör yağa. ) 702 kt!o vak om ve 
315 kilo gaz yajı kapah zarfla eksiltmeye konmuıtur lba 
lul 12 -9 9 J8 pozarteai 1ıünü ıaat 16 da Balıkealrde kor 
satın alma komlıyonunda yap ılacaktır . 

hk teminat: Benzin için 404 ve üç kalem yai için 58 
liradır . 

Yalnız yatlara veya benzine flat teklif edilebileceği 

gibi, her ikisine birden de pey ıürüleHltr . Evsaf ve huıu · 

•İ tartları komlıyonda her gün Görülebilir . Taliplerin iha · 
leden bir nal evvel takltflerlnl komlıyona yapmaları. 

4 - l - 295 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: · 

ilk ketfl 48. 145 hra 18 kuruıtan ibaret olan Balıkeslrlo 
Çayırhltar mevkılnde yaptırılacak iki adet lop hangarı 

ile bet adet cephanelak kapalı zarflft eluıltmeye koomuı 
tur. ilk tcmlnah 4158 liradır. • 

ihalesi 8 9 9J8 perıembe gQnü saat 16 da Baltkeılrde 
kor salın alma koıniıyonuoda yapılacaklır . Bu ite ald plAn 
tartname ve birinci keılf ile ted iye ıartları Balıkeılr kor 
satın alma komiıyonile Ankara ve lıtaobul levazın1 amir 
lı klerinde görülebilir. T611plerfn muayyen günde ihaleden 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını kanunun ikin· 
et ve üçüncü maddelerindeki vesikalarla blrlıkte ve vana 
ehliyet ve iktidar veslkftlarıoı da beraber komlıyooa ver· 
melcrl 4 - 1 -285 

alıkesir Vilayet Daimi' 
EnçD.meninden: 

l ldarel huıuılye akaratından temlıkf'n aatılıia çı
karılan Biiadıç nahlyeılode metruk mektep halen müdür 
e vJ 8 eylül 938 tarihine r ast j ıyAD perıem be günü aut 10 
da ihale ed•lmek üzere 15 gün müddetle açık artırmaya 

konmuıtur. 

2 Muhaınmen bedeli (400) li ra, muvakkat teminat& 
(30) Ura olup ihale bedeli peılodır. 

3 - ihale hükumet binıı11oda daimi encümen odamıda 
müteıekkı l Daimi encümen tarafından yapılacaktır . 
• 4 - lıteklılerıo ihale gunü muayyen vaktinde mu 
vakl<at teminatlurını malnndığına yatırdığına dair mak· 
buz veya fBYftnı kabul banka mektubllf'! h1rlfkte vilayet 
daimi encümenine mOraeaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 287 

4 - 1 - 290 

• 
Balıkesir Inlıisarlar 

Bıışıniidürliiğüııdeıı: 
Gönenden Bandırma ınblaarlar anbarlarına kamyon 

larla nakledilecek kabili tezyit ve tenkis (90.oOo) ktlo 
idare mail 7aprak tütünlerin naklı iti 19 - 8 . 938 tarı 
hinden ittbareo 15 aün müddetle ekııltme}e ltonulmuı 

tur . 
lstekltlerln 2 . 9 · 938 tarihine müaad ıf Cuma günü 

saat 15 ıe kadar Halıkealr - Gönen ve Bandırma inhisar 
larana müracaatları . 

4 - l 293 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

1 - Çay deresi kanalizasyonunun mncut proje ve keı· 
flne göre inıuı üçer yüz metre tulünde ve üç kmm üze 
rtne müoakuaya çtkarılmııtır. 

2 Beher metre tul ünün bedeli keıf ı 1 O lira 75 ku 
ruıtur. 

3 - İhalesi 2 · eylül · 938 cum" günü saat 16 da 
Belediye encümeninde yapıla caktır . 

4 - Talıpierln yüzde 7,5 d ı pozito vermcıi mecburidir. 
Faz1a malQmat almak lstlyenlerio belediyeye müracaatları 
tlan olunur. 4 l 280 

Balıkesir Belediye 
R iyasetinden: 

Aıağıda oumaraluı ve tahmin bedelleri yazılı zahire 
pazarında yeni tnıa edı len bel edıyeyc atd (7) meğaza 

icara verllecefinden 20 8 938 tarihinden itibaren ( 15) aün 
müddet le müzaylde ye çıkarılrnııtır . ihalesi 7-9 938 çartam 
ha günü saat J 5 de belediye encümeninde yapılacaktar. 

Taliplerin müuyldeye lıtlrak edebjlmelerı için kanuni 
dcpozltolarını belediyeye yatırmaları ve m~zkur Hatte be· 
!edtye encümeninde hazır bulunmal arı ilan olunur . 

Tahmini bedeli 
Ctnıt Mevkıl No lira Kurut 

Mai aza Ôrücül~r 173 170 00 

" " 
174 173 <JU 

.. Turan Cad. 175 140 uo 
" " " 

176 140 oo 
" .. " 

177 140 00 

" " .. 178 ı4o 00 

• " • 179 200 00 
4 1 - 283 

25 50 1250 ~ 
: 30 40 J200 ;; 

~ ~ w ~o ~ 
4PA 108 6üUO ~ 
1IJ. Bu lkranılydtr Jur uç ayda bir olmlık üzere se· -.,; 
~ nede d(jrt d~/a bu miktar u:.eriw.ten kura ile dağılı ~ 
)\ lacaktır. ili< l<c şldt 1 t:ylıll 9.)8 dtd/r. ~ 

~--·············-~~---~-~-
" J'd!ll~~fü" -~~~~~ı:~~ı 

1 Okumadan Geçme- ı 
~ yiniz ühimdir . ~ 

~oı1!'k-!> ~ ~·J • 4t1 • 
""-"- ~~~ ~~~ ~ 

• ~ ~::::::::.-=. ~-,---~~ 

~ (E. IİL t\ılAROT) l\tlar-1 
İ k<tlı Buğd<ty t;•ılk<ıları. ı 
1 Harman z1tmaoı gelmtı olduğundan her reoçberl. 1 

köylüyü. değirmenciyi ve zahlreciyl düıünd_üıt n lf· ıJ 
bir buiday çlll"a makinesi almaktır. fakat letanbul· ~ 

~ dan ambalajlı almak, maklnentn ne olduğunu btlme· 1 
~ mektır. -O 
~ Biz, lialıkeıirJe ayağınızda maarafaız ve açık ola · ~ 
~ rak bu m~thur olan ( EMiL MAROT ) fabrll\uının 
~ buğday çalka maklnelednl bu ıeoe de lstanbul fıatın 

dan yüzde yirmi ve yirmi beı nokunıle ve ehven JI 
fflltla aatılmaktııyız . ~ 

4. 5, 6 Numaralıl arı, tek •~ iki parçalı cinıleri ı1 de mevcuttur 

Mahıulitı 9 kıımıJ. ayırır, kotiyen yftba ncı mRdrie 
bar akmaz. 

Yedek parçalarını derhal tlcarethaneml7.den teda · 
rtk edebilıntnlz 

Bedeli için de ayrıca kola ylık gö5terılir . 

MAKİNELERİN YAP f IGI· iŞ MiKTARI: 

No: 4 5 6 

~ 
~ 

i 
1 

Saallt> vaı>tıiJı İ!4 nıik.tarı· •)50 . :-, '• . - ' 500, 600 ~ 
kilo rııalısul caJ~ar. 

• 

ffhmet V' İbrahim Cumalı Kardeşler 1 
Hcıl ı ktılr: {:ivlcfla Çarşı~t ı\ o: 12 ~ 

/Jemlrciler <;arştsı Nen 63 

" " 

~;~~.&~ .. ~« 
Suhtbl ve Hatmuhurlrl: Bıılıkeıtr MebuRu H . KARAN 

Çtkarım Genel Direktörü: FUA r Bİ&. .. 'AL 

Baaımyeri . Vilayet MatbnHt - Balıkeılr 


